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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 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – гр. МОНТАНА 

 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 70/03.05.2010г. 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. 

Проверката бе извършена в Окръжна прокуратура – гр. Монтана от 

екип в състав инспектор Васил Петров и експерти Маргарита Борисова и 

Елеонора Иванова в  периода от 10.05.2010г.  до 12.05.2010г. 

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 Окръжна прокуратура - 

Монтана, изискване и предоставяне от ОП - Монтана на 4 бр. справки, 

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, 
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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.  

 

 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 ОП – Монтана до 01.06.2009г. е 

7 прокурори.  

Общ брой  на прокурорите, работили през годината/полугодието  -  6/5 

прокурори.  

Незаети щатни бройки за прокурори  -  1 бр. за зам.окръжен прокурор. 

 

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.  

Със заповед № 74/22.12.2009г. на Окръжния прокурор на ОП-Монтана 

е въведен дневник за административната дейност, в който се завеждат 

постъпващи документи, които не касаят досъдебни производства.  Със 

същата заповед е разпоредено, считано от 22.12.2009г. всички преписки, 

постъпващи в деловодствата, които касаят дейността на Административния 

отдел при МОП, да се завеждат в дневник за дейността на този отдел. 

Налице е вътрешно разпределение на съдебните служители при 

воденето на дневниците.  

В ОП – Монтана  е въведена  вътрешна разносна тетрадка, в която се 

отразява движението на преписките и делата между деловодството и 

прокурорите, срещу подпис. 

Водят се книги – регистри по собствена преценка.  

Всички дневници, книги, тетрадки и азбучници се водят на хартиен 

носител.  

На електронен носител се водят  - всички, включени в „Унифицираната 

информационна система на ПРБ”; Регистър на дисциплинарните 



3 

 

производства срещу прокурори и следователи от района на МОП; Регистър 

на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси, подадени от съдебните служители. 

През 2009г. ОП-Монтана е работила с Унифицираната 

информационна система /УИС/.  

Информационното обслужване и технологии се води от системен 

администратор, който отговаря за програмното и технологичното състояние 

на компютърната техника, обучава прокурорите и съдебните служители при 

работа с компютърна техника и програмни продукти, осигурява електронна 

обработка на статистическата информация. 

 

В ОП – Монтана, съгласно указанията на Главния прокурор, се 

извършват ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни 

статистически отчети по преписки, дела и присъди, както и тематични 

справки. Указанията на Главния прокурор са конкретизирани със Заповед № 

72/29.12.2008г. на Окръжния прокурор на ОП-Монтана. 

 

Аналитична дейност на прокуратурата. 

 

Аналитичната дейност на Окръжна прокуратура – Монтана се 

осъществява в изпълнение на Указание  изх.№ 283/30.10.2008г. и Указание № 

И-301/2007г.  за организацията на информационната дейност в Прокуратурата 

на РБ. 

 Анализи, съвещания и други са провеждани за периода 2009г. в 

Окръжна прокуратура – Монтана по указания и изисквания на АП-София и 

ВКП. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

 Организацията по описване и съхраняване на веществените 

доказателства в Окръжна прокуратура – гр.Монтана е съгласно ПОДАПРБ.  

Води се Дневник на веществените доказателства. ВД с приемателно – 

предавателен протокол се предават от ОП – Монтана на ОС – Монтана. В 

дневника подробно се описва ВД, отразява се, по кое ДП е приобщено, както 

и номера на прокурорската преписка. 

ВД се предават от ОСС – Монтана / РПУ – Монтана в ОП – Монтана 

също с приемателно – предавателни протоколи. 

В ОП – Монтана е въведен и регистрационен дневник на ВД. В него се 

записва дата, номера на делото, протокол за изземване, име ЕГН и други 

данни за лицето, от което е иззето имущество, пълно описание на ВД приети 
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на съхранение, прокурор, опис на изходящия документ до ОС – Монтана/ 

РПУ – Монтана. 

   Със Заповед № 50/25.09.2009г. е определена комисия, която да 

извърши унищожаване на ВД, за които това е постановено изрично. 

   Със Заповед № 19/10.03.2010г. е определен редът за организиране  на 

дейността по съхранението на ВД в Окръжна и Районна прокуратура 

гр.Монтана според  ПОДАПРБ.  

    

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

Със Заповед № 41/11.10.2007г. на Окръжния прокурор на ОП – 

Монтана  и Заповед № 36/24.06.09г. е разпоредено преписките и делата в ОП 

–Монтана  да се разпределят чрез предоставения от ВСС програмен продукт 

за случайно разпределение на преписки и дела „Law Choice”, като са 

определени групите преписки, които ще се разпределят с този програмен 

продукт, прокурорите по групи, процента на натовареност и брой преписки 

на прокурор при въвеждане на продукта. 

 

5.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

Заповедите и разпорежданията на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата  за 2009г. са общо 120бр., от 

които -  по указание на Главния прокурор  и неговите заместници – 27 броя,  

по собствена преценка – 48бр. Всички прокурори се запознават със 

заповедите, издадени от административния ръководител, срещу подпис. 

 

За 2009г. няма наложени наказания от административния 

ръководител, както и няма предложения за налагане на такива.        

 Предложение за поощрение  е направено за Тодорка Петрова, 

прокурор  при Окръжна прокуратура – Монтана във връзка с нейното 

освобождаване от длъжност на основание чл.165,ал.1,т.1 от ЗСВ. Същото е 

уважено. 

 През 2009г. по инициатива на Инспектората към ВСС са водени четири 

дисциплинарни производства по отношение Завеждащия Следствения отдел 

при ОП-Монтана, спрямо следовател от  същия отдел, спрямо прокурор от 

ОП-Монтана и прокурор от РП-Лом, по които не е реализирана 

дисциплинарна отговорност. 
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По инициатива на административния ръководител на ОП – Монтана 

през 2009г. са извършени комплексни ревизии на дейността на всички 

прокуратури от съдебен район Монтана  за 2008г. В тази връзка са издадени 

съответни заповеди, в които са определени направленията и дейностите, по 

които да се осъществят ревизиите. 

Подробна информация за проверките, извършени от  ОП-Монтана се 

съдържа в Справка № 1. 

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

от ОП-Монтана, 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 2603бр, като следва да 

се отбележи, че в тази цифра са включени и преписките по административния 

надзор за законност, както и тези, образувани по искания за удължаване на 

сроковете за разследване, както и други свързани с административната 

дейност на прокуратурата. От 2010 г. тези  категории преписки са отделени. 

Отказите да се образува наказателно производство през 2009г. са 63 

бр.(съгласно допълнително изготвена справка от административния секретар 

в хода на проверката). 

Образувани досъдебни производства – 39 бр. и изпратени по 

компетентност -145 бр. 

Обжалвани са 15 бр. откази да се образува наказателно производство, 

от които 12 бр. са потвърдени и 3бр. отменени.  

 

Инстанционни преписки : 

1.Инстанционни решения на АП по преписки на ОП – 109 бр., от които 

88 бр. потвърдени и 21 бр. отменени. 

2.Инстанционни решения на ОП по преписки на РП – 305 бр., от които 

244 бр. потвърдени, отменени –61 бр.   

Нерешени инстанционни преписки в едномесечен срок - няма. 

Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 

период – общо 123 бр.  

Останали нерешени преписки, образувани в предходни години – 1 бр. 

Същата бе проверена: 

Пр. № 3207/2008г. по описа на ОП – Монтана. С постановление от  

03.12.2008г. прокурор Цветомила Събинска е изпратила преписка № 

2774/2008г. по описа на РП – Монтана по компетентност в ОП – Монтана. С 

писмо от 22.12.2008г. зам. окръжният прокурор на ОП – Монтана е отказал да 



6 

 

предприеме действия за обявяване нищожността на индивидуални 

административни актове. С постановление от 11.02.2009г. АП – София е 

потвърдила отказа на ОП – Монтана. С резолюция от 31.03.2009г. ВКП е 

отменила отказа на ОП – Монтана от 22.12.2008г. и постановлението на АП – 

София, с което е потвърден отказа.С постановление от 23.04.2009г. прокурор 

Камелия Цветкова на основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ е възложила на ОД 

МВР – Монтана да извърши проверка по преписката в срок от 25 дни. В 

постановлението са дадени конкретни указания за изпълнение. На 

18.06.2009г. преписката е входирана в ОП – Монтана. С писмо от 03.07.2009г. 

прокурор Л. Илиева е изпратила преписката в ОД МВР – Монтана за 

извършване на допълнителна проверка в срок от 20 дни. В писмото са дадени 

указания за изпълнение. На 24.07.2009г. преписката, ведно с докладна 

записка с резултатите от извършената проверка са постъпили в ОП – 

Монтана. С мотивирано постановление от 28.07.2009г. прокурор Тодорка 

Петрова е отказала да изготви искане по реда на АПК, с което да се прогласи 

нищожността на индивидуални административни актове и е прекратила 

преписката. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя, както и възможността за обжалването му пред АП – София. С 

постановление от 22.10.2009г. АП – София  е отменила постановлението на 

ОП – Монтана и е разпоредила извършване на допълнителна проверка по 

преписката. На 03.11.2009г. с постановление прокурор Т. Петрова е 

възложила на ОД МВР – Монтана да се извърши допълнителна проверка и да 

се изпълнят указанията дадени от АП – София в срок от 30 дни. С докладна 

записка от 30.03.2010г. преписката е изпратена  в ОП – Монтана с изпълнени 

указания.  С постановление от 28.04.1010г. Олег Димитров – окръжен 

прокурор на ОП – Монтана е отказал да образува наказателно производство и 

е прекратил преписката. 

 

Преписки на специален надзор – новообразувани 3 бр., и трите 

препратени по компетентност, образувани в предходни години – няма. 

 

Наблюдателните преписки се съхраняват в деловодство, като 

ежеседмично се докладват на наблюдаващите прокурори, които сами следят 

за спазване на сроковете. Заведени са класьори за всеки прокурор, в които се 

подреждат наблюдателните преписки и досъдебните производства. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 
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Пр.пр. № 2066/2007г. по описа на ОП – Монтана. С постановление от 

06.08.2007г. РП – Лом е изпратила преписка по компетентност в ОП – 

Монтана на основание чл.35, ал.2 от НПК. С постановление от 13.08.2007г. 

Галин Байчев – младши прокурор при ОП – Монтана е отказал да образува 

наказателно производство. Във връзка с указания на ВКП за извършване на 

служебна проверка,  с постановление от 26.05.2009г. Камелия Трифонова – 

прокурор при АП – София е отменила постановлението за отказ да се 

образува наказателно производство като неправилно и незаконосъобразно.С 

писмо от 08.06.2009г. прокурор Лилия Илиева е изпратила материалите по 

преписката, ведно с постановлението на АП – София до ОД МВР – Монтана 

за извършване на указаната от АП – София проверка. На 15.07.2009г. 

