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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. ПЕРНИК 

 

 

 

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. Перник от екип в 

състав инспектор Васил Петров и експерти Маргарита Борисова и Елеонора 

Иванова в  периода от 18.03.2010г.  до 22.03.2010г. 

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 - 

Перник, изискване и предоставяне от РП - Перник 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 – Перник е 12, от които  

незаети са 2 щатни бройки. От тях работили през годината – 14 прокурори, 

трима от които командировани от други районни прокуратури.  

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. Записите в тях 

се извършват редовно, като информацията се отразява коректно.  

При проверката се установи, че в РП – Перник не е въведена  вътрешна 

разносна тетрадка, в която да се отразява движението на преписките и делата 

между деловодството и прокурорите срещу подпис. 

Унифицираната информационна система /УИС/ е въведена в РП – 

Перник, като в нея се отразява цялата входяща и изходяща кореспонденция 

по преписки и досъдебни производства.            

 

Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания , анализи и др./ 

Аналитичната дейност на РП – Перник е подробно описана в Справка 

№ 1 по организацията на административната дейност на прокуратурата, която 

е неразделна част от настоящия акт. 
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3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

Създадена е организация за съхраняване на веществените доказателства,  

съгласно ПОДАПРБ. Налице са проблеми при съхранението на веществените 

доказателства, поради липса на специално обособено помещение за това в 

РП – Перник. 

 

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 – Перник се използва програма за разпределение на 

делата на случаен принцип „Law Choice”.  

Считано от 15.10.2007г. преписките и делата се разпределят съобразно  

принципа „Law Choice”. Разпределението се осъществява само при 

първоначалното постъпване на преписките и делата в прокуратурата, 

съобразно поредността на постъпването им. Повторно разпределение на 

същите се извършва само в случаите, когато се налага замяна на 

наблюдаващия прокурор. Служителят определен със заповед на 

административния ръководител на РП – Перник, извършва ежеседмично 

архивиране на данните и на всяко първо число на месеца изпраща пълен 

архив на програмата по електронен път на ОП – Перник и ВКП. 

 

5.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата са общо 12бр. за 2009г., от 

които по указание на Главния прокурор – 4 броя, по собствена преценка – 

8бр. 

За 2009г. няма наложени наказания от административния 

ръководител, няма предложения за поощрения и предложения за налагане 

на дисциплинарни наказания. 

В началото на 2009г. на основание заповед на Окръжния прокурор на 

ОП – Перник е извършена комплексна ревизия на дейността на РП – Перник 

за периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г. Констатациите от ревизията на РП – 

Перник  бяха предоставени на проверяващият екип на ИВСС.  

Подробна информация за извършените проверки в РП – Перник се 

съдържа в Справка № 1 по организацията на административната дейност на 

прокуратурата, която е неразделна част от настоящия акт. 
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Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена 

от РП-Перник, 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 4007бр, 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/, от които образувани в предходни години 257бр. 

Отказите да се образува наказателно производство през 2009г. са 1020 

бр. 

Образувани досъдебни производства - 708бр., изпратени по 

компетентност -112бр. От това следва, че решени преписки по същество на 

прокурорската дейност през 2009г. са общо 1840бр. 

Обжалвани са 104бр. откази да се образува наказателно производство, 

от които 76бр. са потвърдени и 19бр. отменени.  

Останали нерешени преписки, образувани през проверявания период 

265бр.общо, които са нерешени в едномесечния срок. 

Няма останали нерешени преписки, които да са образувани в предходен 

период. 

 На специален надзор в РП – Перник са 2бр. новообразувани преписки -  

пр. пр. №1464/2009г. по описа на РП – Перник и пр.пр. 2406/2009г. по описа 

на РП – Перник. И двете преписки бяха проверени: 

 

Пр.пр. 2406/2009г.по описа на РП – Перник. Наблюдаващ прокурор 

Ц. Вергов. Преписката е образувана въз основа на материали изпратени от 

ОП – Перник / публикация във вестник „Труд” от 25.08.2009г./,  сигнал от 

изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и доклад с 

приложения от извършена проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – 

гр. Перник, по изписването и предоставянето на медицински изделия и 

помощни вещества на хора с увреждания. С постановление от 27.08.2009г.е 

възложена проверка на ОД МВР – Перник, с оглед данни за евентуално 

извършено деяние по чл. 212 от НК, както и по чл.308-311 от НК. Определен 

е срок за извършване на проверката от 25 дни. На 28.09.2009г. от директора 

на ОД МВР – Перник е постъпило искане за удължаване на срока на 

проверката, което е уважено от районния прокурор, Б. Ковачки, като срока е 

удължен с 15 дни. На 19.11.2009г. прокурор Р. Ранкова е назначила 
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допълнителна проверка със срок от 30 дни. Направено е ново искане за 

удължаване на срока от 16.12.2009г. Районният прокурор на РП – Перник е 

удължил срока на проверката с 30 дни, считано от 19.12.2009г. На 

21.01.2010г. преписката е изпратена в РП – Перник с мнение за образуване на 

ДП. С постановление от 15.02.2010г. прокурор Ранкова е назначила 

допълнителна проверка със срок от 45 дни. Към момента на проверката от 

ИВВС работата по преписката все още не бе приключила.  

 

Преписка №1464/2009г. по описа на РП – Перник е образувана по 

повод изпратени материали от РП – Петрич, касаещи евентуално извършено 

на територията на гр. Перник престъпление по смисъла на чл.316, вр.чл.308, 

ал.1 от НК. Посочената преписка е образувана по повод публикация във 

вестник „Труд” от 20.03.2006г. озаглавена „Изядохме тонове телешко 

шкембе”. ВКП с писмо от 28.03.2006г. до ОП – Благоевград е указала да се 

разпореди проверка по изнесеното в статията и на всеки 20 дни да се изпраща 

справка за хода на проверката. С постановление от 17.04.2006г. по пр. пр. 

1053/2006г. по описа на РП – Петрич, прокурор Н. Захманов е разпоредил на 

органите на РГС – Петрич да извършат проверка в срок от 20 дни. В 

постановлението са дадени подробни указания. С писмо от 31.05.2006г. по 

пр.пр.№ 16638/2006г. ВКП е уведомила РП – Петрич, с копие до ОП – 

Благоевград и АП – София, че взема на специален отчет във ВКП пр.пр. № 

1053/2006г. по описа на РП – Петрич. Наблюдаващ прокурор от Първи сектор 

на ВКП е  Мария Якимова. На 09.03.2007г. ВКП е изпратила напомнително 

писмо, с което иска да бъде уведомена за състоянието и движението на пр.пр. 

№ 1053/2006г. по описа на РП – Петрич. С постановление от 11.05.2007г. 

прокурор Н. Захманов е изпратил преписката на ОП – Благоевград по 

компетентност с оглед събраните при проверката данни за извършено 

престъпление по чл.282, ал.1 от НК, евентуално – чл.242, ал.1, б. „б” от НК. С 

постановление от 17.12.2008г. по пр.пр.№ 1128/2006г. по описа на ОП – 

Благоевград, прокурор Сачкова е отказала да започне наказателно 

производство и е прекратила пр.пр. вх. № 1128/2006г., като е изпратила 

преписката отново в РП – Петрич на разпореждане, по компетентност. С 

постановление от 22.01.2009г. прокурор Н. Захманов от РП – Петрич е 

повдигнал спор за подследственост / компетентност/ пред АП – София. С 

постановление от 06.02.2009г. по пр.пр. № 3099/2006г. по описа на АП – 

София, прокурор при АП – София, Николина Стойнова потвърждава като 

обосновано и законосъобразно постановлението на ОП – Благоевград. С 

постановление от 25.02.2009г. на прокурор Н. Захманов от РП – Петрич е 

повдигнат спор за подследственост / компетентност/ пред ВКП. На 

10.04.2009г. по пр.пр. № 16638/2006г. прокурор от ВКП, М. Якимова е 
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изпратила писмо до АП – София, с копие до ОП – Благоевград и РП – 

Петрич, с което връща преписките, като неправилно изпратени във ВКП с 

постановление – сигнал от прокурор Н. Захманов от РП – Петрич. С 

постановление от 28.05.2009г. прокурор Н. Захманов от РП – Петрич е 

постановил отказ да се образува наказателно производство и е изпратил 

преписката по компетентност на РП – Перник. В РП – Перник същата е 

заведеда по пр.пр.№ 1664/2009г. и е разпределана на Калин Стоилов – мл. 

прокурор при РП – Перник. На 02.07.2009г. същият е направил възражения до 

АП – София срещу постановление от 28.05.2009г. на прокурор Захманов от 

РП – Петрич. С постановление от 14.07.2009г. по пр.пр.№16638/2006г. 

прокурор от ВКП, М. Якимова е постановила пр.пр. вх. № 1053/2006г. по 

описа на РП – Петрич, ведно с възражение на прокурор Стоилов при РП – 

Перник по пр.пр. №1664/2009г., да се изпратят на ОП – Благоевград за 

произнасяне на основание чл.213, ал.2 от НК.  С писмо от 17.07.2009г. по 

пр.пр. № 3099/2006г. прокурор от АП – София, Н. Стойнова е върнала на РП 

– Перник преписка № 1664/2009г. и преписка № 1053/2006г. на РП – Петрич с 

мотива, че възражението, с което се изпраща преписката в АП – София не 

съдържа никакви мотиви и не става ясно, защо се приема, че постановлението 

на РП – Петрич е незаконосъобразно, след като прокурорския акт е обоснован 

на осем страници. С постановление от 12.08.2009г.  по пр.пр.№1128/2006г. 

