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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. ЛОМ 

 

 

 

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, 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. Лом от екип в 

състав инспектор Васил Петров и експерти Маргарита Борисова и Елеонора 

Иванова в  периода от 17.05.2010г.  до 18.05.2010г. 

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 Районна прокуратура - Лом, 

изискване и предоставяне от РП - Лом на 5 бр. справки, относно: 
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организацията на административната дейност на прокуратурата /справка 

№1/, 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/,  организацията на образуването, движението и приключването 

на преписки и досъдебни производства с предмет на престъпление 

недвижими имоти във връзка с тематична проверка предвидена в годишната 

програма на ИВСС /справка №5/. 

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. 

 

Щатна осигуреност. 

 

Общият брой на прокурорите по щат  в РП – Лом е 9 прокурори. От тях 

работили през 2009г. – 7 прокурори. Незаетите щатни бройки за прокурори 

са 2бр. 

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно 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 

книгите, регистрите и дневниците са правят коректно и редовно. Налице е 

вътрешно разпределение на функциите между съдебните служители, но 

същевременно и взаимна заменяемост. 

В РП - Лом са въведени разносни тетрадки за всеки прокурор, в които 

се отразява движението на доклада ( подпис на прокурор, номер на преписка, 

дата на предаване, дата на връщане в деловодството, вид прокурорски акт, на 

кого следва да се изпрати). 

При извършената проверка се установи, че липсва дневник на 

предварителните проверки съгласно Указание № 281/06.12.2006г. на Главния 

прокурор на РБългария. 
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Унифицираната информационна система /УИС/ е въведена в РП – Лом 

с Указание И – 379/23.11.2006г. на ВКП, като в нея се въвеждат всички 

преписки и дела, които са постъпили и се наблюдават от РП – Лом. За работа 

с УИС са определени петима служители, на които е възложено 

своевременното въвеждане на постъпващата информация по преписките и 

досъдебните производства.  

 

 

Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания , анализи и др./ 

В РП – Лом се изготвят ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за 

дейността на прокуратурата. Прокурорите от РП – Лом редовно участват в 

провежданите съвещания, които се свикват в изпълнение на Решение на 

ВСС, взето с протокол № 50/03.12.2008г.,  както и в работни срещи с 

разследващи полицаи  от РУ МВР – гр. Лом. 

 

Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

  В РП – Лом е създадена организация за съхраняване на веществените 

доказателства, съгласно разпоредбите на ПОДАПБР. Всяко веществено 

доказателство при получаването му в прокуратурата се описва в Книга за 

веществените доказателства, в която срещу подпис се осъществява 

приемането – предаването на ВД. Същите се съхраняват в складово 

помещение, в архива, на отделен рафт. 

Създадена е комисия, която ежегодно извършва проверка за 

наличността и съхранението на веществените доказателства, като за 

констатациите от извършената проверка се изготвя протокол.  

 

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 – Лом се използва програма за разпределение на делата на 

случаен принцип „Law Choice”.  

Със Заповед  на Административния ръководител – Районен прокурор в 

РП – Лом е създадена организация за прилагане на този принцип, като са 

определени групите преписки и досъдебни производства, както и 

процентното натоварване по прокурори. 
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Копие от протоколите  от ежедневното разпределение на преписки и 

дела, извършено на случаен принцип  се съхраняват в деловодството на РП – 

Лом в отделна папка. 

 

5.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата са общо 66 бр. за 2009г., от 

които по указание на Главния прокурор – 18 бр., по собствена преценка – 

48бр. 

През 2009г. по инициатива на административния ръководител на РП – 

Лом са извършени 53бр. проверки на „Следствения арест” – гр. Лом, 

констатациите от извършените проверки са отразени в книга за проверките. 

През проверявания период по разпореждания / указания / на други 

органи на съдебната власт са извършени 39бр. проверки на общините в 

района на РП – Лом по надзора за законност, защита на обществения интерес 

и правата на гражданите. 

За 2009г. няма наложени наказания от административния ръководител, 

няма предложения за поощрения и предложения за налагане на 

дисциплинарни наказания. 

   

Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, 

изготвена от РП-Лом, 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 2136бр, от тях 

новообразувани – 1842бр. и образувани в предходни години – 294бр. по 

прокурори, както следва: Росен Петков -114бр., Соня Камарашка -329бр., 

Ели Лазарова -354бр., Миглена Митрева – 365бр., Валери Илиев – 358бр., 

Борислав Цолов -275бр., Георги Цветанов – 341бр.  

Решени преписки общо 1978бр., от които отказите да се образува 

наказателно производство през 2009г. са 1450 бр., от тях обжалвани 90бр., от 

които потвърдени – 65бр., отменени – 25бр., необжалвани – 1360бр.  

Образувани досъдебни производства - 471бр., изпратени по 

компетентност – 57бр. 



5 

 

Останали нерешени преписки, образувани през проверявания период 

57бр. общо, които са в едномесечния срок за решаване.  

Преписки образувани в предходни години, останали нерешени – няма.  

През 2009г. няма преписки, взети на специален надзор. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

       Вх.№101/2010г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Ели Лазарова. Постановление за назначаване на проверка от 15.01.2010г. В 

същото е направено описание на сигнала,  установено е  с оглед на кое 

престъпление  от НК да се извърши проверката, дадени са подробни указания 

и е определен срок от 30 дни. Преписката е получена в РП- Лом на 

19.02.2010г. след извършена проверка. На  24.02.2010г. е постановен отказ от 

образуване на наказателно производство и прекратяване на преписката. 

Постановлението е подробно мотивирано, указано е копие от същото да се 

изпрати на жалбоподателя и че подлежи на обжалване. Към преписката е 

приложена обратна разписка, удостоверяваща връчването на акта. 

 

     Вх.№ 1436/2009г. по описа на РП – Лом. наблюдаващ прокурор 

Валери Илиев. Постановление за назначаване на проверка от 18.06.09г. В 

същото е направено описание на сигнала,  установено е  с оглед на кое 

престъпление  от НК да се извърши проверката, дадени са подробни указания 

и е определен срок от 10 дни. Преписката е върната в РП-Лом на 02.07.2009г. 

На  03.07.2009г. е постановен отказ от образуване на наказателно 

производство и прекратяване на преписката. Постановлението е подробно 

мотивирано, указано е копие от същото да се изпрати на жалбоподателя и че 

подлежи на обжалване. Към преписката е приложена обратна разписка, 

удостоверяваща връчването на акта. 

 

    Вх.№ 127/2010г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Борислав Цолов.  С постановление  от 11.02.2010г. е назначена проверка. 

Определен е срок от 14 дни за извършването й. На 15.03.2010г. е изпратено 

напомнително писмо до РУ на МВР-Лом. Преписката е върната в РП-Лом на 

25.03.2010г. На 26.04.2010г. е постановен отказ от образуване на наказателно 

производство и  за прекратяване на преписката. Постановлението е подробно 

мотивирано, указано е копие от същото да се изпрати на жалбоподателя и че 

подлежи на обжалване. Към преписката е приложена обратна разписка, 

удостоверяваща връчването на акта. 
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    Вх.№1693/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Соня Камарашка. Постановление за назначаване на проверка от 17.07.09г. В 

същото е направено описание на сигнала,  установено е  с оглед на кое 

престъпление  от НК да се извърши проверката, дадени са подробни указания 

и е определен срок от 20 дни. Преписката  е върната в РП-Лом след 

извършена проверка на 12.08.2009г. С постановление от 13.08.2009г. на 

прокурор Миглена Митрева е назначена допълнителна проверка, като е 

определен срок от 7 дни. Преписката е върната на 02.09.09г. На 11.09.2009г. е 

постановен отказ от образуване на наказателно производство и преписката е 

прекратена. Постановлението е подробно мотивирано, указано е копие от 

същото да се изпрати на жалбоподателя и че подлежи на обжалване. Към 

преписката е приложена обратна разписка, удостоверяваща връчването на 

акта. 

  

        Вх.№166/2010г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Георги Цветанов. Постановление за назначаване на проверка от 26.10.2010г., 

като е определен срок от 14 дни за извършването й. Преписката е върната в 

РП-Лом на 01.03.2010г. На 08.03.2010г. е постановен отказ от образуване на 

наказателно производство и преписката е прекратена. Постановлението е 

подробно мотивирано, указано е копие от същото да се изпрати на 

жалбоподателя и че подлежи на обжалване. Към преписката е приложена 

обратна разписка, удостоверяваща връчването на акта. 

 

      Вх.№ 261/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Росен Петков. Постановление за проверка от 09.02.09г., срок 30 дни. 

