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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. БРЕЗНИК 

 

 

 

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

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

Главния инспектор на ИВСС. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

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

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

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

и анализ на досъдебни производства за измами и документни 

престъпления с предмет недвижими имоти”. 

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

в състав инспектор Васил Петров и експерти Маргарита Борисова и Елеонора 

Иванова в  периода от 25.03.2010г.  до 26.03.2010г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методика за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на Годишния отчетен доклад за 2009г. на Районна прокуратура - 

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

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

организацията на образуването и движението на досъдебните, бързи и 

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

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

индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период. Бе изискана и 

предварителна информация относно наблюдавани през 2009г. преписки и 

досъдебни производства  с предмет имотни  измами. 

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност. 

 

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

тях работили през 2009г. – 2 прокурори. Един от тях е командирован през 

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

Прокурор Албена Терзийска е командирована в ОП – Перник от 

15.09.2008г. за срок от шест месеца и последствие от 01.06.2009т. до 

31.12.2009г.  

  

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. Записите в 

книгите, регистрите и дневниците са правят коректно и редовно. Всички 

съдебни служители са обучени за работа с тях,  т.е. налице е взаимна 

заменяемост. 

Унифицираната информационна система /УИС/ е въведена в РП – 

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

цялата входяща и изходяща кореспонденция по преписки и досъдебни 

производства. Въведени са още Единна информационна система за 

противодействие на престъпността съгласно заповед № ЛС 3707/2007г. на 

ВКП, Програма за професионално обучение на магистрати, Програма за 

мониторинг и контрол за дейността на вещи лица.            
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Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания , анализи и др./ 

В РП – Брезник е изготвен годишен доклад и план за дейността на 

прокуратурата за 2009г. Изготвени са анализи и справки за върнати от съда 

дела и постановени опрадателни присъди. Прокурорите от РП – Брезник 

редовно участват в провежданите събрания на прокурорите от съдебен район 

– гр. Перник. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

  В РП – Брезник е създадена организация за съхраняване на 

веществените доказателства, като всяко веществено доказателство при 

получаването му в прокуратурата се описва в Книга за веществените 

доказателства, в която се извършва подробно описание на вещественото 

доказателство, номер на ДП, номер на прокурорска преписка, с кое 

поркурорско дело е изпратено в РС – Брезник или върнато на собственика. В 

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

Веществените доказателства се съхраняват архива на прокуратурата. 

 

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 – Брезник се използва програма за разпределение на 

делата на случаен принцип „Law Choice”.  

Със Заповед № 23/15.10.2007г. на Административния ръководител – 

Районен прокурор в РП – Брезник е създадена организация за прилагане на 

този принцип. Съгласно заповедтта, за работа с програмния продукт „Law 

Choice„ е определена Албена Стоилова – Районен прокурор. Определени са 

също така групите преписки, процентната натовареност на прокурорите и 

броят преписки на прокурор при въвеждане на продукта.  

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

разпределение на преписките и делата. Прави впечатление, че назависимо от 

копютърното разпределение на преписките на случаен принцип, на 

административния ръководител са разпределени повече преписки и дела, в 

сравнение с останалите двама прокурори.  

 Протоколите от случайният избор се съхраняват в отделна папка, като 

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

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

София и ВКП.  



4 

 

 

5.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата са общо 48бр. за 2009г., от 

които по указание на Главния прокурор – 11 броя, по собствена преценка – 

37бр. 

Със Заповед № 43/10.12.2009г. Административният ръководител – 

Районен прокурор на РП – Брезник, Албена Стоилова, на основание чл.140 и 

чл.327 от ЗСВ  е обърнала внимание на прокурор Николай Иванов от РП – 

Брезник, да спазва стриктно задълженията произтичащи от разпоредбата на 

чл.46, ал.2, т.1 от НПК, както проявява активност при осъществяване на 

ръководството и надзора по разследването на наблюдаваните от него 

досъдебни производства. Заповедта е издадена във връзка с констатирано в 

постановление от 28.10.2009г. на Окръжния прокурор на ОП – Перник 

нарушение по движението и организацията на работа по ДП №42/2008г. по 

описа на РУ МВР – Брезник. 

За 2009г. няма наложени наказания от административния 

ръководител, няма предложения за поощрения и предложения за налагане 

на дисциплинарни наказания. 

 

През 2009г. на основание Заповед № 282/23.09.2009г. на Окръжния 

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

РП – Брезник за периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г. Докладът от ревизията бе 

предоставен на проверяващият екип на ИВСС. Комисията от прокурори от 

ОП – Перник не е констатирала съществени нарушения и слабости в 

дейността на РП – Брезник.  