прокурор Н. Сачкова от ОП – Благоевград потвърждава постановлението на 

РП – Петрич от 28.05.2009г., с което е отказано започването на наказателно 

производство по пр.пр. №1053/2006г., като правилно и законосъобразно. С 

постановление от 27.08.2009г. по пр.пр.№ 1464/2009г. мл. прокурор при РП – 

Перник, К. Стоилов е възложил на Сектор „ИП” в ОД МВР – Перник 

извършване на проверка, като е определил срок от 30 дни. С постановление 

от 05.11.2009г. мл. прокурор К. Стоилов е отказал да се образува ДП и е 

изпратил преписката по компетентност на РП – Петрич. С постановление от 

30.12.2009г. по пр.пр.№ 1053/2006г. по описа на РП – Петрич, прокурор 

Захманов е повдигнал спор за подследственост / компетентност/ пред АП – 

София. АП – София по пр. пр.№3059/2006г. е изпратила  писмо до ОП – 

Перник, с което е указала да се извърши служебна проверка относно 

законосъобразността на постановлението от 05.11.2009г. на РП – Перник за 

отказ да се образува ДП. С постановление от 26.02.2010г. пр.пр. №397/2010г. 

зам. окръжен прокурор при ОП – Перник, Анита Джамалова е отменила 

постановлението на РП – Перник от 05.11.2009г. С постановление от 

11.03.2010г. мл. прокурор Стоилов при РП – Перник е образувал ДП по 

материалите по пр.пр. № 1664/2009г. по описа на РП – Перник срещу 

виновно лице за това, че 30.01.2006г. в гр. Перник в Териториално 

митническо управление – гр. Перник съзнателно се е ползвало от преправени 
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официални документи /ветеринарни сертификати/, когато от него за самото 

съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по 

чл.316, вр.чл.308, ал.1 от НК. Дадени са указания по разследването, като 

същото следва да бъде проведено в двумесечен срок. 

 

 

Проверка на преписки с отказ от образуване на ДП.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 844/2009г. по описа на РП – Перник. Наблюдаващ 

прокурор Аделина Алексиева. С постановление от 03.04.2009г. прокурор 

Алексиева е възложила извършването на проверка в срок от 25 дни. 

Преписката е изпратена от 01 РУ МВР – Перник в РУ МВР – Радомир,  за 

снемане на обяснения и изготвяне на предупредителен протокол, където е 

получена  на 29.04.2009г.  Преписката е върната в 01 РУ МВР – Перник на 

18.06.2009г. Проверката е приключила със справка на 29.06.2009г. С 

постановление от 27.07.2009г. прокурор Алексиева е възложила 

допълнителна проверка със срок от 20 дни. На 17.08.2009г. допълнителната 

проверка е приключила с изготвена справка. С постановление от 25.08.2009г. 

прокурор Раденкова  е отказала да образува ДП. Препис от постановлението 

е изпратен на заинтересованото лице. Указана е възможността за обжалване 

на постановлението. 

 

Пр.пр. № 3576/2009г. по описа на РП – Перник. На 15.12.2008г. 

прокурор Кремена Господинова с постановление е възложила извършване на 

проверка в срок от 30 дни. На 20.01.2009г. е изготвена справка с резултатите 

от извършената проверка. С постановление от 10.02.2009г. прокурор 

Аделина Алексиева е възложила допълнителна проверка, която да бъде 

извършена в срок от 20 дни. На 19.02.2009г. е изготвена докладна записка за 

резултатите от извършената допълнителна проверка. Преписката е получена 

в РП – Перник на 23.02.2009г. На същата дата е постановен отказ да се 

образува ДП. На 12.05.2009г. е постъпила жалба срещу постановлението за 

отказ да се образува ДП. На 10.06.2009г. с постановление ОП – Перник е 

потвърдила постановлението на РП – Перник, с което е отказано да се 

образува ДП. 

 

Пр.пр. № 871/2009г. по описа на РП – Перник. С постановление от 

07.04.2009г. прокурор Моника Любомирова е възложила на 01 РУ МВР – 

Перник да извърши проверка по преписката в срок от 30 дни. На 22.04.2009г. 
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преписката е постъпила в РП – Перник с изпълнени указания. С 

постановление от 19.05.2009г. е отказано да се образува ДП. На 10.08.2009г. 

е постъпила жалба срещу постановлението на РП – Перник от 19.05.2009г. 

На 28.08.2009г. ОП – Перник с постановление е потвърдила постановлението 

на РП – Перник, с което е отказано образуването на ДП.  

 

Пр.пр. № 18/2009г. по описа на РП – Перник. Наблюдаващ прокурор 

Калин Стоилов. Постановлението за възлагане на проверка е от 07.01.2009г. с 

определяне на срок от 30 дни за извършване на проверката. Докладната 

записка до началника на 02 РУ МВР - Перник е от 06.04.2009г., а писмото, с 

което се изпраща преписката до РП – Перник е от 07.04.2009г. т.е налице е 

просрочие на извършената проверка. На 14.04.2009г. е постановен отказ да се 

образува ДП и преписката е прекратена, като е спазена разпоредбата на 

чл.213 от НПК. 

 

Пр.пр. № 99/2009г. по описа на РП – Перник. С постановление на 

прокурор Бисер Ковачки от 06.01.2009г. е възложено извършването на 

проверка, като е определен срок от 14 дни. Докладната записка с резултатите  

от извършената проверка е от 25.03.2009г. Постановление за отказ да се 

образува ДП от 24.04.2009г. 

 

Пр.пр. № 18/2010г. по описа на РП – Перник. Наблюдаващ прокурор 

Мария Милушева. С постановление от 11.02.2010г. прокурор Милушева е 

назначила проверка, като е определила срок от 20 дни за извършването на 

проверката. Поискано е разрешение от административния ръководител на РП 

– Перник за удължаване на срока на проверката с 20 дни. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от РП – Перник 

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

ЗСВ 

 

През 2009г. в РП –Перник са наблюдавани 8329 досъдебни 

производства. 

От тях образувани през проверявания период са 1473бр. Образувани в 

предходни години -6725бр. За образуваните в предходни години ДП е 

изготвена  подробна справка, относно номер на преписка, номер на ДП, текст 
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от НК, наблюдаващ прокурор, дата на образуване, продължителност на срока 

/в дни/ и продължаване на срока за разследване.   

Приключени ДП от разследващ огран и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове – 7964бр. 

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

– 339бр., образувани през 2009г. 

Към 31.12.2009г. няма неприключени ДП от разследващ орган, 

образувани в предходни години.  

Приключени ДП от разследващ орган и нерешени от наблюдаващия 

прокурор над един месец  – няма. 

През 2009г. в РП – Перник са образувани 107 бр. бързи производства, 

от които 4бр. са приключени в срока по чл.356, ал.5 от НПК, а по 103бр. е 

постановено разследването да се извърши по общия ред.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр. Пр. № 223/2009г. ПД 136/2009г. по описа на РП – Перник. БП е 

започнато на 19.01.2009г. за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. На 

22.01.2009г. е направено предложение от разследващия орган до РП – 

Перник, за провеждане на разследването по общия ред, поради непристигнала 

справка за съдимост на обвиняемото лице. На същата дата прокурор М. 

Любомирова с постановление е указала разследването да се извърши по 

общия ред. На 07.04.2009г. ДП е изпратено в РП – Перник с мнение за съд. 

Получено е в РП – Перник на 17.04.2009г. С постановление от  21.04.2009г. са 

дадени допълнителни указания и срок за разследване от 30 дни. На 

04.06.2009г. ДП е изпратено в РП – Перник и е получено в прокуратурата на 

08.06.2009г. На 11.06.2009г. в РС – Перник е внесен ОА. 

 

Пр. Пр. № 53/2009г.  НСН 6 /2009г. по описа на РП – Перник. БП е 

започнато на 05.01.2009г. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На 

10.01.2009г. до РП – Перник е направено предложение разследването да 

продължи по общия ред, тъй като не е пристигнала справка от КАТ за 

нарушения по ЗДвП. На 13.01.2009г. прокурор Красимир Първанов е 

постановил разследването да бъде проведено по общия ред. На 26.02.2009г. 

ДП е изпратено в РП – Перник с мнение за съд. Делото е входирано в 

прокуратурата на 04.03.2009г. На 26.03.2009г. РС – Перник е одобрил 

постигнато споразумение внесено на основание чл.382, ал.1 от НПК. 

 

Пр. Пр. № 609/2009г. по описа на РП – Перник. БП е започнато на 

07.03.2009г. за престъпление по чл.354а, ал.3 от НК. На 14.03.2009г. 
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мл.прокурор Калин Стоилов е постановил разследването по делото да 

продължи по общия ред. На 15.04.2009г. в РП – Перник е постъпило 

предложение за продължаване на срока за разследване по делото, тъй като не 

е постъпило заключението на назначената ФХЕ в НИКК. На 21.04.2009г. мл. 