преписката е постъпила в ОП – Монтана със докладна записка за резултатите 

от извършената проверка. С постановление от 27.07.2009г. прокурор Т. 

Петкова е отказала да образува ДП и е прекратила преписката. С 

постановление от 17.12.2009г. прокурор В. Елмаян при АП – София е 

потвърдил постановлението на ОП – Монтана. С писмо от 28.07.2009г. 

препис от постановлението на ОП – Монтана за отказ да се образува ДП е 

изпратен и до ВКП. 

 

Пр.пр. № 826/2009г. по описа на ОП – Монтана. С писмо, получено в 

ОП – Монтана на 01.06.2009г. ВКП е изпратила по компетентност и на 

разпореждане жалба от Е. Е.. С постановление от 08.06.2009г. прокурор 

Вержиния Савчева е постановила на ОД МВР – Монтана, сектор „ИП” 

извършване на проверка в срок от 30 дни. С постановление от 13.07.2009г. 

прокурор Савчева е отказала да образува ДП и е прекратила преписката. Към 

тази преписка е приложена и пр.пр.№ 3444/2008г., по която окр.прокурор О. 

Димитров е потвърдил постановление на РП – Лом за отказ да се образува 

ДП. / Жалбоподателят е един и по двете преписки./ С постановление от 

29.01.2009г. АП – София е отменила постановлението на ОП – Монтана, с 

което е потвърдено постановлението на РП – Лом за отказ да се образува ДП 

и е разпоредила извършване на допълнителна проверка. С постановление от 

16.05.2009г. РП – Лом отново е постановила отказ да се образува ДП. С 

постановление от 28.09.2009г. окр. прокурор О. Димитров е потвърдил 

постановлението на РП – Лом. С постановление от 28.09.2009г. прокурор 

Магдалена Лазарова при АП – София е отменила постановлението на ОП – 

Монтана и е дала указания за изпълнение. С постановление от 07.10.2009г. 

окр. прокурор О. Димитров е обединил пр.пр. № 3444/2008г. и пр.пр. № 

826/2009г. и е възложил на ОД МВР – Монтана да се извърши допълнителна 

проверка. В постановлението не е указан срок за извършване на 

допълнителната проверка. С постановление от 03.12.2009г. окр. прокурор 



8 

 

О. Димитров е постановил отказ да се образува ДП. В постановлението е 

указано, че същото подлежи на обжалване пред АП – София в 7 дневен срок. 

С постановление от 18.01.2009г. АП – София е потвърдила постановлението 

на ОП – Монтана за отказ да се образува ДП. С постановление от 24.03.2010г. 

на ВКП е потвърдено постановлението на АП – София, като правилно и 

законосъобразно. 

 

Пр.пр. № 2063/2009г. по описа на ОП – Монтана. Преписката е 

изпратена от ВКП в ОП – Монтана по компетентност с писмо, заведено в ОП 

– Монтана на 09.12.2009г. С писмо от 17.12.2009г. преписката е изпратена от 

окр. прокурор О. Димитров в ОД МВР – Монтана, за извършване на проверка, 

като не е указан срок за извършването й. С писмо получено в ОП – Монтана 

на 20.01.2010г. е поискано продължаване на срока за извършване на 

проверката с 1 месец. С писмо от 21.01.2010г. окр. прокурор О. Димитров е 

продължил срока с 2 месеца, считано от 18.01.2010г. С писмо получено в ОП 

– Монтана на 31.03.2010г. е поискано ново продължаване на срока за 

извършване на проверката с 1 месец. С писмо от 01.04.2010г. окр. прокурор 

О. Димитров е продължил срока с 2 месеца. 

 

Пр.пр. № 588/2010г. по описа на ОП – Монтана. Материалите по 

преписката са получени от РУ МВР – Ботевград в ОП – Монтана на 

29.04.2010г. С постановление от 03.05.2010г. прокурор В. Пунова е назначила 

проверка в срок от 30 дни. 

 

Пр.пр. № 176/2009г. по описа на ОП – Монтана. На 03.02.2010г. в ОП 

– Монтана е заведена жалба. С постановление от 04.02.2010г. прокурор 

Захаринка Токина е постановила извършване на проверка от ОД МВР – 

Монтана. В постановлението не е посочен срок за извършване на проверката. 

С писмо получено в ОП – Монтана на 08.04.2010г. е поискано продължаване  

на срока за извършване на проверката с 30 дни. На 13.04.2010г. прокурор 

Токина е направила искане до административния ръководител на ОП – 

Монтана за продължаване на срока за извършване на проверката с 1 месец, 

считано от 14.04.2010г. С писмо от същата дата административният 

ръководител на ОП – Монтана е продължил срока с 2 месеца, считано от 

14.04.2010г. 

 

 Пр.пр. № 546/2010г. по описа на ОП – Монтана. На 20.04.2010г. в 

ОП – Монтана е заведена жалба, изпратена по компетентност от ВКП. С 

писмо от 20.04.2010г. прокурор Л. Илиева е изпратила преписката в ОД МВР 
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– Монтана за извършване на проверка. В писмото не е указан срок, в който 

проверката да бъде извършена. 

 

Обжалвани откази да се образува наказателно производство 

 

          Пр.пр.№ 3277/2008г., наблюдаващ прокурор Илиева. Преписката е 

образувана въз основа на молба от жалбоподателя от 11.12.2008г. до Окръжна 

прокуратура – Монтана. Върху молбата е поставена резолюция на 

наблюдаващия прокурор преписката да се изпрати в ОД на МВР за 

извършване на  спешна проверка на обстоятелствата, посочени в молбата. 

Писмото на МОП до ОД на МВР е от 12.12.2008г. Преписката е върната в 

МОП на 05.01.2009г. с докладна записка. На 21.01.2009г. е постановен отказ да 

се образува наказателно производство и преписката е прекратена. Указано е 

препис от постановлението да се изпрати на молителя, както и че същото 

подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Софийска апелативна 

прокуратура. Към преписката е приложена разписка за връчване на 

постановлението на лицето срещу подпис на 27.01.2009г. Постъпилата жалба в 

МОП на 04.02.2009г. е препратена в САП на 09.02.2009г. ведно с преписката. 

С постановление от 27.02.2009г. на САП постановлението на МОП е 

потвърдено. В постановлението на прокурор от САП Николай Любенов  е 

разпоредено препис от същото да се изпрати на жалбоподателя, като изрично 

не е указана възможността за обжалване пред ВКП. 

 

          Пр.пр..№ 1777/2009г., наблюдаващ прокурор З.Токина. Преписката е  

образувана по тъжба от 26.10.2009г. На 30.10.2009г. е постановен отказ да се 

образува досъдебно производство, като е указано, че постановлението 

подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред САП. Към преписката е 

приложена разписка от 06.11.2009г., удостоверяваща връчването на 

постановлението. На 09.11.2009г. в МОП е постъпила жалба, която, ведно с 

преписката е препратена в САП на същата дата. С постановление от 

16.11.2009г. на прокурор от САП Янка Гочева е потвърдено постановлението 

на МОП.  В същото изрично е указано, че подлежи на обжалване пред ВКП, 

отдел „Инстанционен контрол”. 

 

         Пр.пр..№1042/2009г., наблюдаващ прокурор В.Савчева. С постановление 

от 10.07.2009г. е назначена проверка, като е определен срок от 30 дни за 

извършването й. В постановлението изрично е указано: „Преди приключване 

на проверката да се докладва в МОП с оглед прецизиране на правната 

квалификация на престъпното деяние.” По преписката е приложено писмо от 

ВКП от 22.07.2009г., получено в МОП на 17.08.2009г. На 02.10.2009г. е 
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постановен отказ да се образува наказателно производство, като е указано, че 

постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок. Приложена е 

разписка от 06.10.2009г.  С постановление от 12.11.2009г. Велин Елмаян, 

прокурор от САП, е потвърдил постановлението на МОП.  

 

          Пр.пр. № 878/2009г., наблюдаващ прокурор В.Савчева. С постановление 

от 26.06.2009г. е възложена проверка на ОД на МВР-Монтана, сектор 

„Икономическа полиция”, като е определен срок от 20 дни за извършване на 

проверката и са дадени указания. Писмото до ОД на МВР е изведено от МОП 

на 29.06.2009г. На 17.08.2009г. от ОД на МВР-Монтана е изведено 

предложение за продължаване срока на проверката поради фактическа 

сложност. Прокурор Савчева е направила искане на 21.08.2009г. до 

административния ръководител за продължаване на срока. На 24.08.09.  е 

изведено писмо от Окръжния прокурор  при ОП-Монтана до РУ на МВР-

Берковица, с което се удължава срокът на проверката с 2 месеца, считано от 

24.08.2009г. На 19.11.2009г. е изпратено напомнително писмо до РУ на МВР-

Берковица, че срокът на проверката е изтекъл на 24.10.2009г. Преписката е 

изпратена от РУ- Берковица на 21.12.2009г. С резолюция и писмо от 

29.01.2010г. преписката е изпратена отново в полицията за извършване на 

допълнителна проверка, като са дадени указания. С писмо от 16.04.2010г. РУ-

Берковица е поискала да се продължи срокът на проверката. С писмо от 

19.04.2010г. прокурор Савчева е указала да се приключи проверката и 

преписката да се докладва, тъй като не се установява фактическа сложност и 

няма данни какви действия са извършени. 

 

            Инстанционни преписки. 

 

 Пр.пр. № 2048/2009г. по описа на ОП – Монтана. На 07.12.2009г. в 

ОП – Монтана е постъпила жалба срещу постановление за прекратяване на 

наказателното производство на РП – Берковица по пр.пр. № 100/2008г. С 

постановление от 11.12.2009г. прокурор Захаринка Токина е потвърдила 

постановлението на РП – Берковица. Указано е копие от постановлението да 

се изпрати на жалбоподателката, както и възможността за обжалване на 

постановлението пред АП – София.  

 

Пр.пр. № 1700/2009г. по описа на ОП – Монтана. На 15.10.2009г. в 

ОП – Монтана е постъпила жалба срещу постановление за отказ да се 

образува наказателно производство на РП – Монтана от 24.09.2009г. С 

постановление от 20.10.2009г. прокурор Т. Петрова е потвърдила 

постановлението на РП – Монтана. Указано е преписи от постановлението да 
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се изпрати на жалбоподателя, както и възможността за обжалване пред АП – 

София в 7 дневен срок.  

 

Пр.пр. № 1934/2009г. по описа на ОП – Монтана. На 18.11.2009г. в 

ОП – Монтана са постъпили материалите по пр.пр. № 1972/2009г. по описа на 

РП – Монтана, по повод жалба срещу постановление за отказ да се образува 

наказателно производство. С постановление от 19.11.2009г. прокурор Лилия 

Илиева е отменила постановлението на РП – Монтана и е указала извършване 

на допълнителна проверка по преписката. 

