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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

                 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

      ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА  КЪМ  ВСС  НА     

СОФИЙСКИ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. ТРЪН 

 

 

 

Основание на проверката – на основание чл.54 ЗСВ, Годишната 

програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 34/09.03.2010г. на 

Главния инспектор на ИВСС. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика, както и Тематична проверка на тема: „ Проверка и 

анализ на досъдебни производства за измами и документни 

престъпления с предмет недвижими имоти”. 

Проверката бе извършена в Районна прокуратура – гр. Трън от екип в 

състав инспектор Васил Петров и експерти Маргарита Борисова и Елеонора 

Иванова в  периода от 29.03.2010г.  до 31.03.2010г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методика за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишния - Отчетен доклад за 2009г. на Районна прокуратура - 

Трън, изискване и предоставяне от РП - Трън на 4 бр. справки, относно: 

организацията на административната дейност на прокуратурата /справка №1/, 
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организацията на образуването и движението на преписките /справка № 2/, 

организацията на образуването и движението на досъдебните, бързи и 

незабавни производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор 

/справка № 4/. Справките включват данни за 2009г., както и отразяват 

индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период. Бе изискана и 

предварителна информация относно наблюдавани през 2009г. преписки и 

досъдебни производства  с предмет имотни измами. 

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност. 

 

Общият брой на прокурорите по щат  в РП – Трън е 3 прокурори. От тях 

работили през годината – 2 прокурори. Един от тях е командирован през 

годината в РП – Перник. Няма незаети щатни бройки за прокурори. 

Прокурор Мария Милушева е командирована в РП – Перник от 

15.09.2008г. за срок от шест месеца и последствие от 24.08.2009т. до 

31.12.2009г. Прокурор Пламен Пейчев е командирован от 25.03.2009г. за срок 

от три месеца. 

  

2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. Записите в тях 

се извършват от всички съдебни служители, като информацията се отразява 

коректно.  

При проверката не се установи да се води Дневник за предварителните 

проверки, съгласно Указание 281/2006г. на Главния прокурор на РБългария. 

Не е въведена и вътрешна разносна тетрадка, в която да се отразява 

движението на преписките и делата между деловодството и прокурорите 

срещу подпис. 

Унифицираната информационна система /УИС/ е въведена в РП – 

Трън, като в нея се отразява цялата входяща и изходяща кореспонденция по 

преписки и досъдебни производства. Въведени са още Единна 
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информационна система за противодействие на престъпността съгласно 

заповед № ЛС 3707/2007г. на ВКП, Програма за професионално обучение на 

магистрати, Програма за мониторинг и контрол за дейността на вещи лица.            

 

Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания , анализи и др./ 

Прокурорите от РП – Трън участват в провеждащите се общи отчетни 

събрания на прокурорите от Пернишки съдебен окръг на шест и дванадесет 

месеца. 

Също така участват в работните съвещения по надзора върху ДП. 

Прокурорът отговарящ за надзора за изпълнение на наказанията участва в 

пробационните съвети. 

Изготвен е план за дейността на РП – Трън, утвърден от 

административния ръководител.  

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

Създадена е организация за съхраняване на веществените доказателства, 

като всяко веществено доказателство при получаването му в прокуратурата 

се описва в Книга за веществените доказателства, в която се посочва 

подробно описание на вещественото доказателство, номер на ДП, номер на 

прокурорска преписка, с кое поркурорско дело е изпратено в РС – Трън. В 

книгата се полага подпис от служител он РС – Трън при предаването му. 

Веществените доказателства се съхраняват в отделен шкаф в стая „ Архив”. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

На основание Заповед № ЛС – 6310/02.10.2007г. на Главния прокурор 

на РБългария в РП – Трън се използва програма за разпределение на делата 

на случаен принцип „Law Choice”.  

Със Заповед № 36/08.10.2007г. на Администретивния ръководител – 

Районен прокурор в РП – Трън, Галина Антова е създадена организация за 

прилагане на този принцип. Съгласно заповедтта, за работа с програмния 

продукт „Law Choice„ е определена Галина Антова – Районен прокурор. 

Определени са също така групите преписки, процентната натовареност на 

прокурорите и броят преписки на прокурор при въвеждане на продукта.  

Установи се, че в РП – Трън се спазва принципът на случайно 

разпределение на преписките и делата, като има отделни случаи, в които 

въпреки разпределението на прокурорите по надзори, се разпределят 
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преписки, които са от надзорите на други прокурори. При по - голяма част от 

преписките се констатира, че работата по тях е започната от един прокурор, 

определен, чрез случаиният принцип, а е довършена от друг. Обяснението на 

административния ръководител по този въпрос е, че това е ставало, когато 

някой от поркурорите е бил в отпуск или командирован.  

Протоколите от случайният избор се съхраняват в отделна папка, като 

веднъж седмично се извършва архивиране на данните, а в края на всеки 

месец се изпраща пълен архив на програмата по електронен път на АП – 

София и ВКП.  

 

5.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата са общо 101бр. за 2009г., от 

които по указание на Главния прокурор – 12 броя, по собствена преценка – 

89бр. 

За 2009г. няма наложени наказания от административния 

ръководител, няма предложения за поощрения и предложения за налагане 

на дисциплинарни наказания. 

 

През 2009г. на основание Заповед № 281/23.09.2009г. на Окръжния 

прокурор на ОП – Перник е извършена комплексна ревизия за дейността на 

РП – Трън за периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г. Докладът от ревизията беше 

предоставен на проверяващият екип на ИВСС. Комисията от прокурори от 

ОП – Перник не са констатирали съществени нарушения и слабости в 

дейността на РП – Трън.  

   

Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена 

от РП-Трън, относно организацията на административната дейност.  

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2009г. е 817, като следва да се 

отбележи, че в тази цифра са включени и преписките, които не са свързани 

пряко с прокурорската дейност по същество / административно –

организационни, финансово – стопански, информационно – аналитични и 

други./ 

Отказите да се образува наказателно производство през 2009г. са 126 

бр. 
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Образувани досъдебни производства - 41бр. и изпратени по 

компетентност -1бр. От това следва, че решени преписки по същество на 

прокурорската дейност през 2009г. са общо 168бр. 

Обжалвани са 14бр. откази да се образува наказателно производство, от 

които 11бр. са потвърдени и 3бр. отменени. Прокурор Г. Антова няма 

отменени откази, прокурор Пл. Пейчев -2бр., прокурор М. Милушева -1бр. 

Останали нерешени преписки, образувани през проверявания период 

17бр. общо, от които 3бр. са в РПУ – Трън в срок, а 14бр. са в срока за 

произнаяне от прокурор.  

Няма останали нерешени преписки, които да се образувани в предходен 

период. 

През 2009г. 1бр. преписка е на специален надзор, наблюдаващ 

поркурор, по която е Г. Антова – преписка № 691/2009г. по описа на РП – 

Трън, образувана по повод изпратени материали от ОП – Перник по 

компетентност. Същата бе проверена, образувано е ДП №109/2009г. по описа 

на РУ МВР – Трън, като производството е на фаза разследване и се намира 

при разследващия полицай. Наблюдаващ поркурор по ДП е Пламен Пейчев. 

