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В периода 12 май – 14 май  2015г. на основание заповед № ПП-01-
17/04.05.2015г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 
програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 
Районна прокуратура гр. Етрополе. Проверката бе извършена от  
проверяващи - инспектор Моника Малинова  и експерти Сия Иванчова  и 
Юлия Меранзова.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на съда в  гр. 
Етрополе,   където в 2 преходни стаи на първия етаж се помещава РП – гр. 
Етрополе. Двама прокурори – районният прокурор и прокурор работят 
съвместно в един и същи  кабинет. Съдебната администрация се помещава 
в малка стая от около 6 кв. м., където са работят 5 служители на 4 бюра.  
Архивът на прокуратурата е разположен в стая в мазето на съдебната 
сграда, като в него на отделен стелаж е обособено място за веществени 
доказателства.  

Проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на 
административната дейност и организацията по образуването и 
движението на прокурорските преписки, както и приключването им в 
установените срокове.  

Проверката на РП - гр. Етрополе обхваща периода 01.01.2013г. – 
31.12.2014г. година. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 
2013г.  и 2014г. 

/ Данните са от предоставените от РП- Етрополе справки/ 
Щатната осигуреност на прокурорите за 2013г. в РП – Етрополе е от 

6.5 души. През проверявания период 2013г. в РП - Етрополе са работили 
общо 2 прокурори. Щатната осигуреност на администрацията в РП- 
Етрополе е 4.5 щатни бройки за съдебни служители. 
 Брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец -             
няма. 
 Общо в Районна прокуратура – Етрополе, за периода от 01.01.2013г. 
до 31.01.2013г. са работили 2 прокурори. Няма незаети щатни бройки за 
прокурори. 
 Щатната осигуреност на прокурорите за 2014г. в РП – Етрополе е от 
2 души. През проверявания период 2014г. в РП - Етрополе са работили 
общо двама прокурори, като в периода  от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.,  
няма отсъствали прокурори за повече от един месец. 
 През 2014г. няма незаети щатни бройки за прокурори. 
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Щатната осигуреност на администрацията в РП- Етрополе и през 
2014г.  е от 4.5 души. 
 В районна прокуратура Етрополе през отчетния период са работили 
5 служители както следва: административен секретар; съдебен секретар, 
главен счетоводител - 0.5 щатна бройка, съдебен деловодител и призовкар. 
 Всички длъжности са били заети през проверявания период. 