Преписката е върната в РП-Лом на 04.03.09г. На 05.03.2009г. е постановен 

отказ от образуване на наказателно производство и преписката е прекратена. 

Постановлението е подробно мотивирано, указано е копие от същото да се 

изпрати на жалбоподателя и че подлежи на обжалване, по реда на чл.213,ал.2 

от НПК. Към преписката е приложена обратна разписка, удостоверяваща 

връчването на акта. 

 

      Вх.№196/2010г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Миглена Митрева. Постановление за проверка от 27.01.2010г., срок 3 дни. 

Преписката е върната в РП-Лом на 08.02.2010г. На същата дата е постановен 

отказ от образуване на наказателно производство. 

 

Преписки с продължен срок за извършване  на проверка. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 
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     Вх.№ 2209/09г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор Соня 

Камарашка. С постановление от 18.09.2009г. е продължен срокът на 

проверката с 30 дни въз основа на искане от органа, комуто е възложено 

извършването на проверката. На 28.10.09г. е изпратено напомнително писмо. 

 

     Вх.№ 2294/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Соня Камарашка. Постановление за проверка от 01.10.2009г., срок 30 дни. С 

постановление от 18.09.2009г. е продължен срокът на проверката с 30 дни 

въз основа на искане от органа, комуто е възложено извършването на 

проверката. 

 

     Вх.№ 780/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Росен Петков. Постановление за проверка от 03.04.2009г., срок 30 дни. На 

14.05.2009г. е направено искане за продължаване на срока на проверката с 30 

дни, което е уважено с постановление на наблюдаващия прокурор. На 

12.06.2009г. е направено ново искане. На 12.06.09г. с постановление е 

продължен срокът с 20 дни. С постановление от 16.07.2009г. на прокурор 

Георги Цветанов  е назначена допълнителна проверка със срок 20 дни. На 

04.08.2009г. е постъпило ново искане за удължаване на срока. На същата дата 

наблюдаващият прокурор е изпратил писмо до РУ на МВР-Лом, с което е 

изискал незабавно приключване на  проверката по преписката. Посочено е, 

че срокът за проверката е продължаван два пъти и че нищо не обуславя ново 

продължаване на същия. 

 

     Вх.№1441/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Борислав Цолов. Постановление за назначаване на  проверка от 13.07.2009г. 

със срок от 14 дни. На 12.08.2009г. е входирано искане за продължаване на 

срока. С писмо от 14.08.2009г. наблюдаващият прокурор  е изискал от 

органа, комуто е възложено извършването на проверката, да посочи 

мотивите за направеното искане,  да уточни какво е извършено до момента. 

На 25.08.09.г. е входиран отговор. С постановление от 28.08.2009г. е 

продължен срокът  на проверката   „до 2 месеца, считано от датата на 

образуване на преписката”. 

 

   Вх.№ 1109/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Милена Митрева. С постановление от 01.09.2009г. е назначена допълнителна 

проверка със срок от 20 дни. На 24.09.2009г. е изпратено напомнително 

писмо. На 12.10.2009г. е направено искане за удължаване на срока с 1 месец. 

С постановление от 12.10.2009г. е удължен срокът на проверката с 20 дни, 
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считано от изтичане срока, посочен в постановлението от 01.09.09г. На 

28.10.2009г. е изпратено напомнително писмо. 

 

 

Преписки с обжалвани откази от образуване на ДП.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 1879/2009г. по описа на РП – Лом. Преписката с извършена 

проверка е постъпила в РП – Лом на 06.08.2009г. С постановление от 

07.09.2009г. прокурор Борислав Цолов е отказал да образува ДП. Указано е 

копие от постановлението за отказ да се образува ДП да се изпрати на 

жалбоподателката. Също така е указана възможността за обжалване на 

постановлението пред ОП – Монтана по реда на чл.213, ал.2 от НПК. На 

29.09.2009г. в ОП – Монтана е постъпила жалба срещу постановлението за 

отказ да се образува ДП на РП – Лом. На 05.10.2009г. преписката е изпратена 

от РП – Лом в ОП – Монтана. С постановление от 08.10.2009г. ОП – Монтана 

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

26.10.2009г. в АП – София е постъпила жалба срещу постановлението на ОП 

– Монтана. С писмо от 02.11.2009г. АП – София е изискала преписката от 

ОП – Монтана. С постановление от 18.11.2009г. АП – София е оставила 

жалбата без уважение и е потвърдила постановлението на ОП – Монтана.  

 

Пр.пр. № 225/2010г. по описа на РП – Лом. Преписката с 

извършената проверка от РУ МВР – гр. Лом е постъпила в РП – Лом на 

02.02.2010г. С постановление от 03.02.2010г. прокурор Соня Камарашка е 

отказала да образува ДП. В постановлението е указано копие от същото да 

бъде изпратено на заинтересованите лица, както и възможността за 

обжалване по чл.213, ал.2 от НПК. На 16.02.2010г. в РП – Лом е постъпила 

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

от 05.03.2010г. ОП – Монтана е потвърдила постановлението на РП – Лом, с 

което е отказано образуването на ДП. 

 

Пр.пр. № 438/2009г. по описа на РП – Лом. С постановление от 

25.02.2009г. прокурор Росен Петков е възложил на РПУ – гр. Лом да 

извърши проверка по преписката с оглед данни за извършено деяние по 

смисъла на чл.311 и чл.314 от НК. Дадени са конкретни указания и срок за 

изпълнение от 30 дни. На 16.04.2009г. преписката е постъпила в РП – Лом. С 

постановление от 27.04.2009г. прокурор Петков е отказал да образува ДП и е 

прекратил преписката. В постановлението е указано копие от същото да се 
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изпрати на жалбоподателя, както и възможността за обжалване по реда на 

чл.213, ал.2 от НПК. На 10.07.2009г. в РП – Лом е заведена жалба срещу 

постановлението за отказ да се образува ДП. С постановление от 17.07.2009г. 

ОП – Монтана е потвърдила постановлението на РП – Лом. С постановление 

от 25.08.2009г. на АП – София постановлението на ОП – Монтана е 

потвърдено. 

 

Пр.пр. № 2226/2009г. по описа на РП – Лом. С постановление от 

02.10.2009г. прокурор Борислав Цолов  е възложил на РПУ – гр. Лом да 

извърши проверка по преписката с оглед данни за престъпление по чл.144 от 

НК. Дадени са указания и е определен срок от 10 дни за извършване на 

проверката. На 13.10.2009г. в РП – Лом е постъпила преписката с 

материалите от извършената проверка. С постановление от 14.10.2009г. 

прокурор Валери Илиев е отказал да образува ДП. Препис от 

постановлението е изпратен на жалбоподателите. Указана е възможността за 

обжалване на постановлението. На 05.11.2009г. в РП – Лом е заведена жалба 

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

24.11.2009г. ОП – Монтана е потвърдила постановлението на РП – Лом. На 

07.12.2009г. в ОП – Монтана е заведена жалба срещу постановлението, с 

което е потвърден отказа да се образува ДП на РП – Лом. С постановление от 

16.12.2009г. АП – гр. София е потвърдила постановлението на ОП – 

Монтана. 

 

Пр.пр. № 2269/2009г. по описа на РП – Лом. Материалите с 

извършена от РПУ – гр. Лом проверка са постъпили в РП – Лом на 

28.09.2009г. С постановление от 29.09.2009г. прокурор Георги Цветанов е 

отказал да образува ДП. Копие от постановлението е изпратено на 

жалбоподателя, като е указана възможността за обжалване на 

постановлението. С постановление от 04.12.2009г. ОП – Монтана е 

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

 

 Пр.пр. № 217/2009г. по описа на РП – Лом. Преписката с 

извършената от РПУ – гр. Лом проверка е постъпила в РП – Лом на 

02.02.2009г. С постановление от същата дата прокурор Миглена Митрева е 

отказала да образува ДП  и е прекратила преписката. С постановление от 

01.04.2009г. ОП – Монтана е потвърдила постановлението на РП – Лом. 

 

Пр.пр. № 213/2009г. по описа на РП – Лом. С постановление от 

09.03.2009г. прокурор Ели Лазарова е отказала да образува ДП  по 

материалите съдържащи се в преписката. Препис от постановлението е 
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изпратен на жалбоподателя. Указана е възможността за обжалване на 

постановлението по реда на чл.213, ал.2 от НПК. С постановление от 

27.03.2009г. ОП – Монтана е потвърдила постановлението на РП – Лом и е 

оставила постъпилата жалба без уважение, като неоснователна. 

 

 Назначаването на проверки по преписки в РП-Лом се извършва 

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

Проверките се назначават с постановление, в което се дават конкретни 

указания за проверовъчните действия, които следва да бъдат извършени, 

като се определя срок за тяхното приключване. В постановленията за 

възлагане на проверка се посочва и съответния текст от НК, с оглед на 

който е възникнала необходимостта от извършване на проверката. 