прокурор Стоилов е направил искане до ОП – Перник за продължаване на 

срока за разследване по делото. С постановление от 23.04.2009г. ОП – Перник 

е удължила срока за разследване по ДП. На 08.06.2009г. делото е изпратено в 

РП – Перник и е получено на 10.06.2009г. На 08.07.2009г. в РС – Перник е 

внесено предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. 

 

Пр. Пр. № 2242/2009г. по описа на РП – Перник. БП е започнато на 

08.08.2009г. за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. На 14.08.2009г. в РП – 

Перник е постъпило предложение от водещия разследването за провеждане 

на разследването по общия ред, тъй като по делото е налице фактическа и 

правна сложност. С постановление от 17.08.2009г. прокурор Румяна 

Раденкова е указала разследването по делото да се проведе по общия ред. На 

03.10.2009г. ДП е изпратено в РП – Перник. Получено е в прокуратурата на 

13.10.2009г. С постановление от 12.11.2009г. наказателното производство е 

частично прекратено. На 02.02.2010г. в РС – Перник е внесен ОА. 

 

Пр. Пр. № 2225/2008г. по описа на РП – Перник. БП е започнато на 

27.07.2008г. за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1, вр.чл.194, ал.1 от НК. 

На 03.07.2008г. зам. районен прокурор Аделина Алексиева е постановила 

разследването да бъде проведено по общия ред, поради фактическа и правна 

сложност, без да е отразено в какво се изразява тя. На 20.08.2008г. е 

направено искане до ОП – Перник за удължаване на срока за разследване по 

ДП, от което става ясно, че до този момент не е назначена СОЕ на 

откраднатите вещи. Сочи се наличие на правна и фактическа сложност, която 

се аргументира с обстоятелството, че МПС, с което е извършено деянието 

съгласно направента справка от КАТ е било собственост на лице от гр. 

Радомир. С постановление от 26.08.2008г. ОП – Перник е удължила срока за 

разследване по делото с 2 месеца. На 12.11.2008г. отново е направено искане 

до ОП – Перник за удължаване на срока за разследване по ДП с още 2 месеца. 

Мотивите изложени в предложението отново са неубедителни. Искането е 

уважено от ОП – Перник с постановление от 18.11.2008г. На 27.01.2009г. ДП 

е изпратено в РП – Перник с мнение за съд. ДП е заведено в РП – Перник на 

02.02.2009г. На 24.02.2009г. в РС – Перник е внесен ОА. Постановена е 

оправдателна присъда, срещу която прокурор Алексиева е подала подробно 

мотивиран протест, отговарящ на изискванията на НПК. 
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Пр. Пр. № 705/2009г. по описа на РП – Перник. БП е започнато на 

16.03.2009г. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На 20.03.2009г. БП е 

изпратено в РП – Перник. Същото е входирано в прокуратурата на 

24.03.2009г. На същата дата в РС – Перник е внесено за одобрение постигнато 

споразумение на основание чл.382, ал.1 от НПК. 

 

Бяха проверени и водените БП по пр.пр. № 2613/2009г., пр.пр. 

748/2009г. и пр.пр. № 2426/2009г. по описа на РП –Перник. Установи се, че 

същите са приключени в законоустановения 7 дневен срок. 

 

През 2009г. в РП – Перник не са наблюдавани незабавни 

производства. 

 

Спрени ДП през 2009г. са общо 943бр., от които срещу неизвестен 

извършител 905бр., срещу известен извършител 38бр. 

Прекратени ДП от прокурор през 2009г. са общо 6605бр., от тях 

обжалвани пред съда -41бр., от тях отменени -17бр., потвърдени -24бр. 

Обжалвани пред по –горните поркуратури 6бр., от тях отменени -2бр, 

потвърдени -4бр. Служебно отменени от по – горните прокуратури – няма. 

Прекратени ДП поради изтекла давност- 6341бр. 

През проверявания период са изготвени 536 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

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

прокурор на РБългария са направени 2 искания за продължаване на срока за 

разследване, които са уважени. 

През 2009г. в РП – Перник са взети 2 ДП на специален надзор –ДП 

756/2009г. по описа на 01 РУ МВР – Перник и ДП 314/2009г. по описа на 02 

РУ МВР – Перник. 

 

 

          Спрени ДП срещу ИИ. 

 

На случаен принцип бяха проверени пр. пр.№ 3567/2008г. по описа на 

РП – Перник на зам. районен прокурор А. Алексиева, пр.пр.№ 669/2009г. на 

прокурор Михаил Алексов, пр.пр № 3308/2008г. на районния прокурор 

Бисер Ковачки, пр.пр № 2119/2008г. на прокурор Кремена Господинова, 

пр.пр №1638/2009г. на прокурор Цветанка Евтимова, пр. пр. № 240/2009г. 

на прокурор Пламен Пейчев. 
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Досъдебните производства срещу известен извършител са спрени при 

наличие на законните предпоставки. В обстоятелствената част на 

постановленията за спиране са посочени номера на телеграми, с които лицата 

се издирват. Пишат се напомнителни писма до ограните, на които е 

възложено издирването. В постановленията се указва възможжността за 

обжалването им. 

 

 

Прекратени ДП. 

 

Пр.пр. №1142/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е образувано с 

постановление от 24.04.2009г. срещу виновното лице за престъпление по 

чл.134, ал.1 от НК. С постановление от 04.06.2009г. прокурор Красимир 

Първанов е прекратил наказателното производство на основание чл.243, ал.1, 

т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр.пр. № 2307/2009г. по описа на РП – Перник. Наблюдаващ 

прокурор – мл. прокурор Калин Стоилов. ДП е образувано на 13.08.2009г. на 

основание чл.212, ал.2 от НПК срещу НИ за престъпление по чл.330, ал.1 от 

НК. С постановление от 02.11.2009г. наказателното производство е 

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

 

Пр.пр. № 2404/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е образувано с 

постановление на прокурор М. Любомирова от 06.10.2009г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.129, ал.2, вр.ал.1 от НК. С постановление от 14.12.2009г. 

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

т.1,вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр.пр. № 1761/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е образувано на 

03.07.2009г. с постановление на прокурор Цв. Вергов срещу виновното лице 

за престъпление по чл.313, ал.1 от НК. С постановление от 31.08.2009г. срока 

за разследване по ДП е удължен с 2 месеца. С постановление от 26.09.2009г. 

ДП е прекратено на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК.  

 

Пр.пр. № 1947/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Михаил Алексов на 27.07.2009г. срещу 

виновното лице за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е докладвано 

по реда на чл.226, ал.1 от НПК и на 28.09.2009г. е приключено от 

разследващия орган. С постановление от 12.10.2009г. прокурор Алексов е 
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прекратил наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1 от 

НПК. 

 

Пр.пр. № 2915/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

11.10.2009г. на основание чл.212, ал.3 от НПК срещу ИИ за престъпление по 

чл.343, ал.1, б. „а”, вр.чл.342, ал.1 от НК. На 20.11.2009г. делото е докладвано 

по реда на чл.226, ал.1 от НПК. На 26.11.2009г. прокурор Мария Милушева е 

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

вр.чл.24, ал.1, т.9 от НПК. 

 

Пр.пр. № 2560/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

08.09.2009г. срещу виновното лице за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. На 

05.11.2009г. ДП е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК. Със 

заключително постановление от 06.11.2009г. делото е изпратено в РП – 

Перник. С постановление от 12.11.2009г. наказателното производство е 

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

 

Пр.пр. № 2692/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

18.09.2009г. срещу ИИ за престъпление по чл.129, ал.2 от НК. На 

09.11.2009г. делото е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК. От същата 

дата е и заключителното постановление на разследващия орган. С 

постановление от 14.12.2009г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.4, вр.ал.1 от НПК. 

 

Пр.пр. № 2979/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

17.10.2009г. срещу НИ за престъпление по чл.127 от НК. На 17.11.2009г. 

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

заключителното постановление на разследващия орган. На 03.12.2009г. 

наказателното производство е прекратено с постановление на основание 

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

 

Пр.пр. № 1112/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

25.04.2009г. срещу НИ за престъпление по чл.330, ал.1 от НК. С 

постановление на ОП – Перник от 17.06.2009г. срока за разследване по ДП е 

удължен с 2 месеца. На 21.08.2009г. е извършен доклад по реда на чл. 226, 

ал.1 от НПК. От същата дата е и заключителното постановление на 

разследващия орган. С постановление от 01.09.2009г. прокурор Кремена 

Господинова е прекратила наказателното производство на основание чл.243, 

ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 
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Пр.пр. № 990/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

08.04.2009г. срещу НИ за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С 

постановление от  29.05.2009г. ОП – Перник е удължила срока за разследване 

по ДП с 2 месеца. На 05.08.2009г. делото е докладвано по реда на чл.226, ал.1 

от НПК. На 13.08.2009г. районния прокурор Бисер Ковачки с постановление 

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

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр. Пр. № 783/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

25.03.2009г. срещу НИ за престъпление по чл.195, ал.1, вр.чл.194, ал.1 от НК. 

На 17.04.2009г. делото е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК. Със 

заключително постановление от 17.04.2009г. ДП е изпратено в РП – Перник. 

С постановление от 24.04.2009г. прокурор Пламен Пейчев е прекратил 

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

от НПК. 