   

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

от РП-Брезник, 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 671бр, като следва да 

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

пряко с прокурорската дейност по същество / административно –

организационни, финансово – стопански, информационно – аналитични и 

други./, по прокурори, както следва: Албена Стоилова -476бр., Албена 

Терзийска -48бр., Николай Иванов -147бр. 
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Решени преписки общо 249бр., по прокурори, както следва: Албена 

Стоилова -98бр., Албена Терзийска -20бр, Николай Иванов -131бр. 

Отказите да се образува наказателно производство през 2009г. са 133 

бр., по прокурори, както следва : Албена Стоилова -25бр. Албена Терзийска -

7бр. Николай Иванов -101бр. 

Образувани досъдебни производства - 102бр. по прокурори, както 

следва: Албена Стоилова – 67бр., Албена Терзийска -11бр., Николай Иванов -

24бр, изпратени по компетентност -14бр.  

От това следва, че решени преписки по същество на прокурорската 

дейност през 2009г. са общо 168бр. 

Обжалвани са 13бр. откази да се образува наказателно производство, от 

които 9бр. са потвърдени и 4бр. отменени- 1бр. на прокурор Албена Стоилова 

и 3бр. на прокурор Николай Иванов.  

Останали нерешени преписки, образувани през проверявания период 

43бр. общо, всичките са в срок.  

Преписки образувани в предходни години, останали нерешени -2бр. 

/пр. № 384/2003г. и пр. № 451/2007г./  

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

Всички преписки са решени в установения срок за произнасяне от 

прокурор. При проверката бе установено, че чакащите преписки на всички 

прокурори са съхраняват в деловодството, в отделни папки за всеки 

прокурор, и се докладват ежеседмично. Това дава възможност своевременно 

да бъдат предприемани необходимите мерки при установяване на забава при 

извършване на проверките. При постъпване на нови материали в 

деловодството по съответната чакаща преписка, същите незабавно се 

свързват и докладват от деловодителя на районния прокурор, който с 

резолюция ги разпределя на съответния наблюдаващ прокурор. 

 

Проверка на преписки с обжалвани и отменени откази от образуване 

на ДП.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 106/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Н. Иванов. Постановление за проверка с оглед данни за престъпление по 

чл.209, ал.1 от НК, дадени указания и определен срок от 30 дни за извършване 

на проверката. На 07.04.2009г. РУ МВР – Брезник е изпратило преписката в 

РП – Брезник. На 08.05.2009г. е постановен отказ да се образува ДП. На 

25.06.2009г. ОП – Перник е оставила в сила постановлението на РП – Брезник. 

На 28.07.2009г. с постановление на АП – София е прието, че проверката е 
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непълна, налице е дефицит на събраните данни и е отменено постановлението 

на ОП – Перник. На 21.08.2009г. прокурор Иванов е постановил допълнителна 

проверка, като е определил срок от 30 дни. На 28.10.2009г. и на 02.03.2010г. са 

изпратени напомнителни писма до РУ МВР – Брезник. Преписката е изпратена 

от РУ МВР – Брезник на 18.03.2009г. и входирана в РП – Брезник на 

22.03.2010г. 

 

Пр.пр. № 664/2008г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Н. Иванов. Преписката е образувана по жалба на гражданин за простреляно 

куче, с оглед данни за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. На 24.11.2008г. е 

постановено извършване на проверка с дадени указания и определен срок от 

30 дни. Преписката е входирана в РП – Брезник на 20.12.2008г. На 16.01.2009г. 

е постановен отказ да се образува ДП. На 20.02.2009г. ОП – Перник е 

постановила, че проверката е повърхностна, не е извършена проверка относно 

чл.338 и чл.325 от НК, като постановлението на РП – Брезник е отменено и 

преписката е върната за допълнителна проверка. На 19.03.2009г. прокурор 

Иванов е постановил допълнителна проверка за срок от 30 дни. На 25.05.2009г. 

е изпратено напомнително писмо до РУ МВР – Брезник. На 03.08.2009г. 

преписката е изпратена от РУ МВР – Брезник в РП – Брезник и на 19.08.2009г. 

отново е постановен отказ да се образува ДП. 

 

Пр.пр. № 684/2008г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Н. Иванов. Постановление за проверка от 08.12.2008г., срок от 30 дни, дадени 

са лаконични указания. Преписката е изпратена в РП – Брезник на 04.02.2009г. 

На 16.02.2009г. е постановен отказ да се образува ДП. С постановление от 

03.04.2009г. ОП – Перник е приела, че фактическата обстановка е неизяснена, 

че проверката е повърхностна и е отменила постановлението на РП – Брезник. 