При просрочие на извършване на проверката от органите на МВР, 

наблюдаващите прокурори пишат напомнителни писма. 

Констатира се, че прокурорите от Районна прокуратура - Лом 

решават преписките в  срок, като се произнасят в рамките на няколко дни 

след постъпването на преписките в прокуратурата. 

В постановленията за отказ да се образува ДП, с които се 

прекратяват  преписките, се  указва изрично възможността за 

обжалването им  пред по – горестоящата прокуратура по реда на чл.213, 

ал.2 от НПК. 

Постановленията за отказ да се образува ДП се връчват чрез 

призовкар, или по пощата с обратна разписка. 

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ да се образува 

ДП се администрират своевременно. 

 При отпуск на наблюдаващия прокурор преписката се разпределя на 

друг прокурор от административния ръководител, а не чрез повторно 

пускане в системата за електронно разпределение.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от РП – Лом 

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 – Лом, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

През 2009г. в РП – Лом са наблюдавани общо 2457 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период - 865бр. и 

образувани в предходни години – 1592бр. по прокурори, както следва: Росен 

Петков 232бр., Соня Камарашка 438бр., Ели Лазарова 391бр., Миглена 
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Митрева 381бр., Валери Илиев 343бр., Борислав Цолов 286бр., Георги 

Цветанов 386бр. 

Приключени ДП от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове – 2135бр. 

Неприключени ДП от разследващ орган в сроковете по чл.234 от НПК 

–274бр., от които образувани през проверявания период – 196бр. и 

образувани в предходни години – 78бр. Подробна справка за образуваните 

ДП в предходни години и неприключени от разследващ орган към 

31.12.2009г. е приложена в списък – приложение към Справка № 3 по 

организацията на образуването и движението на ДП в РП – Лом. 

 

 

На случаен принцип беше проверено : 

 

Пр.пр. вх.№ 2648/1997г. по описа на РП – Лом, сл. дело №86/1997г. 

по описа на ТСО – гр. Лом. С постановление от 08.07.1997г. на РП – Лом е 

образувано предварително производство срещу Т. Р. И. и Н. Л.К., за 

извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.5, вр.чл.26, ал.1 от НК и 

чл.63, ал.1, т.3 от НК. Разследването по образуваното предварително 

производство е възложено на РСС –  Лом. С постановление на РП – Лом от 

03.11.1999г. предварителното производство е спряно и делото е върнато в 

ТСО – Лом за продължаване на издирването на авторите на престъплението. 

С постановление от 05.12.2007г. предварителното производство е 

възобновено от прокурор Росен Станев, като е указан срок за разследване от 

60 дни. Разследването е възложено на следовател от ОСС – Монтана – 

Пламен Петков.  С предложение на следовател Петков рег.№ 53/18.01.2008г. 

РП – Лом е сезирана с искане за продължаване на срока за разследване на 

основание чл.234, ал.3 от НПК. На 23.01.2008г. от прокурор Росен Станев по 

реда на чл.243, ал.3 от НПК е направено искане до ОП – Монтана за 

продължаване на срока за разследване с два месеца. С писмо от 04.02.2008г. 

ТСО – Лом е уведомено, че срокът за разследване е продължен с два месеца. 

На 25.01.2008г. воденото предварително производство е възложено от 

следовател Пламен Петков при ТСО – Лом на следовател Цветан Младенов 

при ОСС – Монтана. В хода на разследването по делото са приложени два 

броя призовки за обвиняеми лица – Н. Л. К. и Р. Б. С., с отметки за 

задължително явяване при следовател Цветан Младенов на 05.02.2008г. С 

постановление от 18.02.2008г. на следовател Цветан Младенов при ОСС – 

Монтана е назначена съдебно - дактилоскопна експертиза с определен срок 

до 25.02.2008г. С протокол №5/22.02.2008г. по сл.дело № 86/1997г. е 

изготвена дактилоскопната експертиза. С постановление от 18.02.2008г. на 
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следовател Цветан Младенов при ОСС – Монтана е назначена съдебно - 

оценителна експертиза с определен срок до 19.02.2008г. Приложена е 

изготвената съдебно – оценителна експертиза с дата 22.02.2008г. На 

06.02.2008г. са проведени разпити на четирима свидетели по делото. На 

18.02.2008г. е проведен разпит на още един свидетел. На 19.02.2008г. са 

проведени разпити на трима свидетели. Приложен е отрязък от призовка за 

явяване на 06.02.2008г. за разпит в качеството на свидетел на П. Н.П. с 

отметка, че същият е на работа в Испания. Приложена е докладна записка от 

04.02.2008г. на призовкар при ТСО – Лом, че  „по данни на съседи П. П. е на 

работа в Испания със съпругата си”. Приложен е отрязък от призовка за 

явяване на 19.02.2008г. за разпит в качеството на свидетел на С.М.М. с 

отметка, че от три години лицето не живее на този адрес. Приложени са 

разпечатки от НБД „Население” с данни за лицата М.А. Й. и Г.Б. Е. от 

12.02.2008г. С постановление от 12.03.2008г. Т. Р. И. е привлечен в 

качеството на обвиняем, като на същата дата е проведен разпит в качеството 

му на обвиняемо лице. Изискани са справки за съдимост и на 04.02.2008г. са 

приложени справки за съдимост на Т. Р. И. с рег. № 340/04.02.2008г. на РС – 

Лом и на Н. Л. К. с рег. №292/04.02.2008г. С протокол от 12.03.2008г. 

материалите по разследването са предявени на обвиняемия Т. Р. И.. С 

напомнително писмо от 14.10.2008г. наблюдаващия прокурор Росен Станев е 

изискал предварителното производство от ТСО - Лом, тъй като срока за 

разследване е изтекъл. С писмо от 15.10.2008г. на ТСО – Лом е получен 

отговор, че досъдебното производство е изпратено на ОСС – Монтана за 

довършване на разследването. След определянето на нов наблюдаващ 

прокурор – Георги Цветанов са изпратени напомнителни писма от 

13.07.2009г., 28.09.2009г., 04.11.2009г., 15.01.2010г., 03.02.2010г., 

19.02.2010г., 10.03.2010г. и от 19.04.2010г. Със заключително постановление 

от 12.04.2010г. досъдебното производство е изпратено в РП – Лом, с мнение 

за прекратяване. На 29.04.2010г. досъдебното производство е разпределено 

на наблюдаващия прокурор за решаване.  

По пр.пр. № 2648/1997г. по описа на РП – Лом, следствено дело № 

86/1997г. по описа на ТСО – Лом бе изискана официална справка, която да 

съдържа информация за образуването и движението на досъдебното 

производство. На 25.05.2010г. в Инспектората към ВСС бе получена 

изисканата справка, изготвена от Изпълняващият функциите на 

административен ръководител на РП – Лом, прокурор Соня Камарашка.  

    

Констатира се, че удълженият срок за извършване на 

разследването по досъдебното производство, е изтекъл на 05.04.2008г. 

Към тази дата водещият разследването следовател е бил длъжен да 
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изпрати материалите по производството на наблюдаващия прокурор, но  

действия в тази насока не са били предприети. Видно от материалите 

по наблюдателната преписка и изготвената официална справка, 

многократно са били изпращани напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които същият е изисквал делото. Действия по изпращането 

на делото реално са предприети две години след изтичане на 

законоустановения срок за извършване на разследването. Това забавяне  

се явява закононарушение на императивни разпоредби на НПК от страна 

на разследващия орган- следовател при ОСС- Монтана. Налице е и 

неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия прокурор 

до разследващия орган относно незабавно приключване и изпращане на 

делото в прокуратурата. 

При така установената фактическа обстановка се налага изводът, 

че следовател Цветан  Младенов, с неприключване в установения срок на 

разследването по сл.дело № 86/1997г. по описа на ТСО-Лом и неизпращане 

на  материалите по същото  на наблюдаващия прокурор в периода от 

05.04.2008г. до 12.04.2010г. ,  както и с това, че не е изпълнил указанията 

на наблюдаващия прокурор относно незабавно приключване и изпращане 

на следственото дело е нарушил разпоредбите на чл. 234, ал.1 от НПК, 

чл. 52, ал.2/ пред. редакция/,чл.52, ал.3 /изм. ДВ, бр.32 от 2010г./, вр.чл.46, 

ал.2, т.1 от НПК, като и разпоредбата на чл.210, т.1 от ЗСВ, с което е 

допуснал    дисциплинарно нарушение по смисъла  на чл.307(4), т.2, пр. 