 

Пр. Пр. № 617/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

05.03.2009г. за престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК срещу виновното 

лице. На 24.04.2009г. делото е докладвано по реда на чл.226, ал.1 от НПК. На 

същата дата е изготвено и заключително постановление от разследващия 

орган. С постановление от 12.05.2009г. прокурор Аделина Алексиева е 

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

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

 

Досъдебни производства с искания за удължаване на срока за 

разследване. 

 

На случаен принцип бяха проверени пр.пр. №3831/2009г., пр.пр.№ 

3219/2009г., пр.пр.1274/2009г., пр.пр. 2878/2009г., пр.пр. 3410/2009г., пр. 

пр. №3037/2008г. Предложенията за удължаване на срока за разследване се 

правят съобразно  разпоредбата на чл.234, ал.3 от НПК. Установи се, че в 

някои от случаите исканията за удължаване на срока за разследване не са 

достатъчно конкретни и в тях не се отразяват изчерпателно действията по 

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

иска срока за разследване по ДП да бъде удължен. 

 

          Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от РП – Перник 

Справка № 3 по организацията на образуването и движението на 
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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 – Перник са внесени общо 301бр. обвинителни акта.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 15 бр., 

от които с разпореждане - 13бр. и с определение - 2бр.  

През 2009г. на основание чл.289 от НПК в РС – Перник са прекратени 

общо 3 дела по внесени от РП – Перник ОА. Техният относителен дял спрямо 

внесените ОА за периода е 0.9%. На основание чл.250 от НПК през 2009г. 

няма прекратени наказателни производства. 

Трите дела са прекратени на основание чл.289, ал.1, вр.чл.24, ал.1, т.2 

от НПК, след влизане в сила на Закона за амнистията/ ДВ бр.26/07.04.2009г. /, 

съгласно който се освобождават от наказателна отговорност и от последиците 

от нея, лица които са извършили престъпления по непредпазливост до 

01.07.2008г., за които по закон се предвижда наказание „Лишаване от 

свобода” до пет години или по- леко наказание. 

 Бе проверена преписка № 2647/2007г. по описа на РП – Перник. ДП е 

образувано на основание чл.212, ал.3 от НПК на 16.09.2007г. по повод 

възникнало ПТП, за престъпление по чл.343, б.”а” и б.”б” от НК. Започнало е с 

оглед на местопроизшествие и разпити на свидетели – очевидци. 

Наблюдаващият прокурор Цв. Евтимова е направила искане до ОП – Перник 

от 07.11.2007г. за удължаване на срока за разследване с 2 месеца с мотив, че 

предстои извършване на СМЕ и АТЕ и разпити на свидетели, които до този 

момент очевидно не са били назначени. ОП – Перник с постановление от 

13.11.2007г. е удължила срока на разследване, считано от 16.11.2007г. С 

постановление от 16.01.2008г. прокурор Евтимова е уважила искане, 

направено от защитата на обвиняемия при предявяване на материалите по 

разследването, за изготвяне на тройна АТЕ, въпреки констатацията в 

обстоятелствената част на постановлението, че „са извършени всички 

действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина. 

Изготвената и приложена по делото АТЕ е обективна и пълна, но с оглед 

искането на обвиняемия следва да бъде назначена допълнителна такава”. ДП е 

изпратено в 01 РУ МВР – Перник, за изготвяне на тройната АТЕ и 

предявяване на материалите по разследването, като е определен срок от 20 

дни. На 04.02.2008г. ДП е върнато от РУ МВР – Перник и разпределено на 
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прокурор Евтимова. На 11.03.2008г. и на 19.03.2008г. са изпратени две писма 

до застрахователни дружества. На 25.07.2008г. е изготвен ОА, който е внесен в 

РС – Перник. Образувано е НОХД 1072/2008г. по описа на РС – Перник.  С 

разпореждане от 05.09.2008г. съдът е прекратил делото и същото е върнато на 

РП – Перник за отстраняване на допуснати нарушения. На 16.10.2008г. е 

внесен нов ОА в съда, където е образувано НОХД 1432/2008г. С разпореждане 

от 27.10.2008г. съдът отново е прекратил съдебното производство и е върнал 

делото в РП – Перник за отстраняване на допуснати нарушения. На 

15.12.2008г. за трети път е внесен ОА в съда, където е образувано НОХД 

1763/2008г. Видно от протокол от съдебно заседание производството по 

делото е прекратено по чл.289, ал.1, вр.чл.24, ал.1, т.2 от НПК.  

 

Пр. Пр. № 1222/2008г. по описа на РП – Перник. БП е започнато на 

18.04.2008г. за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. На 23.04.2008г. с 

постановление прокурор Красимир Първанов е указал разследването да се 

извърши по общия ред. На 05.06. 2008г. е направено искане до ОП – Перник 

за удължаване на срока за разследване по ДП с 2 месеца. С постановление от 

09.06.2008г. ОП – Перник е удължила срока за разследване с 2 месеца. На 

31.07.2008г. е направено искане до ОП – Перник за удължаване на срока за 

разследване по ДП с 1 месец, което е уважено от ОП – Перник. На 

18.09.2008г. ДП е получено в РП – Перник с мнение за изготвяне на ОА. На 

26.09.2008г. РП – Перник е внесла в РС – Перник ОА. / ПД 46/2009г./ С 

протоколно определение от 20.01.2009г. РС – Перник  е върнал ДП на РП – 

Перник поради грешка в диспозитива на ОА / отразено е съучастие  „ сам със 

себе си”/. На 25.02.2009г. РП – Перник е внесла в РС – Перник нов ОА. На 

16.10.2009г. РС – Перник е одобрил споразумение за решаване на делото на 

основание чл.381 от НПК. 

 

 Пр. Пр. № 2891/2008г. ПД 73/2009г по описа на РП – Перник. ДП е 

започнато на 07.10.2008г. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр.чл.194, 

ал.1 от НК. На 10.12.2008г. ДП е изпратено в РП – Перник. На 15.01.2009г. в 

РС – Перник е внесен ОА. С разпореждане от 21.01.2009г. РС – Перник е 

прекратил съдебното производство и е върнал делото на РП – Перник  

/постарадалият не е посочил какви липси е установил  от посоченото МПС/. С 

постановление от 26.02.2009г. прокурор Цв. Евтимова е възложила на 

водещия разследването да отстрани допуснатото съществено процесуално 

нарушение. На 14.03.2009г. ДП е получено в РП – Перник. На 20.03.2009г. 

прокурор Евтимова е внесла в РС – Перник ОА. Образувано е НОХД, 

проведено е едно съдебно заседание и е постановена присъда „ Лишаване от 

свобода” за срок от 7 месеца. 
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Пр. Пр. № 3000/2008г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

20.10.2008г. срещу НИ за престъпление по чл.152, ал.2, т.1, вр.ал.1, т.2, 

вр.чл.18, ал.1 от НК. Срокът за разследване по ДП е удължен с постановление 

от 16.12.2008г. на ОП – Перник. На 18.02.2009г. ДП е постъпило в РП – 

Перник с мнение за съд. На 12.03.2009г. прокурор Вергов е внесъл ОА в РС – 

Перник. С разпореждане от 19.03.2009г. РС – Перник е прекратил 

наказателното производство и е върнал ДП в РП – Перник / нарушени са 

правата на пострадалата при предявяване на разследването /. С постановление 

от 24.03.2009г. прокурор Вергов е възложил на разследващия орган да 

извърши действия по разследването в срок от 20 дни. ДП е получено в РП – 

Перник на 27.05.2009г. На същата дата в РС – Перник е внесен ОА. На 

30.09.2009г. съдът е наложил административно наказание „глоба” в размер на 

300лв. 

 

Със Заповед №12/18.02.2009г. на Бисер Ковачки – Районен прокурор при  

РП – Перник, в изпълнение на Заповед № 239/2009г. на Главния прокурор на 

РБългария  и Заповед № 24/2009г. на Окръжния прокурор при ОП – Перник, е 

разпоредено всички прокурори при РП – Перник, чиито ОА или предложения 

по реда на чл.78а от НК са били върнати от съда, незабавно да представят на 

административния ръководител или неговия заместник писмени становища 

относно причините за връщане на делата, съдиите постановили акта, 

конкретизация на допуснатите процсуални нарушения и причините за тяхното 

допускане. Копие от тези становища следва да бъдат предоставени на г-жа 

Аделина Алексиева или нейният заместник по наказателно – съдебния надзор, 

като се изготвя ежемесечен анализ на върнатите дела. Изготвените анализи и 

копия от становища следва да бъдат изпращани в ОП – Перник ежемесечно, 

както и да бъдат разглеждани всеки последен четвъртък от месеца на общо 

събрание на прокурорите, за което да се съставя протокол. 

Бе установено, че анализите и становищата на върнатите дела, както и 

протоколи от проведените общи събрания на прокурорите се съхраняват в 

отделна папка. Прави впечатление, че изготвените становища от 

наблюдаващите прокурори по дела върнати от съда, в повечето случаи имат 

формален характер. Не съдържат достатъчен анализ на причините за връщане 

на делото, както и мнението на съответния прокурор. / Пример: писмено 

становище на прокурор Цв. Вергов по преписка № 3037/2008г . по описа на РП 

– Перник, НОХД № 292/2009г по описа на РП – Перник./  

От анализа направен от административния ръководител на РП – Перник 

в Отчетния доклад на РП – Перник за дейността на прокуратурата за 2009г. 