Не се установиха нарушения по движението на тази преписка, както и на 

досъдебната фаза. 

 

Проверка на преписки с обжалван отказ от образуване на ДП.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 281/2009г. по описа на РП – Трън. Наблюдаващ прокурор 

М. Милушева. Преписката с извършена проверка от РУ МВР – Трън е 

получена в РП – Трън на 22.04.2009г. С постановление от 22.04.2009г. 

прокурор Милушева е отказала да образува ДП. В постановлението е 

посочено, че същото подлежи на обжалване в 7 дневен срок. Препис от 

постановлението е изпратен на заинтересованото лице. С писмо от 

20.05.2009г. ОП – Перник е изискала преписката. Писмото е получено в РП – 

Трън на 25.05.2009г. На същата дата преписката е изпратена в ОП – Перник. 

С постановление от 09.06.2009г. ОП – Перник е потвърдила отказа да се 

образува ДП, постановен от РП – Трън. 

 

Пр.№ 161/22009г. по описа на РП-Трън. Наблюдаващ прокурор Пл. 

Пейчев. С постановление от 04.03.2009г. прокурор Пейчев е възложил на РУ 

МВР – Трън извършването на проверка в срок от 30 дни. В постановлението е 

посочено, че е необходимо извършване на проверка с оглед престъпление от 

общ характер. В постановлението са дадени указания за изпълнение. С 
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постановление от 10.04.2009г. прокурор М. Милушева е възложила на 

органите на МВР изръшване на допълнителна проверка по преписката в срок 

от 20 дни. На 23.04.2009г. преписката е получена в РП - Трън, ведно със 

справка от извършената допълнителна проверка. На 19.05.2009г. е постановен 

отказ да се образува наказателно производство. В постановлението е 

посочено, че може да бъде обжалвано в 7 дневен срок. Копие от 

постановлението е изпратено на жалбоподателката. На 09.06.2009г. в РП- 

Трън е получено писмо от ОП – Перник, с което преписката е изискана.На 

11.06.2009г. РП – Трън е изпратила преписката в ОП – Перник. С 

постановление от 30.06.2009г. ОП – Перник е потвърдила постановлението на 

РП – Трън, с което е отказано да се образува ДП. 

 

Пр.№ 1568/09г. по описа на РП-Трън, разпределена на прокурор Пл. 

Пейчев. С постановление от 18.08.2009г. прокурор Пейчев е възложил на РУ 

МВР – Трън извършване на проверка. В постановлението са дадени указания 

за изпълнение и срок за извършване на проверката от 30 дни. Не е  посочено, 

с оглед какво престъпление е възникнала необходимостта от извършване на 

проверката. На 24.08.2009г. преписката е получена в РП – Трън с резултатите 

от извършената проверка. С постановление от 08.09.2009г. прокурор Пейчев е 

отказал да образува наказателно производство. В постановлението е посочен 

срок за обжалване от 7 дни. Копие от същото е изпратено на 

жалбоподателката. На 28.09.2009г. в РП – Трън е получено писмо, с което ОП 

– Перник е изискала преписката. На същата дата преписката е изпратена в ОП 

– Перник. С постановление от 11.11.2009г. ОП – Перник е потвърдила 

постановлението на РП – Трън за отказ да се образува наказателно 

производство.  

 

Пр.№ 518/09г. по описа на РП-Трън, разпределена на прокурор Пл. 

Пейчев. На 31.07.2009г. в РП – Трън е получена преписката с извършена 

проверка. С постановление от 06.08.2009г. прокурор Пейчев е отказал да 

образува ДП. В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване по 

реда на чл.213, ал.2 от НПК пред ОП – Перник. Препис от същото е изпратен 

на жалбоподателката. С постановление от 25.09.2009г. ОП – Перник е 

потвърдила постановлението на РП – Трън за отказ да се образува ДП. На 

22.10.2009г. в РП – Трън е получено писмо от ОП – Перник, с което е 

изискана преписката. На същата дата преписката е изпратена в ОП – Перник. 

С постановление от 10.11.2009г. АП – София е потвърдила постановлението 

на ОП- Перник.  
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Пр.№ 409/2008г. по описа на РП-Трън. Наблюдаващ прокурор М. 

Милушева. С постановление от 03.06.2008г. прокурор Милушева е възложила 

на органите на МВР извършване на проверка в срок от 15 дни. В 

постановлението не посочено с оглед на какво престъпление е възникнала 

необходимостта от извършване на проверката. Дадени са указания за 

изпълнение. На 17.06.2008г. в РП – Трън е получена преписката, ведно със 

справка от извършената проверка. На 07.07.2008г. е постановен отказ да се 

образува ДП. В постановлението е посочен 7 дневен срок за неговото 

обжалване. Копие от същото е изпратено на жалбоподателя. С постановление 

от 02.09.2008г. ОП – Перник е потвърдила постановлението на РП – Трън за 

отказ да се образува ДП. С постановление от 06.10.2008г. АП – София е 

потвърдила постановлението на ОП – Перник. На 06.01.2009г. ВКП с 

постановление  е отменила постановлението на АП – София и е разпоредила 

извършването на допълнителна проверка по преписката. С постановление от 

29.01.2009г. прокурор Пейчев е  възложил проверка на РУ МВР – Трън в срок 

от 30 дни. В постановлението е посочено, че извършването на проверката е 

необходимо, с оглед престъпление от общ характер. На 27.02.2009г. в РП – 

Трън е постъпила преписката, ведно със справка от извършената проверка. С 

постановление от 27.03.2009г. прокурор Милушева е отказала образуването 

на ДП. В постановлението е посочено, че същото подлежи на обжалване в 7 

дневен срок. Препис от постановлението е изпратен на заинтересованото 

лице. С постановление от 19.05.2009г. ОП – Перник е потвърдила 

постановлението на РП – Трън, с което е отказано образуването на ДП. 

 

Пр.№ 409/2008г. по описа на РП-Трън. Наблюдаващ прокурор Г. 

Антова. С постановление от 04.04.2007г. РП – Брезник е възложила 

извършването на проверка на РУ МВР – Трън в срок от 30 дни. На 

03.05.2007г. от РУ МВР – Трън с писмо е поискано удължаване на срока за 

извършване на проверката. С писмо от 04.05.2007г. прокурор Алексов е 

удължил срока на проверката с 30 дни. На 08.06.2007г. от РУ МВР – Трън в 

РП – Трън е изпратена преписката и справка от извършената проверка. 

Същата е получена в РП – Трън на 13.06.2007г. На 21.11.2007г. прокурор 

Антова е постановила отказ да се образува ДП. В постановлението е 

посочено, че същото подлежи на обжалване. Препис от постановлението е 

изпратен на жалбоподателя. На 06.03.2009г. преписката е изпратена от РП – 

Трън в ОП – Перник, ведно с жалба по компетентност. С постановление от 

17.04.2009г. ОП – Перник е потвърдила постановлението на РП – Трън от 

21.11.2007г., с което е отказано образуването на ДП. 
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Пр.№ 297/2009г. по описа на РП-Трън. Наблюдаващ прокурор М. 