На 07.05.2009г. прокурор Иванов е назначил допълнителна проверка, като е 

определил нов срок от 30 дни. В постановлението отново не са дадени 

подробни указания, а същото препраща към постановлението на ОП – Перник 

от 03.04.2009г. На 09.09.2009г. отново е постановен отказ да се образува ДП. С 

постановление на ОП – Перник от 08.10.2009г. отново е прието, че проверката 

е повърхностна и е отменено постановлението на РП – Брезник. На 

29.10.2009г. прокурор Иванов е назначил нова проверка, отново за срок от 30 

дни, като в постановлението е посочено да се изпълнят всички указания на ОП 

- Перник, дадени в обстоятелствената част на постановлението от 08.10.2009г. 

С постановление от 08.01.2010г. отново е постановен отказ да се образува ДП. 

  

Пр.пр. № 630/2007г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Н. Иванов. С постановление от 12.11.2007г. за назначаване на проверка с 
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определен срок от 30 дни. Преписката е изведена от РУ МВР – Брезник на 

21.01.2008г. На 15.02.2008г. е постановен отказ да се образува ДП. На 

09.04.2008г. ОП – Перник е отменила постановлението на РП – Брезник с 

мотива „ на практика по преписката проверка не е извършена, не е събрано 

нито едно независимо доказателство, което да потвърждава или отрича 

изнесеното в жалбата”. На 08.05.2008г. е постановена допълнителна проверка 

за срок от 30 дни. Преписката е изведена от РУ МВР – Брезник на 13.06.2008г. 

На 03.07.2008г. е постановен отказ да се образува ДП. С постановление от 

28.11.2008г. ОП – Перник е приела, че постъпилата жалаба е основателна и е 

отменила постановлението на РП – Брезник. На 05.01.2009г. прокурор Албена 

Стоилова е постановила отказ да се образува ДП. По преписката отново е 

постъпила жалба и с постановление от 10.09.2009г. ОП – Перник е приела, че 

не са изпълнени дадените указания, поради което жалбата е основателна. 

Отменено е постановлението на РП – Брезник и е разпоредено образуване на 

ДП по чл.216, ал.1 от НК срещу виновното лице. Прокурор Стоилова е 

направила сигнал до АП – София на 25.09.2009г. за извършване на служебна 

проверка по чл.46, ал.3 от НПК. С постановление от 02.10.2009г. АП – София е 

приела, че сигналът е основателен. 

 

На случаен принцип бяха проверени,още: 

 

Пр.пр. № 12/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Н. Иванов. Постановление за възлагане на проверка от 20.01.2009г., дадени 

са указания и е посочен срок от 30 дни за извършване на проверката, но не е 

определено с оглед на кое престъпление се налага нейното назначаване. На 

25.05.2009г. е изпратено първо напомнително писмо до РУ МВР – Брезник. 

На 07.09.2009г. преписката е изпратена от РУ МВР – Брезник в РП – 

Брезник.. С постановление от 06.10.2009г. е констатирано, че не са 

изпълнени указанията на прокурора и е назначена допълнителна проверка, 

като е определен срок от 10 дни. На 02.03.2010г. е изпратено напомнително 

писмо, на което все още няма отговор. 

Пр.пр. № 136/2009г. по описа на РП – Брезник. Прокурор Албена 

Терзийска. С постановление от 25.03.2009г. е назначена проверка с оглед 

данни за престъпление по чл.194 от НК, дадени са подробни указания и е 

определен срок от 20 дни. На 15.05.2009г. преписката е изпратена от РУ МВР 

– гр. Брезник. С постановление от 26.05.2009г. е даден допълнителен срок за 

извършване на проверка от 15 дни. Преписката е изпратена от РУ МВР – 

Брезник на 07.09.2009г. На 05.10.2009г. прокурор Иванов е постановил отказ 

да се образува ДП и е прекратил преписката, като е указал препис от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя. Не е посочена 
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възможността за обжалване на постановлението по реда на чл.213, ал.2 от 

НПК. По преписката е постъпила жалба, която своевременно е 

администрирана, като на 26.10.2009г. ОП – Перник е потвърдила 

постановлението за отказ. 

 

Пр.пр. № 45/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Албена Стоилова. С постановление от 25.02.2009г. прокурор Стоилова е 

разпоредила извършване на проверка в срок от 20 дни. В постановлението са 

дадени указания и е посочен текста от НК с оглед, на който е необходимо 

извършване на  проверката. Преписката е получена в РП – Брезник на 

01.04.2009г. С постановление от 30.04.2009г. прокурор Стоилова е отказала 

да образува ДП. В постановлението не е посочена възможността за неговото 

обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК. 

  

Пр.пр. № 154/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ 

прокурор Албена Стоилова. Постановление за назначаване на проверка от 

07.04.2009г., в което определен срок за извършване на проверката от 20 дни. 