второ - бездействие, което неоправдано забавя производството, както и 

по чл.307(4), т.5, неизпълнение на други служебни задължения от Закона 

за съдебната власт, което е основание за предприемане на действия по 

осъществяване на дисциплинарна отговорност спрямо него. 

 

Приключени ДП от разследващ орган и нерешени от наблюдаващия 

прокурор над един месец – няма. 

През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК,  

прокурорите от РП – Лом са указали отстраняване на допуснати съществени 

процесуални нарушения по 124бр. ДП. От тях 115бр. ДП са изпратени на 

разследващия орган, а по 9бр. ДП прокурорът е извършил необходимите 

действия. 

През 2009г. в РП – Лом са образувани 38бр. бързи производства. По 

34бр. разследването е приключило в срока по чл.356, ал.5 от НПК, а по 4бр. е 

постановено разследването да се извърши по общия ред.  

През проверявания период в РП – Лом са образувани 5бр.незабавни 

производства. По 4бр. разследването е  приключило в срока по чл.362, ал.5 

от НПК, а по 1бр. е постановено разследването да се извърши по общия ред. 
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Спрени ДП през 2009г. са общо 437бр., от тях спрени срещу 

неизвестен извършител – 344бр., спрени срещу известен извършител – 93бр. 

По разпореждане на  Административния ръководител – районен 

прокурор Росен Петков, на съдебен служител е възложено да следи за 

изтичането на срока по чл.244,ал.8, вр.чл.244,ал.1,т.3 от НПК. 

Постановленията  за спиране на това основание се класират в отделна папка. 

Прекратените наказателни производства  през 2009г. са общо 1295бр., 

от тях обжалвани пред съда - 14бр., от тях отменени – 6бр., потвърдени – 

8бр. Няма обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за 

прекратяване на наказателно производство, както и няма служебно отменени 

такива. Прекратени поради изтекла давност са 991бр. ДП. 

През 2009г. са изготвени 425бр. предложения от разследващите органи 

до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока за 

разследване. От тях уважени – 406бр., неуважени – 19бр.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на 

срока за разследване до горестояща прокуратура – 409бр., всичките  уважени 

от ОП – Монтана. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на 

срока за разследване до Главния прокурор на България -1бр., което е 

уважено. 

През 2009г. в РП – Лом са взети на специален надзор 7бр. ДП на 

основание Указание на ВКП № И – 8283/2009г. И седемте ДП са приключени 

и решени. По 4бр. ДП е внесен обвинителен акт, а 3бр. ДП са прекратени. 

 

 

Досъдебни производства с искания за удължаване на срок за 

разследване. 

 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

 

Пр. № 2790/2006г. по описа на РП – Лом. ДП е образувано с 

постановление на прокурор В.Илиев на 28.04.2006г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.212, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. На 03.07.2006г. ДП е 

постъпило в РП – Лом с мнение за спиране. С постановление от 05.07.2006г. 

прокурор В. Илиев е спрял ДП на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В 

постановлението за спиране е посочен номер на бюлетин, с който лицето се 

издирва. С писма от 02.04.2007г. и 20.02.2008г. от РПУ – Лом е изискано да 

бъде изготвена справка за резултатите от  проведените ОИМ. Получени са 
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отговори от РПУ – Лом. На 16.07.2008г. от прокурор Петков е одобрен план 

за провеждане на ОИМ. На 13.08.2008г. е направено искане за възобновяване 

на ДП. С постановление от 14.08.2008г. прокурор Илиев е възобновил НП. 

На 02.10.2008г. е направено искане от водещия разследването за удължаване 

на срока за разследване. На 03.10.2008г. от прокурор Ели Лазарова е 

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

с 2 месеца, считано от 14.10.2008г. С писмо от 07.10.2008г. ОП – Монтана е 

уважила искането. На 18.12.2008г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение за 

спиране. С постановление от 19.12.2008г. прокурор Илиев е спрял 

наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В 

постановлението е указано лицето да бъде обявено за ОДИ. С писмо от 

27.04.2009г. прокурор Илиев е поискал информация от РУ МВР – Лом за 

резултатите от предприетите ОИМ по издирването на лицето. С 

постановление от 08.09.2009г. наказателното производство е възобновено. На 

21.10.2009г. от водещия разследването е направено искане за удължаване на 

срока за разследване по ДП. На същата дата е направено искане от прокурор 

Илиев до ОП – Монтана за удължаване на срока за разследване по ДП с 2 

месеца, считано от 08.11.2009г. С писмо от 26.10.2009г. ОП – Монтана е 

уважила искането. На 22.12.2009г. е направено искане от водещия 

разследването за продължаване на срока за разследване по ДП. На 

23.12.2009г. прокурор Илиев е направил искане до ОП – Монтана за 

продължаване на срока за разследване с 2 месеца, считано от 08.01.2010г. С 

писмо от 29.12.2009г. ОП – Монтана е уважила искането. На 16.03.2010г. ДП 

е постъпило в РП – Лом. С постановление от 12.04.2010г. на основание 

чл.242, ал.1 от НПК, прокурор Илиев е върнал ДП на водещия разследването 

за изпълнение на указания дадени в постановлението в срок от 30 дни.   

 

Пр. № 1195/1997г. по описа на РП – Лом. ДП е образувано и водено 

срещу ИИ по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.5, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 

01.07.2002г. делото е внесено в РС – Лом с обвинителен акт. С протоколно 

определение от 10.03.2004г. РС – Лом е прекратил съдебното производство с 

оглед допуснати съществени процесуални нарушения и е върнал делото на 

РП - Лом за допълнително разследване с конкретни указания. С 

постановление от 25.03.2004г. прокурор Ели Лазарова е върнал делото за 

допълнително разследване на РПУ – Лом в срок от 30 дни. До РПУ – Лом са 

изпращани напомнителни писма на 02.12.2005г. и на 17.04.2006г. На 

28.04.2006г. ДП е получено в РП – Лом с мнение за спиране. С 

постановление от 04.05.2006г. прокурор Лазарова е спряла наказателното 

производство на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е 

указано лицето да бъде обявено за ОДИ. С писмо от 02.04.2007г.  от РПУ – 
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Лом е изискана информация за резултатите от проведеното издирване. С 

постановление от 03.12.2007г. ДП е възобновено. На 28.01.2008г. от водещия 

разследването е направено искане за продължаване на срока за разследване 

по ДП с 2 месеца. С постановление от 07.02.2008г. прокурор Лазарова е 

отказала да направи искане за продължаване на срока за разследване по ДП, 

поради изтичане на всички законови срокове за разследване. На 11.02.2008г. 

ДП е получено в РП – Лом с мнение за спиране. С постановление от 

12.02.2008г. прокурор Лазарова е спряла наказателното производство на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е указано лицето да се 

обяви за ОДИ. С писмо от 20.02.2008г. от РПУ – Лом е изискана информация 

за резултатите от проведеното издирване. С писма от 04.02.2009г., 

27.04.2009г. и 16.06.2009г. от РПУ - Лом е изискана същата информация, 

както и да бъде приложен номера на бюлетина за ОДИ. С постановление от 

27.08.2009г. прокурор Лазарова е възобновила наказателното производство. 

На 12.10.2009г. в РП – Лом е получено искане от водещия разследването за 

продължаване на срока за разследване по ДП с 2 месеца. На същата дата 

прокурор Лазарова е направила искане до ОП – Монтана за продължаване на 

срока за разследване с 2 месеца, считано от 27.10.2009г. С писма от 

16.10.2009г. ОП – Монтана е уважила направеното искане. На 17.12.2009г. от 

водещия разследването е постъпило искане в РП – Лом за продължаване на 

срока за разследване  с още 2 месеца. На същата дата прокурор Лазарова е 

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

с 2 месеца, считано от 27.12.2009г., което е уважено от ОП – Монтана. На 

02.03.2010г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение за спиране. С 

постановление от 04.03.2010г. прокурор Лазарова е спряла наказателното 

производство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на началника на РУ МВР – Лом за продължаване 

издирването на свидетеля. На 16.03.2010г. в РП – Лом е постъпило искане за 

възобновяване на наказателното производство. С постановление от 

17.03.2010г. наказателното производство е възобновено. На 04.05.2010г. в РП 

– Лом е заведено искане от водещия разследването за продължаване на срока 

за разследване с 2 месеца. На същата дата прокурор Лазарова е направила 

искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за разследване по ДП с 2 

месеца, считано от 17.05.2010г. С писмо от 11.05.2009г. ОП – Монтана е 

удължила срока за разследване по ДП с 2 месеца. 