Милушева. На 28.04.2009г. в РП – Трън е получена справка от извършена 

проверка по преписката. С постановление от 27.05.2009г. прокурор М. 

Милушева е отказала да образува ДП. В постановлението е посочено, че 

същото подлежи на обжалване в 7 дневен срок. Копие от постановлението е 

изпратено на заинтересованото лице. На 08.06.2009г. в РП – Трън е постъпила 

жалба срещу постановлението за отказ да се образува ДП. С постановление от 

02.07.2009г. ОП – Перник е потвърдила постановлението на РП – Трън за 

отказ да се образува ДП. 

 

Пр.№ 61/2009г. по описа на РП-Трън. Наблюдаващ прокурор М. 

Милушева. На 02.07.2009г. от РУ МВР – Трън в РП – Трън е изпратена 

преписката с извършена проверка. С постановление от 15.07.2009г. прокурор 

Милушева е възложила на органите на МВР извършването на допълнителна 

проверка в срок от 20 дни. На 29.07.2009г. преписката е изпратена в РП – 

Трън. С постановление от 20.08.2009г. прокурор Пейчев е отказал да образува 

ДП, като е посочил, че същото подлежи на обжалване в 7 дневен срок. Копие 

от постановлението е изпратено на заинтересованото лице. 

 

Бяха проверени същото така пр. пр. № 548/2009г., пр. пр. № 

528/2009г., наблюдавани от прокурор Пл. Пейчев. Проверките по преписките 

са извършвани в срок. Наблюдаващият прокурор се е произнесъл след 

постъпване на преписките в РП – Трън в предвидения едномесечен срок. В 

постановленията, с които е отказано образуването на наказателно 

производство по преписките е посочен 7 дневен срок за обжалването им. 

 

Като цяло назначаването на проверки по преписки се извършва според 

Указание 281/2006г. на Главния прокурор на РБългария. Проверките се 

назначават с постановление, в което се определя срок за приключването им и 

се дават указания какви действия да бъдат извършени. Не във всички случаи в 

постановлението се посочва престъплението, с оглед на което е възникнала 

необходимостта от извършване на проверката. Определените срокове за 

извършване на проверките се спазват от органите на МВР. Същите се 

продължават по установения ред. 

 Констатира се, че прокурорите от Районна прокуратура - Трън 

решават преписките в  срок. 

Всички 14 бр. преписки, по които са постановени откази да се образува 

ДП, бяха проверени, като се констатира, че постъпилите жалби са 

администрирани своевременно. По две от преписките горестоящата 
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прокуратура е указала да се извършат допълнителни проверки, а по една 

преписка – да се образува ДП срещу неизвестен извършител. 

Също така се констатира, че по някои от проверените преписки, с 

постановлението за отказ да се образува ДП, с което се прекратява 

преписката,  се указва възможността за обжалване на постановлението 

пред по – горестоящата прокуратура в 7 дневен срок, каквото изискване 

чл.213, ал.2 от НПК не предвижда. По този начин се стеснява процесуалната 

възможност на гражданите да атакуват прокурорските актове.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от РП – Трън 

Справка № 2 по организацията на образуването и движението на 

преписките, отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Трън, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

През 2009г. в РП – Трън са наблюдавани 213 досъдебни производства, 

по прокурори, както следва: Г. Антова 113бр., Пл. Пейчев 82бр., М. 

Милушева 36бр. 

От тях образувани през проверявания период са 102бр. 

Приключени ДП от разследващ огран и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове – 210бр., по прокурорри, както следва Г. 

Антова 104бр., Пл. Пейчев 70бр., М. Милушева 36бр. 

В Справка №3 по организацията на образуването и движението на ДП е 

посочено, че през проверявания период няма ДП,  приключени от разследващ 

орган и нерешени от наблюдаващия прокурор над 1 месец. При извършената 

проверка по пр.пр. № 368/2009г. по описа на РП – Трън се установи, че ДП 

№ 60/2009г. по описа на РУ МВР – Трън е входирано в РП – Трън на 

14.09.2009г. с мнение за изготвяне на обвинителен акт и предаване на съд. На 

същата дата с резолюция на административния ръководител делото е 

разпределено на прокурор Пейчев с отбелязване „след год. отпуск”. На 

04.11.2009г. прокурор Пламен Пейчев е постановил прекратяване на 

наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 

от НПК т.е. делото е решено 50 дни, след постъпване в прокуратурата. 

Следва да се отбележи, че в чл.242, ал.3 от НПК не е предвидена хипотеза, 

при която прокурорът да се произнася в срок по –дълъг от един месец от 

получаване на делото. 

През 2009г. в РП – Трън са образувани 6бр. бързи производства, от 

които 5бр. са приключени в срока по чл.356, ал.5 от НПК, а по 1бр. е 

постановено разследването да се извърши по общия ред.  
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През 2009г. в РП – Трън не са наблюдавани незабавни производства. 

 

Спрени ДП през 2009г. общо 42бр., от които срещу неизвестен 

извършител 41бр., срещу известен извършител 1бр. 

В хода на проверката бе изискана справка за всички спрените дела в 

Районна прокуратура – Трън към 05.04.2010г. От същата е видно, че делата 

спрени срещу неизвестен извършител са 446 бр., а срещу известен 

извършител  1 бр. 

През проверявания период са изготвени 24 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

продължване на срока за разследване. Всичките са уважени. До Главния 

прокурор на РБългария са направени 2 искания от наблюдаващия прокурор 

за удължаване на срока за разследване, които са уважени. 

През 2009г. в РП – Трън е наблюдавано 1 ДП, което е на специален 

надзор – ДП 109/2009г. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

          Спрени ДП. 

 

Пр. №131/2009г. по описа на РП – Трън. Наблюдаващ прокурор Пл. 

Пейчев. ДП образувано срещу НИ за престъпление по чл.195, ал.3, вр.чл.194, 

ал.1 от НК. Постановлението за образуване  е от 05.03.2009г. Дадени са 

указания по разследването и е определен срок от 2 месеца. На основание 

Заповед № 53/2009г. на Окръжния прокурор на ОП – Перник делото е 

преразпределено на прокурор Милушева. С постановление от 01.06.2009г. 

ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 и чл.245, ал.1 от НПК. В 

постановлението за спиране са дадени указания до органите на МВР на всеки 

4 м. да се изпраща справка за резултатите от издирването. С постановлението 

изрично е указано препис от същото да се изпрати на пострадалото лице, 

както и че подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред първоинстаницонния 

съд. По делото не са постъпили справки за резултатите от издирването.  

 

Пр. №665/2008г. по описа на РП – Трън. Постановление за 

образуване на ДП от 08.08.2008г. на прокурор Милушева срещу виновно 

лице за престъпление по чл.331, ал.1, вр.чл.330, ал.1 от НК. В 

постановлението са дадени подробни указания до разследващия орган, също 

така изрично е указано 20 дни преди изтичане на срока за разследване делото 

да бъде докладвано на наблюдаващия прокурор за даване на допълнителни 

указания. На 04.11.2008г. в РП – Трън е входирано заключение за 
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прекратяване на наказателното производство. На 22.12.2008г. прокурор Г. 