става ясно, че по –голяма част от делата, които РС – Перник е върнал на 
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прокуратурата за допълнително разследване са били върнати основателно. 

Били са допуснати съществени процесуални нарушения в хода на ДП, довели 

до ограничаване правото на защита както на обвиняемия така и на 

пострадалия. Причини за връщане на делата са и допуснати технически 

грешки от разследващите полицаи в протоколите за извършени ПСД, които 

грешки не са били констатирани от наблюдаващите прокурори при изготвяне 

на ОА. Като честа причина за връщане на делата се отчита и констатирано 

противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на ОА, 

непосочване в диспозитива на фактическите обстоятелства досежно 

съставомерния признак от състава на  престъплението и пр. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 265бр. Броят на 

осъдителните присъди по общия ред е 113бр., от тях протестирани – 3бр., 

резултати от протеста 1бр. -уважен, 1бр.- неуважен и 1бр.- неразгледан от 

ПОС. Оправдателните присъди по общия ред са 3бр., от тях протестирани 

3бр., резултати от протеста 1бр.- неуважен, като оправдателната присъда е 

влязла в сила и 2бр. - уважени от ПОС.  

Брой осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК – 22бр., които 

не са протестирани. Оправдателни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК - 

няма. Споразумения в хода на съдебното следствие -103бр. 

Протестите се съхраняват в отделна папка.Същите са подадени в срок и 

са мотивирани. Прави се отбелязване при разглеждане на делото при по –

горните инстанции. 

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

48бр. Одобрени от съда -46бр., неодобрени и върнати на прокурора -2бр. 

 

Пр. Пр. № 999/2009г. по описа на РП – Перник.  ДП образувано на 

28.04.2009г. с постановление на прокурор Цв. Вергов срещу ИИ за 

престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. ДП е получено в РП – Перник на 

24.06.2009г. На 08.07.2009г. прокурор Вергов е внесъл за одобрение 

споразумение в РС – Перник на основание чл.381 от НПК. С протокол от 

23.07.2009г. РС – Перник не е одобрил внесеното от РП – Перник 

споразумение, предвид обстоятелството, че същото противоречи на закона и 

морала – обвиняемият не се признава за виновен. 

 

Пр. Пр. № 2382/2009г. по описа на РП – Перник. БП е започнато на 

23.08.2009г. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С постановление от 

25.08.2009г. прокурор Росица Ранкова  е постановила разследването да 

продължи по общия ред, като в постановлението е посочено, че е налице 

фактическа и правна сложност. На 04.09.2009г. ДП е изпратено в РП – 

Перник с мнение за съд. На 07.09.2009г. РП – Перник е внесла в РС – Перник 
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споразумение на основание чл.381 от НПК. С разпореждане от 18.09.2009г. 

образуваното НОХД е прекратено, поради ограничаване на процесуалното 

право на защита и е върнато на РП - Перник. ДП е получено в РП – Перник на 

28.09.2009г. С постановление от 05.10.2009г. прокурор Росица Ранкова е дала 

указания по разследването. На 22.10.2009г. ДП е получено в РП – Перник с 

мнение за съд. На 02.11.2009г. прокурор Кремена Гоподинова  е внесла за 

одобрение в РС – Перник споразумение. 

 

През 2009г. в РС – Перник са внесени 38бр. 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. Уважени -30бр., 

оправдани - 2бр., перкартени в предвидените от закона случаи -2бр, върнати от 

съда предложения -4бр.  

 

Пр. Пр. № 756/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Цв. Вергов на 26.03.2009г. за престъпление по 

чл.313, ал.1 от НК. На 27.05.2009г. ДП е получено в РП – Перник с мнение за 

изготвяне на ОА. На 10.06.2009г. прокурор Вергов е внесъл в РС – Перник 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия и 

налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК за 

извършени престъпления по чл.313, ал.1 от НК и чл.308, ал.1 от НК. С 

Разпореждане от 07.07.2009г. РС – Перник  е прекратил НАХД 62/2009г., тъй 

като чл.78а, ал.6 от НК не е приложим в конкретния случай. На 19.08.2009г. 

прокурор Вергов е внесъл ОА в РС – Перник. На 25.02.2009г. РС – Перник е 

одобрил споразумение за решаване на делото на основание чл.384 от НПК, 

вр.чл.381 от НПК. 

 

Пр. Пр. № 1564/2008г. по описа на РП – Перник.  Наблюдаващ 

прокурор Кр. Първанов. ДП започнато на 21.05.2008г. срещу виновното лице. 

На 22.07.2008г ДП е получено в РП – Перник с мнение за изготвяне на ОА. 

На 01.08.2008г. с постановление в РС – Перник е внесено предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност  по реда на чл.375 и следващите 

от НПК. С протокол от 29.01.2009г. РС – Перник е прекратил НАХД, като е 

върнал делото в РП – Перник с указания за повторен анализ на 

доказателствата и преценка относно конкретните причини за настъпване на 

ПТП и пряката причинна връзка за това от техническа гледна точка. ДП е 

получено в РП – Перник на 09.02.2009г. На 25.02.2009г. с постановление е 

възложено допълнително разследване по делото. На 18.03.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Перник с мнение за прекратяване. С постановление от 

02.04.2009г. ДП е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т. 1 
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от НПК. С определение от 17.04.2009г. РС – Перник е отменил 

постановлението на РП – Перник за прекратяване на наказателното 

производство и е върнал ДП със задължителни указания. ДП е получено в РП 

– Перник на 25.05.2009г. На 02.06.2009г. с постановление ДП е прекратено на 

основание чл.24, ал.1, т.2 от НПК и чл.1, ал.1 от Закона за амнистията / ДВ 

бр.26/07.04.2009г./ 

 

Пр. Пр. № 2127/2008г. по описа на РП – Перник.  ДП е образувано с 

постановление на прокурор Вергов на 17.11.2008г. срещу виновното лице за 

престъпление по чл.309 от НК. На 18.12.2008г. е направено искане до ОП – 

Перник за удължаване на срока за разследване с 2 месеца. С постановление от 

22.12.2008г. ОП – Перник е удължила срока за разследване по делото с 2 

месеца. На 18.03.2009г. ДП е изпратено в РП – Перник с мнение за изготвяне 

на ОА. С постановление от 27.03.2009г. прокурор Вергов е внесъл в РС – 

Перник предложение за освобождаване от наказателна отговорност  по реда 

на чл.375 от НПК.  С разпореждане от 06.04.2009г. РС – Перник е прекратил 

съдебното производство по НАХД 345/2009г., тъй като не е ясно какво е 

обвинението спрямо обвиняемата и дали е налице чл.26 от НК. ДП е получено 

в РП – Перник на 07.05.2009г. С постановление от 14.05.2009г. прокурор 

Вергов е възложил извършване на действия по разследването в срок от 20 

дни. На 05.06.2009г. в РП – Перник е получено ДП с мнение за изготвяне на 

ОА. С постановление от 15.06.2009г. прокурор Вергов е прекратил ДП на 

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

 

Пр. Пр. № 2528/2007г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 

01.09.2007г. срещу виновното лице за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, 

пр.2, вр.чл.342, ал.1 от НК. На 16.10.2007г. е направено искане от прокурор Д. 

Деянов за удължаване на срока за разследване с 2 месеца, считано от 

01.11.2007г., което е уважено от ОП – Перник. На 19.12.2007г. отново е 

направено искане до ОП – Перник за удължаване на срока за разследване по 

ДП. С постановление от 28.12.2007г. ОП – Перник е удължила срока за 

разследване по ДП с два месеца. На 31.01.2008г. ДП е получено в РП – 

Перник с мнение за спиране на основание чл.25, т.2 от НПК. На 07.02.2008г. с 

постановление ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25 от НПК – 

отсъствие на румънски гражаданин спрямо когото следва да се извършат 

действия по разследването. На 29.02.2008г. в РП – Перник е постъпило 

предложение за възобновяване на наказателното производство – установен е 

адреса в Р.Румъния на лицето. На 04.03.2008г. с постановление наказателното 

производство е възобновено. На 17.04.2008г. е направено искане за 

удължаване на срока за разследване по ДП. С писмо от 23.04.2008г. ОП – 



21 

 

Перник е удължила срока за разследване с 2 месеца. На 12.06.2008г. отново е 

направено искане до ОП – Перник за удължаване на срока за разследване по 

ДП. С писмо от 17.06.2008г. ОП – Перник е удължила срока за разследване с 

2 месеца. На 02.09.2008г. ДП е получено в РП – Перник с мнение за спиране 

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

05.09.2008г. ДП е спряно, тъй като е  необходимо призоваване на румънския 

гражданин и установяване на точния му адрес. На 09.09.2008г. в РП – Перник 

е постъпило предложение за възобновяване на НП. С постановление от 

12.09.2008г. прокурор Деянов е възобновил НП. На 29.10.2008г. е направено 

искане до ОП – Перник за удължаване на срока за разследване по ДП. С 

писмо от 04.11.2008г. ОП – Перник е удължила срока за извършване на 

разследването с 2 месеца. На 05.01.2009г. до ОП – Перник отново е направено 

искане за удължаване на срока за разследването по ДП. На 08.01.2009г. ОП- 

Перник е удължила срока за разследване с 2 месеца. Лицето е било обявено за 

ОДИ / задочно производство/. На 19.03.2009г. в РП – Перник  е получено ДП 

с мнение за съд. На 14.04.2009г. в РС – Перник е внесено предложение за 

прекратяване на НП и налагане на административно наказание по реда на 

чл.375 от НПК. С разпореждане от 29.04.2009г. РС – Перник е прекратил 

съдебното производство, поради липса на законосъобразно повдигнато 

обвинение срещу румънския гражданин. С постановление от 08.06.2009г. ДП 

е изпратено в 02 РУ МВР – Перник за изпълнение на задължителните 

указания дадени от РС – Перник в срока по чл.242, ал.2 от НПК. ДП е 

получено в РП – Перник на 25.06.2009г. С постановление от същата дата 

прокурор Румяна Раденкова е прекратила НП на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.2 от НПК, вр.чл.1, ал.1 от Закона за амнистията. /ДВ 

бр.26/07.04.2009г./ 

       

През 2009г. прокурорите от РП – Перник са осъществили общо 851бр. 