 

 Пр. № 2555/2008г. по описа на РП – Лом. ДП е започнато на 

основание чл.212, ал.3 от НПК на 23.10.2008г. срещу НИ за престъпление по 

чл.134, ал.1 от НК. С постановление от 27.10.2008г. от прокурор Миглена 

Митрева са дадени указания по разследването. На 05.12.2008г. в РП – Лом е 
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постъпило искане от водещия разследването за продължаване на срока за 

разследване. На 08.12.2008г. прокурор Митрева е направила искане за 

удължаване на срока за разследване с 2 месеца, считано от 23.12.2008г. С 

писмо от 11.12.2008г. ОП – Монтана е уважила направеното искане. На 

10.02.2009г. от водещия разследването е направено искане за продължаване 

на срока за разследване. На същата дата прокурор Митрева е направила 

искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за разследване с още 2 

месеца, считано от 23.02.2009г. С писмо от 12.02.2009г. ОП – Монтана е 

уважила направеното искане. На 27.04.2009г. ДП е получено в РП – Лом с 

мнение за съд. На 16.05.2009г. в РС – Лом е внесен обвинителен акт. 

 

Пр. № 123/2009г. по описа на РП – Лом. С постановление от 

21.01.2009г. прокурор Миглена Митрева е образувала ДП срещу ИИ за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 10.03.2009г. от 

водещия разследването е направено искане за продължаване на срока за 

разследване. На 11.03.2009г. прокурор Митрева е направила искане до ОП - 

Монтана за продължаване на срока за разследване по ДП с 2 месеца, считано 

от 21.03.2009г., което е уважено от ОП – Монтана. На 23.03.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Лом с мнение за съд. С постановление от 31.03.2009г. 

наказателното производство е частично прекратено. На 12.05.2009г. в РС – 

Лом е внесен обвинителен акт. Постановена е присъда, с която е наложено 

наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7 месеца.  

 

      Пр.№ 2065/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Росен Петков. ДП е образувано на 29.08.09г. по реда на чл.212,ал.2 от НПК 

срещу НИ за престъпление по чл.195,ал.1,т.4,вр.чл.194,ал.1 НК. С писмо от 

31.08.09г. РПУ-Лом е уведомено за името на наблюдаващия прокурор, 

срокът от 60 дни за разследване, дадени са указания по разследването и за 

спазване на сроковете. На 22.10.2009г. е входирано искане за продължаване 

срока на разследване, което е подробно мотивирано.На 22.10.2009г. е 

направено искането пред МОП. На 27.10.09г. МОП е уважила искането, 

считано от 29.10.2009г. ДП е прекратено с постановление от 11.02.2010г. на 

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

същото да се изпрати на страните, като е указана възможността за обжалване 

по установения ред. Към наблюдателната преписка е приложено 

постановление за привличане на обвиняем, съгласувано с наблюдаващия 

прокурор по реда на чл.219,ал.1 от НПК. 
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 Пр. № 1713/2009г. по описа на РП – Лом. Искането за продължаване 

на срока за разследване по ДП е направено своевременно. Установи се, че 

разследването по ДП е приключило с 14 дни просрочие. 

 

Пр. № 1722/2009г. по описа на РП – Лом. Искането за продължаване 

на срока за разследване по ДП е направено своевременно. При проверката бе 

установено, че разследването по ДП е приключило с 15 дни просрочие. 

 

Спрени ДП срещу ИИ. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр. №2370/2008г. по описа на РП – Лом. ДП е образувано на 

30.10.2008г. с постановление на прокурор Борислав Цолов за престъпление 

по чл. 324 от НК и чл.318 от НК. С постановление от 29.01.2009г. прокурор 

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

вр.чл.25, т.2 от НПК. В кориците на делото се съдържа номера на бюлетина, 

с който лицето е обявено за ОДИ. На 14.05.2010г. е изпратено напомнително 

писмо до РПУ – Лом, с което се иска информация за резултатите от 

проведените ОИМ. 

Бяха проверени Пр.№ 915/2009г. с наблюдаващ прокурор Соня 

Камарашка;  Пр. № 4430/2006г. с наблюдаващ прокурор Валери Илиев; Пр. 

№ 3132/2004г. с наблюдаващ прокурор Георги Цветанов; Пр. № 2178/2006г. с 

наблюдаващ прокурор Миглена Митрева.  

 

 

 Възобновени ДП. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

 

Пр. № 1071/2009г. по описа на РП – Лом. ДП е започнато на 

12.05.2009г. срещу ИИ за престъпление по чл.133 от НК. Наблюдаващ 

прокурор Георги Цветанов. Срокът за разследване по ДП е продължен с 2 

месеца, съобразно предвидения в НПК ред. На 24.08.2009г. ДП е постъпило в 

РП – Лом с мнение за прекратяване спрямо обвиняемото лице и спиране 

срещу НИ. С постановление от 11.09.2009г. прокурор Митрева е прекратила 

наказателното производство спрямо обвиняемото лице и е спряла 

досъдебното производство срещу НИ. На 21.10.2009г. е направено искане за 

възобновяване на ДП. С постановление от същата дата ДП е възобновено. На 
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21.12.2009г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение за спиране. С 

постановление от 23.12.2009г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.  

 

Пр. № 1712/2009г. по описа на РП – Лом. ДП е образувано с 

постановление от 22.07.2009г. срещу НИ за престъпление по чл.194, ал.1 от 

НК. Наблюдаващ прокурор Миглена Митрева. На 29.09.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Лом с мнение за спиране. С постановление от 30.09.2009г. 

ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. На 26.11.2009г. ДП е 

изпратено в РП – Лом с искане за възобновяване. С постановление от 

26.11.2009г. ДП е възобновено. Срокът за разследване е удължен от ОП – 

Монтана с 2 месеца, считано от 26.01.2010г. На 06.04.2010г. ДП е получено в 

РП – Лом с мнение за прекратяване. С постановление от 08.04.2010г. на 

прокурор Митрева наказателното производство е частично прекратено и е 

спряно срещу НИ на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.  

 

Пр. № 1819/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор Ели 

Лазарова. ДП е образувано с постановление на прокурор Лазарова срещу НИ 

за престъпление по чл.234, ал.1 от НК. На 20.11.2009г. ДП е постъпило в РП 

– Лом с мнение за спиране на основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. С 

постановление от 30.11.2009г. прокурор Лазарова е спряла наказателното 

производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. На 02.12.2009г. в РП – 

Лом е постъпило искане за възобновяване на наказателното производство.С 

постановление  от 03.12.2009г. наказателното производство е възобновено. 

Срокът за разследване по ДП е продължен от ОП – Монтана, считано от 

03.02.2010г. На 08.04.2010г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение за съд. На 

14.04.2010г. в РС – Лом е внесен обвинителен акт от прокурор Лазарова. 

 

 

Пр. № 2241/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Росен Петков. ДП е започнато на 23.09.2009г. срещу ИИ за престъпление по 

чл.129, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.4 от НК. На 02.12.2009г. ДП е постъпило в РП – 

Лом с мнение за спиране. С постановление от 03.12.2009г. ДП е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. На 04.12.2009г. в РП – Лом е 

постъпило искане за възобновяване на ДП. С постановление от същата дата 

наказателното производство е възобновено. Срокът за разследване по ДП е 

продължен от ОП – Монтана с 2 месеца, считано от 04.02.2010г. На 

09.04.2010г. ДП  е постъпило в РП – Лом с мнение за  спиране. С 

постановление от същата дата наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК.  
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Пр. № 264/2009г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

Валери Илиев. ДП е образувано с постановление от 20.05.2009г. срещу ИИ 

по чл.217, ал.3 от НК. На 22.07.2009г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение 

за спиране на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. С 

постановление от същата дата прокурор Георги Цветанов е спрял 

наказателното производство. На 23.07.2009г. в РП – Лом е постъпило искане 

за възобновяване на ДП. С постановление от същата дата ДП е възобновено. 

Срокът за разследване на ДП е продължен от ОП – Монтана с 2 месеца, 

считано от 23.09.2009г. На 07.12.2009г. е изпратено напомнително писмо до 

РУ МВР – Лом. На 17.12.2009г. в РП – Лом е постъпило ДП с мнение за 

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

постановление от 18.12.2009г. прокурор Илиев е прекратил наказателното 

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

 

 Пр. № 1125/2009г. по описа на РП – Лом. ДП е започнато на 

основание чл.212, ал.3 от НПК на 17.05.2009г. срещу ИИ по чл.330, ал.1 от 

НК. С постановление от същата дата прокурор Соня Камарашка е дала 

указания по разследването. С писмо от 16.07.2009г. ОП – Монтана е 

удължила срока за разследване по ДП с 2 месеца, считано от 17.07.2009г. По 

делото е направен писмен доклад по реда на чл.226, ал.1 от НПК. С 

постановление от 09.09.2009г. прокурор Камарашка  е дала указания по 

разследването. На 15.10.2009г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение за 

спиране. С постановление от същата дата ДП е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. Извършителят на инкриминираното деяние е 

обявен за местно издирване и по делото е приложен номер на бюлетина, с 

който се издирва. На 21.10.2009г. в РП – Лом е постъпило искане за 

възобновяване на ДП. С постановление от същата дата прокурор Борислав 

Цолов е възобновил ДП. На 30.10.2009г. ДП е получено в РП – Лом с мнение 

за съд. На 02.11.2009г. прокурор Камарашка е внесла в РС – Лом 

обвинителен акт. 