Антова е постановила прекратяване на наказателното производство т.е. 

налице е просрочие от 18 дни. С постановлението изрично е указано препис 

от същото да се изпрати на пострадалото лице, както и че подлежи на 

обжалване в 7 дневен срок пред първоинстаницонния съд. По делото не са 

постъпили справки за резултатите от издирването. Постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е обжалвано, като на 

16.01.2009г. РС – Трън е постановил определение, с което е отменил 

постановлението за прекратяване и е върнал делото в прокуратурата. На 

12.02.2009г. прокурор Г. Антова е постановила връщане на делото за 

допълнително разследване, при което да бъде извършена оценка на всички 

щети. Определен е срок от 14 дни, който е удължен до 2 месеца от районния 

прокурор. На 09.04.2009г. делото е докладвано на наблюдаващия прокурор  

по реда на чл.226, ал.1 от НПК. От същата дата е и заключителното 

постановление за спиране на досъдебното производство. На 11.05.2009г. 

прокурор Антова на основание чл.25, т.1, пр.2 от НПК е спряла  

производството в частта за престъпление по чл.216, ал.2 от НК, а в частта, по 

която производството е водено по чл.330, ал.1 от НК  е прекратила. На 

11.11.2009г. делото е възобновено. На 22.11.2009г. в РП – Трън е постъпило 

предложение за удължаване на срока за разследване с 2 месеца. Причината, 

която се сочи е, че е била изпратена призовка за привличане на лицето в 

качаството на обвиняем и до момента не са били налице данни същият да е 

получил призовката и своевременно да е уведомен. Искането е уважено от 

ОП - Перник. Делото е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК на 

05.03.2010г. и е изпратено със заключително постановление за спиране на 

08.03.2010г. в РП – Трън. С постановление от 11.03.2010г. прокурор Г. 

Антова е спряла наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1 и 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр. №1002/2008г. по описа на РП – Трън. Постановление за 

образуване на ДП от 05.01.2009г. срещу неизвестен извършител на прокурор 

М. Милушева. На 27.03.2009г е постановено спиране на досъдебното 

производство. В наблюдателното производство са приложени писма от РУ 

МВР от 09.09.2009г. и от 23.02.2010г., от които е видно, че не са налице 

данни за възобновяване на делото. Прокурор Милушева е указала на четири 

месеца да й се изпраща информация за разултатите от издирването, но това 

указание очевидно не е спазено. 

 

Пр. №288/2009г. по описа на РП – Трън. Постановление за 

образуване на наказателно производство от 28.04.2009г. по чл.209, ал.1 от 
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НК / телефонна измама/ на прокурор М. Милушева. Дадени са подробни 

указания до разследващия орган и е указано делото да се докладва един 

месец преди изтичане на срока за разследване. На 22.07.2009г. е постановено 

спиране на ДП, като е указано на четири месеца РУ МВР – Трън да представя 

справка с оглед данни за възобновяване. Указана е възможността за 

обжалване, съобразно изискванията на НПК. В наблюдаталното 

производство се съдържат две писма от РУ МВР – Трън с информация, че 

няма данни за възобновяване на делото – от 04.08.2009г. и от 22.12.2009г. 

 

Пр. №56/2009г. по описа на РП – Трън. Прокурор Г. Антова на 

16.04.2009г. е постановила спиране на ДП срещу неизвестен извършител. 

Указано е на четири месеца да се уведомява РП – Трън за наличие на данни 

за възобновяване на делото. Единственото писмо постъпило от РУ  МВР – 

Трън е от 29.04.2009г., с което се посочва името на инспектора от РУ МВР – 

Трън, който осъществява издирвателните мероприятия. 

 

Пр. №101/2009г. по описа на РП – Трън. Прокурор Г. Антова на 

16.04.2009г. е постановила спиране на ДП срещу неизвестен извършител. На 

07.09.2009г. е изпратено напомнително писмо до РУ МВР, с посочване , че 

на четири месеца е необходимо писмено да бъде уведомявана прокуратурата 

за разултатите от издирването.  

 

Пр. №929/2008г. по описа на РП – Трън. Постановление за 

образуване на ДП от 08.12.2008г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление  по чл. 216, ал.1 от НК. Дадени са подробни указания до 

разследващия орган. 

 

Пр. № 552/2009г. по описа на РП – Трън. Наблюдаващ прокурор Пл. 

Пейчев. Постановление за спиране на наказателно производство  от 

02.12.2009г. В същото е указано копие от същото да се изпрати на 

пострадалия за сведение, без да е указана възможността за обжалване 

съгласно чл.244, ал.5 от НПК. 

  

Пр. №821/2008г. по описа на РП – Трън. С постановление от 

05.01.2009г. прокурор Пл. Пейчев е спрял наказателното производство. В 

същото е указано копие от същото да се изпрати на пострадалия за сведение, 

без да е указана възможността за обжалване съгласно чл.244, ал.5 от НПК. 

 

Пр. №819/2008г. по описа на РП – Трън. С постановление от 

05.01.2009г. прокурор Пл. Пейчев е спрял наказателното производство. В 
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същото е указано копие от същото да се изпрати на пострадалия за сведение, 

без да е указана възможността за обжалване съгласно чл.244, ал.5 от НПК. 

 

Прекратени ДП. 

 

Пр. №278/2008г. по описа на РП – Трън. Наблюдаващ прокурор Г. 

Антова. С постановление от 09.05.2008г. прокурор Антова е образувал ДП 

срещу известен извършител за престъпление по чл.325 от НК. На 

07.07.2008г. е направено искане до ОП - Перник за удължаване на срока за 

разследване по досъдебното производство. Посочено е, че удължаването на 

срока е необходимо поради направени искания от пострадалия и неговия 

повереник. С постановление от 18.07.2008г. ОП – Перник е продължила 

срока за разследване с два месеца. На 23.09.2008г. с постановление 

наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. 

чл.24, ал.4 от НПК. С определение от 16.10.2008г. РС – Трън е върнал делото 

в прокуратурата. Същото е получено в РП – Трън на 06.01.2009г. С 

постановление от 12.01.2009г. прокурор Г. Антова е разпоредила извършване 

на допълнително разследване в срок от 14 дни. С постановление от 

04.02.2009г. наказателното производство е прекратено. В постановлението е 

посочена възможността за обжалване пред РС – Трън. С определение от 

19.08.2009г. РС – Трън е оставил без уважение жалба, постъпила срещу 

постановлението за прекратяване на наказателното производство.   

 

Пр. № 74/2009г. по описа на РП – Трън. Наблюдаващ прокурор Пл. 

Пейчев. С постановление от 08.09.2009г. прокурор Пейчев е образувал 

досъдебно производство срещу виновното лице за престъпление по чл.209, 

ал.1 от НК. След приключване на разследването делото е постъпило в РП – 

Трън на 09.11.2009г. С постановление от същата дата прокурор Пейчев е 

прекратил наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е посочена възможността за 

обжалването му по реда на чл.243, ал.3 от НПК.  