В постановлението са дадени указания и е посочен текста от НК с оглед, на 

който е необходимо извършване на  проверката. Дадени са указания. 

Преписката изпратена от РУ МВР – Брезник на 30.04.2009г. и получена в 

прокуратурата на 11.05.2009г. На 11.06.2009г. е постановен отказ да се 

образува ДП и преписката е прекратена. В постановлението не е посочена 

възможността за обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК. 

 

Пр.пр. № 159/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ 

прокурор Албена Стоилова. Постановление за възлагане на проверка от 

08.04.2009г., определен е срок от 30 дни, посочено е, че проверката следва да 

се извърши с оглед престъпление по Глава ІХ от НК, дадени са указания. 

Преписката е изпратена от РУ  МВР – Брезник на 29.04.2009г. и получена в 

РП – Брезник на 11.05.2009г. На 11.06.2009г. е постановен отказ да се 

образува ДП и преписката е прекратена. В постановлението е указано препис 

от същото да се изпрати на подателя на жалбата и че подлежи на обжалване. 

 

Пр.пр. № 200/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ 

прокурор Албена Терзийска. Постановление за възлагане на проверка от 

30.04.2009г. с определен срок от 20 дни за извършване на проверката. 

Посочено е, че проверката се извършва с оглед престъпление от общ 

характер. Преписката е изпратена от РУ МВР на 12.05.2009г. и получена в 

РП на 14.05.2009г. На 30.05.2009г. е постановен отказ да се образува ДП, 

като е указана възможността за обжалване. 
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Пр.пр. № 150/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ 

прокурор Албена Терзийска. Постановление за възлагане на проверка от 

03.04.2009г., като не е посочен текст от НК с оглед, на който да се извърши 

проверката и е определен срок от 15 дни. На 17.04.210г. преписката е 

изпратена от РУ МВР – Брезник и поручена в РП на 22.04.2009г. На 

14.05.2009г. е постановен отказ да се образува ДП, като е указана 

възможността за обжалване. 

 

Пр.пр. № 137/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ 

прокурор Албена Терзийска. Постановление за възлагане на проверка от 

25.03.2009г., посочено е че проверката следва са се извърши с оглед 

престъпление по чл.129 от НК и е определен срок от 20 дни. На 08.05.2009г. 

преписката е изпратена от РУ МВР – Брезник и е постъпила в РП – Брезник 

на 12.05.2009г. На 18.05.2009г. е постановен отказ да се образува ДП, като е 

указана възможността за обжалване. 

 

Пр.пр. № 1/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Николай Иванов. Постановление за възлагане на проверка от 15.01.2009г., в 

което е посочен текст от НК с оглед, на който да се извърши проверката и е 

определен срок от 30 дни. Преписката е получена в РП – Брезник на 

20.03.2009г. Постановен е отказ да се образува наказателно производство и 

преписката е прекратена  с постановление от 26.03.2009г., като не е указана 

възможността за обжалването му по реда на чл.213, ал.2 от НПК. 

 

Пр.пр. № 308/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ 

прокурор Николай Иванов. Постановление за възлагане на проверка от 

01.07.2009г., в което е посочен текст от НК с оглед, на който да се извърши 

проверката, определен е срок за извършване на проверката от 30 дни. 

Преписката е постъпила в РП – Брезник на 17.07.2009г. С постановление от 

10.08.2009г. е постановен отказа да се образува ДП, като в постановлението 

не  е посочена възможността за обжалването му по реда на чл.213, ал.2 от 

НПК. 

 

Пр.пр. № 725/2008г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ 

прокурор Николай Иванов. Постановление за възлагане на проверка от 

08.01.2009г., в което е посочен текст от НК с оглед, на който да се извърши 

проверката, определен е срок за извършване на проверката от 30 дни. 

Преписката е получена в РП – Брезник на 11.02.2009г. На 24.02.2009г. е 
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постановен отказ да се образува ДП. В постановлението не е посочена 

възможността за неговото обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НК. 

 

Пр.пр. № 102/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ 

прокурор Николай Иванов. Постановление за възлагане на проверка от 

19.03.2009г. с дадени указания и определен срок от 30 дни. На 18.06.2009г. от 

РУ МВР – Брезник е изпратена преписката. На 05.07.2009г. е постановен 

отказ да са образува ДП и преписката е прекратена. Не е указана 

възможността за обжалване на постановлението по реда на чл.213, ал.2 от 

НПК. В преписката не се съдържат данни за удължаване на срока на 

проверката по установения ред, както и липсват напомнителни писма до 

органа, на когото е възложена проверката.  

 

Като цяло назначаването на проверки по преписки в РП-Брезник се 

извършва според Указание 281/2006г. на Главния прокурор на РБългария. 