1. В РП - Етрополе се водят 57 книги /дневници, регистри, 
азбучници/.  От тях водени на основание:  Правилника за организация на 
дейността на администрацията на прокуратурата в Република България 
/ПОДАПРБ/ (отм.) – 20 броя: Входящ дневник ЕДСД; Изходящ дневник; 
Азбучник на входящия дневник; Описна книга на досъдебните 
производства водени от разследващ полицай; Описна книга за 
образуваните бързи и незабавни производства; Описна книга на 
следствените дела; Описна книга за работата на РП-Етрополе по 
наказателно съдебния надзор – книга на внесените в съд обвинителните 
актове; Описна книга за работата на РП-Етрополе по наказателно съдебния 
надзор – книга на внесените в съд споразумения; Книга за внесените 
предложенията в съд  по чл. 78а от НК; Азбучник на обвиняемите лица към 
описните книги за внесените в съд обвинителни актове, споразумения и 
предложения по чл. 78 а НК; Книга за изпълнение на присъдите; Азбучник 
към книгата за изпълнение на присъдите; Докладна книга; Разносни книги 
-   пощенска книга;    книга за кореспонденция с други органи;    разносна 
книга за получени от съда присъди за изпълнение; Архивна книга; Касова 
книга; Инвентарна книга;  Книга ведомост за изплащане на трудови 
възнаграждение; Заповедна книга;  Книга за постъпили и съхранявани  
веществените доказателства; 
 2. по указание на ВКП – 32 броя -  Ревизионна книга за констатации 
и предписания на контролни органи по спазване на трудовото 
законодателство; Книга за задържаните лица; Книга за принудителните 
медицински мерки; Книга за върнатите  дела от РП – за доразследване; 
Регистър на върнатите от съда дела; Книга за преписки и дела на 
специален надзор; Книга на подадените протести; Книга на 
оправдателните присъди; Командировъчна книга; Регистър на изпратените 
уведомления до КУИППД; Книга за възложените предварителни проверки; 
Книга за начален инструктаж на работниците и служителите по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; Книга за 
периодичен инструктаж на работниците и служителите по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна охрана; Книга за отчитане на 
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извънреден труд; Входящ регистър по обществените поръчки; Регистър на 
договорите за възлагане на обществени поръчки и на публични покани; 
Регистър за представените документи при осигурителя за изчисляване и 
изплащане на парични обезщетения от ДОО – за регистриране на 
болнични листове; Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за 
предотвратяване на конфликт на интереси; Регистър по чл. 15 от Указ 
612/26.08.1965 г. за печатите; Регистър за регистрация на проведените 
обучения на магистрати и съдебни служители; Генератор на 
идентификатори- по ЕИСПП; Дневник на лица с две, три и повече 
неприключени досъдебни производства; Регистър за срочността на 
разследването; Регистър на лица с неприключили НП; Национална 
информационна система „Бюра съдимост”; Регистър на лица с мярка за 
неотклонение; Система за случайно разпределение на преписки и дела 
„Low Choice”; Унифицирана информационна система; Счетоводен продукт 
„Конто”; Програма за работните заплати „Омега тим”; Описна книга за 
спрени дела срещу известен извършител; Описна книга за спрени дела 
срещу неизвестен извършител; Програмен продукт – достъп до НБД 
„Население”. 
               3. по собствена преценка:  Книга за призованите лица;   Книга за 
насрочените съдебни заседания; Дневник за издаване на трудови книжки; 
Регистър на трудовите договори; 
 От всички гореизброени дневници, регистри и книги 45 броя се водят 
на хартиен носител. Водените на електронен носител са 12 броя. 

Същият брой книги и дневници водени както на хартиен носител, 
така и на електронен носител са били използвани и през 2014г. 

В РП- Етрополе са инсталирани версии на правно-информационните 
програми „Апис 7”, Специализиран софтуер за мониторинг и контрол на 
вещите лица, Достъп до НБД”Население” и Национална информационна 
система „Бюра съдимост” 