 

Пр.пр. № 151/2009г. по описа на ОП – Монтана. На 29.01.2009г. в ОП 

– Монтана е постъпила преписка № 223/2009г. по описа на РП – Монтана, 

ведно с жалба срещу постановление за отказ да се образува ДП от 

19.01.2009г. С постановление от 09.02.2009г. окр. прокурор на ОП – Монтана 

Олег Димитров е потвърдил постановлението на РП – Монтана. Указано е 

препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, както и 

възможността за обжалването му в 7 дневен срок от уведомяването.     

 

Пр.пр. № 1936/2009г. по описа на ОП – Монтана. На 18.11.2009г. в 

ОП – Монтана е постъпила пр.пр. № 1155/2007г. по описа на РП – Берковица, 

ведно с жалба срещу постановление за прекратяване на наказателното 

производство от 13.03.2009г. С постановление от 10.12.2009г. прокурор В. 

Савчева е потвърдила постановлението на РП – Берковица и е оставила 

жалбата без уважение.  

 

По някои от проверените преписки проверката, която следва да се 

извърши от органите на МВР се назначава с писмо, в което не е определен 

срок за нейното извършване.  

Продължаването на срока на проверката по преписките се прави с 

разрешение на административния ръководител, като срокът се продължава 

не от датата, на която реално е изтекъл, а от датата, на която е 

постъпило искането за неговото продължаване. 

В постановленията за отказ да се образува ДП, както и в 

постановленията, с които ОП - Монтана е потвърдила отказа да се 

образува ДП на РП, се посочва 7 дневен срок за обжалване, което не е 

съобразено с разпоредбата на чл.213, ал.2 от НПК.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена от ОП – Монтана 

Справка № 2 по организацията на образуването и движението на 

преписките, отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите. 
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ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП – Монтана, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ 
През 2009г. в ОП – Монтана са наблюдавани 148 досъдебни 

производства, образувани през проверявания период, и 201 ДП, образувани в 

предходни години.  

          Приключени ДП от разследващ орган – 261 бр.  

          Решени от прокурор в предвидените в НПК срокове – 261бр.  

          ДП, които са неприключени от разследващ орган в сроковете по чл.234 

от НПК - 99бр., от които 72 ДП са образувани през 2009г. и 27 ДП са 

образувани в предходни години.  

Няма приключени ДП от разследващ орган и нерешени от 

наблюдаващия прокурор над 1 месец за 2009г.  

Действия на прокурора по чл.242, ал.2 от НПК за 2009г. – 5 ДП, които 

са изпратени от прокурора на разследващия орган. 

 

През 2009г. в ОП –Монтана няма образувани бързи производства и 

назабавни производства. 

 

Прекратени НП през 2009г. са общо 172 бр. Обжалвани пред съда, от 

тях: отменени – няма, потвърдени – 1 бр., изменено основание от съда – 1 бр. 

Обжалвани пред по–горните прокуратури, от тях : отменени -  2 бр.,  

потвърдени –няма.  

Прекратени поради изтекла давност -40 бр., от които 9 ДП срещу 

известен извършител и 31 ДП срещу неизвестен извършител.  

Възобновените през 2009г. ДП са  106 бр., от които 10 ДП са 

образувани през 2009г. и 96 ДП са образувани  в предходни години.  

 

Спрени ДП през 2009г. -  общо 47 бр., от които срещу неизвестен 

извършител 31 бр., срещу известен извършител 16 бр. 

В Окръжна прокуратура –Монтана спрените досъдебни производства 

срещу известен извършител се съхраняват в разследващия орган.  

Със Заповед № 31а/15.06.2009г. на Окръжния прокурор на ОП - 

Монтана, предвид констатациите по Акт за извършена проверка по Заповед 

№128/25.05.2009г. на ИВСС за допускани пропуски и нарушения при 

спиране на ДП срещу ИИ, е разпоредено при спиране на ДП срещу ИИ 

стриктно да се спазва заповед № ЛС 2403/15.06.2007г. на Главния прокурор. 

Разпоредено е също така, главният разследващ полицай да  изпрати за 

служебна проверка на ОП – Монтана всички спрени ДП срещу ИИ, които са 
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от компетентността на МОП. Същото е разпоредено и по отношение на 

следствените дела. В заповедта е указано на районните прокурори при РП да 

следят за нейното изпълнение. 

Проверката установи, че тази заповед на Окръжния прокурор на ОП – 

Монтана е приведена в изпълнение.  

 

През проверявания период са изготвени 190 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

продължаване на срока за разследване. От тях, уважени – 180, неуважени – 

10. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока 

на разследване до по-горестоящата прокуратура – 159. От тях, уважени – 156, 

неуважени – 3 бр. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор до Главния прокурор 

на РБългария -  21бр. Всичките са уважени.  

 

През 2009г. в ОП – Перник са наблюдавани 5 бр. НП, които са на 

специален надзор. По   3  от тях е внесен обвинителен акт, 1 – изпратено по 

компетентност на БРП и 1 – неприключило.  

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Спрени ДП: 

 

Пр.пр.№ 375/97г. С постановление от 03.08.2009г. на Тодорка 

Петрова, прокурор от ОП-Монтана е констатирано, че  наказателното 

производство е образувано срещу известен извършител и същото е спряно с 

постановление на МОП  на 16.11.2007г. на основание чл.244,ал.1,т.1 

,вр.чл.25,ал.1 НПК поради необходимостта от издирване на извършителя на 

деянието. Прокурор Петрова изрично е установила, че „при извършената 

служебна проверка, в съответствие със Заповед № ЛС 2403/15.06.2007г. 

на Главния прокурор на Република България, се установи, че същата не е 

изпълнена – липсват доказателства, удостоверяващи факта, за 

предприетото местно и общодържавно издирване. Не са приложени 

бюлетин, телеграма, докладна записка или други подобни 

удостоверителни документи”. С цит. постановление производството по 

делото е възобновено. С постановление от 6.10.2009г. производството по 

делото отново е спряно, тъй като е установено, че лицето не е издирено. На 

12.10.2009г. разследващият орган е уведомил наблюдаващия прокурор, че 

лицето се е завърнало в страната и с постановление от 12.10.2009г.  
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производството е възобновено. На 08.01.2010г. в МОП е постъпило 

предложение от следовател Пламен Петков за удължаване срока на 

разследване. С писмо от 19.01.2010г. Зам.окръжен прокурор Токина е 

уведомила ОСС при ОП-Монтана, че предложението е оставено без 

уважение, тъй като не са налице предвидените предпоставки по чл.234,ал.3 

НПК и разследването по делото е приключило. С постановление от 

28.01.2010г.  е извършено частично прекратяване на наказателното 

производство. 

 

          Пр.пр.№1089/2002г., наблюдаващ прокурор Зам.окръжен прокурор 

З.Токина. Постановление за спиране на наказателното производство от 

08.08.2002г. на прокурор Петър Петров, на основание чл.239 НПК (отм.) 

Следва продължаване издирването на извършителите на престъпното деяние. 

Производството по делото е възобновено на 13.08.2009г. От извършената 

служебна проверка от наблюдаващия прокурор се установява, че 

наказателното производство по делото е спряно без посочените лица да са 

обявени за  издирване. С постановление от 05.01.2010г.  производството по 

делото отново е спряно на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. 

 

          Пр.пр.№ 417/2006г.  Преписката съдържа сл.дело № 637/2004г. по 

описа на ОСС-Монтана.  Делото е спряно с постановление на МОП от 

14.04.2006г. за издирване на извършителя. При извършената служебна 

проверка от наблюдаващия прокурор Тодорка Петрова се установява, че не е 

изпълнена Заповед № ЛС 2403/2007г. на Главния прокурор – липсват 

доказателства, удостоверяващи факта, че е предприето местно или 

общодържавно издирване на лицето. Не са приложени бюлетин, телеграма, 

докладна записка или друго подобни удостоверителни документи. С 

постановление от 03.08.2009г. прокурор Петрова е възобновила 

производството, като е указала издирваното лице да бъде обявени за ОДИ. 

 

Прекратени ДП. 

 

Пр.пр. № 2267/2008г. по описа на ОП – Монтана. ДП е започнато на 

20.08.2008г. срещу НИ за престъпление по чл.123, ал.1 от НК. На 06.10.2008г. 

в ОП – Монтана е постъпило предложение за продължаване на срока за 

разследване по ДП. На 10.10.2008г. прокурор Лилия Илиева е направила 

искане до АП – София за продължаване на срока за разследване. С писмо от 

21.10.2008г. АП – София е продължила срока за разследване по ДП с 2 

месеца, считано от 20.10.2008г. На 30.12.2008г. ДП е постъпило в ОП –-

Монтана. С постановление от 03.02.2009г. прокурор В. Савчева при ОП – 
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Монтана е прекратила наказателното производство на основание чл.243, ал.1, 

т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е препис от постановлението да се 

изпрати на наследниците, както и възможността за обжалване на 

постановлението в 7 дневен срок пред ОС – Монтана. На 04.03.2009г. ДП е 

изискано от АП – София за извършване на служебна проверка на 

постановлението за прекратяване на наказателното производство. На 

19.03.2009г. с постановление прокурор Даниела Личева при АП – София е 

отменила постановлението на ОП – Монтана за прекратяване на 

наказателното производство. С постановлението са дадени подробни 

указания  за провеждане на допълнително разследване. ДП е получено в ОП – 

Монтана на 30.03.2009г. С писмо от същата дата прокурор Савчева е  

изпратила ДП в РУ МВР – Монтана за изпълнение указанията на САП без 

същите да бъдат конкретизирани в  постановление. На 30.04.2009г. ДП е 

получено в ОП – Монтана с мнение за прекратяване. С постановление от 

30.05.2009г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С писмо от 29.06.2009г. ДП е изискано от 

АП – София за осъществяване на служебен контрол върху постановлението за 

прекратяване на наказателното производство. С постановление от 

07.08.2009г. прокурор Даниела Личева при АП – София е потвърдила 

постановлението на ОП – Монтана за прекратяване на наказателното 

производство. Препис от постановлението е изпратен на пострадалата, ОП  -  

Монтана и ВКП. 