 

Пр. № 71/2009г. по описа на РП – Трън. Досъдебното производство е 

започнато на 23.08.2009г. на основание чл.212, ал.2 от НПК срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. На 

09.10.2009г. приключеното досъдебното производство е входирано в РП – 

Трън. С постановление от 12.11.2009г. наказателното производство е 

прекратено, като в постановлението е посочена възможността за неговото 

обжалване пред РС – Трън. 
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Пр. №183/2008г. по описа на РП – Трън. Наблюдаващ прокурор Пл. 

Пейчев. Досъдебното производство е започнато на 29.11.2008г. на основание 

чл.212, ал.2 от НПК срещу неизвестен извършител по чл.127, ал.1 от НК. На 

06.12.2008г. досъдебнато производство е докладвано по реда на чл.226, ал.1 

от НПК. Делото е входирано в РП – Трън на 17.12.2008г. и е разпределено на 

прокурор Пейчев с резолюция от 19.12.2008г. С постановление от 

09.01.2009г. наказателното производство е прекратено. В постановлението е 

посочена възможността за обжалване пред РС – Трън. 

 

Пр. № 658/2008г. по описа на РП – Трън. Досъдебното производство 

е започнато на 07.08.2008г. на основание чл.212, ал.2 от НПК срещу 

виновното лице за престъпление по чл.345, ал.1 от НК. На 25.09.2008г. до ОП 

– Перник е направено искане за удължаване на срока за разследване по 

досъдебното производство. ОП – Перник е удължила срока за разследване с 

два месеца с постановление от 03.10.2008г. По делото е съгласувано 

постановление за привличане на обвиняем. На 19.12.2008г. досъдебното 

производство е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК. Делото е 

получено в РП – Трън на 05.01.2009г. С постановление от 27.01.2009г. 

прокурор Пл. Пейчев е прекратил наказателното производство на основание 

чл.243, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е указана възможността същото 

да бъде обжалвано пред РС – Трън. 

 

Пр. №138/2008г. по описа на РП – Трън. С постановление от 

06.08.2008г. прокурор Г. Антова е образувала досъдебно производство срещу 

виновното лице за престъпление по чл.323, ал.1 от НК. На 25.09.2008г. 

разследващия орган е направил предложение до РП – Трън за удължаване на 

срока за разследване. Предложението е бланкетно. На 14.10.2008г. ОП – 

Перник е удължила срока за разследване с два месеца. Делото е докладвано 

по реда на чл.226, ал.1 от НПК на 06.12.2008г. След приключване на 

разследването досъдебното производство е получено в РП – Трън на 

09.12.2008г. С постановление от 05.01.2009г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК, поради несъставомерност 

на деянието. В постановлението е указана възможността за неговото 

обжалване  пред РС – Трън. 

 

Пр. №3/2009г. по описа на РП – Трън. Досъдебното производство е 

започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 09.01.2009г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Делото е 

докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК на 24.02.2009г. Приключеното 

досъдебно производство е постъпило в РП – Трън на 04.03.2009г. С 
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постановление от 10.03.2009г. прокурор Г. Антова е прекратила 

наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 

от НПК. В постановлението е указана възможността за обжалването му пред 

РС – Трън.  

 

Пр. №31/2009г. по описа на РП – Трън. Досъдебното производство е 

започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 13.03. 2009г. срещу 

виновното лице за престъпление по чл.342, ал.1 от НК. На 12.05.2009г. 

делото е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК. Същото е заведено в РП 

– Трън на 14.05.2009г. С постановление от 08.06.2009г. прокурор Г. Антова е 

прекратила наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК, поради несъставомерност на деянието. В 

постановлението е указана възможността за обжалването му пред РС – Трън. 

 

Пр. №2/2009г. по описа на РП – Трън. Досъдебното производство е 

започнато на 06.01.2009г. на основание чл.212, ал.2 от НПК срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. След доклад 

по реда на чл.226, ал.1 от НПК направен на 05.03.2009г., досъдебното 

производство е входирано в РП – Трън на 09.03.2009г. С постановление от 

26.03.2009г. прокурор М. Милушева е прекратила наказателното 

производство на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр. №208/2009г. по описа на РП – Трън.  Досъдебното производство 

е образувано с постановление на прокурор М. Милушева на 17.03.2009г. 

срещу виновно лице за престъпление по чл.339, ал.1 от НК. Делото е 

докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК на 08.04.2009г. Същото е 

входирано в РП – Трън на 13.04.2009г. С постановление от 15.04.2009г. 

наказателното производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Указана е възможността за обжалване на 

постановлението за прекратяване пред РС – Трън в 7 дневен срок. 

 

Досъдебни производства с искания за удължаване на срока за 

разследване. 

 

Пр. № 72/2009г. по описа на РП – Трън. Постановление за образуване 

на НП от 29.01.2009г. на прокурор Пл. Пейчев за престъпление по чл.215, 

ал.1 от НК. По делото два пъти е продължаван срокът за разследване с по два 

месеца. По производството е работила и прокурор Г. Антова. Същото е 

прекратено на 08.06.2009г. с постановление на прокурор М. Милушева. 
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Пр. № 716/2009г. по описа на РП – Трън. ДП № 95/2009г. по описа 

на РУ МВР – Трън е започнало на 08.11.2009г. с оглед на 

местопроизшествие за престъпление по чл.343, ал.1, б. „а”, вр чл.342, ал.1 от 

НК. В същият момент са извършени и разпит на пострадал и разпити на 

свидетели. На 21.12.2009г. разследващият полицай е направил предложение 

на основание чл.234, ал.3 от НПК до наблюдаващия прокурор Пл. Пейчев, за 

продължаване на срока за разследване, поради необходимост да бъдат 

извършени допълнителни действия по разследването, а именно назначаване и 

изготвяне на съдебно – оценителна експертиза на машини и съоръжения, 

привличане на обвиняем и предявяване на материалите на същият. 

Причината, която се сочи разследването да не може да приключи в 

определения двумесечен срок е възникнала необходимост от извършване на 

нови действия по разследването с оглед събиране на нови доказателства и 

постигане на всестранност, обективност и  пълнота при разследването. 

Следва да се посочи, че по делото са извършени разпити на свидетели на 

следните дати: 08.11.2009г., 10.11.2009г., 13.11.2009г., 07. 01.2010г. Искането 

на прокурор Пл. Пейчев до ОП – Перник е от 21.12.2009г. и същото е 

мотивирано с фактическа и правна сложност на делото и необходимост от 

„разпит на още свидетели и изготвяне на авто-техническа и оценителна 

експертизи”. Направеното искане до ОП – Перник е уважено. С 

постановление от 18.02.2010г. на прокурор Пл. Пейчев ДП е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В мотивите на 

постановлението за прекратяване не се съдържат данни да са назначени  

авто- техническа и оценителна експертизи. 