Проверките се назначават с постановление, в което се определя срок за 

приключването им и се дават указания какви действия следва да бъдат 

извършени. Не във всички случаи в постановлението се посочва 

престъплението, с оглед на което е възникнала необходимостта от 

извършване на проверката. По някои от проверените преписки се установи, 

че определените срокове за извършване на проверките не се спазват от 

органите на МВР. Необходима е по – голяма активност от страна на 

наблюдаващите прокурори, които да съблюдават спазването на указаните 

срокове за извършване на проверката. Не във всички случаи прокурорите 

дават подробни указания до органите, на които е възложено извършването 

на проверката. Така например с постановление от 07.05.2009г. по пр. № 

684/2008г. по описа на РП – Брезник прокурор Иванов, изпращайки 

материалите по преписката на РУ МВР – Брезник за извършване на 

допълнителна проверка, бланкетно е направил препращане към постановление 

от 03.04.2009г. на ОП – Перник, с което е отменено постановление на РП – 

Брезник за отказ да се образува ДП и преписката е върната за изпълнение на 

указания.   

 Констатира се, че прокурорите от Районна прокуратура - Брезник 

решават преписките в  срок. 

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

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

преписката,  не е  указана изрично възможността за обжалване на 

постановлението пред по – горестоящата прокуратура по реда на чл.213, 

ал.2 от НПК.  
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ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от РП – Брезник 

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 – Брезник, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ 

 

През 2009г. в РП – Брезник са наблюдавани 184 досъдебни 

производства, по прокурори, както следва: Ал. Стоилова 146 бр., Ал. 

Терзийска 13бр., Н. Иванов 25 бр. 

От тях образувани през проверявания период са 97бр. Образувани ДП в 

предходни години 2бр., посочени в Таблица №2, приложена към Справка №3 

по организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства. 

Приключени ДП от разследващ орган 96бр. Решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове – 155бр., по прокурори, както следва Ал. 

Стоилова 125бр., Ал. Терзийска 3бр., Н. Иванов 27бр. 

През 2009г. в РП – Брезник са образувани 16бр. бързи производства, 

по прокурори, както следва: Ал. Стоилова -13бр., Н. Иванов -3бр. По 12бр. 

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 2009г. в РП – Брезник са наблюдавани 4бр.незабавни 

производства, като всички са приключени в срока по чл.361, ал.5 от НПК, 

по прокурори, както следва: Ал. Стоилова -3бр., Н. Иванов -1бр. 

Спрени ДП през 2009г. общо 37бр., всичките срещу неизвестен 

извършител, по прокурори, както следва: Ал. Стоилова -25бр., Ал. Терзийска 

-1бр., Н. Иванов – 11бр. 

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

Районна прокуратура – Брезник към 26.03.2010г. От същата е видно, че 

делата, спрени срещу неизвестен извършител са 1012бр. срещу известен 

извършител – няма. 

Прекратените наказателни производства  през 2009г. са общо 84бр., по 

прокурори, както следва: Ал. Стоилова -76бр., Ал. Терзийска -1бр., Н. 

Иванов -7бр. Обжалвано пред съда е 1 прекратяване, което е потвърдено. 

Няма обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за 

прекратяване на наказателно производство, както и няма служебно отменени 

такива. Прекратени поради изтекла давност са 61бр. 
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През 2009г. са изготвени 12бр. предложения от разследващите органи 

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

разследване.  Всичките са уважени от ОП-Перник. 

През 2009г. в РП – Брезник няма дела, които да са взети на специален 

надзор. 

 

На случаен принцип бе проверена : 

 

Пр. № 247/2009г. по описа на РП – Брезник. ДП № 76/2009г. е 

започнало на 07.05.2009г. по реда на чл.212, ал.3 от НПК с оглед на 

местопроизшествие по чл.216, ал.1 от НК. На 06.07.2009г. е направен доклад 

по реда на чл.226, ал.1 от НПК. На 08.07.2009г. делото е изпратено в РП – 

Брезник с мнение за прекратяване. Заключителното постановление е от 

07.07.2009г. Делото е изпратено в РП – Брезник на 08.07.2009г. На 

10.08.2009г. прокурор Албена Стоилова е прекратила ДП на основание 

чл.243, ал.1, т.1,вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е, че постановлението 

подлежи на обжалване. Изходящият номер на постановлението за 

прекратяване е от 11.02.2010г. 

 

          Спрени ДП. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр. №155/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Албена Стоилова. ДП е започнато на 17.07.2009г. на основание чл.212, ал.2 

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

дата с постановление прокурор Стоилова е възложила на РУ МВР – Брезник 

установяване и издирване на извършителя. На 15.09.2009г. ДП е постъпило в 

РП – Брезник. На същата дата делото е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от 

НПК. На 17.09.2009г. е постановено спиране на ДП на основание чл.244, 

ал.1, т.2 от НПК. Указана е възможността за обжалване на постановлението. 