участия в съдебни заседания по наказателни дела. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД 26/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е образувано с 

постановление от 05.11.2008г. на зам. районен прокурор Алексиева по чл. 

343б, ал.1 от НК. Определен е двумесечен срок за разследване. Делото е 

изпратено от 01 РУ МВР – Перник на 22.12.2008г. и е получено в РП - Перник 

на 13.01.2009г. Внесен е ОА в РС – Перник на 29.01.2009г., образувано е 

НОХД № 107/2009г. Проведено е съдебно заседание, като  е наложено 

наказание 3месеца „Лишаване от свобода”, като на основание чл.66 от НК 
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изпълнението на наложеното наказание е отложено за срок от 3години, както и 

лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца. 

 

ПД № 19/2009г. по описа на РП – Перник. Постановление за 

образуване на ДП от 28.11.2008г. на прокурор М. Алексов срещу ИИ по 

чл.343б, ал.1 от НК. Делото е получено в РП – Перник на 16.01.2009г. с 

мнение за изготвяне на ОА. На 23.01.2009г. е внесен ОА в РС – Перник. 

Образувано е НОХД № 96/2009г., проведено е едно съдебно заседание на 

26.03.2009г., на което е произнесена присъда. 

 

ПД № 280/2009г.по описа на РП – Перник. Прокурор Д. Деянов. 

Постановление за образуване на ДП от 19.01.2009г. срещу виновно лице по 

чл.354а,  ал.3, пр.2, т.1, пр.1  от НК. На 06.03.2009г. е изготвено предложение 

за удължаване на срока за разследване. На 10.03.2009г. е изготвено искане до 

ОП – Перник за удължаване на срока за разследване. С писмо от 13.03.2009г. 

ОП – Перник е удължила срока за разследване. На 18.06.2009г. ДП е изпратено 

в РП – Перник с мнение за спиране на основание чл.25, т.2 от НПК. Получено 

е в РП- Перник на 22.06.2009г. С постановление от 23.06.2009г. прокурор Р. 

Раденкова е спряла ДП. На 20.07.2009г. в РП - Перник е постъпило 

предложение от разследващия орган за възобновяване на ДП. На същата дата 

районният прокурор Ковачки е възобновил НП. На 28.08.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Перник с мнение за съд. С постановление от 28.09.2009г. 

прокурор Раденкова частично е прекратила НП. На 13.10.2010г. с 

постановление са дадени указания по разследването и е определен срок за 

изпълнението им до 02.11.2009г. На 03.11.2009г. ДП е  постъпило в РП – 

Перник. На 03.12.2009г. в РС – Перник е венесен ОА, образувано е НОХД 

1365/2009г. Проведени са 3 съдебни заседания. Към датата на провреката от 

ИВВС делото не е приключило. 

 

ПД 119/2009г. по описа на РП – Перник. Постановление за образуване 

на ДП от 09.03.2009г. на Бисер Ковачки – Районен прокурор на РП - Перник 

срещу НИ по чл.195, ал.1,т.4, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 10.04.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Перник с мнение за изготвяне на ОА. С писмо от 

13.04.2009г. наблюдаващия прокурор е изискал информация от ОД МВР – 

Перник във връзка с преписката. На 22.05.2009г. прокурор Ковачки е внесъл 

ОА в РС – Перник, където е образувано НОХД № 560/2009г. Проведено е 1 

съдебно заседание.  

 

ПД 5/2009г. по описа на РП – Перник. Бързото производство е 

започнато на 05.12.2008г. по чл.343б, ал.1 от НК. С постановление от 
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10.12.2009г. на прокурор М. Милушева е указано разследаването да се 

извърши по общия ред. На 10.01.2009г. ДП е постъпило в РП – Перник с 

мнение за изготвяне на ОА. На 12.01.2009г. в РС –Перник е внесен ОА. 

Проведено е 1 съдебно заседание по образуваното дело – на 13.03.2009г., 

когато е произнесена присъда.  

 

ПД 73/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е започнато на 07.10.2008г. 

срещу НИ по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр.чл.194, ал.1 от НК. Прокурор Цв. 

Евтимова е възложила с постановление от 09.10.2008г. на МВР установяване и 

издирване на извършителя. На 09.12.2008г . ДП е изпратено в РП – Перник с 

мнение за повдигане на обвинение. Получено в РП – Перник на 12.12.2008г. 

На 15.01.2009г. е внесен ОА в РС – Перник. На 30.01.2009г. делото е върнато 

от РС – Перник в прокуратурата с разпореждане от 21.01.2009г. На 

02.02.2009г. ДП е изпратено в РС – Перник с искане на обвиняемия за 

изменение на взетата спрямо него мярката за неотклонение „Задържане под 

стража”. На 20.02.2009г. ДП е върнато в РП – Перник с протоколни 

определения, с които МН „Задържане под стража” е потвърдена. С 

постановление от 26.02.2009г. прокурор Евтимова е дала допълнителни 

указания по разследването, като е определила срок за тяхното изпълнение от 

25 дни. На 14.03.2009г. ДП е постъпило в РП – Перник. На 20.03.2009г. 

прокурор Евтимова е внесла ОА в РС – Перник. На 29.04.2009г. е постановена 

осъдителна присъда „Лишаване от свобода” за срок от седем месеца. 

 

ПД 1/2009г. по описа на РП – Перник. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Кр. Господинова срещу НИ по чл.212, ал.1 от НК 

на 20.05.2008г. На 30.06.2008г. е изготвено искане до ОП - Перник за 

продължаване на срока за разследване. С постановление от 03.07.2008г. на ОП 

- Перник срокът е удължен с 3 месеца, считано от 20.07.2008г. На 10.10.2008г. 

прокурор Господинова е направила ново искане до ОП – Перник за 

удължаване на срока за разследване. С постановление от 15.10.2008г. срокът е 

удължен с 1 месец. На 21.10.2008г. ДП е получено в РП – Перник с мнение за 

съд. На 22.10.2008г. е внесен ОА в РС – Перник. С разпореждане от 

13.11.2008г. съдът е върнал ДП на прокуратурата за отстраняване на 

нарушения на процесуалните правила. Делото е получено в РП на 21.11.2008г. 

На 20.12.2008г. е внесен ОА в РС – Перник. На 17.03.2009г. е постановена 

присъда, като на подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от свобода” за 

срок от 1 година, на основание чл.66 от НК изпълнението на наложеното 

наказание е отложено за срок от 3 години. 
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ПД 171/2009г. по описа на РП- Перник. ДП е образувано на 

17.04.2009г. с постановление на прокурор Цв. Евтимова срещу ИИ по чл.343, 

ал.1 от НК. На 17.06.2009г. ДП е получено в РП – Перник с мнение за съд. На 

29.07.2009г. в РС – Перник е внесен ОА. Делото е приключило със 

споразумение в съдебно заседание от 24.09.2009г. Наложено  наказание 

„Пробация”. 

 

ПД 170/2009г. по описа на РП - Перник. ДП е започнато на 

12.07.2008г. срещу НИ по чл.343, ал.3, вр.ал.1, б. „а”, вр.чл.342 от НК. 

Наблюдаващ прокурор Цв. Евтимова. На 28.08.2008г. е изготвено искане до 

ОП – Перник за удължаване на срока за разследване с 2 месеца. С 

постановление от 08.09.2008г. ОП – Перник е удължила срока за разследване с 

2 месеца, считано от 12.09.2008г. На 13.11.2008г. ДП е изпратено в РП – 

Перник с мнение за съд. Получено е в РП – Перник на 18.11.2008г. На 

20.12.2008г. в РП – Перник е изпратена информация от Община Перник 

относно удостоверение за настоящ адрес на лице, която е заведена в РП – 

Перник на 12.01.2009г. На 23.02.2009г. в РС – Перник е внесен ОА. С 

разпореждане от 12.03.2009г. съдът е прекратил съдебното производство по 

НОХД 216/2009г. и е върнал делото в РП – Перник  за отстраняване на 

допуснати съществени процесуални нарушения – разминаване между 

словесното и цифрово изражение на изписаните разпоредби на ЗДвП. 