 

Пр. № 1450/2009г. по описа на РП – Лом. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Борислав Цолов от 09.11.2009г. за престъпление 

по чл.195, ал.1, т.3 и т.5, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 05.01.2010г. ДП е получено 

в РП – Лом с мнение за прекратяване спрямо едно от обвиняемите лица и с 

мнение за съд спрямо другото обвиняемо лице. С постановление от 

05.01.2010г. прокурор Цолов частично е прекратил наказателното 

производство срещу едно от обвиняемите лица на основание чл.24, ал.1 от 
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НПК. На 02.03.2010г. спрямо другото  обвиняемо лице е внесен обвинителен 

акт в РС – Лом. 

 

Вх.№ 2032/1999г. по описа на РП – Лом. Наблюдаващ прокурор 

В.Илиев. ДП е образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 198, ал.1 от НК.   

По ДП са изпратени 5 бр. напомнителни писма да разследващия орган за 

изтекъл срок на разследване. С постановление от 05.05.2010г. прокурор 

Валери Илиев е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, 

т.3 от НПК. В постановлението за спиране е посочен номера на бюлетина, с 

който лицето е обявено за издирване. С постановление от същата дата 

наказателното производство е възобновено и са дадени указания до 

разследващия орган разследването да приключи без разпита на издирваната 

свидетелка. 

 

 

         Бяха проверени дела, по които са извършени действия по 

чл.242 НПК.  

 

         Вх.№ 1037/09г. по описа на РП - Лом, наблюдаващ прокурор 

Георги Цветанов; вх.№ 1201/09г. по описа на РП - Лом, наблюдаващ 

прокурор С.Камарашка; вх.№ 1112/09г. по описа на РП - Лом, наблюдаващ 

прокурор М.Митрева; вх.№ 2260/09г. по описа на РП - Лом, наблюдаващ 

прокурор В.Илиев; вх.№ 1111/09г.по описа на РП - Лом, наблюдаващ 

прокурор Б.Цолов; вх.№ 1190/09г. по описа на РП - Лом, наблюдаващ 

прокурор Е.Лазарова; вх.№ 2844/09г. по описа на РП - Лом, наблюдаващ 

прокурор Р.Петков. 

 

  

   Исканията за продължаване на срока за разследване по чл.234, ал.3 

от НПК се правят своевременно и при наличие на правна и фактическа 

сложност на делото. В тях изчерпателно са посочени действията по 

разследването, които са извършени до този момент, както и тези, чието 

извършване предстои и с оглед, на които се иска продължаване на срока за 

разследване. 

Установи се, че ДП срещу ИИ се спират при наличие на предвидените 

в НПК основания. В постановленията за спиране на наказателното 

производство се анализират събраните в хода на разследването 

доказателства, както и тези, установяващи основанието за спиране на 

наказателното производство. Също така се посочва  номера на бюлетина, с 

които лицето е обявено за ОДИ. От наблюдаващите прокурори редовно се 
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изготвят писма, с които се изисква информация от органите на МВР за 

резултатите от проведените ОИМ. По ДП се прилагат и оперативно – 

издирвателни планове.  

Постановленията за спиране и за прекратяване на наказателното 

производство се връчват чрез призовкар, или по пощата с обратна 

разписка. 

Указаните действия по разследването на основание чл.242, ал.2 от 

НПК се извършват в най-кратки срокове, но не по-късно от 30 дни.  

Указанията до разследващите органи се дават с постановления.  

  По досъдебните производства се изработват планове за провеждане 

на процесуално-следствени действия, които се утвърждават от 

наблюдаващия прокурор.  

До разследващите органи се изпращат напомнителни писма при 

изтекъл срок за разследване. 

 

         Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от РП – Лом 

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 – Лом са внесени общо 358 обвинителни акта, по 

прокурори, както следва Росен Петков 38бр., Соня Камарашка 98бр., Ели 

Лазарова 62бр., Миглена Митрева 42бр., Валери Илиев 39бр., Борислав 

Цолов 38бр. и Георги Цветанов 41бр.  

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове  -13бр., от които 

върнати с разпореждане на съда -12бр. и върнати  с определение на съда -

1бр.  
Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 375бр., от тях 

осъдителни присъди по общия ред – 136бр., от тях протестирани 4бр. 3бр. от 

подадените протести са уважени, а 1бр. е неуважен. Оправдателни присъди 

по общия ред -14бр., от тях протестирани 11бр. 3бр. от подадените протести 

са уважени, 4бр. - неуважени и 4бр. - неразгледани. 

Протестите, частните протести и възражения на прокурора срещу 

жалби се съхраняват в отделна папка. Същите са подробно мотивирани. 
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Осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл. от 

НПК/ – 151бр., от тях няма протестирани. 

Оправдателни присъди  по реда на Глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл. 

от НПК/ – няма. 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие  са 46бр. 

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

10бр. Всичките са одобрени от съда. 

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 са общо – 41бр. Решени от РС – Лом са 45бр.,  от 

тях 40бр. са уважени, 1бр. оправдани и прекратени в предвидените от закона 

случаи и 4бр. са върнати от съда. 

В РП – Лом върнатите от съда дела се записват в отделна тетрадка. 

Актовете на съда, с които делата са върнати на прокуратурата се съхраняват 

в отделна папка.  

Изготвят се писмени становища за причините за връщане на делата от 

съда на наблюдаващите прокурори. 

 Районният прокурор на РП - Лом изготвя тримесечни отчети  пред 

Окръжна прокуратура – Монтана, в които се обобщават и анализират 

причините за връщане на делата от съда. 

 Оправдателните присъди, както и останалите въпроси, който възникват 

в процеса на работата се обсъждат на общи събрания на прокурорите, които 

се провеждат два пъти в месеца. 

През 2009г. прокурорите от РП – Лом са взели участие в 1261бр. 

съдебни заседания. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД 225/2009г., пр.пр. № 1429/2009г. по описа на РП – Лом. ДП е 

започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 17.06.2009г. срещу НИ за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 05.08.2009г. С 

постановление от 09.07.2009г. прокурор Валери Илиев е обединил пр.пр. № 

1429/2009г. и пр.пр. № 854/2009г. На 05.08.2009г. ДП е получено в РП – Лом 

с мнение за съд. На 02.09.2009г. в РС – Лом е внесен обвинителен акт от 

прокурор Миглена Митрева. 

 

ПД 224/2009г.по описа на РП – Лом. ДП е започнато на 14.03.2009г. 

срещу НИ за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 

07.05.2009г. от водещия разследването е направено искане за удължаване на 

срока за разследване с 2 месеца, считано от 14.05.2009г. На 11.05.2009г. 
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прокурор Борислав Цолов е направил искане до ОП – Монтана за 

удължаване на срока за разследване с 2 месеца, което е уважено. С 

постановление от 10.07.2009г. прокурор Цолов частично е прекратил ДП. На 

01.09.2009г. в РС – Лом е внесен обвинителен акт. 

 

ПД 194/2009г.по описа на РП – Лом. ДП е започнато на основание 

чл.212, ал.2 от НПК на 22.01.2009г. срещу НИ по чл.216, ал.1 от НК. На 

09.03.2009г. прокурор Георги Цветанов  е направил искане до ОП – Монтана 

за удължаване на срока за разследване по ДП с 2 месеца, считано от 

22.03.2009г. С писмо от 11.03.2009г. ОП – Монтана е уважила направеното 

искане. На 11.05.2009г. прокурор Цветанов е направил искане до ОП – 

Монтана за удължаване на срока за разследване с още 2 месеца, считано от 

22.05.2009г., което е уважено от ОП – Монтана. На 24.07.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Лом с мнение за съд. На 29.07.2009г. прокурор Цветанов е 

внесъл в РС – Лом обвинителен акт. 

 

ПД 147/2009г.по описа на РП – Лом. С постановление от 26.05.2009г. 