На 28.09.2009г. от РУ МВР е постъпило писмо, с което РП – Брезник е 

уведомена за служителя, на когото са възложени ОИМ.   

 

Пр. №47/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Албена Стоилова. ДП е започнато на основание чл.212,, ал.2 от НПК на 

17.07.2009г. по чл.194, ал.1 от НК. На същата дата с постановление прокурор 

Стоилова е възложила на РУ МВР – Брезник установяване и издирване на 

извършителя. На 14.09.2009г. ДП е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от 

НПК. На 15.09.2009г. ДП е получено в РП – Брезник. На 17.09.2009г. е 
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постановено спиране на наказателното производство. Указана е 

възможността за обжалване на постановлението. На 28.09.2009г. от РУ МВР 

е постъпило писмо, с което РП – Брезник е уведомена за служителя, на 

когото са възложени ОИМ.   

 

Пр. №417/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Николай Иванов. ДП е започнато на 30.08.2009г. по чл.195, ал.1,т.3, 

вр.чл.194, ал.1 от НК. Докладвано е по чл.226, ал.1 от НПК на 30.10.2009г. на 

същата дата ДП е изпратено от РУ МВР – Брезник и получено в РП – 

Брезник на 11.11.2009г. На 19.11.2009г. е постановено спиране на 

наказателното производство, указана е възможността за обжалване. Указана 

е възможността за обжалване на постановлението. На 07.12.2009г. от РУ 

МВР е постъпило писмо, с което РП – Брезник за служителя, на когото са 

възложени ОИМ.   

 

Пр. №427/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Николай Иванов. ДП е започнато на 07.09.2009г. на основание чл.212, ал.2 от 

НПК, срещу НИ по чл.195, ал.1,т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. Докладвано е по 

реда на чл.226, ал.1 на 30.10.2009г. Изпрането от РУ МВР на 13.11.2009г. и 

получено в РП – Брезник на 17.11.2009г. На 19.11.2009г. е постановено 

спиране на ДП на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Указана възможността 

за обжалване, както и препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя. На 04.01.2010г. от РУ МВР е постъпило писмо, с което РП – 

Брезник за служителя, на когото са възложени ОИМ.   

 

Пр. №124/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Албена Терзийска. ДП е започнато на 17.03.2009г. на основание чл.212, ал.2 

от НПК, срещу НИ по чл.195, ал.1,т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. Докладвано е по 

реда на чл.226, ал.1 на 11.05.2009г. Получено в РП – Брезник на 12.05.2009г. 

На 18.05.2009г. е постановено спиране на ДП на основание чл.244, ал.1, т.2 

от НПК.Указана възможността за обжалване, както и препис от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя.  

 

          Прекратени ДП. 

 

Пр. № 448/2008г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Николай Иванов. Постановление за образуване на ДП на 02.07.2008г. срещу 

НИ по чл.129, ал.1 от НК. Изготвено е предложение за удължаване на срока 

за разследване от 19.08.2008г., като са посочени бланкетно действията, които 

предстои да бъдат извършени и с оглед, на които се иска да бъде продължен 
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срокът за разследване. Искането за удължаване на срока за разследване е от 

20.08.2008г., което също е бланкетно. Постановлението на ОП – Перник, с 

което се уважава искането е от 29.08.2008г. На 28.10.2008г. е изготвен доклад 

по реда на чл.226, ал.1 от НПК. ДП е получено в РП – Брезник на 

31.10.2008г. На същата дата прокурор Стоилова с постановление е уважила 

искнията, направени от пострадалото лице. На 31.10.2008г. е направено 

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

06.11.2008г. ОП – Перник е удължила срока за разследване с още 2 месеца. 

На 22.12.2008г. делото е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК. С 

постановление от 09.01.2009г. са оставени без уважение направени искания 

при предявяване на разследването. На 20.01.2009г. ДП е получено в РП – 

Брезник. На 12.02.2009г. е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, 

ал.1,т.1 от НПК – установено е, че се касае за лека телесна повреда.  

 

Пр. № 162/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Николай Иванов.ДП е започнато на 07.04.2009г. срещу НИ по чл.195, ал.1, 

т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. Предложение за удължаване на срока за 

разследване от 19.05.2009г., което е бланкетно. На 21.05.2009г. от прокурор 

Терзийска е направено искане до ОП – Перник за удължаване на срока за 

разследване, което също е бланкетно. На 05.06.2009г. ОП – Перник е 

удължила срока за разследване с 2 месеца. На 18.08.2009г. ДП е получено в 

РП – Брезник. На 20.08.2009г прокурор Иванов е прекратил наказателното 

производство на основание чл.9, ал.2 от НК. Указана е възможността за 

обжалване по чл.244, ал.3 от НПК.  