 

              Пр.пр. № 2085/2008г. по описа на ОП – Монтана. След извършена 

проверка по преписката от ОД МВР – Монтана, с постановление от 

31.10.2008г. зам. окр. прокурор О. Димитров е отказал да образува ДП. С 

постановление от 01.12.2008г. АП – София е отменила постановлението за 

отказ да се образува ДП. С постановление от 22.12.2008г. прокурор Димитров 

е образувал ДП  за престъпление по чл.219, ал.1 от НК срещу ИИ. На 

06.02.2009г. от ОД МВР – Монтана е направено искане за продължаване на 

срока за разследване по ДП с 4 месеца. На 09.02.2009г. прокурор Димитров е 

направил искане до АП – София за продължаване на срока за разследване. С 

писмо от 16.02.2009г. АП – София е продължила срока за разследване с 4 

месеца, считано от 22.02.2009г. На 09.04.2009г. от водещия разследването е 

направено искане за продължаване на срока за разследване с още 2 месеца. С 

писмо от 15.04.2009г. прокурор Димитров е отказал да направи искане, тъй 

като искането на разследващия орган е направено несвоевременно. На 

07.07.2009г- ДП е постъпило в ОП – Монтана с мнение за прекратяване на 

основание чл.24, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 08.07.2009г. прокурор 

Димитров е прекратил наказателното производство на основание чл.243, ал.1, 
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т.1, вр.чл.24, ал.1, т.2 от НПК / поради амнистиране на деянието, Закон за 

амнистията, ДВ.бр.26/07.04.2009г./ С определение от 30.07.2009г. ОС – 

Монтана е потвърдил постановлението на ОП – Монтана за прекратяване на 

наказателното производство. С определение   САС  е отменил определението 

на ОС – Монтана, както и постановлението на ОП – Монтана. С писмо от 

26.09.2009г. прокурор Димитров е изпратил ДП в ОД МВР – Монтана, като в 

писмото е посочил, че следва да се отчетат указанията дадени от САС. В 

писмото не е посочен срок. На 16.11.2009г. от водещия разследването е 

направено искане за продължаване на срока за разследване по ДП. На 

19.11.2009г. е направено искане от окр. прокурор О. Димитров до АП – 

София за продължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от 

26.11.2009г. С писмо от 27.11.2009г. АП – София е продължила срока за 

разследване с 4 месеца, считано от 26.11.2009г. ДП е постъпило в ОП – 

Монтана на 03.05.2010г.    

 

Пр.пр. № 21/2009г. по описа на ОП – Монтана. С постановление от 

05.03.2009г. прокурор Лилия Илиева е образувала ДП срещу ИИ за 

престъпление по чл.282, ал.1 от НК. На 22.04.2009г. от водещия 

разследването е направено искане за продължаване на срока за разследване с 

2 месеца. На 27.04.2009г. прокурор Илиева е направила искане за 

продължаване на срока за разследване по ДП до АП – София. С писмо от 

14.05.2009г. АП – София е удължила срока за разследване по ДП с 2 месеца, 

считано от 05.05.2009г. С постановление от 25.05.2009г. прокурор Илиева е 

дала указания по разследването. На 07.07.2009г. ДП е постъпило в ОП – 

Монтана с мнение за прекратяване. С постановление от 09.07.2009г. прокурор 

Илиева е прекратила наказателното производство на основание чл.243, ал.1, 

т.1 от НПК. С постановление от 20.01.2010г. АП – София  е отменила 

постановлението на ОП – Монтана за прекратяване на наказателното 

производство и е указала да се проведе допълнително разследване. ДП е 

постъпило в ОП – Монтана на 29.01.2010г. С писмо прокурор Илиева е 

указала на ОД МВР – Монтана да се изпълнят указанията на АП – София в 

срок от 2 месеца. На 26.03.2010г. ДП е постъпило в ОП – Монтана с мнение 

за прекратяване. С постановление от 30.03.2010г. прокурор Илиева е 

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

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр.пр. № 1181/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е започнато на 

основание чл.212, ал.2 от НПК срещу НИ за престъпление по чл.115, вр.чл.18, 

ал.1 от НК. На 02.10.2009г. ДП е постъпило в ОП – Монтана с мнение за 

прекратяване. С постановление от 05.10.2009г. прокурор Петрова е 
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прекратила наказателното производство на основание чл.243, вр.чл.24, ал.1, 

т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на пострадалите. Указана 

е възможността за обжалване на постановлението в 7 дневен срок от 

получаването му пред ОС – Монтана. 

 

Пр.пр. № 1521/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП  е започнато на 

14.09.2009г. срещу НИ за престъпление по чл.115 от НК. На 16.11.2009г. ДП е 

получено в ОП – Монтана с мнение за прекратяване на наказателното 

производство. С постановление от 18.11.2009г. наказателното производство е 

прекратено от прокурор Захаринка Токина на основание чл. 243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

 Пр.пр. № 1491/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП  е започнато на 

основание чл.212, ал.2 от НПК на 07.09.2009г. срещу НИ за престъпление по 

чл.115 от НК.  На 16.11.2009г. ДП е постъпило в ОП – Монтана с мнение за 

прекратяване на наказателното производство. С постановление от 

17.11.2009г. окр. прокурор О.Димитров е прекратил наказателното 

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

 

 Пр.пр. № 2954/2007г. по описа на ОП – Монтана.  ДП е започнато на 

06.11.2007г. на основание чл.212, ал.2 от НПК срещу ИИ за престъпление по 

чл.203, ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор Л. Илиева. На 14.12.2007г. е 

направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за разследване 

с 4 месеца. На 18.12.2007г. прокурор Илиева е направила искане до АП – 

София за продължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца. С писмо от 

10.01.2008г. АП – София е удължила срока за разследване с 4 месеца, считано 

от 06.01.2008г. На 26.05.2008г. е изпратено напомнително писмо до ОДП – 

Монтана, че е изтекъл срока за разследване по ДП. На 24.07.2008г. е 

изпратено второ напомнително писмо до ОДП – Монтана, с което се иска 

незабавно уведомяване на ОП – Монтана за хода на ДП, тъй като е изтекъл 

срока за разследване. ДП е получено в ОП – Монтана на 28.07.2008г. с 

мнение за спиране. С постановление от 08.08.2008г. прокурор Ралица Петкова 

е спряла ДП на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С писмо от 22.04.2009г. е 

изискана информация от ОД МВР – Монтана за предприетите ОИМ по 

издирването на лицето, както и за резултата от тях. На 27.04.2009г. в ОП – 

Монтана е получено писмо с искане за възобновяване на ДП, тъй като 

основанията за спиране са отпаднали и е възникнала необходимост от 

извършване на действия по разследването. С постановление от 28.04.2009г. 

прокурор В. Савчева е възобновила ДП. На 22.06.2009г. е направено 

предложение от водещия разследването за продължаване на срока за 
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разследване по делото. На 25.06.2009г. прокурор Савчева е направила искане 

до АП – София за продължаване на срока за разследване по ДП с 2 месеца. С 

писмо от 08.07.2009г. АП – София е продължила срока за разследване по 

делото с 2 месеца, считано от 28.06.2009г. На 02.09.2009г. е изпратено 

напомнително писмо до ОД МВР – Монтана, с което се иска информация за 

хода на разследването, тъй като продълженият срок е изтекъл. На 

17.09.2009г. ДП е постъпило в ОП – Монтана с мнение за прекратяване. С 

постановление от 05.11.2009г. прокурор Савчева е прекратила наказателното 

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

 

Пр.пр. № 1475/2009г. по описа на ОП – Монтана. БП е започнато на 

06.09.2009г. срещу ИИ по чл.304, ал.1 от НК. На 11.09.2009г. делото е 

постъпило в ОП – Монтана с мнение за повдигане на обвинение. С 

постановление от същата дата прокурор Лилия Илиева е постановила 

разследването да се извърши по общия ред и е дала указания. На 11.11.2009г. 

ДП е постъпило в ОП – Монтана с мнение за предаване на съд.  С 

постановление от 12.11.2009г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. 

 

Прекратени ДП срещу известен извършител поради изтекла 

давност /за 2009г. – 9 броя/ 

           Пр.Пр.№907/2006г.,наблюдаващ прокурор Лилия Илиева. 

Постановление за прекратяване на наказателното производство от 

11.09.2009г. по сл.дело № 161/1994г. по описа на ОСО-Монтана, на основание 

чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.1,т.3 – до момента са изтекли повече от 15 години, 

или изтекла е давността за преследване по смисъла на разпоредбата на 

чл.80,ал.1,т.2 от НК.  

           Пр.пр.№1158/93г.,наблюдаващ прокурор Лилия Илиева. 

Постановление за прекратяване на наказателното производство от 

15.09.2009г.на основание чл.243,ал.1,т.3,вр.чл.24,ал.1,т.3 от НПК.Към 

наблюдателната преписка е приложено писмо от 04.03.2009г. на следовател 

П.Кирилова от ОСС- Монтана, в което се сочи, че видно от писмо  на РУ на 

МВР Монтана от 26.02.2009г. не е инициирано издирване, поради което  

следва да се изиска ново обявяване за издирване на обвиняемите лица. 

            Пр.пр.№890/1994г.,наблюдаващ прокурор Олег Димитров. 

Постановление за прекратяване на наказателното производство от 

15.07.2009г. на основание чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.1,т.3 НПК.Обвиняемото 

лице, гражданин на Швейцария е обявен за ОДИ с телеграма от 1996г., 
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същият не е издирен до момента на изтичане на абсолютната погасителна 

давност за наказателно преследване. 

 

ДП с искания за удължаване на срока за разследване. 

 

Пр.пр. № 626/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Вержиния Савчева на 17.07.2009г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.255, ал.1 от НК. На 01.09.2009г. от водещия 

разследването е направено предложение за продължаване на срока за 

разследване с 4 месеца. На 04.09.2009г. е направено искане от прокурор 

Савчева до АП – София за продължаване на срока за разследване по делото 

със 120 дни. С писмо от 16.09.2009г. АП – София е уважила искането и е 

удължила срока за разследване с 4 месеца, считано от 17.09.2009г. На 

08.01.2010г. е направено предложение от водещия разследването за 

продължаване на срока с още 4 месеца. На 11.01.2009г. прокурор Савчева е 

направила искане до ВКП за продължаване на срока за разследване на ДП с 

още 2 месеца. С писмо от 29.01.2010г. ВКП е продължила срока с 2 месеца. 

На 22.03.2010г. отново е направено предложение от водещия разследването за 

продължаване на срока за разследване по ДП с още 4 месеца. Предложението 

е мотивирано с нови доказателства, което налага назначаване на 

допълнителна икономическа експертиза. На 24.03.2010г. прокурор В. Савчева 

е направила искане до ВКП за продължаване на срока за разследване по ДП с 

още 4 месеца. С писмо от 15.04.2010г. ВКП е удължила срока с още 4 месеца. 