 

Пр. № 266/2009г. по описа на РП – Трън. ДП № 42/2009г. на РУ 

МВР – Трън е образувано на 28.04.2009г. срещу известен извършител за 

това, че на 27.03.2009г. в гр. Трън съзнателно използвал неистински 

официален документ / позволително за сеч/ , когато от него за самото 

съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по 

чл.316, вр.чл.308, ал.1 от НК. На 18.06.2009г. прокурор М. Милушева е 

направила искане по чл.234, ал.3 от НПК за продължаване на срока за 

разследване с два месеца, поради фактическа и правна сложност, а именно 

необходимост от „разпит на още свидетели, извършване на назначената 

графическа експертиза, проверка на изисканите от РДГ – гр. Кюстендил 

документи”. На 12.08.2009г. прокурор Пл. Пейчев е направил искане за 

продължаване на срока с още два месеца поради фактическа и правна 

сложност, а именно необходимост от „разпит на още свидетели, извършване 

на назначената графическа експертиза, проверка на изисканите от РДГ – гр. 

Кюстендил документи”. На 12.10.2009г. районният прокурор Галина Антова, 
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чрез ОП – Перник е направила искане до Главния прокурор на РБългария, за 

продължаване на срока за разследване, с определяне на краен срок 

28.01.2010г. Невъзможността за приключване на разследването в срок се 

обяснява с обективна причина, а именно „ извършване на процесуално – 

следствени действия за извършени престъпления по чл.311, вр.чл.308 и 

чл.219, ал.2 от НК от виновни длъжностни лица в кръга на службата им”. На 

06.01.2010г. прокурор Пл. Пейчев прави ново предложение до Главния 

прокурор на РБългария с искане да бъде определен краен срок на 

разследване 28.03.2010г. Невъзможността за приключване на разследването в 

срок се обяснява с обективни причини подобни на тези изложени в 

предходното искане до Главния прокурор. 

 

Пр. № 592/2009г. по описа на РП – Трън. ДП е започнато на 

07.09.2009г. на основание чл.212, ал.2 от НПК срещу известен извършител по 

чл.195, ал.1, т.4, вр.чл.194, ал.1 от НК – СРП е изпратила с постановление от 

09.09.2009г. ДП в РП – Трън по компетентност. С постановление от 

23.09.2009г. прокурор Г. Антова е дала указания по разследването.  На 

23.10.2009г. е направено искане до ОП – Перник за удължаване на срока за 

разследване, което е уважено. Причината, поради която се иска удължаване 

на срока е, че не са изпратени приобщените по делото веществени 

доказателства от 05 РУ – СДВР,  което е започнало ДП. На 30.12.2009г. е 

изпратено ново искане в ОП – Перник за удължаване на срока за разследване, 

което е уважено с постановление от 06.01.2010г. На 10.03.2010г. ДП е 

получено в РП – Трън с мнение за спиране. На 12.03.2010г. е постановено 

спиране на ДП срещу НИ. 

 

Пр. № 662/2009г. по описа на РП – Трън. ДП образувано от РП – 

Сливница на 29.08.2009г. срещу ИИ по чл. 279, ал.1, пр.1 от НК. С 

постановление от 09.10.2009г.  РП – Сливница е изпратила ДП в РП – Трън 

на основание чл.36 от НПК. На 21.10.2009г. прокурор Пл. Пейчев е направил 

искане до ОП – Перник за удължаване на срока за разследване. На 

27.10.2009г. прокурор Антова е възложила ДП на РУ МВР – Трън, като е 

дала указания за изпълнение. С постановление от 02.11.2009г. ОП – Перник е 

удължила срока за разследване с два месеца, считано от 29.10.2009г. На 

15.12.2009г. ДП е постъпило в РП – Трън. На 16.12.2009г. е внесен 

обвинителен акт в РС – Трън / ПД 27/2009г./ Проведени са две съдебни 

заседания – 23.02.2010г. и 23.03.2010г. 

 

Пр. № 266/2009г. по описа на РП – Трън. С постановление от 

28.04.2009г. прокурор М. Милушева е образувала наказателно производство 
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срещу известен извършител за престъпление по чл. 316, вр.чл.308, ал.1 от 

НК. На 18.06.2009г. е направено искане за удължаване на срока за 

разследване до ОП – Перник. С постановление от 23.06.2009г. ОП – Перник е 

удължила срока за разследване с два месеца. На 12.08.2009г. е направено 

искане до ОП – Перник, за удължаване на срока за разследване с още два 

месеца. С постановление от 14.08.2009г. ОП – Перник е удължила срока за 

разследване по досъдебното производство с още два месеца. На 12.10.2009г. 

е направено искане на Главния прокурор на РБългария за удължаване на 

срока за разследване. На 30.11.2009г. ВКП е удължила срока за разследване 

по досъдебното производство. На 08.12.2009г. прокурор Пл. Пейчев с 

постановление е изпратил досъдебното производство в ОП – Перник на 

основание чл.36, ал.1 от НПК – с оглед извършено престъпление по чл.282, 

ал.1 от НК. С постановление от 14.12.2009г. ОП – Перник е отменила 

постановлението на РП – Трън, като неправилно и е върнала делото в РП – 

Трън. На 06.01.2010г. е направено искане за продължаване на срока за 

разследване по досъдебното производство до Главния прокурор на 

РБългария. На 27.01.2010г. прокурор Пл. Пейчев е изпратил делото по 

компетентност в ОП – Перник – с оглед данни за престъпление по чл.282, 

ал.1 от НК. На 03.02.2010г. с писмо ВКП е удължила срока за раследване с 

още два месеца. 

 

          Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от РП – Трън 

Справка № 3 по организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства, отразяваща и индивидуалната натовареност на 

прокурорите. 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2009г. в РС – Трън са внесени общо 24 обвинителни акта, по 

прокурори, както следва Г.Антова 14бр., Пл. Пейчев 9бр., М. Милушева 1бр.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 5 бр., 

като 1бр. от делата е връщано 2 пъти, по прокурори, както следва: прокурор Г. 

Антова- 2бр., прокурор Пл. Пейчев -3бр. Върнати от съда дела с разпореждане 

- 3бр. и с определение - 3бр.  

При връщане на делото от съда, поради допуснати процесуални 

нарушения, наблюдаващият прокурор изготвя становище. На всеки три месеца 

районният прокурор изготвя справка, в която се съдържа анализ на причините 
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за връщане на делата от съда. Справката се изпраща в ОП – Перник. Изготвят 

се също така и шестмесечни анализи за връщане на делата от съда. По същият 

начин се процедира и при оправдателните присъди. Ежемесечно ОП – Перник 

организира работни съвещания, за разглеждане на въпроси за причините за 

връщане на делата от съда. На тези съвещания участват районните 

прокурорите от Пернишкия съдебен окръг, както и разследващи полицаи. 

В Отчетният доклад за дейността на РП – Трън за 2009г., 

административният ръководител на РП – Трън е направил подробен анализ на 

всички върнати от съда дела през 2009г, крайният извод, от който е, че в 

преобладаващата част от случаите се касае до формално позоваване на 

накърнено право на защита на подсъдимите по делото от страна на съда, а от 

там и необосновано връщане. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 21бр. Броят на 

оправдателните присъди по общия ред е 4бр., от които 3бр. по дела на 

прокурор Пл. Пейчев, 1бр. на прокурор Г. Антова. Протестирани са четирите 

оправдателни присъди, като само един от подадените протести е уважен от по 

– горестоящият съд, а останалите три оправдателни присъди са влезли в сила. 