 

Пр. № 168/2009г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ поркурор 

Албена Стоилова. ДП започнато на 07.04.2009г. по чл.331, ал.1 от НК. На 

22.04.2009г. ДП е получено в РП – Брезник. На 23.04.2009г. е постановено 

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

Прието е, че няма  виновно поведение и причина за пожара е късо 

съединение, което не е резултат от умишлени или непредпазливи действия на 

някого. 

 

Пр. № 743/2008г. по описа на РП – Брезник. Наблюдаващ прокурор 

Албена Стоилова. ДП започнато на 20.12.2008г. срещу виновно лице по 

чл.339, ал.1 от НК. ДП е постъпило в РП - Брезник на 25.02.2009г. На 

26.03.2009г. е постановено прекратяване на НП на основание чл.243, ал.1, 

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

чл.243, ал.3 от НПК. 
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Досъдебни производства с искания за удължаване на срока за 

разследване. 

 

Проверени бяха всички 12 ДП, по които през 2009г. е искано 

удължаване на срока за разследване. Констатирано бе, че като цяло 

исканията са бланкетни, в тях не се съдържа конкретизация на извършените 

до момента действия по разследването, както и на предстоящите такива, като 

се обясни значението им за пълното и всестранно изясняване на 

фактическата обстановка. В исканията не се съдържа и мотивът за правна и 

фактическа сложност на делото. 

 

При проверката бе установено, че по ДП № 139/2009г. по описа на РУ 

МВР – Брезник, което е образувано на основание чл.212, ал.2 от НПК е 

направено искане на основание чл.161, ал.2 от НПК до РС – Брезник за 

одобрение на съставения протокол за извършен оглед на местопроизшествие 

и свързаните с него претърсване и изземване. С протокола са иззети: 

одорологична следа, иззета от рафта от вътрешната страна на гишето на 

павилион, и дактилоскопни следи, иззети от сапуни и от врата на хладилник. 

С Определение № 23/06.08.2009г. по ЧНД №75/2009г. по описа на РС – 

Брезник съдът е одобрил искането, направено от прокурор от РП – Брезник, 

Николай Иванов. Би следвало да се анализира доколко тази установила се 

практика се основава на закона. 

 

Бяха проверени всички 16 бр. бързи производства и 4бр. незабавни 

производства, образувани през 2009г. Не бяха констатирани допуснати 

нарушения по образуването, движението и приключването на 

производствата. 

 

          Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от РП – Брезник 

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 
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През 2009г. в РС – Брезник са внесени общо 25 обвинителни акта, по 

прокурори, както следва Албена Стоилова 20бр., Албена Терзийска 1бр., 

Николай Иванов 4бр.  

 

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове  -1бр., върнато от 

съда с определение, наблюдаващ  прокурор - Николай Иванов.  

На проверяващия екип от ИВСС не бе представено становище на 

наблюдаващия прокурор по делото, върнато от съда поради допуснати 

съществени процесуални нарушения. 

 

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 27бр.  

Оправдателни присъди по общия ред –няма.  

Подаден е 1бр. въззивен протест, който не е уважен. 

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

7бр.,от които  2бр. е на прокурор Албена Стоилова и 5бр. на прокурор 

Николай Иванов. 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 – няма.  

През 2009г. прокурорите от РП – Брезник са осъществили общо 67бр. 

участия в съдебни заседания, от които прокурор Албена Стоилова 50бр, и 

прокурор Николай Иванов 17бр. 

Бяха проверени всички дела с внесени обвинителни актове през 2009г., 

както и споразумения по чл.381 от НПК.  

 

Като цяло 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. Всички актове са 

изготвени в установения в закона 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 – Брезник по изпълнение на присъдите и 

другите принудителни мерки е осъществявана при добра организация, 

съобразена с НПК, ЗИН и Указание № И -31/2002г. на ВКП. Срочността е 

спазена за всички приведени в изпълнение присъди, като това е станало от 
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прокурора в срок. Този надзор се осъществява от Районния прокурор – 

Албена Стоилова. 

През 2009г. са приведени в изпълнение 34бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието - няма. 

Води се редовно книга за изпълнение на присъдите. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2009г. от РП – Брезник не са предявявани граждански искове. 

Прокурорите са взели участие по преценка в 4 бр. граждански дела. 

Становището на прокуратурата е било уважено. За периода в РС – Брезник не 

са предявявани искове по ЗОДВПГ.  

  

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от РП – Брезник 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

  

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА: В РП- Брезник не бе осъществена 

тематична проверка  поради липса на преписки и досъдебни производства с 

предмет  „имотни измами” през 2009г. 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

С оглед ниската степен на натовареност на РП – Брезник удачно би 

било да бъдат предприети необходимите действия за оптимизиране на 

щатния състав на РП – Брезник и свеждането му само до двама прокурори.  