 

Пр.пр. № 699/2009г. по описа на ОП – Монтана. Наблюдаващ 

прокурор Вержиния Савчева.  ДП е образувано на 08.05.2009г. срещу ИИ за 

престъпление по чл. 343, ал.1, б.”в” от НК. На 22.06.2009г. е направено 

искане от водещия разследването за продължаване на срока за разследване с 4 

месеца. На 07.07.2009г. прокурор Савчева е направила искане до АП – София 

за продължаване на срока за разследване по делото със 60 дни. С писмо от 

08.07.2009г. АП – София е уважила направеното искане. На 26.08.2009г. е 

направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за разследване 

по делото с още 60 дни. На 28.08.2009г. прокурор Савчева е направила искане 

до АП – София за продължаване на срока с още 60 дни. С писмо от 

07.09.2009г. АП – София е продължила срока за разследване по ДП с още 2 

месеца, считано от 07.09.2009г. На 20.10.2009г. от водещия разследването е 

направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за разследване 

с 3 месеца, мотивирано с необходимостта от изготвяне на авто – техническа 

експертиза, която все още не е изготвена. На 22.10.2009г. прокурор Лилия 

Илиева е направила искане до Главния прокурор на РБългария, с което е 
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поискала продължаване на срока за разследване на ДП с 2 месеца. С писмо от 

13.11.2009г. ВКП е продължила срока за разследване с 2 месеца, считано от 

07.11.2009г. На 15.01.2010г. е направено искане от прокурор Савчева до ВКП 

за продължаване на срока за разследване по делото с още 2 месеца. С писмо 

от 05.02.2010г. ВКП е удължила срока за разследване с още 2 месеца, считано 

от 07.01.2010г. На 23.03.2010г. от прокурор Савчева е направено искане  до 

ВКП за продължаване на срока за разследване с още 3 месеца. С писмо от 

15.04.2010г. ВКП е продължила срока за разследване с 3 месеца. С 

постановление от 21.04.2010г. прокурор Савчева е дала указания по 

разследването. Исканията са подробно мотивирани и съдържат всички 

реквизити, съгласно съответните указания на ВКП. 

 

Пр.пр. № 1892/2009г. по описа на ОП – Монтана.  След извършване 

на проверка по преписката с постановление от 12.03.2010г. прокурор В. 

Савчева е образувала ДП  срещу ИИ за престъпление по чл.304, ал.1 от НК. 

На 27.04.2010г. е направено предложение от разследващия полицай за 

продължаване на срока за разследване по ДП с 2 месеца. На 29.04.2010г. 

прокурор З. Токина е направила искане до АП – София за продължаване на 

срока за разследване по делото с 2 месеца, считано от 12.05.2010г.  

 

Пр.пр. № 2095/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Захаринка Токина от 22.12.2009г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.248а, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. В 

постановлението са дадени указания по разследването. На 10.02.2010г. от 

водещия разследването е направено искане за продължаване на срока за 

разследване по делото с 2 месеца. На 11.02.2010г.  от прокурор Захаринка 

Токина е направено искане до АП – София за продължаване на срока за 

разследване с 2 месеца. С писмо от 26.02.2010г. АП – София  е продължила 

срока за разследване с 4  месеца, считано от 23.02.2010г. На 01.04.2010г. от 

водещия разследването е направено искане за продължаване на срока за 

разследване по ДП . На 08.04.2010г. прокурор Токина е направила искане до 

ВКП за продължаване на срока за разследване. 

 

Пр.пр. № 2130/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е образувано с 

постановление от 22.12.2009г. на прокурор Лилия Илиева срещу ИИ за 

престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.В 

постановлението са дадени указания по разследването.На 09.02.2010г. от 

разследващия полицай е направено искане за продължаване на срока за 

разследване по ДП с 4 месеца. На 11.02.2010г. прокурор Л. Илиева е 

направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване с 2 



21 

 

месеца. С писмо от 26.02.2010г. АП – София е продължила срока за 

разследване по ДП с 2 месеца, считано от 22.02.2010г. На 06.04.2010г. от 

водещия разследването е направено искане за продължаване на срока за 

разследване. На 09.04.2010г. прокурор Л. Илиева е направила искане до АП – 

София за продължаване на срока за разследване по делото с още 2 месеца. С 

писмо от 21.04.2010г. АП – София е продължила срока с още 2 месеца. 

 

Пр.пр. № 1150/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е образувано с 

постановление от 21.07.2009г. на прокурор Т. Петкова срещу ИИ за 

престъпление по чл.304б от НК. На 07.09.2009г. от водещия разследването е 

направено искане за продължаване на срока за разследване с 4 месеца. На 

10.09.2009г. прокурор Т. Петкова е направила искане до АП – София за 

продължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца. С писмо от 

18.09.2009г. АП – София е уважила искането и е удължила срока за 

разследване с 4 месеца, считано от 21.09.2009г. На 29.01.2010г. ДП е 

получено в ОП – Монтана с мнение за прекратяване. С постановление от 

02.02.2010г. прокурор Лилия Илиева е прекратила наказателното 

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

 

 Пр.пр. № 1604/2006г. по описа на ОП – Монтана. ДП е образувано с 

постановление от 19.07.2006г. на зам. окр. прокурор О. Димитров срещу ИИ 

за престъпление по чл.212, ал.5 от НК. На 07.09.2006г. от водещия 

разследването е направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока 

за разследване по делото с 60 дни. На 10.09.2006г. прокурор Димитров е 

направил искане до АП – София за продължаване на срока за разследване с 2 

месеца. С писмо от 03.10.2006г. АП – София е уважила искането, като е 

продължила срока за разследване с 2 месеца, считано от 20.09.2006г. На 

03.11.2006г. е направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока 

за разследване по ДП с още 2 месеца. На 07.11.2006г. прокурор Димитров е 

направил искане до АП – София за продължаване на срока за разследване по 

ДП с още 2 месеца. С писмо от 21.11.2006г. АП – София е удължила срока за 

разследване с още 2 месеца, считано от 20.11.2006г. На 07.02.2007г. ДП е 

постъпило в ОП – Монтана с мнение за спиране. С постановление от 

12.02.2007г. ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С писмо от 

02.07.2007г. водещия разследването е направил искане до ОП – Монтана за 

възобновяване на ДП – установени са част от свидетелите по делото. С 

постановление от 09.07.2007г. прокурор Димитров е възобновил 

наказателното производство. На 27.08.2007г. в ОП – Монтана е постъпило 

искане за продължаване на срока за разследване по делото с 4 месеца. На 

29.08.2007г. прокурор З. Токина е направила искане до АП – София за 
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продължаване на срока за разследване с 4 месеца. С писмо от 10.09.2007г. АП 

– София е продължила срока с 4 месеца, считано от 10.09.2007г. На 

27.12.2007г. в ОП – Монтана е постъпило искане от водещия разследването за 

продължаване на срока с още 4 месеца. На 02.01.2008г. прокурор Л. Илиева е 

направила искане до Главния прокурор на Българея за продължаване на срока 

за разследване с 4 месеца. С писмо от 28.01.2008г. ВКП е продължила срока 

са разследване по делото с 4 месеца, считано от 10.01.2008г. На 27.06.2008г.  

ДП е получено в ОП – Монтана с мнение за спиране. С постановление от 

01.07.2008г. прокурор Димитров е спрял наказателното производство на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК./ свидетел, който живее в Гърция/ С 

постановление от 19.06.2009г. прокурор Димитров е възобновил 

наказателното производство и е дал указания за неговото приключване. На 

10.08.2009г. е направено искане от водещия разследването за продължаване 

на срока за разследване на делото с 2 месеца. На 14.08.2009г. прокурор З. 

Токина е направила искане до АП – София за продължаване на срока с 2 

месеца. С писмо от 24.08.2009г. АП – София е продължила срока за 

разследване с 2 месеца, считано от 19.08.2009г. На 05.10.2009г. в ОП – 

Монтана е постъпило искане за продължаване на срока за разследване с още 2 

месеца. На 09.10.2009г. прокурор Димитров е направил искане до АП – 

София за продължаване на срока за разследване с още 2 месеца. С писмо от 

21.10.2009г. АП – София е продължила срока за разследване с още 2 месеца, 

считано от 19.10.2009г. С напомнително писмо от 06.01.2010г. ОД МВР – 

Монтана е уведомено, че е изтекъл срока за разследване по ДП. На 

20.01.2010г. ДП е получено в ОП – Монтана с мнение за спиране, поради 

отсъствие на обвиняемия. С постановление от 20.01.2010г. окр. прокурор 

О.Димитров е спрял наказателното производство. В постановлението е 

посочен номера на телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ. С 

постановление от 17.02.2010г. наказателното производство е възобновено. На 

15.04.2010г. до ОП – Монтана е направено искане за продължаване на срока 

за разследване по ДП с 4 месеца. На 19.04.2010г. наблюдаващия прокурор е 

направил искане до АП – София за продължаване на срока с 4 месеца. С 

писмо от 30.04.2010г. АП – София е уважила направеното искане. 

 

Пр.пр. № 1593/2009г. по описа на ОП – Монтана.  ДП е започнато на 

20.09.2009г. срещу НИ за престъпление по чл.115 от НК. На 06.11.2009г. от 

водещия разследването е направено искане до ОП – Монтана за 

продължаване на срока за разследване по ДП с 2 месеца, което е мотивирано с 

обстоятелството, че не е изготвено заключението на назначената СМЕ. На 

09.11.2009г. от окр. прокурор О. Димитров е направено искане до АП – 

София  за продължаване на срока за разследване по делото с 2 месеца. С 
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писмо от 20.11.2009г. АП – София е продължила срока за разследване с 2 

месеца, считано от 20.11.2009г. На 27.01.2010г. ДП е получено в ОП – 

Монтана с мнение за прекратяване. С постановление от 05.02.2010г. 

наблюдаващия прокурор е прекратил наказателното производство на 

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

 

 Пр.пр. № 541/2009г. по описа на ОП – Монтана. С постановление от 

09.04.2009г. прокурор О. Димитров е приел по подследственост  ДП № 

1004/2008г. по описа на РУ МВР – Монтана, което е образувано с 

постановление на РП – Монтана на 26.09.2008г. срещу ИИ за престъпление 

почл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал.1 от НК. Със същото постановление 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

писмо от 23.04.2009г. разследващия полицай е направил искане за 

възобновяване на ДП. С постановление от 27.04.2009г. прокурор О. Димитров 

е възобновил ДП.  На 22.05.2009г. до ОП – Монтана е направено искане за 

продължаване на срока за разследване по делото. На същата дата 

наблюдаващия прокурор е направил искане до АП – София за продължаване 

на срока с 2 месеца. С писмо от 17.06.2009г. АП – София е върнала искането 

на ОП – Монтана, с указание да бъдат посочени мерките за неотклонение на 

обвиняемите лица. С писмо до АП – София от 22.06.2009г. са посочени 

взетите по отношение на обвиняемите мерки за неотклонение. С писмо от 

03.07.2009г. АП- София е продължила срока за разследване по ДП с 2 месеца. 