Деловодни програми: от 2007г. се използва Унифицирана 
информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 
предоставена от ВКП и програма за случайно разпределение на делата 
„Law Choice”. В РП- Етрополе  от 2007г. се   използват и Програма за 
регистрация на проведени обучения на магистратите и съдебните 
служители,  Генератор на идентификатори – ЕИСПП и  Счетоводен 
програмен продукт „Конто” и  Програмен продукт за работните заплати 
„Омега тим”. 
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 Случайният принцип на разпределяне на делата е въведен в Районна 
прокуратура гр.Етрополе със заповед № 13/03.05.2006г. С нарочен 
дневник, на книжен носител е извършвано разпределението на 
преписките по прокурори. 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор 
на Република България и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на В. Първанов - 
зам. главен прокурор при ВКП,  относно организацията за случайно 
разпределение на преписки и дела, новопостъпилите преписки и дела в РП- 
Етрополе се разпределят чрез програмния продукт за случайно 
разпределение на преписки и дела, предоставен от  ВСС – „Law Choice” 
чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването 
им, съгласно Заповед № 17/15.10.2010 г. на Хр. Христов – и.д. 
административен ръководител на РП- Етрополе. Със същата заповед да 
работи с програмата „Law Choice”, да инсталира, поддържа, архивира и 
обновява програмата е определена В.Т. – съдебен секретар в РП- Етрополе. 
 Съгласно Заповед № 49/30.12.2009 г. на РП-Етрополе, са 
определени четири групи, в които да се разпределят новопостъпилите 
преписки и досъдебни производства, както следва: Група „Присъди”; 
Група „Преписки”; Група „Досъдебни производства”; Група „Бързи 
производства”. 
 В така определените групи са включени и двамата работещи в РП-
Етрополе прокурори /реално и по щат/ - Районен прокурор В. Григорова и 
прокурор Хр. Христов, като на всеки от тях е определена натовареност от 
по  100% . В случаите, когато дежурния прокурор е уведомяван по 
телефона за образувано досъдебно производство и съответно давал 
указания, то същото му се разпределя „по дежурство”. На принципа 
„определен” се разпределят преписки и досъдебни производства на 
прокурор Хр. Христов включен съгласно Заповед № 275/2009 г. на СОП в 
специализирано звено в района на СОП за работа по престъпления, 
осъществени с участие на служители на ДАНС,  МВР, ГД ”Охрана” и ГД 
”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието.    
 От случайното разпределение на преписки и дела се изключват 
отсъстващите прокурори поради ползване на платен годишен отпуск, 
участие в семинари, обучения, отпуск за временна нетрудоспособност и 
други.   
 Протокол от разпределянето се прилага към всяка преписка и 
досъдебно производство.  
 Ежеседмично се извършва архивиране по прилагане на „Law 
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Choice”, което се съхранява в папка в РП-Етрополе, като ежемесечно 
информацията по прилагане на програмата се архивира и се изпраща по 
електронната поща на СОП и ВКП, за сведение. 
 Посочените по-горе дневници и книги се водят пълно и точно от 
съдебните служители в РП-Етрополе, като ежедневно се вписват данните, 
отразяващи движението на преписките и делата, постъпили и изходящи от 
прокуратурата. Всички входящи и изходящи движения се отразяват и в 
УИС. 
 Цялостна дейност по водене и отчитане на статистическите данни се 
осъществява съгласно горепосочените указания на Главния прокурор на 
Република България, като се изготвят ежемесечни, тримесечни, 
шестмесечни и годишни статистически таблици.  
 Аналитичната дейност в прокуратурата се изразява в изготвянето на 
годишни и полугодишни аналитични доклади за дейността на РП-
Етрополе, които се изпращат на горестоящите прокуратури : ОП-София, 
АП-София и ВКП-София. 
 Съгласно Заповед № 239/2009 г. на Главния прокурор на Р България 
на всяко шестмесечие и годишно, административния ръководител изготвя 
доклад за дейността на Районна прокуратура – Етрополе, към който 
задължително приложение са и шестмесечни и годишни аналитични 
доклади относно върнатите от съда дела, причините за връщането им и 
констатирани проблеми.   Изготвяни са становища и анализи относно 
качеството на прокурорската дейност, причините за забавяне на 
движението на делата в досъдебна фаза, становища  във връзка с 
предложения за законодателни промени и др. 
 През 2013 и 2014 година в РП-Етрополе, няма наложени наказания от 
административния ръководител,  предложения за поощрения / чл.304,ал.1 
ЗВС/  и  предложения за налагане на дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 
и 2 ЗВС/. 
 В Районна прокуратура гр.Етрополе, се е водил Регистър за 
постъпилите веществени доказателства. Същите се завеждат в Регистъра и 
носят пореден инвентарен номер. Съгласно разпоредбата на чл. 105 от 
Правилника за организацията и дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Р. България/отм. с бр.6 на ДВ от 10.12.2013г./ 
веществените доказателства съхранявани в прокуратурата са  проверявани 
ежегодно от комисия, назначена от административния ръководител. 
Констатациите от проверката са отразени в протокол, който се прилага към 
книгата за веществени доказателства. Съставяни са протоколи по 
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отношение на веществените доказателства, подлежащи на унищожаване и 
основанието за унищожаването им. Протоколите се утвърждават от 
административния ръководител.  
 Няма веществени доказателства по отношение, на които не е 
изготвено  разпореждане от прокурор или постановлението за 
разпореждането да не е изпълнено. В РП-Етрополе няма обособено 
помещение за съхраняване на веществените доказателства, за тази цел се 
използва архивното помещение. 
 Със заповед №29/23.05.2014г. на административния ръководител на РП- 
Етрополе –В. Григорова  се води Книга за веществените доказателства с точно 
определени изисквания, посочени в ПАПРБ /обн. в  ДВ, бр. 106 от 10.12.2013г. 
/както и копията от протоколите за действия по разследването и от изходящите 
документи да се съхраняват в приложение към книгата за веществените 
доказателства. За приемането, съхраняването и предаването на веществени 
доказателства в е определена В.Ив. – съдебен деловодител в РП- Етрополе. С 
горепосочената заповед се отменят заповеди №51/30.12.2009г., №44/23.08.2010г. и 
№66/01.12.2010г. на административния ръководител на РП- Етрополе. 