Установи се, че дейността по преписки от съдебния надзор се 

осъществява от прокурорите в РП - Брезник в съответствие с Указание 

281/2006г. на Главния прокурор на РБългария. Прокурорите се произнасят по 

преписките в установения срок. При извършената проверка бе установено, 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. Въпреки  напомнителни писма до РУ МВР 
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– Брезник, преписките не са били изпращани своевременно в прокуратурата. 

Също така по някои от преписките бе установено, че даваните във 

възлагателното постановление указания са лаконични в резултат, на което 

извършваните проверки са повърхностни, както е било констатирано и от по –

горестоящите прокуратури. В преобладаващия брой от проверените преписки 

бе установено, че в постановлението за отказ да се образува ДП не се указва 

възможността за неговото обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК.  

  Като цяло наблюдаваните ДП в РП - Брезник се решават от прокурорите 

в законоустановения срок. Установено бе, че по досъдебните производства се 

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

  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 в преобладаващата част от случаите не е налице правна и фактическа 

сложност на делото. Исканията за продължаване на срока са бланкетни, като 

в тях не са конкретизирани  действията по разследване, които са извършени 

до момента, както и тези, които предстоят да бъдат извършение и с оглед, на 

които се иска продължаване на срока за разследване. 

  ДП се прекратяват мотивирано при наличие на предпоставките, 

предвидени в НПК. 

  Всички прокурорски актове на  РП – Брезник са внесени в съда за 

разглеждане в законоустановения срок.   

  В хода на комплексната планова проверка на РП – Брезник  

проверяващият екип на ИВСС анализира преписки и дела по различните 

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

на проверените дела доведоха до определени изводи за работата на всеки 

един от тях. 

  Поради преместване на прокурор Албена Стоилова в ОП – Перник, не 

би следвало да бъде извършена преценка на нейната работа, предвид 

невъзможността да направи възражения по Акта. 

  Прокурор Албена Терзийска 

  Прокурор Терзийска изготвя мотивирани и добре структурирани  

прокурорски актове  в съотвествие с изискванията на НПК. Дава подробни 
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указания до разследващите органи и контролира тяхното изпълнение, като се 

произнася в законоустановените срокове.  

  Прокурор Николай Иванов 

  Прокурор Иванов изготвя мотивирани и добре структурирани  

прокурорски актове  в съотвествие с изискванията на НПК. Като цяло дава 

подробни указания до разследващите органи и контролира тяхното 

изпълнение, като се произнася в законоустановените срокове. По някои от 

проверените преписки се установи, че в постановленията за отказ да се 

образува наказателно производство не указва възможността за обжалване по 

реда на чл.213, ал.2 от НПК.   

 

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

необходимо да даде следните 

    

   ПРЕПОРЪКИ: 

 

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

всеки прокурор и деловодител да се отразява движението на преписките 

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

дейност и документооборота в Прокуратурата на РБългария. 

 

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

ясни указания в постановленията, с които възлагат извършването 

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

сроковете за тяхното изпълнение. 

  

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

изготвят само при наличие на фактическа и правна сложност по 

делото, като в същите се конкретизират действията по разследване, 

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

бъдат извършени и за които се иска удължаването му. 

 

4.Административният ръководител на РП-Брезник да установи 

причината, поради която постановлението за прекратяване на 

наказателното производство от 10.08.2009г. на прокурор Албена 

Стоилова по преписка № 247/2009г. по описа на РП - Брезник е изведено 

от прокуратурата на 11.02.2010г.  
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5.Административният ръководител на РП-Брезник да създаде 

необходимата организация за изпълнение на заповед № 24/2009г. на 

Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Перник относно 

върнатите от съда дела поради  допуснати процесуални нарушения. 

 

6.Окръжна прокуратура- гр.Перник да изиска и да извърши служебна 

проверка на пр.№162/2009г. по описа на РП-Брезник с оглед 

законосъобразността и обосноваността на постановлението за 

прекратяване на наказателното производство от 20.08.2009г. с правно 

основание чл.9,ал.2 от НК, предвид обществената опастност на дееца, 

установена чрез свидетелството му за съдимост. 

       Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

       Срок за изпълнение на препоръката по т.6 – 60 дни. 

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

Административният ръководител на Районна прокуратура – гр. Брезник 

следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в 

указания срок.  

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

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Перник 

следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръката по т.6 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. Брезник. 

        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-Брезник 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.Брезник с резултатите от извършената планова проверка.  

        Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Перник, за сведение и за изпълнение на препоръката 

по т.6. 

        Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

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

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

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 