Получено е в РП - Перник на 23.03.2009г. и на 24.04.2009г. прокурор Евтимова 

с постановление е дала указания за извършване на отделни следствени 

действия в срок от 20 дни. На 28.05.2009г. ДП е получено в РП – Перник с 

менение за съд. На 27.07.2009г. е внесен ОА в РС – Перник. 

 

 ПД 115/2009г. по описа на РП – Перник. Наблюдаващ прокурор Цв. 

Вергов. ДП е образувано на 22.10.2008г. срещу НИ за престъпление по чл.216, 

ал.1 от НК за това, че е срязал две автомобилни гуми на лек автомобил. На 

04.12.2008г. разследващия полицай е направил предложение за продължаване 

на срока за разследване поради фактическа и правна сложност и поради това, 

че не е изготвено заключение от СОЕ. На 10.12.2008г. прокурор Вергов е  

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

15.12.2008г. прокурор Анета Терзийска е уважила искането, като е удължила 

срока за разследване с 2 месеца. На 12.03.2009г. е внесен ОА в съда. На 

25.03.2009г. е постановено разпореждане на съда, с което съдебното 

производство се прекратява и делото се върща, като основния мотив е, че не е 

установена собствеността на увреденото МПС, като не са събрани 

доказателства в тази насока. На 15.05.2009г. в РС – Перник е внесен нов ОА.  
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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 – Перник 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.  

През 2009г. реално са приведени в изпълнение 320бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието - няма. 

 Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

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

10бр. Предявени граждански искове от прокурор –1бр. по СК - иск за 

лишаване от родителски права. Протестирани от прокурор съдебни решения 

по граждански дела – 1бр.  

  

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от РП – Перник 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

  

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА:  

 

В  подготвителния етап на комплексната планова проверка бе изискана 

справка относно предстоящата тематична проверка. Бе предоставена 

информация, че през 2009г. в РП – Перник са образувани преписки и ДП за 

„измами и документни престъпления с предмет невижими имоти” -2бр. 

Същите бяха проверени на място. 

 

Пр.пр. 2625/2006 год. по описа на РП – Перник. С постановление от 

03.10.2006г. прокурор Румяна Раденкова е възложила по пр.№ 2585/2006г. по 

описа на РУ МВР –Перник извършване на проверка на „ИП” при ОДП – 

Перник. Преписката е образувана по повод молба от М. П. от гр. София 
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срещу И.И. също от гр. София, за евентуално извършено документно 

престъпление. С постановлението са дадени конкретни указания по 

извършване на проверката, между които и да се установи, на кои 11 

продавачи И. И. е бил пълномощник и от същите да се снемат обяснения, от 

които да се установи, дали са упълномощавали И. за извършване на сделка с 

недвижимите имоти. Определен е срок за извършване на проверката от 30 

дни. 

С постановление от 12.09.2009г. прокурор Моника Любомирова е 

назначила проверка по пр. рег. № 2625/2006г. по описа на РП – Перник. 

Преписката е образувана по повод сигнал от М. П. Целта е да се установи в 

пълномощно от името на Б.М., съществувал ли е при нотариалната заверка 

на документа ръкописния текст и кое лице е поставило подпис на текста, 

както и някои други обстоятелства. Определен е срок за извършване на 

проверката от 30дни. Прокурор Любомирова на 10.11.2006г. е възложила 

допълнителна проверка с цел да се приложат копия от пълномощните на 11 

лица, продавачи по инкриминирания нотариален акт, както да се изяснят и 

други обстоятелства по фактическата обстановка. Определен е срок от 20 

дни. На 12.01.2007г. е постановен  отказ да се образува ДП, който е обжалван 

пред ОП – Перник. С постановление  от 13.03.2007г. на ОП – Перник е 

отменено постановлението на РП – Перник и са дадени указания за 

извършване на допълнителна проверка. На 16.03.2007г. е назначена 

допълнителна проверка, като е определен срок от 30 дни за нейното 

извършване. На 24.04.2007г. е постановен отказ да се образува ДП.  С 

постановление от 07.06.2007г. прокурор от ОП – Перник, Светлана Фотева е 

отменила като неправилно и незаконосъобразно постановлението на РП – 

Перник от 24.04.2007г. и е върнала преписката за извършване на разследване 

по чл.212 от НК.  С постановление от 04.07.2007г. прокурор  М. Любомирова 

е образувала ДП срещу виновно лице за това, че на 09.12.2004г. в гр. Перник, 

чрез използване на документ с невярно съдържание получил чуждо движимо 

имущество с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по 

чл.212 от НК. Дадени са указания по разследването и срок от 2 месеца.На 

03.09.2007г. ОП – Перник е продължила срока за разследване с два месеца, 

считано от 04.09.2007г. Срокът за разследване е продължен още веднъж от 

ОП – Перник с два месеца на 02.11.2007г. С постановление от 14.12.2007г. 

прокурор Любомирова е изпратила преписка № 2526/2006г.  ведно с ДП № 

320/2007г. по описа на ОДП – Перник на ОП – Перник по компетентност. 

Мотивът на наблюдаващия прокурор е, че са събрани доказателства за 

извършено престъпление по служба по смисъла на чл.282 и сл. от НК, с оглед 

на незаконосъобразни действия на нотариуса заверил документите. С 

постановление от 17.01.2008г. прокурор Анита Джамалова от ОП – Перник е 
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отменила като неправилно и незаконосъобразно постановлението на РП – 

Перник за изпращане по компетентност на делото и  го е върнала в РП – 

Перник за довършване на разследването, като е приела, че по делото не са 

събрани доказателства за извършено престъпление по чл.282 от НК. С 

постановление от 24.01.2008г. прокурор Любомирова е спряла ДП на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, тъй като една от свидетелките била 

напуснала страната, като нейното отсъствие се явявало пречка за изясняване 

на обективната истина. На ОДП – Перник е възложено издирването на 

свидетелката. Това постановление е обжалвано от М. Б. П., пред РС – 

Перник. С определение от 15.02.2008г. по ЧНД 235/2008г. постановлението 

на РП – Перник за спиране на НП е отменено. С постановление от 

11.03.2008г. НП по ДП №320/2007г. е прекратено на основание чл.243, ал.1, 

т.2 от НПК. С определение от 11.04.2008г. по ЧНД № 455/2008г.  РС – 

Перник е отменил постановлението от 11.03.2008г. на РП – Перник за 

прекратяване на наказателното производство. С постановление от 

02.06.2008г. прокурор Любомирова е възложила на разследващия орган да 

извърши отделни следствени действия. С постановление от 01.07.2008г. НП е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, поради отсъствието от 

страната на същата свидетелка – В. К. М., поради която причина е било 

постановено и предходното спиране, отменено от съда. С постановление от 

06.08.2008г. Районният прокурор при РП – Перник, Бисер Ковачки е 

възобновил производството, тъй като е получено уведомление от ОДП – 

Перник, че свидетелката вече е издирена. На 25.09.2008г. Окръжният 

прокурор на ОП – Перник, Пламен Найденов е продължил срока за 

разследване, считано от 06.10.2008г. На 01.12.2008г. ОП – Перник е 

удължила срока за разследване с още два месеца. С постановление от 

14.11.2008г. в качеството на обвиняем е привлечен нотариус Р. П. М. за 

престъпление по чл.311, ал.1 от НК. На 18.02.2009г. в РС – Перник е внесен 

ОА срещу Р. П. М. за престъпление по чл.311, ал.1, вр.чл.26 от НК, от който 

съд всички съдии са си направили отвод. С Определение № 50 /30.03.2009 г. 

по ЧНД 171 /2009г. ВКС е изпратил  НОХД № 196/2009г. по описа на РС – 

Перник за разглеждане от РС – Кюстендил. На 10.04.2009г. съдия – 

докладчик по НОХД № 443/2009г. по описа на РС – Кюстендил е приел, че са 

допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до 

ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Според съдията – 

докладчик в обстоятелствената част на ОА не се съдържат каквито и да било 

фактически обстоятелства досежно съставомерния признак от състава на 

престъплението, какъвто несъмнено е специалната цел да бъде използван 

документа за доказателство на неверните обстоятелства или изявления. 

Делото е върнато в РП – Перник. С постановление от 27.04.2009г. прокурор 
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Любомирова е дала указания до разследващия орган да отстрани допуснатите 

съществени процесуални нарушения и да извърши отделни действия, за 

което е определен срок от 30 дни. На 16.06.2009г. е внесен нов ОА срещу Р. 

П. М. за престъпление по чл.311, ал.1, вр.чл.26 от НК. Видно от писмо № 

3242/20.01.2010г. на РП – Кюстендил, изпратено до РП – Перник по внесения 

на 16.06.2009г. в РС – Кюстендил ОА е образувано НОХД, което 

неколкократно е отлагано, като поредното заседание е насрочено за 

26.02.2010г. 