На 07.08.2009г. ДП е постъпило в ОП – Монтана с мнение за спиране. С 

постановление от 03.09.2009г. прокурор З. Токина е прекратила 

наказателното производство спрямо обвиняемите и е спряла същото срещу 

НИ.  

 

Пр.пр. № 632/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е образувано с 

постановление от 12.05.2009г. на прокурор З. Токина срещу ИИ за 

престъпление по чл.203, ал.1, вр.чл.202, ал.1, т.1, вр.чл.201, вр.чл.26, ал.1 от 

НК. На 15.07.2009г. в ОП – Монтана е постъпило искане за продължаване на 

срока за разследване по ДП с 4 месеца.  На 16.07.2009г. прокурор О. 

Димитров е направил искане до АП – София за продължаване на срока за 

разследване по делото с 4 месеца. С писмо от 06.08.2009г. АП – София е 

върнала направеното искане, като е указала да се посочи, на коя дата е 

образувано ДП и да се уточни има ли обвиняеми лице, по кой текст е 

привлечено към наказателна отговорност и мярката за неотклонение, която е 

взета. С писмо от 13.08.2009г. е изпратена исканата информация. С писмо от 

20.08.2009г. АП – София е продължила срока за разследване с 4 месеца. На 

29.10.2009г. е направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока 
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за разследване по ДП с още 2 месеца. На 03.11.2009г. прокурор З. Токина е 

направила искане до ВКП за продължаване на срока за разследване с 2 

месеца. С писмо от 23.11.2009г. ВКП е продължила срока за разследване на 

ДП с 2 месеца. На 06.01.2010г. от водещия разследването е постъпило искане 

в ОП – Монтана за продължаване на срока за разследване с още 2 месеца. На 

11.01.2010г. прокурор З. Токина е направила искане до ВКП за продължаване 

на срока с още 2 месеца. С писмо от 29.01.2010г. ВКП е продължила срока с 2 

месеца. С писмо от 24.03.2010г. ДП е изпратено в ОП – Монтана с мнение за 

предаване на съд.  С постановление от 24.03.2010г. прокурор З. Токина е 

указала на водещия разследването да отстрани допуснатите нарушения на 

процесуалните правила в срок до 07.04.2010г. На 07.04.2010г. ДП е получено 

в ОП – Монтана с мнение за съд. С постановление от 14.04.2010г. на 

прокурор З. Токина, частично е прекратено наказателното производство. В 

постановлението е указано, след влизането му в сила, ДП да се изпрати по 

компетентност на РП – Лом за престъпление по чл.202, ал.2, т.1, вр.ал.1, т.1, 

вр.чл.201, вр.чл.26, ал.1 от НК. 

           Пр.пр.№ 2039/2008г. Постановление за прекратяване на наказателното 

производство от 02.10.2009г., на прокурор В.Савчева, на основание 

чл.24,ал.1,т.1 от НПК. Потвърдено от съда, определение № 280/16.11.2009г. 

по ВНЧД № 399/09г. по описа на САС, НО, 6-ти състав. В наблюдателната 

преписка се съдържа писмо изх.№2039/2008г. от 17.07.2009г., на прокурор 

В.Савчева до ОД на МВР-Монтана, с което се напомня, че срокът на 

разследване е изтекъл на 14.07.2009г. и делото следва да се изпрати в 

Окръжна прокуратура – Монтана за произнасяне по същество. 

 

          ДП, образувани в предходни години 

 

Пр.пр. № 960/2003г. по описа на ОП – Монтана. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Димитров от 19.06.2003г. за престъпление по чл. 

282, ал.2, вр.ал.1 от НК. На 02.11.2006г. прокурор Димитров с Указания 

относно воденето на разследването по следствено дело № 82/2003г. на 

ОСС-Монтана е указал, че са изтекли сроковете за разследването му и делото 

да се изпрати на ОСС-Монтана за изпълнение на разпорежданията. На 

07.11.2006г. ДП е получено в ОП – Монтана. С постановление от 07.11.2006г. 

прокурор О. Димитров е спрял наказателното производство на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С писмо от 04.12.2007г. от ОСС – Монтана е 

направено искане за възобновяване на наказателното производство. С 

постановление от същата дата наказателното производство е възобновено. На 
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22.01.2008г. в ОП – Монтана е постъпило искане за продължаване на срока за 

разследване по ДП. На същата дата прокурор О. Димитров е направил искане 

до АП – София за продължаване на срока за разследване по делото с 2 месеца. 

С писмо от 08.02.2008г. АП – София е продължила срока за разследване с 2 

месеца, считано от 04.02.2008г. На 04.04.2008г. ДП е постъпило в ОП – 

Монтана с мнение за спиране. С постановление от 07.04.2008г. прокурор 

Димитров е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1, 

вр.чл.25, т.2 от НПК. С писмо от 29.09.2009г. е направено искане за 

възобновяване на наказателното производство. С постановление от 

30.09.2009г. наказателното производство е възобновено. На 19.11.2009г. в ОП 

– Монтана е входирано  искане от водещия разследването следовател за 

продължаване на срока за разследване по делото с 60 дни. На същата дата 

прокурор Димитров е направил искане за продължаване на срока за 

разследване до АП – София. С писмо от 02.12.2009г. АП – София е 

продължила срока за разследване с 4 месеца, считано от 30.11.2009г. На 

01.04.2010г. ДП е постъпило в ОП – Монтана с мнение за спиране. На 

13.04.2010г. наблюдаващият прокурор е спрял наказателното производство. В 

постановлението за спиране е посочено, че извършителят на 

инкриминираното деяние е обявен за ОДИ с телеграма № 54463/29.10.2009г. 

на „ПОП” МВР. С постановление от 30.04.2010г. Окр. прокурор О. Димитров 

е възобновил наказателното производство. 

 

Пр.пр.№ 2731/2007г. по описа на ОП-Монтана. Досъдебното 

производство (сл.дело № 41/2001г. по описа на ОСлО  при ОП-Монтана) е 

образувано на 16.11.2001г. от Районна прокуратура-Берковица, предвид 

тогавашната подсъдност на деянието по чл.282 НК и е било наблюдавано от 

тази прокуратура. Разследването е спряно с постановление на РП-Берковица 

от 28.02.2002г. 

Производството по делото е възобновено  на 04.03.2009г. с 

постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Монтана В.Савчева, 

която е поела функциите на наблюдаващ прокурор на 13.02.2009г. От този 

момент делото е прието за разследване от следовател Цветан Младенов, 

директор на ОСС-Монтана, а понастоящем – завеждащ следствения отдел при 

МОП. 

С писмо изх.№ 2731/2007г. от 04.03.2009г. материалите по следствено 

дело № 41/2001г. по описа на ОСС-Монтана, ведно с препис от 

постановление по пр.пр.№ 2731/2007г. по описа на МОП са изпратени до 

ОСС-Монтана за продължаване на процесуално-следствените действия по 

разследването. От 04.03.2009г. е започнал да тече законноустановения срок за 
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разследване, т.е. два месеца. Същият е изтекъл на 05.05.2009г., като след този 

период не са провеждани други следствени действия. 

 След като наблюдаващият прокурор е констатирал изтичане на този 

срок и непредприемане на действия по неговото удължаване, същият е 

започнал да пише напомнителни писма до ОСС-Монтана с изрично 

указване, че срокът на разследване е изтекъл. Първото такова писмо е от 

24.06.2009г. Второто – от 17.07.2009г., третото – от 01.10.2009г., четвъртото – 

от 19.11.2009г., петото – от 07.01.2010г., шестото – от 15.02.2010г. С 

последното напомнително писмо прокурор В.Савчева е поискала незабавно 

изпращане на делото,  изтъкнала е, че делото вече е изисквано пет пъти, но 

без резултат и е отправила предупреждение, че „В случай, че делото не 

постъпи в Окръжна прокуратура – Монтана в най-кратък срок, ще бъде 

уведомен административния ръководител и ВСС.” Едва тогава следовател 

Цветан Младенов е изготвил  заключителния си акт (12.04.2010г.). Делото  е 

изпратено в  МОП и с постановление от 21.04.2010г. на прокурор Виолета 

Пунова производството е прекратено на основание чл.243,ал.1,т.1 във 

вр.чл.24,ал.1,т.1. 

В хода на проверката по случая бе изискана писмена справка от 

административния ръководител  на ОП-Монтана за образуването и 

движението на сл.дело № 41/2001г. по описа на ОСС-Монтана. Такава бе 

изготвена и предоставена на проверяващия екип на ИВСС, ведно със: 

1.Становище от Вержиния Савчева, прокурор от МОП от 13.05.2010г. и 

2.Становище на Цветан  Младенов, завеждащ ОСО в МОП.  Също така бе 

изискана и предоставена Справка изх.№ 868/20.05.2010г. за разследваните и 

приключени от следовател Цветан Младенов досъдебни производства за 

2009г. и  до 20.05.2010г. 

 

При така установената фактическа обстановка се налага изводът, 

че следовател Цветан Младенов, с неприключване в установения срок на 

разследването по сл.дело  № 41/2001г.  по описа на ОСО-Монтана, с 

неизпращане на  материалите по същото  на наблюдаващия прокурор в 

законноустановения срок, както и с това, че не е изпълнил  

задължителните указанията на наблюдаващия прокурор относно 

незабавно приключване и изпращане на следственото дело в периода от 

05.05.2009г. до 12.04.2010г., е нарушил разпоредбата на чл.234(1) НПК,  

чл.52(3)(предишна ал.2-ДВбр.33/2009г.) във вр.чл.46(2),т.1 НПК, чл.210, т.1 

от ЗСВ,  с което е допуснал дисциплинарни нарушения, както следва:  по 

чл.307(4), т.2, предл.второ, от Закона за съдебната власт, бездействие, 

което неоправдано забавя производството, както и по чл.307(4), т.5, 

неизпълнение на други служебни задължения,  което е основание за 
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предприемане на действия по осъществяване на дисциплинарна 

отговорност спрямо него. 

 

Пр. № 1761/2004г. по описа на ОП – Монтана. С постановление от 

04.11.2004г. от прокурор Т. Петрова е образувано предварително 

производство  срещу ИИ за престъпление по чл.257, вр.чл.256 от НК. В 

постановлението са дадени подробни указания за изпълнение и разследването 

е възложено на следовател от ОСС – Монтана. С писмо от 06.01.2005г. е 

продължен срока на следственото дело с 60 дни. С писмо от 25.03.2005г. 

срокът е продължен с още 60 дни. С постановление от 01.04.2005г. на ОП – 

Монтана следственото дело е спряно. С постановление от 13.11.2006г. АП – 

София е потвърдила постановлението на ОП – Монтана за спиране на 

следственото дело. С постановление от 02.11.2007г. прокурор Д. Маркова при 

ОП – Монтана след извършване на служебна проверка по делото е дала 

указания обвиняемия да бъде призован отново на известните по делото 

адреси с оглед отпадане на основанието за спиране на делото и ако не бъде 

намерен да се обяви за местно и общодържавно издирване. С писмо от 

04.02.2008г. прокурор Детелина Маркова е уведомила ОСС – Монтана, че 

следва да бъде изпратена справка относно предприетите действия, с оглед 

отпадане на основанията за спиране и възобновяване на следственото дело. 