Росен Петков, районен прокурор на РП – Лом е образувал ДП срещу НИ за 

престъпление по чл.167, ал.2 от НК. ДП е взето на „СН” от РП – Лом. На 

15.06.2009г. ДП е получено в РП – Лом с мнение за съд. На 17.06.2009г. в РС 

– Лом е внесен обвинителен акт. 

 

ПД 346/2009г.по описа на РП – Лом. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Соня Камарашка на 08.10.2009г. срещу три лица 

за престъпление по чл.316, вр.чл.308, ал.1 от НК спрямо единият от 

извършителите, по чл.309, ал.1 от НК и чл.311, ал.1, вр.чл.20, ал.3 от НК 

срещу вторият от извършителите и по чл.311, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК 

срещу третият от извършителите. На 17.12.2009г. ДП е получено в РП – Лом 

с мнение за съд. На 19.12.2009г. прокурор Камарашка е внесла в РС – Лом 

обвинителен акт. 

 

ПД 209/2009г.по описа на РП – Лом. С постановление от 31.05.2005г. 

прокурор Ели Лазарова е образувала предварително производство срещу ИИ 

за извършени престъпления против собствеността. ДП е спряно с 

постановление от 10.04.2006г. На 18.11.2008г. наказателното производство е 

възобновено. Срокът за разследване е удължен от ОП – Монтана с писмо от 

13.01.2009г. На 30.03.2009г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение за съд. На 

основание чл.242, ал.2 и ал.3 от НПК с постановление от 06.04.2009г. ДП е 

изпратено на ОСС за извършване на указаните действия по разследването в 

срок от 15 дни. На 27.04.2009г. до ОСС е изпратено напомнително писмо. На 
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28.04.2009г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение за съд. С постановление от 

30.04.2009г. прокурор Ели Лазарова на основание чл.242 от НПК е върнала 

ДП в ОСС за извършване на действия по разследването в срок от 10 дни. На 

26.06.2009г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение за съд. С постановление от 

30.06.2009г. прокурор Лазарова отново е върнала ДП в ОСС с дадени 

указания на основание чл.242 от НПК и срок за изпълнение от 1 месец. На 

04.08.2009г. ДП е постъпило в РП – Лом с мнение за съд. На 10.08.2009г. в 

РС – Лом е внесен обвинителен акт. 

 

Бяха проверени всички прокурорски дела, по които са постановени 

оправдателни присъди през 2009 и 2010г. Към преписките се прилагат 

протоколите от проведени съдебни заседания, оправдателните присъди с 

мотивите, както и изготвените протести.  

 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи. Обвинителните актове се 

внасят в съда в най-кратки срокове (още в деня на разпределението на 

доклада  или до 3 дни), но винаги в рамките на 30 –дневния срок. 

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 – Лом по изпълнение на присъдите и 

другите принудителни мерки е осъществявана при много 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 станало от прокурора в срок. 

Този надзор през 2009г. е осъществяван от Районния прокурор – Росен 

Петков. 

През 2009г. са приведени в изпълнение 366бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието – по 3бр. присъди. 

От административния секретар се води  редовно книга за изпълнение 

на присъдите. В края на годината книгата се заверява от районният прокурор. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 
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 През 2009г. прокурорите от РП – Лом са участвали като страна в 36бр. 

граждански дела, като са взели участие в 58бр. съдебни заседания. Броят на  

предявяваните граждански искове – 1бр. Обжалвани от прокурор съдебни 

решения по граждански дела – няма.  

   

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от РП – Лом 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

 

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА:  

 

Във връзка с Тематичната проверка на тема: „ Проверка и анализ на 

досъдебни производства за измами и документни престъпления с предмет 

недвижими имоти”, включена в Годишната програма на ИВСС за 2010г.,   от 

РП- Лом бе изискана Справка № 5. 

 Бе предоставена информация, че през 2009г. в РП – Лом са 

наблюдавани общо 7бр. преписки и 4бр. ДП за „измами и документни 

престъпления с предмет недвижими имоти” . Същите бяха проверени на 

място. 

 

Пр.пр. № 691/2007г. по описа на РП – Лом. ДП е образувано на 

07.08.2007г. и водено срещу ИИ за престъпление по чл.210, ал.1, т.2 и т.5 от 

НК. Срокът за разследване е продължаван два пъти с по два месеца от ОП- 

Монтана. С постановление от 12.03.2008г. прокурор Борислав Цолов е спрял 

ДП на основание чл.244, ал.1, вр. чл.25, т.2 от НПК / поради това, че единият 

от извършителите е напуснал страната, като същият е обявен за ОДИ/. С 

постановление от 27.02.2009г. на прокурор Цолов досъдебното производство 

е възобновено. С постановление от 26.05.2009г. прокурор Цолов е спрял ДП 

на основание чл.244, ал.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 

26.11.2009г. прокурор Цолов е възобновил ДП и е прекратил наказателното 

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

определение от 19.12.2009г.  РС – Лом е отменил постановлението за 

прекратяване на наказателното производство  и е върнал делото на 

прокурора с дадени указания. ДП е изпратено в РУ МВР – Лом за 

извършване на необходимите действия по разследването. Срокът за 

разследване по ДП е продължен от ОП- Монтана с 2 месеца, считано от 

28.02.2010г. На 09.04.2010г. прокурор Георги Цветанов е направил искане до 
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ОП – Монтана за продължаване на срока за разследване по ДП с още 2 

месеца, считано от 28.04.2010г. 

 

Пр.пр. № 2091/2007г. по описа на РП – Лом. ДП е водено срещу ИИ 

за престъпление по чл.210, ал.1, т.4, вр.чл.209, ал.1 от НК. На 25.09.2009г. 

прокурор Е. Лазарова е внесла в РС – Лом обвинителен акт. 

  

Пр.пр. № 1299/2007г. по описа на РП – Лом. ДП е образувано и 

водено срещу ИИ за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С постановление от 

20.11.2009г. прокурор Георги Цветанов е прекратил досъдебното 

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

 

Пр.пр. № 5014/2005г. по описа на РП – Лом. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Албена Миронова на 21.12.2005г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. С 

постановление от 13.03.2006г. прокурор Миронова е продължила срока за 

разследване по делото с 1 месеца. С постановление от 05.05.2006г. прокурор 

Миронова е спряла наказателното производство на основание чл.244, ал.1, 

т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 04.07.2006г. прокурор Ивайло 

Филипов е възобновил наказателното производство. На 05.10.2006г. в РС – 

Лом е внесен обвинителен акт.  С разпореждане от 16.10.2006г. на РС – Лом 

съдебното производство е прекратено и делото е върнато на прокуратурата за 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. С 

постановление от 09.11.2006г. прокурор Росен Станев е изпратил ДП на 

разследващия орган за отстраняване на допуснатите съществени 

процесуални нарушения в срок от 10 дни. С постановление от 27.11.2006г. 

прокурор Станев е спрял наказателното производство на основание чл.244, 

ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. С постановление на Росен Петков – Районен 

прокурор на РП – Лом от 05.12.2006г. наказателното производство е 

възобновено. На 09.02.2007г. в РС – Лом е внесен обвинителен акт. С 

протокол от 07.06.2007г. РС – Лом е прекратил съдебното производство и е 

върнал делото на РП – Лом за отстраняване на допуснати съществени 

процесуални нарушения. С постановление от 19.06.2007г. прокурор Станев е 

указал на разследващия орган да отстрани допуснатите съществени 

процесуални нарушения в срок от 20 дни. С постановление от 23.08.2007г. 

наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.1, вр.чл.25, 

т.2 от НПК. С постановление от 05.12.2007г. прокурор Станев е възобновил 

наказателното производство. На 11.01.2008г. прокурор Станев е внесъл в РС 

– Лом обвинителен акт. С разпореждане на съдия от РС – Лом съдебното 

производство е прекратено и е върнато в РП – Лом за допълнително 
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разследване. С постановление на наблюдаващия прокурор от 02.04.2008г. ДП 

е изпратено на разследващия орган за извършване на необходимите действия 

по разследването в срок от 20 дни. С постановление от 29.05.2008г. 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, 

т.2 от НПК. С постановление от 17.11.2008г. ДП е възобновено. На 

26.01.2009г. до РУ МВР – Лом е изпратено напомнително писмо за 

незабавното изпращане на ДП в РП – Лом, тъй като е изтекъл срока за 

разследване. С постановление от 06.04.2009г. прокурор Георги Цветанов е 

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

НПК. Постановлението е обжалвано пред РС – Лом и с определение от 

27.04.2009г. съдът е отменил постановлението за прекратяване на 

наказателното производство и е върнал ДП в РП – Лом за допълнително 

разследване. С постановление от 20.07.2009г. прокурор Цветанов е изпратил 

делото на разследващия орган с дадени указания по разследването. На 

28.09.2009г. и на 30.10.2009г. са изпратени напомнителни писма до РУ МВР 

– Лом, че срокът за разследване по ДП е изтекъл. С постановление от 

12.11.2009г. наблюдаващия прокурор е спрял наказателното производство на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 13.11.2009г. ДП е 

възобновено. С постановление от 03.02.2010г. прокурор Цветанов е спрял 

наказателното производство на основание чл. 244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от 

НПК. С определение на РС – Лом от 17.02.2010г. постановлението за спиране 

на РП – Лом е отменено, като са дадени указания да се приложи 

разпоредбата на чл.269, ал.3 от НПК. С постановление от 23.02.2010г. ДП е 

изпратено на разследващия полицай за извършване на съответните действия 

по разследването. С постановление от 05.05.2010г. наказателното 

производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. С 

постановление от 10.05.2010г. прокурор Цветанов е възобновил 

наказателното производство  и е указал на водещия разследването да 

извърши допълнителни действия по разследването с оглед прилагане на 

разпоредбата на чл.269, ал.3 от НПК.  