 

Пр. пр. № 371/2004г. по описа на РП – Перник.  ДП 45/2009г. по 

описа на ОД МВР – Перник. С постановление от 27.04.2004г. прокурор 

Анита Джамалова е възложила извършване на проверка в срок от 20 дни. На 

18.03.2005г. в РП – Перник е получена преписката с материалите от 

извършената проверка. С постановление на прокурор Джамалова от 

18.04.2005г. по преписка е възложено  извършване на допълнителна проверка 

в срок от 15 дни. На 17.02.2006г. е изпратено писмо до 02 РУ МВР за 

незабавното приключване на проверката. Преписката е получена в РП – 

Перник на 15.03.2006г. Постановен е отказ да се образува ДП, който е 

потвърден с постановление на ОП – Перник от 26.07.2006г. С постановление 

от 14.07.2008г. АП – София е отменила постановлението на ОП – Перник от 

26.07.2006г., с което е потвърдено постановлението на РП – Перник за отказ 

да се образува ДП. С постановление от 01.08.2008г. прокурор Аделина 

Алексиева е възложила на ОДП – Перник извършване на допълнителна 

проверка в срок от 30 дни. На 01.09.2008г. от ОДП – Перник с писмо е 

поискано удължаване на срока за извършване на проверката. С писмо от 

08.09.2008г. прокурор М.Любомирова е удължила срока с 30 дни. На 

17.10.2008г. преписката е получена в РП – Перник с мнение за образуване на 

ДП. С постановление от 20.10.2008г. прокурор Алексиева е възложила 

извършване на допълнителна проверка в срок от 15 дни. На 17.11.2008г. в РП 

– Перник е постъпило писмо, с което се иска удължаване на срока за 

извършване на проверката. С писмо от 17.11.2008г. срокът за извършване на 

проверката е удължен с още 25 дни. На 11.12.2008г. преписката е постъпила 

в РП – Перник с мнение за образуване на ДП. С постановление от 

22.12.2008г. е постановен отказ да се образува ДП. На 11.02.2009г. ОП – 

Перник с постановление е отменила постановлението на РП – Перник, с 

което е отказано образуването на ДП. На 18.02.2009г. прокурор Аделина 

Алексиева  е образувала ДП срещу виновното лице за престъпление по 

чл.209, ал.1 от НК. На 06.04.2009г. в РП – Перник е постъпило предложение 

за продължаване на срока за разследване по ДП. На същата дата е направено 

искане от Районният прокурор на РП – Перник, Бисер Ковачки до ОП – 
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Перник за удължаване на срока за разследване по делото. С постановление от 

13.04.2009г. ОП – Перник е удължила срока за разследване с 2 месеца. На 

01.06.2009г. от прокурор Алексиева е направено искане до ОП – Перник за 

удължаване на срока за разследване по ДП, което е уважено от ОП – Перник 

и с постановление от 08.06.2009г. срокът е удължен с още 2 месеца. На 

21.07.2009г. ДП е получено в РП – Перник с мнение за спиране на НП на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 05.08.2009г. НП е 

спряно. На 07.09.2009г. РС – Перник е отменил постановлението за спиране 

на НП. С постановление от 14.09.2009г. РП – Перник е дала допълнителни 

указания по разследването и срок за изпълнение от 30 дни. С постановление 

от 02.10.2009г. прокурор Алексиева е удължила срока за разследване с още 

30 дни. На 23.10.2009г. е направено искане до ОП – Перник за удължаване на 

срока за разследване по ДП. С писмо от 28.10.2009г. ОП – Перник е 

удължила срока за разследване по ДП с 2 месеца. На 19.12.2009г. е направено 

ново искане до ОП – Перник за удължаване на срока за разследване по ДП. С 

постановление от 22.12.2009г. ОП – Перник е удължила срока за разследване 

с още 2 месеца. На 19.02.2010г. е направено искане до Главния прокурор на 

РБългария за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца.  

 

Пр. пр.№668/2008г. по описа на РП – Перник. ДП №262/2008г. по 

описа на ОД МВР – Перник. ДП е образувано срещу С.Г. В. от гр. Перник за 

това, че на 12.05.2005г. в гр. Перник, като сключил предварителен договор за 

покупко – продажба на апартамент в гр. Банско от името на „….” ООД – гр. 

Перник без да има представителна власт за това, с цел да набави са себе си 

или за другиго имотна облага, възбудил и поддържал у С. С. Н. заблуждение 

и с това й причинил имотна вреда в размер на 105000лв., престъпление по 

чл.210, ал.1, т.5, вр.чл.209, ал.1, вр.чл.26 от НК. С постановление от 

12.12.2008г. С. Г. В. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 

престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр.чл.209, ал.1, вр.чл.26 от НК. Към 

настоящия момент ДП все още не е приключило. 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ : 

Всички книги и регистри в РП – Перник се водят в съответствие с 

Правилника за организацията и дейността на администрацията на 
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Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и съответните указания 

на Върховна касационна  прокуратура. Записите в тях се правят редовно, 

като информацията се отразява коректно.   

Върху деловодната работа се упражнява непосредствен контрол от страна 

на административния секретар и районния прокурор на РП – Перник. 

РП – Перник е добре администрирана, като цяло прокурорите притежават 

необходимите професионално делови качества и изпълняват задълженията 

си.  

 

За 2009г. са налице общо 11195 прокурорски произнасяния, в тази 

цифра са включени и участията на прокурорите в съдебни заседания. Това е 

показател за голямата натовареност на всеки един от работещите в РП – 

Перник прокурори. Въпреки това всички прокурорски произнасяния са били 

в законоустановения срок, което е постигнато с цената на положен 

извънреден труд на всеки един от прокурорите в РП – Перник.  

 

Назначаването на проверки по преписки се извършва според Указание 

281/2006г. на Главния прокурор на РБългария. Проверките се назначават с 

възлагателно постановление, в което се определя срок за приключването им и 

се дават указания какви действия да бъдат извършени. Сроковете на 

проверката се продължават по установения ред. Установи се, че по някои  от 

преписките определените срокове за извършване на проверката не се спазват 

от органите на МВР. Констатира се, че прокурорите от Районна прокуратура - 

Перник решават преписките в срок. Жалбите срещу постановленията за отказ 

да се образува досъдебно производство се администрират своевременно. 

Като цяло наблюдаваните досъдебните производства се решават от 

прокурорите в законоустановения срок. Няма досъдебни производства 

приключили извън установените срокове за разследване. В тази връзка следва 

да бъде отчетена голямата натовареност на разследващите полицаи. 

 Положителна практика в РП – Перник е по спрените досъдебни 

производства срещу неизвестен извършител да се изготвят от наблюдаващите 

прокурори постановления, с които се възлага на органите на МВР 

издирването и установяването на неизвестния извършител. Досъдебните 

производства се прекратяват мотивирано при наличие на законоустановените 

предпоставки. В постановленията се указва възможността за тяхното 

обжалване, като преписи от тях се изпращат на заинтересованите лица. 



31 

 

Установи се, че в РП – Перник се извършват доклади по реда на чл.219, 

ал.1 от НПК, с които се съгласува с наблюдаващия прокурор  

постановлението за привличане на обвиняем. Също така се извършват  и 

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

разследването на досъдебното производство. 

При  по – голяма част от проверните досъдебни производства, по които са 

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

от НПК може да се направи изводът, че в преобладаващата част от случаите 

не е налице правна и фактическа сложност на делото, а несвоевременно 

извършване в пълен обем на действията по разследването в 

законоустановения двумесечен срок. 

В РП – Перник административния секретар редовно изготвя графици на 

прокурорите за участия в съдебни заседания. Организацията на 

предварително запознаване срещу подпис на всеки прокурор с графика за 

участието му в съдебни заседания през следващата седмица, се отразява 

положително върху предварителната подготовка на прокурорите за съдебни 

заседания.  

  През 2009г. в РС – Перник са внесени общо 387 прокурорски акта. Като 

цяло обвинителните актове са добре структурирани, с добро описание на 

фактическата обстановка, доказателствата, които я подкрепят и се внасят в 

РС – Перник в законоустановения едномесечен срок. Относителния дял на 

общо върнатите от съда дела, спрямо общо внесените прокурорски актове е 

5.4 %. 

     

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. 
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2.Наблюдаващите прокурори при РП – Перник да спазват Указание № 

281/ 06.12.2006г. на Главния прокурор на РБългария по отношение на 

сроковете за извършване на допълнителните проверки, както и да  

осъществяват ефективен контрол върху органите на МВР за срочното 

изпълнение на дадените указания. 

  

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.Да се предвидят мерки за повишаване ефективността и 

резултатността от прокурорската работа по наказателно – съдебния 

надзор, с оглед намаляване броя на делата върнати от съда . 

 

5.Да бъде изготвена и изпратена в ИВСС подробна деловодна 

справка за образуването и движението на пр.пр. №668/2008г. по описа на 

РП – Перник, както и копия от всички постановени прокурорски актове 

по преписката. 

 

       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. Перник 

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.Перник. 

        На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок от 

връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да 

бъдат  направени  възражения пред Главния инспектор. 

Административният ръководител да запознае прокурорите от Районна 

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

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Перник, за сведение. 

 Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 
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На основание чл.54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се изпрати сигнал до Отдел 

втори „Инстанционен контрол” при ВКП  във връзка със забавено движение 

по пр.пр. № 1055/2006г. по описа на РП – Петрич, изпратена по 

компетентност на РП – Перник заведена под № 1464/2009г., наблюдавана от 

ВКП по пр. пр.№ 16638/2006г. 

 

                     

            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

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

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

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 