Протестите се съхраняват в отделна папка, като се прилагат и 

допълнителни съображения към тях. Същите са подадени в срок и са 

мотивирани. 

Внесените споразумения в съда по чл.381 от НПК през 2009г. са общо 

4бр.,от които  1бр. е на прокурор Г. Антова и 3бр. на прокурор М. Милушева. 

Същите са одобрени от съда. 

През 2009г. в РС – Трън са внесени 4бр. предложения по реда на чл.375 

от НПК, за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а от НК, 1бр., от които е на 

прокурор Г. Антова, а останалите 3бр. са на прокурор Пл. Пейчев. Няма 

върнати от съда предложения. 

През 2009г. прокурорите от РП – Трън са осъществили общо 44бр. 

участия в съдебни заседания, от които прокурор Г. Антова 25бр, прокурор 

Пламен Пейчев 15бр., прокурор М. Милушева 4бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД 16/2009г. по описа на РП – Трън. ДП е започнато на 28.02.2009г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, 

ал.1 от НК. В хода на разследването извършителят на инкриминираното 

деяние е установен. На 29.04.2009г. досъдебното производство е заведено в РП 

– Трън. На 14.05.2009г. в РС – Трън е внесен обвинителен акт. На 18.06.2009г. 

РС – Трън е одобрил споразумение, с което е наложено наказание „Лишаване 
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от свобода” за срок от шест месеца и  наказателното производство е 

прекратено. 

 

ПД 19/2009г. по описа на РП – Трън.  На 07.09.2009г. е започнато 

бързо производство за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Делото е 

входирано в РП – Трън на 11.09.2009г. На 14.09.2009г. прокурор Г. Антова е 

внесла обвинителен акт в РС – Трън. На 23.09.2009г. РС – Трън е постановил 

присъда, с която е наложил наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест 

месеца.  

 

ПД 1/2009г. по описа на РП – Трън. На 26.11.2008г. е започнато бързо 

производство за престъпление по чл.339, ал.4 от НК. Делото е получено в РП – 

Трън на 02.12.2008г. На същата дата в РС – Трън е внесено за одобряване 

споразумение. С протокол от 05.12.2008г. РС – Трън е прекратил съдебното 

производство и е върнал делото в РП – Трън, тъй като обвиняемият се е 

отказал от постигнатото споразумение. На 07.01.2009г. в РС – Трън е внесен 

обвинителен акт. На 26.02.2009г. РС – Трън е признал подсъдимия за 

невиновен и е постановил оправдателна присъда. Срещу оправдателната 

присъда е подаден протест от прокурор Г. Антова. 

 

ПД 5/2009г. по описа на РП – Трън. Досъдебното производство е 

започнато на 22.10.2008г. за престъпление по чл. 198, ал.1 от НК. На 

12.12.2008г. приключеното дело е входирано в РП – Трън. Разпределено е на 

прокурор Г. Антова на 19.12.2008г. На 19.01.2009г. прокурор Г. Антова е 

внесла обвинителен акт в РС – Трън. Проведени са две съдебни заседания – на 

10.03.2009г. и на 24.03.2009г. Постановена е присъда „Лишаване от свобода” 

от една година, като на основание чл.66 от НК, изпълнението на наложеното  

наказание е отложено за срок от три години. 

 

Прокурорските дела се комплектоват с всички необходими 

материали, касаещи наказателното производство. В тях се прави 

отбелязване за датите на насрочените съдебни заседания и се съдържа 

информация относно приключване на делото. 

 

   

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2009г. дейността на РП – Трън по изпълнение на присъдите и 

другите принудителни мерки е осъществявана при добра организация, 

съобразена с НПК, ЗИН и Указание № И -31/2002г. на ВКП. Срочността е 
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спазена за всички приведени в изпълнение присъди, като това е станало от 

прокурора в срок. Този надзор се осъществява от Районния прокурор – Г. 

Антова. 

През 2009г. са приведени в изпълнение 24бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието - няма. 

Води се редовно книга за изпълнение на присъдите. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2009г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е общо 

3бр. на прокурор Г. Антова. Предявени граждански искове от прокурор –

няма. Обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.  

  

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от РП – Пещера 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

  

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА: В РП-Трън не бе осъществена тематична 

проверка  поради липса на преписки и досъдебни производства с предмет  

„имотни измами” през 2009г. 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Административен ръководител на РП – Трън  е г-жа Галина Антова, 

районен прокурор, която изпълнява тази длъжност от 14.03.2005г. Съставът 

на РП – Трън е от трима прокурори, двама от които - Мария Милушева и 

Пламен Пейчев през 2009г. са били командировани в РП – Перник за 

определени периоди от време, предвид високата натовареност на тази 

прокуратура и наличие на незаети щатни бройки. Това е наложило г-жа 

Антова наред със задълженията си на административен ръководител, с които 

тя се е справяла отлично, да поеме и наблюдението върху делата и 

преписките, които първоначално са били разпределени чрез случайният 

подбор на съответно командирования в РП – Перник прокурор.  С това се 

обяснява факта, че прокурор Антова е с по–голяма натовареност от 
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останалите прокурори. Така например през 2009г. тя е наблюдавала най –

голям брой ДП /113/, най – голям брой са решените от нея ДП /104/, най – 

голям е броят на спрените ДП /24/, както и на прекратените такива /62/, най 

– голям е броят на внесените от нея обвинителни актове /14/.  

Установени бяха случаи, при които една преписка е наблюдавана и от 

тримата прокурори, което не допринася за качеството на прокурорската 

дейност. 

Ето защо, удачно би било да бъдат предприети необходимите 

действия за оптимизиране на щатния състав на РП – Трън и свеждането 

му само до двама прокурори, които да изпълняват функциите си на 

място в РП – Трън, постоянно.  

РП – Трън е много добре администрирана. За 2009г. административният 

ръководител се е произнесъл със 101бр. заповеди, във връзка с функциите и 

правомощията му по ЗСВ. 

През 2009г. прокурорите от РП – Трън не са участвали в семинарно 

обучение. 

    Всички служители от РП – Трън са преминали през семинарно 

обучение за повишаване на квалификацията си по компютърна грамотност, 

удостоверено със сертификат. Съдебният деловодител е преминал курс за 

обучение с УИС в прокуратурата. 

   Дейността на прокурорите от РП – Трън по преписки от съдебния 

надзор се осъществява в съответствие с Указание 281/2006г. на Главния 

прокурор на РБългария. Прокурорите се произнасят по преписките в 

установения срок. Органите на МВР извършват възложените им проверки в 

указаните във възлагателното постановление срокове. Наблюдаващите 

прокурори констатират недобро качество на работа от страна на 

оперативните служители на МВР по възложените от прокуратурата проверки 

по сигнали на граждани, което води до връщане за допълнителна проверка 

или извършване на действия лично от прокурора, с цел изясняване на 

фактическата и правна страна по конкретния случай. Налице е формално 

провеждане на проверките, неснемане обяснения от всички визирани в 

жалбата или възлагателното постановление лица, неизясняване в цялост на 

фактическата обстановка, кратко изписани и непълни справки. По този повод 

са проведени две съвместни работни съвещания.  
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    Като цяло наблюдаваните ДП се решават от прокурорите в 

законоустановения срок. Установено бе, че по досъдебните производства се 

извършват доклади по реда на чл.219, ал.1 от НПК и чл.226, ал.1 от НПК. 