По делото е приложена призовка с дата на връчване 07.08.2008г. и 

отбелязване, че „лицето живее във Видин при децата си, съседът му не знае 

адреса там.”. Също така е приложена докладна записка с дата 07.08.2008г. 

написана от Н. А.П., в която е отразено, че „при посещение на адреса за 

връчване на призовката при разговор със съседи е разбрал, че лицето не 

живее на този адрес от доста време.” На 14.08.2008г. до ОП – Монтана е 

направено искане за възобновяване на следственото дело. С постановление от 

21.08.2008г. прокурор Н. Вълчева е възобновила производството по делото. С 

дата 28.08.2008г. е изготвено от следовател Петранка Тодорова при ОСС - 

Монтана постановление за принудително довеждане на обвиняемия, което е 

възложено на РПУ – Монтана.  С писмо от 13.10.2008г. на АП – София е 

продължен срока за разследване по ДП с 2 месеца, считано от 21.10.2008г. 

Досъдебното производство е било спряно, като след извършена служебна 

проверка , с писмо от 09.07.2009г. прокурор Тодорка Петрова е върнала 

делото на ОСС – Монтана. В писмото е отразено, че спирането на ДП е в 

съответствие със заповед № ЛС – 2403/15.06.2007г. на Главния прокурор на 

Българея /заповед № 31а/15.06.2009г. на Окръжния прокурор на ОП – 

Монтана. Приложено е писмо РУ МВР – Монтана от 11.05.2010г., с което ОП 

– Монтана е уведомена, че обвиняемото лице е обявено за ОДИ на 

10.12.2008г. с телеграма № 63641 на Д „ПОП” МВР. Установи се, че 
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обвиняемото лице е  обявено за ОДИ на 10.12.2008г. или 3 години и 8 

месеца, след като ДП е спряно с постановление от 01.04.2005г. на 

основание чл.239, ал.1, т.1, вр.чл.22, ал.1, т.2 и чл.268, ал.3 от НПК /отм./ 

и в същото е указано обвиняемия да бъде обявен за ОДИ.   
 

          ДП  с действия на прокурора по чл.242,ал.2 НПК 

          Пр.№ 886/2006г., наблюдаващ прокурор Т.,Петрова. Наказателното 

производство е образувано на 07.09.1994г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.203 от НК. Разследването е приключило с мнение за 

предаване на обвиняемата на съд, връщано е от прокуратурата за 

допълнително разследване, спирано е, възобновявано е и отново е връщано за 

допълнително разследване  За последен път, с постановление от 06.10.2009г., 

на основание чл.242,ал.2 НПК, е върнато с конкретни указания, като е 

разпоредено допълнителните действия да се извършат в срока по чл.242,ал.3 

НПК. В процеса на разследването извършителката на няколко пъти е 

привличана в качеството на обвиняема.  Производството частично е 

прекратено на основание чл.243,ал.1,т.1 във вр.чл.24,ал.1,т.2 и 3  и чл.35 НПК 

с постановление от 09.12.2009г. Към наблюдателната преписка е приложено 

искане от 06.10.2009г. на прокурор Тодорка Петрова до САП по чл.234,ал.3 

НПК, в което е описана следната ситуация  по проверяваната преписка: „ На 

21 VI 1996г. разследването е приключено и делото е изпратено в окръжна 

прокуратура с мнение за предаване на съд на обвиняемата Иванова за 

престъпление по чл.203, и чл.282 ал.2 от НК. На 9 VII 1996г. окръжна 

прокуратура е върнала делото на ОСС за допълнително разследване като са 

дадени конкретни указания. Указанията не са изпълнени, а на 17 IV 2006г. 

делото е изпратено с мнение за спиране. ОП е отказала спиране на 21 IV 

2006г. и отново е върнала делото за изпълнение на  дадените през 1996г. 

указания и са дадени нови. На 14 XI 2007г. производството е спряно,  поради 

това, че обвиняемата не е намерена на известния адрес. Тъй като при 

спирането не са били приложени документи за предприето местно и 

общодържавно издирване, с постановление от 3 VIII 2009г. производството 

е възобновено.” 

               Пр.пр.№ 907/2009г., наблюдаващ прокурор Т.Петрова – не се 

установяват нарушения по движението на наказателното производство. С 

постановление от 9.10.2009г. наказателното производство е прекратено по 

отношение на обвиняемото лице поради недоказаност и спряно поради 

неоткриване автора на престъплението.  
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               Пр.пр.№44/2009г., наблюдаващ прокурор Л.Илиева. ДП е 

образувано на основание чл.212, ал.3 от НПК на 29.12.2008г. с оглед на 

местопроизшествие, за престъпление по чл.115 НК. На 12.02.2009г. е 

направено искане до САП на основание чл.234,ал.3 НПК за продължаване 

срока на разследване с два месеца, считано от 01.03.2009г. Същото е 

мотивирано. Уважено е от САП. Постановление от 04.03.2009г. за даване на 

указания за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия. 

В мотивите на постановлението прокурор Илиева е констатирала, че 

„разследващият орган е работил формално и делото не е докладвано по 

реда на чл.226 от НПК.” Заключителният акт на разследващия орган е с 

мнение за прекратяване на наказателното производство поради липса на 

престъпление от общ характер. На основание чл.242,ал.3 във вр.ал.2 НПК е 

указано да бъдат извършени допълнителни процесуално-следствени действия, 

съобразно изложеното в обстоятелствената част на постановлението, като е 

определен срок до 25.03.2009г. С постановление от 14.04.2009г. 

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

вр.чл.24,ал.1,т.1 от НПК. Указано е препис от същото да се изпрати на 

дъщерята на починалото лице, както и че същото подлежи на обжалване пред 

Окръжен съд-Монтана в 7-дневен срок от получаването му. Не се установяват 

нарушения по движението. 

               Пр.пр.№ 719/2009г., наблюдаващ прокурор Захаринка Токина-

зам.окръжен прокурор. С постановление от 20.11.2009г. прокурор Токина, на 

основание чл.242,ал.3,във вр.ал.2 от НПК е указала на разследващия орган да 

отстрани допуснатите нарушения, посочени в обстоятелствената част на 

постановлението, като е определен срок до 27.11.2009г. От материалите в 

наблюдателната преписка е видно, че постановлението да привличане на 

обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 08.09.2009г.  е докладвано 

на наблюдаващия прокурор по реда на чл.219,ал.1 от НПК. Същото се отнася 

и до постановлението за привличане от 23.11.2009г.  Не е видно от 

приложените  протоколи за предявяване на разследване от 26.11.2009г. и  

от 26.10.2009г. дали е извършен доклад по реда на чл.226,ал.1 от НПК. 

 

Установи се, че в някои случаи наблюдаващите прокурори дават 

указания до разследващия орган с писма вместо с постановления ( пр.пр.№ 

2265/2008г., наблюдаващ прокурор Н.Вълчева, пр.пр.№ 3219/2008г., 

наблюдаващ прокурор Л.Илиева, сл.д.№ 82/2003г. по описа на ОСС- Монтана, 

наблюдаващ прокурор О.Димитров, и др.) 

С малки изключения исканията за продължаване на срока за 

разследване се правят в предвидените в НПК срокове.  
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Не са въведени регистри на спрените ДП срещу ИИ и НИ, поотделно 

съгласно заповед № ЛС2403/2007г.(отм.) Спрените ДП срещу ИИ не се 

съхраняват в ОП – Монтана. 

Едва през 2009г. след извършената от ИВСС проверка започват да се 

извършва обявяване за ОДИ на лицата при спиране на ДП срещу ИИ. До този 

момент практиката в ОП – Монтана е била ДП да се спират без лицето да 

е обявено за ОДИ. 

Установи се случай, при който след отмяна на постановление за 

прекратяване на наказателно производство от АП – София и връщане на ДП 

в ОП – Монтана с дадени указния, делото е изпратено на разследващия 

орган с писмо, в което е направено препращане към постановлението на АП 

– София. 

 

          Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от ОП – 

Монтана  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 ОС – Монтана са внесени общо 31 обвинителни акта, от 

които 13 бр. по ДП от 2009г. и 18бр. по ДП от предходни години.  

 

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - НЯМА.  

 

Със заповед № 4/14.01.2010г. на окръжния прокурор, в изпълнение на 

решението на ВСС и на съответните заповеди на Главния прокурор на 

РБългария и на Апелативния прокурор на САП е разпоредено провеждане на 

съвместни заседания с участие на съдии, прокурори, следователи, с цел анализ 

и обобщаване на причините за връщане на делата от съда и на причините за 

забавеното движение на делата в досъдебна и съдебна фаза и др. 

Окръжният прокурор на всеки три месеца изготвя анализи на върнатите 

от съда дела, в които обобщава причините за връщане на делата на двете нива 

– районно и окръжно.  

 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 48 бр.  
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Брой осъдителни присъди по общия ред – 31 бр., оправдателни присъди 

-5бр. и споразумения в хода на съдебното заседание -12бр.  

 

Внесените споразумения в съда по чл.381 от НПК през 2009г. са общо 9 

бр., всичките одобрени от съда. 

През 2009г. в ОС – Монтана са внесени 2бр. 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, които са уважени. 

 

Същите бяха проверени: 

 

Пр.пр.№ 1038/2009г. , наблюдаващ прокурор Т.Петрова. Постановление 

за образуване на досъдебно производство от 08.07.2009г. срещу известен 

извършител по чл.245 НК. Дадени са указания разследването да приключи в 

двумесечен срок при спазване разпоредбите на чл.203, 219 и 226 НПК. С 

постановление от 18.09.09г. е отказано да бъде спряно досъдебно 

производство № 455/09г. по описа на РУ-Лом,  разпоредено е да се изготви 

искане до САП за продължаване срока на разследване, както и делото да се 

докладва систематично по реда на чл.219,226 НПК. На 24.09.09. е изпратено 

искането до САП по чл.234,ал.3 НПК, т.е. след като  срокът на разследване 

вече е изтекъл на 08.09.09г. С писмо от 12.10.2009г. САП е уважила искането 

за продължаване срока на разследване., считано от 08.09.09г. С писмо от 

16.11.09г. ДП е върнато в МОП. В наблюдателната преписка няма данни за 

извършени доклади по реда на чл.219 и чл.226 НПК. На 23.11.2009г. е 

изготвено постановление за внасяне на делото в съда с предложение по чл.78а 

НК. Образувано е АНД № 155/09г. по описа на МОС. Към преписката е 

приложена призовка за насрочено съдебно заседание  за 04.12.2009г. 