Новата книга за ВД  съдържа входящ №/номер/  и дата на завеждане на 
веществените доказателства, номер на ДП, номер на протокол за 
съответното действие по разследването, трите имена на лицето, което е 
съставило протокола и иззело ВД, пълно описание на ВД, подпис на 
прокурора, дата на предаване, опис на изходящите документи, основание 
за предаване, имената и длъжността на приемащия ВД с подпис.   

В РП- Етрополе периодично се прави ревизия на веществените 
доказателства и които подлежат на унищожаване, се унищожават. 
Унищожаването се извършва от комисия, състояща се от прокурор и двама 
съдебни служители. За унищожаването се съставя протокол, в който се 
отбелязват по вид, количество и размер унищожените веществени 
доказателства, както и тяхното състояние. Въз основа на съставения 
протокол се прави  отбелязване в книгата за ВД. 

В районна прокуратура гр. Етрополе през 2013 г. са издадени  83 броя 
заповеди. В районна прокуратура гр. Етрополе през 2014 г. са издадени  96 
броя заповеди. Същите се съхраняват в папка подредени по хронологичен 
ред. Всяка една заповед съдържа: номер, дата на издаване и основание за 
издаване. Лицата, по отношение на които се издават заповедите за сведение 
или за изпълнение, полагат подписи на оригинала, с който удостоверяват 
уведомяването.    
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          - по указание на Главния прокурор – 28  броя за 2013г./33 броя за 
2014г./ 
          - по собствена преценка –  55 броя за 2013г./ 63 броя за 2014г./ 
 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2013г. 
- по инициатива на административния ръководител- няма 

 - по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт- -  
в изпълнение на плановете на ВАП и СОП по надзора за законност, защита 
на обществения интерес и правата на гражданите през 2013 г. от прокурора, 
определен за работа по този надзор са образувани и извършени общо 21 
бр.преписки, като всичките са решени. От тях по изискани документи, 
приети решения и подзаконови нормативни актове от Общинския съвет гр. 
Етрополе, на основание чл. 145, ал.І, т.1 от ЗСВ са извършени 14 бр. на 
основание чл. 145, ал.І, т.2 са извършени 4 бр. лични проверки и на 
основание чл. 145, ал.І, т.3 са извършени 3 бр. проверки, възложени на 
други органи, кмета на община Етрополе и началника на РУП-Етрополе. 
 На основание чл. 145, ал.І, т.6 от ЗСВ е изготвено едно предложение 
до кмета на Община Етрополе, което е уважено. 
 През 2013 година са проверени общо 153 бр. издадени 
административни актове, приети решения на ОбС-гр.Етрополе. 
Извършвани са и други проверки, като  за всички извършени проверки са 
изготвени  съответните справки и е уведомявана СОП. 
 - на прокуратурата от други органи на съдебната власт-  1 бр. През 
месец декември на 2013 година е извършена цялостна ревизия на дейността 
в РП-Етрополе за цялата 2012 г. и за периода от 01.01. 2013 г. до 30.09.2013 
г. от прокурори в СОП съгласно заповед № 944/21.10.2013 г. на 
административен ръководител и  окръжен прокурор на СОП. 
 Ревизиращият екип не е констатирал допуснати пропуски по 
движението на делата, срочността и законосъобразността на произнасянето 
по проверените актове. Няма отправени препоръки 
 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2014г. 
- по инициатива на административния ръководител- няма 