 

 Пр.пр. № 1436/2009г. по описа на РП – Лом.  С постановление от 

18.06.2009г. прокурор В. Илиева е възложил на РПУ – Лом да извърши 

проверка по преписката с оглед данни за извършени самоуправни действия в 

срок от 10 дни. На 02.07.2009г. преписката е постъпила в РП – Лом. С 

постановление от 03.07.2009г. е постановен отказ да се образува ДП.  

 

Пр.пр. № 2704/2009г. по описа на РП – Лом. С постановление от 

23.11.2009г. прокурор Соня Камарашка е възложила на РПУ – Лом да 

извърши проверка по преписката в срок от 30 дни. С писмо от 06.01.2010г. 
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материалите по преписката са постъпили в РП – Лом. С постановление от 

06.01.2010г.  е възложена допълнителна проверка в срок от 14 дни. На 

04.02.2010г. преписката е постъпила в РП – Лом. На 05.02.2010г. е 

постановен отказ да се образува ДП.   

 

Пр.пр. № 50/2009г. по описа на РП – Лом. След извършване на 

проверка по преписката с постановление от 25.03.2009г. е отказано да се 

образува ДП. Постановлението на РП – Лом за отказ да образува ДП е 

потвърден от ОП – Монтана, АП – София и ВКП. 

 

Предвид ограничения брой ДП, образувани с предмет „имотни 

измами” в РП-Лом,  не могат да бъдат направени обобщаващи изводи. След 

приключване на тематичната проверка във всички прокуратури от 

Апелативен район – гр. София,  ще бъде обобщена и анализирана получената 

информация.  

 

  

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Общата констатация за администрирането на РП –Лом от 

Административния ръководител Росен Петков е много добра, като тази 

практика продължава и при изпълняващият функциите на административен 

ръководител – Соня Камарашка и през 2010г.  

 

Всички дневници, деловодни книги и регистри се водят съгласно 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България и указанията на 

Върховна касационна прокуратура. Записите в тях се извършват редовно и 

коректно. 

 

Съдебните служители в РП – Лом се отнасят с чувство за отговорност 

към работата си и се справят добре със служебните си задължения. 

 

Дейността по преписки от съдебния надзор се осъществява от 

прокурорите в РП - Лом в съответствие с Указание 281/2006г. на Главния 

прокурор на РБългария. Прокурорите се произнасят по преписките в кратки 



30 

 

срокове / до 3-4 дни след разпределянето на доклада/. Установи се, че някои 

преписки, по които са били възложени проверки, не са били приключени в 

указания във възлагателното постановление срок и са просрочвани от 

органите на МВР. Даваните във възлагателното постановление указания са 

подробни, като се посочва и текста от НК с оглед, на който е възникнала 

необходимостта от извършване на проверката. В постановленията за отказ да 

се образува ДП  се указва възможността за тяхното обжалване по реда на 

чл.213, ал.2 от НПК.  

  Наблюдаваните ДП в РП -Лом се решават от прокурорите в най – 

кратки срокове / още в деня на разпределянето на доклада или до 3 дни/, но 

винаги в рамките на законоустановения 30 дневен срок. Наблюдаващите 

прокурори изискват от разследващите органи да изготвят текущ доклад за 

извършените действия по разследването, както и да докладват делата, на 25 – 

тия ден от разследването. При извършената проверка се установи, че по 

досъдебните производства се извършват писмени доклади по реда на чл.219, 

ал.1 от НПК и чл.226, ал.1 от НПК. Установено бе, че  някои от проверените 

ДП не са били приключени в законоустановения и продължен срок за 

разследване и са просрочвани от разследващите органи, което е довело до 

необходимостта наблюдаващите прокурори да изпращат напомнителни 

писма, с които да изискват делата. В някои случаи разследващите полицаи са 

били отстранявани поради неизпълнение на дадени указания от 

наблюдаващия прокурор. Направено е и едно предложение от прокурор Соня 

Камарашка  за образуване на административна процедура, за налагане на 

дисциплинарно наказание съобразно разпоредбите на ЗМВР на разследващ 

полицай от РУ МВР – Лом, за наличие на действия и бездействия довели до 

неоправдано забавяне на наказателно производство по ДП – ЗМ 

№1041/2007г. по описа на РУ – МВР Лом, пр. вх.№ 3216/2007г. по описа на 

РП – Лом.  

  От 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 същите се правят своевременно и при наличие на правна и фактическа 

сложност на делото. Исканията са мотивирани, като в тях  са конкретизирани  

действията по разследване, които са извършени до момента, както и тези, 

които предстоят да бъдат извършени и с оглед, на които се иска 

продължаване на срока за разследване. 

    Наблюдателните преписки се съхраняват в деловодството, като всеки 

прокурор сам  следи за сроковете по ДП. 

  Изготвените от прокурорите в РП – Лом обвинителните актове 

съдържат подробно описание на фактическата обстановка и направените въз 

основа на нея изводи. 
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Всички прокурорски актове на  РП – Лом са внесени в съда за 

разглеждане в законоустановения срок. 

В хода на извършената проверка в РП – Лом на проверяващия екип при 

ИВСС бе предоставено копие от предложение, направено от Росен Петков – 

Районен прокурор при РП – Лом, чрез Главния прокурор на РБългария до 

ВСС,  за налагане на дисциплинарно наказание на Вероника Кольова – бивш 

районен прокурор на РП – Лом. Видно от него по повод констатирани 

множество нерешени преписки и дела в кабинета на прокурор Кольова, със 

Заповед № 11/18.05.2005г. на Окръжния прокурор на ОП – Монтана е 

назначена комисия, която да извърши проверка и да изготви доклад, в който 

да се да се определят по години нерешените преписки, дела, неизпълнените 

присъди, както и присъди влезли в сила – изпълнението на които е погасено 

по давност. Установено е, че в докладите на прокурор В. Кольова към 

26.05.2005г. са останали  нерешени 4674 преписки и дела, както и 

неизпълнени 166бр. присъди, между които и такива погасени по давност. 

Установени са липсващи преписки -368бр, предварителни производства -5бр 

и дознания -37бр.С решение на ВСС от 18.10.2006г. – протокол № 43 на 

прокурор Вероника Кольова е наложено дисциплинарно наказание 

„Уволнение”.  Във връзка с изложеното следва да бъде отчетена добрата 

работа на Районния прокурор – Росен Петков и на останалите прокурори в 

РП - Лом по приключването на тези преписки и досъдебни производства, 

както и по възстановяването на липсващите такива.  

 

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

необходимо да даде следните 

 

    

   ПРЕПОРЪКИ: 

 

  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 при РП – Лом да завишат контрола 

по отношение на спазването на указаните сроковете спрямо органите, 

на които е възложено извършването на проверките, с оглед 

своевременното им приключване. 
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3. Наблюдаващите прокурори при РП – Лом по –ефективно да 

упражняват функциите си по  ръководство и надзор над досъдебното 

производство с цел подобряване срочността на разследването. 

 

       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. Лом 

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. Лом. 

        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  Младенов – завеждащ ОСО – 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. 

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

ръководител на РП-Лом 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.Лом с резултатите от извършената планова 

проверка.  

        Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор 

при Окръжна прокуратура-Монтана, за сведение.  

        Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен 

съвет. 

 

 

                     

        ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 
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         1. Заповед № 70/03.05.2010г. на Главния инспектор на ИВСС; 

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

Лом 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.Справка № 5 по Организацията на образуването, движението и 

приключването на преписки и досъдебни производства с предмет на 

престъпление недвижими имоти. 

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

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

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

              ВАСИЛ ПЕТРОВ 