 

Пр.пр.№ 2175/08г., наблюдаващ прокурор В.Савчева. Постановление от 

01.07.2009г. почл.78аНК. Образувано  е АНД № 82/09г. по описа на МОС.  

Към ПД е приложена призовка за насрочено съдебно заседание на 

16.07.2009г., второ съдебно заседание – 17.09.09г., и обявление от 21.10.2009г. 

за постановяване на решение. 

 

Подадени въззивни протести 5бр., от които 1 – уважен, 4 неразгледани. 

 

През 2009г. прокурорите от ОП – Монтана са осъществили общо 460бр. 

участия в съдебни заседания по наказателни дела, от които 170 

първоинстанционни и 290 въззивни. 
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В Окръжна прокуратура – Монтана по всеки прокурорски акт е 

образувано прокурорско дело, материалите по което са подредени 

хронологично и отразяват всеки етап от движение на делото.  

Прокурорите стриктно са спазвали разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК 

и в едномесечен срок за внасяли в съда делата за разглеждане.  

Обвинителните актове са правилно структурирани и се изготвят в 

съответствие с изискванията на НПК. Протестите  се описват в отделна 

тетрадка и се съхраняват в класьор. Същите са изготвени в съответствие с 

изискванията на НПК. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД 8/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е започнато на 

17.08.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл.115 от НК. Срокът за 

разследване по ДП е продължаван съобразно предвидения в НПК ред от АП – 

София с 4 месеца и от ВКП с 2 месеца. ДП получено в ОП – Монтана на 

02.04.2009г. с мнение за съд. На 09.04.2009г. в ОС – Монтана е внесен 

обвинителен акт, образувано е НОХД 61/2009г.  

 

ПД 17/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е започнато на 

16.12.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл.342, ал.1 от НК. С 

постановление от 12.02.2009г. РП – Лом е изпратила ДП в ОП – Монтана по 

компетентност на основание чл.35, ал.2 от НПК. С постановление от 

18.02.2009г. прокурор В. Савчева е спряла ДП на основание чл.244, ал.1, т.2 

от НПК. С постановление от 05.03.2009г. ДП е възобновено. С писмо от 

07.05.2009г. АП – София е продължила срока за извършване на разследването 

по ДП с 2 месеца, считано от 05.05.2009г. На 03.07.2009г. ДП е входирано в 

ОП – Монтана с мнение за съд.  На 16.07.2009г. в ОС – Монтана е внесен ОА.  

 

ПД 7/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е започнато на 

03.01.2009г. срещу НИ за престъпление по чл.115 от НК. В хода на 

разследването е установен извършителя на инкриминираното деяние. На 

17.03.2009г. в ОС – Монтана е внесен обвинителен акт, образувано е НОХД 

№ 52/2009г. Постановена присъда „Лишаване от свобода” за срок от 14 

години и 11 месеца. 

 

ПД 13/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е започнато на 

22.10.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, вр.чл.342, ал.1 

от НК. /ДП е наблюдавано от РП – Лом./ С постановление от 29.12.2008г. ДП 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. На 06.01.2009г. е 
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направено искане от водещия разследването за възобновяване на ДП. С 

постановление от 16.01.2009г. ДП е изпратено по компетентност в ОП- 

Монтана на основание чл.35, ал.2 от НПК. С писмо от 19.01.2009г. прокурор 

Токина е изпратила ДП в РУ МВР – Лом за продължаване на разследването. В 

наблюдателната преписка няма данни делото да е било прието с 

постановление по подследственост  от ОП – Монтана и същото да е 

възобновено към този момент. На 24.02.2009г. от водещия разследването е 

направено искане за продължаване на срока за разследване по делото, което е 

получено в ОП – Монтана на 26.02.2009г. С постановление от 26.02.2009г. 

прокурор Токина е възобновила наказателното производство. На 07.05.2009г. 

ДП е входирано в ОП – Монтана с мнение за съд. На 29.05.2009г. в ОС – 

Монтана е внесен обвинителен акт, образувано е НОХД № 71/2009г. 

Постановена присъда. 

 

Споразумения. 

 

Споразумение № 9/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е започнато 

на 19.09.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл.142, ал.2, т.2, вр.ал.1 от НК. 

С писмо от 21.11.2008г. АП – София е продължила срока за разследване по 

делото с 2 месеца. С писмо от 22.01.2009г. АП – София е продължила срока за 

разследване с още 2 месеца. ВКП с писмо от 31.03.2009г. е продължила срока 

за разследване по ДП с 4 месеца. С писмо от 11.08.2009г. ВКП е продължила 

срока с още 2 месеца. На 21.08.2009г. ДП е постъпило в ОП – Монтана с 

мнение за съд. С постановление от 09.09.2009г.наказателното производство е 

частично прекратено. На 09.09.2009г. е постигнато споразумение, което е 

одобрено от ОС – Монтана.  

 

Споразумение № 6/2009г. по описа на ОП – Монтана. ДП е започнато 

на 12.11.2008г. срещу ИИ по чл.343, ал.3, б. „б”, вр.чл.342, ал.1 от НК.Срокът 

за разследване по ДП е удължен от АП – София с 2 месеца. На 13.04.2009г. е 

постигнато споразумение, одобрено от ОС – Монтана. 

  

Организация по изпълнение на наказанията 

 

През 2009г. дейността на ОП – Монтана по изпълнение на присъдите и 

другите принудителни мерки е осъществявана при добра организация, 

съобразена с НПК, ЗИН и Указание на ВКП за дейността по привеждане в 

изпълнение на влезли в сила присъди. Срочността е спазена за всички 

приведени в изпълнение присъди,  като това е ставало в установения срок 

или веднага след получаването им. 
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През 2009г. са приведени в изпълнение 37бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието -  1 бр. 

Според организацията на работа в ОП-Монтана, присъдите се 

привеждат в изпълнение от прокурора, който е бил наблюдаващ прокурор по 

съответното дело, а останалите – от  Окръжния прокурор Олег Димитров. 

 Административният секретар води книгата за изпълнение на 

присъдите, която се състои от отделни раздели, както и отделна такава  за 

изпълнение на присъди, получени по делегация. Двете книги са водени 

редовно. Същите са  е заверени от Окръжния прокурор в края на 2009г. след 

извършена проверка на тяхната редовност. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

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

46бр. Предявени граждански искове от прокурор –няма. Обжалвани съдебни 

решения от прокурор – няма. 

 

4. Админстративно – съдебен надзор.  

 

          Брой  на административните дела с участие на прокурор – общо 849, от 

които участия по преценка на прокурора – 385 на прокурор К.Цветкова и 75 

на прокурор П.Петров. 

   

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от ОП – Монтана 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

  

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ : 

    

         Деловодните книги и регистри  в Окръжна прокуратура – гр.Монтана са 

водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за организацията и 

дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България и 
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съответните указания на Върховна касационна прокуратура. Записите в тях 

са извършвани редовно и правилно.  

         В цялостната си дейност прокуратурите от съдебен регион Монтана са 

се ръководили от заповедите, разпорежданията и указанията на по- горните 

по степен прокуратури – ВКП, ВАП и АП, както и такива издадени, от 

Окръжният прокурор при Окръжна прокуратура– гр.Монтана. 

         По голяма част от проверените преписки, проверките, по които се 

извършват от органите на МВР, се назначават с писма, а не с постановления 

на прокурора. Като цяло проверките се извършват в едномесечен срок. 

Сроковете се следят, чрез ежеседмично докладване на преписките, 

съхраняващи се в класьори, на наблюдаващия прокурор. Постъпилите жалби 

се администрират своевременно.   

          Исканията за удължаване на срока за разследване на ДП се правят при 

наличие на правна и фактическа сложност по делото, като се спазва 

разпоредбата на чл.234, ал.4 от НПК.  

          Като цяло сроковете за разследване на ДП се спазват, а в случаите, 

когато разследването е забавено, се изпращат напомнителни писма до 

разследващите органи. Едномесечният срок за произнасяне от прокурор се 

спазва в ОП - Монтана. 

    В повечето случаи, доклади по реда на чл.219, ал.1 от НПК, с които се 

съгласува постановлението за привличане на обвиняем и доклади по реда на 

чл.226, ал.1 от НПК преди предявяване на материалите по разследването по 

досъдебното производство се извършват устно.  

          Наказателните производства се прекратяват при наличие на 

основанията, визирани в НПК, с мотивирани постановления. 

          Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство се съобщават по реда на чл. 244, ал.5 от НПК и чл.243, ал.3 от 

НПК, с което се гарантира възможността за осъществяване на съдебен 

контрол върху постановленията на прокурора. 

          През 2009г. и за първото тримесечие на 2010г. в ОП – Монтана няма 

върнати от съда дела за доразследване, което е много добър резултат.               

          Всички прокурорски актове са внесени в ОС – Монтана в 

законоустановения едномесечен срок.      

 

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

необходимо да даде следните 

    

  ПРЕПОРЪКИ: 
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  1. Да се въведе самостоятелен Дневник на проверките, 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 да спазват стриктно  Указание № 

281/2006г. на Главния прокурор на РБългария относно дейността по 

предварителните проверки. 

В постановленията за отказ да се образува ДП да не се указва срок за 

обжалване, като се спазва разпоредбата на чл.213, ал.2 от НПК.  

 

3.Наблюдаващите прокурори при ОП – Монтана да назначават 

извършването на проверки по преписки с постановления, както и да 

дават указания до разследващите органи по ДП също с постановления. 

 

4.Да се засили контролът от страна на прокурорите по отношение 

на разследващите органи за спазване на процесуалните срокове на 

разследване и своевременно извършване на всички необходими 

процесуални действия. 

 

5. Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.219, ал.1 от НПК и 

чл.226, ал.1 от НПК, като към наблюдателните преписки  се прилагат 

писмени доказателства,  удостоверяващи извършеният доклад. 

 

6.Да бъде изготвена и изпратена в ИВСС справка за резултатите от 

изпълнението на Заповед № 31а/15.06.2009г. на Окръжния прокурор на 

МОП  относно спрените ДП срещу ИИ, които са от компетентността 

на ОП – Монтана.  

 

        Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни.         

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

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Монтана 

следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в 

указаните срокове. 

 

        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 Окръжна прокуратура-

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

настоящия Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен на 

следовател Цветан Ставров Младенов – завеждащ ОСО  при ОП-Монтана. 

        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. 

          

         Административният ръководител да запознае прокурорите от Окръжна 

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

         Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Апелативния прокурор 

при Апелативна прокуратура- София, за сведение. 

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

 

                     

         ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 70/03.05.2010г. на Главния инспектор на ИВСС; 

            2. Отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратурата –гр. 

Монтана 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 