 - по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт- -   
в изпълнение на плановете на ВАП и СОП по надзора за законност, защита 
на обществения интерес и правата на гражданите през 2014 г. от прокурора, 
определен за работа по този надзор са образувани  10 броя преписки, по 
които са извършени проверки, като всичките са решени по същество. За 
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извършените проверки са изготвяни писмени справки до СОП. От тях по 
изискани документи, приети административни  актове и решения от 
Общинския съвет гр. Етрополе, на основание чл. 145, ал.І, т.1 от ЗСВ е 
извършена 1 проверка, на основание чл. 145, ал.І, т.2 са извършени 5 бр. 
лични проверки и на основание чл. 145, ал.І, т.3 са извършени 4 бр. 
проверки, възложени на други органи, кмета на община Етрополе и 
началника на РУ МВР-Етрополе. 
 През отчетната година са проверени общо 15 бр. административни 
актове, индивидуални, общи и нормативни, приети решения на 15 
бр.заседания на  ОбС-гр.Етрополе. Извършени са и други проверки - по 
изискани административни актове, приети решения на ОбС-Етрополе. 
- лични проверки от прокурор осъществяващ дейността по надзора – 5 бр.; 
- възложени проверки на други органи – 4 бр.  
 - на прокуратурата от други органи на съдебната власт-  2 бр. 
През месец декември на 2014 година е извършена проверка за спазване 
принципа на случайното разпределение на преписките и  делата в РП-
Етрополе, за периода  01.01. 2014 г.- до 01.07.2014 г. от прокурори в СОП 
съгласно заповед № 510/19.06.2014 г. на административен ръководител и  
окръжен прокурор на СОП. 
 При извършената проверка на РП-Етрополе по документи и на място 
не са установени пропуски при разпределението на преписките и делата на 
случайния принцип, като създадената от Административния ръководител 
на прокуратурата организация относно спазване на същия е на много добро 
ниво. 
 На 25.11. 2014 година е извършена комплексна ревизия за дейността в 
РП-Етрополе за цялата 2013 г. от прокурори в СОП съгласно заповед № 
991/03.11.2014 г. на административен ръководител и  окръжен прокурор на 
СОП. 
 Ревизиращият екип на СОП не е констатирал допуснати пропуски и 
нарушения по движението на делата, срочността, обосноваността и 
законосъобразността на произнасянето по проверените актове, изготвени 
през 2013 г.  
 Няма препоръки за отстраняване на пропуски и нарушения, 
констатирани през минали ревизии и проверки, както и препоръки за 
отстраняване на пропуски и нарушения, поради липса на такива. 
 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2013г. и през 2014г. - прокурорите и 
съдебните  служители от РП- Етрополе са участвали в редица семинари и 
обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 
2013г. и 2014г. 

През 2013г. в районна прокуратура  - гр. Етрополе общият брой на 
преписките е бил 213, като броят на новообразуваните преписки е бил 201 
броя, а образувани от предходни периоди – 12 броя. От тях през 2013г. са 
решени 204 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 
производство /ДП/ - 139 броя. От тези откази 24 броя преписки са 
обжалвани, потвърдени са 19 броя, а 5 броя – отменени. 
 Образувани досъдебни производства – общо 48 броя. 
 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 
Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 
89/10.03.2011г./ общо – 14 броя.  
 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 
главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 
приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 
продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 
89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - 3 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 
орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 
№И 89/10.03.2011г./ – 99 броя, а броят на преписки, върнати след 
извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 
89/10.03.2011г./ - 96 броя. 
 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 
проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2010г./- 2 броя. 
 Останали нерешени преписки в края на 2012г. от образуваните 
преди 31.12.2011г. – няма. 

През 2014г. в районна прокуратура  - гр. Етрополе общият брой на 
преписките е бил 225, като броят на новообразуваните преписки е бил 213 
броя, а образувани от предходни периоди – 12 броя. От тях през 2014г. са 
решени 214 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 
производство /ДП/ - 149 броя. От тези откази 30 броя преписки са 
обжалвани, потвърдени са 21 броя, а 9 броя – отменени. 
 Образувани досъдебни производства – общо 43 броя. 
 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 
Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 
89/10.03.2011г./ общо – 13 броя.  
 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 
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главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 
приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 
продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 
89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - няма. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 
орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 
№И 89/10.03.2011г./ – 117 броя, а броят на преписки, върнати след 
извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 
89/10.03.2011г./ - 66 броя. 
 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 
проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ - 2 броя. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 
НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2013г. са общо 236 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 132 броя, 
образувани в предходен период - 67 броя, новообразувани бързи 
производства - 37 броя, новообразувани незабавни производства – няма.  