 През 2009г. е продължила работата по спрени дела от предходни 

години в изпълнение на указанията, дадени със Заповед № 2304/2007г. на 

Главния прокурор на РБългария /отм./ Създадена е много добра организация, 

при която са издирени и установени спрените от предходни години ДП срещу 

известен и неизвестен извършител. Въведена е организация между 

прокуратурата и РУ МВР – Трън да се извършват служебни проверки по 

спрените дела, срещу ИИ на 3 месеца и срещу НИ на 4 месеца. Оперативните 

служители от РУ МВР – Трън, на които са разпределени делата за 

извършване на ОИМ за установяване на извършителите, както бе установено 

при проверката, в някои случаи писмено докладват на наблюдаващите 

прокурори резултатите от издирването. В резултат на създадената добра 

организация към 05.04.2010г. броят на спрените ДП срещу НИ е 446бр. и 

спрените срещу ИИ е 1бр. 

  При проверката на ДП, по които са направени искания за продължаване 

на срока за разследване по чл.234, ал.3 от НПК може да се направи изводът, 

че в преобладаващата част от случаите не е налице правна и фактическа 

сложност на делото, а по–скоро неритмичност при назначаване и извършване 

на действия по разследването. Следва да се отбележи, че като основна 

причина за пропуските в качеството на разследване се отчита 

обстоятелството, че през 2009г. в РУ МВР – Трън е работил само един 

разследващ полицай, натовареността на който се е равнявала на 

натовареността на разследващ полицай от 02 РУ – МВР – Перник / средна 

натовареност 83 ДП/. По време на отсъствията му е бил заместван от ст. 

разследващ полицай от РУ – Брезник. Наложило се е удължаване на 

сроковете за разследване по 17бр. ДП, поради натовареността на 

разследващия полицай, при общ брой ДП с искания по чл.234, ал.3 от НПК – 

24бр. 

  ДП се прекратяват мотивирано при наличие на предпоставките 

предвидени в НПК. 

  Общият брой на внесените прокурорски актове в РС – Трън е 32бр. 

Всички актове са внесени в съда за разглеждане в законоустановения срок. 

  През 2009г. РП – Трън е осъществявала постоянен и текущ надзор за 

законност в изпълнение на Указание изх. № 165/2006г. на Главния прокурор 
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на РБългария, Указание И – 29 /2008г. на ВАП на РБългария, както и в 

съответствие с Плана за дейността на РП – Трън за 2009г. по НЗЗОИПГ, по 

отношение на административните актове, издадени от местните органи на 

властта, както и разпореждания на органите на местната власт с имоти 

общинска собственост и отдаване под наем на такива. Образувани са общо 22 

преписки по надзора за законност и са извършени проверки за 

законосъобразност на общо 174 административни акта, което може да бъде 

отчетено като много добър резултат. 

  В хода на комплексната планова проверка на РП – Трън  

проверяващият екип на ИВСС анализира преписки и дела по всичките 

надзори на всички прокурори  от РП – Трън. Резултатите от анализа на 

проверените дела доведоха до определени изводи за работата на всеки 

един от тях. 

 Районен прокурор Галина Антова 

 Прокурор Антова изготвя мотивирани и добре структурирани 

прокурорски актове,  в съотвествие с изискванията на НПК. Дава подробни 

указания до разследващите органи и контролира тяхното изпълнение, като се 

произнася в законоустановените срокове. Паралелно със същинската 

прокурорска дейност, тя изпълнява  много успешно и функциите на 

административен ръководител, като може да бъде направен изводът, че тя 

поема основната тежест на работата в прокуратурата, като цяло.   

 Прокурор Мария Милушева 

 Прокурор Милушева изготвя мотивирани прокурорски актове  в 

съотвествие с изискванията на НПК. Дава подробни указания до 

разследващите органи и контролира тяхното изпълнение, като се произнася в 

законоустановените срокове.  

 Прокурор Пламен Пейчев 

 Проверените прокурорски актове на прокурор Пейчев не са достатъчно 

подробно мотивирани и не съдържат изчерпателни указания. По някои от 

постановленията за спиране на наказателното производство не е указано в 

какъв срок и пред кой орган може да бъде обжалвано постановлението. От 

общо внесени  през 2009г. от прокурор Пейчев в съда  9 бр.дела с  

обвинителни акта, 3бр. от делата са били върнати от съда. От общо 4бр. 

оправдателни присъди през 2009г., 3бр. са по дела на прокурор Пейчев.  
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Прокурор Пейчев се произнася в предвидените в законноустановените 

срокове. 

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

    

  ПРЕПОРЪКИ: 

 

  1.1.Да се въведе  вътрешна разносна книга, в която срещу подпис на 

всеки прокурор и деловодител да се отразява движението на преписките 

и делата, съобразно чл.5, ал.6, т.2  от Инструкцията за деловодната 

дейност и документооборота в Прокуратурата на РБългария. 

 

 1.2.Да се въведе самостоятелен Дневник, в който да се вписва 

номерът на преписката, прокурорът, който е възложил проверката, 

срока за извършването й, както и датата на извеждане на 

постановлението, съгласно Указание № 281/08.12.2006г. на Главния 

прокурор на РБългария.  

 

2.Наблюдаващите прокурори при РП – Трън да дават конкретни и 

ясни указания в постановленията, с които възлагат извършването 

проверки на органите на МВР, както и да осъществават контрол върху 

тяхното изпълнение. 

  

3.Исканията за продължаване на срока за разследване по ДП да се 

изготвят само при наличие на фактическа и правна сложност по 

делото, като в същите се конкретизират действията по разследване, 

които са извършени до момента, както и тези, които предстоят да 

бъдат извършени и за които се иска удължаването му. 

       Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

       В изпълнение на разпоредбата на чл.58(4) от Закона за съдебната власт, 

Административният ръководител на Районна прокуратура – гр. Трън следва 

да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в указания 

срок.  

  

        На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на Административния ръководител на Районна прокуратура-

гр.Трън. 
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        На основание чл.58(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. 

          На основание чл.198 ал.1 т.5 от ЗСВ Административният ръководител 

на РП-Трън да приобщи към личните кадрови досиета на прокурорите 

конкретните констатации за тях в настоящия акт, които да се вземат предвид 

при атестирането им. 

 

Административният ръководител да запознае прокурорите от Районна 

прокуратура – гр.Трън с резултатите от извършената планова проверка.  

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Перник, за сведение. 

 Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

                     

            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 34/09.03.2010г. на Главния инспектор на ИВСС; 

            2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратурата –гр.Трън 

през 2009г.  

            3.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2009г.  

            4.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2009г.  

            5.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2009г. 

            6.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2009г. 

            7.Копия от документи, доклади, регистри, заповеди, справки, 

преписки, дела и др., които са били предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

      ВАСИЛ ПЕТРОВ 