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 
през 2014г. са общо 302 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 137 броя, 
образувани в предходен период - 115 броя, новообразувани бързи 
производства - 50 броя, новообразувани незабавни производства – няма.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2013г. досъдебни, бързи и незабавни 
производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 
от НПК срокове - 200 броя, от тях: новообразувани ДП през 2013г.- 103 
броя, образувани в предходен период – 61 броя, като общо образуваните 
ДП – 164 броя, новообразувани бързи производства през 2013г. – 36 броя, 
новообразувани незабавни производства – няма. Останали нерешени към 
края на 2013 г. са 8 ДП, по които разследването е приключило, но се 
намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2014г. досъдебни, бързи и незабавни 
производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 
от НПК срокове - 268 броя, от тях: новообразувани ДП през 2014г.- 115 
броя, образувани в предходен период – 108 броя, като образуваните ДП 
през 2014г. са 223броя, новообразувани бързи производства – 45 броя, 
новообразувани незабавни производства – няма. Останали нерешени към 
края на 2014 г. са 9 ДП, по които разследването е приключило, но се 
намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 
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НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по които 
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 20 броя, по 
които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК 
– 17 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия 
ред – 4 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2014г., по които 
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 21 броя, по 
които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК 
– 24 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия 
ред – 5 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по 
които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – няма, 
в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, няма и при които е постановено 
разследването да се извърши по общия ред . 

През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са 
изпратени на разследващ орган – 2 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам 
е извършил необходимите действия – няма. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2014г., по 
които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – няма 
броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, няма и при които е 
постановено разследването да се извърши по общия ред.  

Няма такива ДП, които през проверявания период на основание 
чл.242, ал.2 от НПК да са изпратени на разследващ орган, а ДП по които 
прокурорът сам е извършил необходимите действия – няма. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2013 г. са общо 50 броя. 
От тях спрени срещу неизвестен извършител -  50 броя, спрени срещу 
известен извършител – няма. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2014 г. са общо 72 броя. 
От тях спрени срещу неизвестен извършител -  72 броя, спрени срещу 
известен извършител – няма. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са   1 
брой, като от възобновените – 1 брой е срещу неизвестен извършител, няма 
възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2014г. са   6 
броя, като от възобновените – 6 броя са срещу неизвестен извършител, 
няма възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са общо 77 
броя, от тях – 14 броя са водени срещу известен извършител, а 63 броя са 
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срещу неизвестен извършител. Няма обжалвани пред съда. Обжалвани 
пред по-горестоящи прокуратури постановления за прекратяване -няма. 
Служебно отменени постановления за прекратяване на ДП - няма. От общо 
прекратените НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 46 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 80 
броя, от тях уважени са 78 броя. Направени искания от наблюдаващия 
прокурор за продължаване срока на разследването до административния 
ръководител на съответната прокуратура – 50 броя, уважени са всички 50 
броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 
срока на разследването до административния ръководител на по-
горестоящата прокуратура – 2 броя, всички уважени. 

Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
реда на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2014г. са общо 109 
броя, от тях – 14 броя са водени срещу известен извършител, а 95 броя са 
срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда е 1 брой, което е  
отменено. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за 
прекратяване – няма. Служебно отменени постановления за прекратяване 
на ДП – няма. От общо прекратените НП, прекратени поради изтекъл 
давностен срок са 72 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 89 
броя, от тях уважени – 87 броя, неуважени – 2 броя. Направени искания от 
наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 
административния ръководител на съответната прокуратура – 25 броя, 
уважени са всичките 25 броя. Направени искания от наблюдаващия 
прокурор за продължаване срока на разследването до административния 
ръководител на по-горестоящата прокуратура – 2 броя, уважени са 2 броя,  
неуважени няма. 

Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
реда на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 
През 2013г. РП - гр. Етрополе е внесла в съда 23 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 19 броя, а 4 
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броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с 
внесени обвинителни актове – няма.  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  
23 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 10 броя, от тях 
протестирани – няма. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 
няма. 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. 
НПК/ - 8 броя, от тях протестирани – няма.   Оправдателни присъди по 
глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - няма. В хода на съдебното 
следствие са постигнати 13 броя споразумения.  

През 2013г. са внесени 46 броя споразумения за решаване на делото 
в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – всички. Броят на 
неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – няма. 

През 2013г. от РП - гр. Етрополе са внесени 2 броя 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 предложения на прокуратурата са 2 броя, върнати от съда 
предложения – няма.  

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Етрополе са 
участвали в 115 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 
дела с участие на прокурор – 4 броя. 

През 2013г. са приведени  в изпълнение 63 присъди и определения за 
одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – по 
една присъда с наложено наказание ЛОС – Р №23/2013г., като към края на 
отчетния период същата е приведена в изпълнение,   неприведени присъди 
в срок – няма.  

През 2014г. РП - гр. Етрополе е внесла в съда 28 броя обвинителни 
акта. По досъдебни производства образувани през годината са 23 броя, а 5 
броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела по 
внесени обвинителни актове – няма. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  
34 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 26 броя, от тях 
протестирани – няма. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 1 
брой, която е протестирана, резултат от протеста –неразгледан към датата 
на проверката. 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК /чл.371 и сл. 
НПК/ - 15 бр., от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди 
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по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие 
са постигнати 7 броя споразумения.  

През 2014г. са внесени 56 броя споразумения за решаване на делото 
в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – всички 56 броя. 
Брой на неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 
няма. 

През 2014г. от РП - гр. Етрополе са внесени 3 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. Решени от 
съда – 3  броя. Уважени предложения на прокуратурата са 3 броя. Върнати 
от съда предложения – няма. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Етрополе са 
участвали в 152 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 
дела с участие на прокурор – 6 броя. 
 През 2014г. са приведени  в изпълнение 80 присъди, отлагания на 
изпълнение на наказанието – няма,   неприведени присъди в срок – няма. 
 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 
В хода на проверката беше проверено движението на прокурорски 

преписки, по които има откази за образуване на досъдебно производство, 
досъдебни производства, по които е било постановено прекратяване, 
спрени НП срещу известен и срещу неизвестен извършител, НП с 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание, ДП приключили с обвинителен акт.  

Във всички наблюдателни преписки/НП/ е приложена бланка с 
подробни искания и становища на прокурора, в която са отбелязани 
позиция на прокурора по обвинението, дали делото е решено при 
условията на съкратеното съдебно следствие, позиция на прокурора по 
отнемането на вещи на основание чл. 53 от НК, позиция на прокурора по 
предявения граждански иск, позиция на прокурора, по зачитане на 
предварителното задържане като изтърпяна част от наказанието по чл. 
59 от НК, произнасянето на съда по обвинението, по вида и размера на 
наложеното наказание, по гражданския иск и разноски по делото, 
становище на прокурора по основанието за протестиране – при 
осъдителна и  при оправдателна присъда. Бланката, обикновено е 
попълнена  от прокурора изготвил обвинителния акт и участвал в 
последното съдебното заседание. 
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На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за 

отказ от образуване на ДП за 2013г. и 2014г. 
 

 Пр.пр.№ 281/2014г. по описа на РП-Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Виолета Григорова. / Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор от 08.05.2014г./. Преписката е била образувана по 
докладна записка рег. №1923/2014г. на РУП-Етрополе за неподновяване на 
разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие от Б.Ц.Б., за което 
му е съставен АУАН.  С разпореждане от 26.05.2014г. прокурор Виолета 
Григорова възлага на  РУП-Етрополе извършването на допълнителна 
проверка проверка с дадени указания. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в РП-Етрополе на 05.06.2014г. /Върху писмото до 
РП-Етрополе е написано ръчно името на наблюдаващия прокурор и 
датата на разпределяне на преписката – 05.06.2014г./. С постановление 
от 10.06.2014г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че не са налице 
данни за извършено престъпление по чл. 339, ал.1  и за образуване на ДП и 
налице са основанията на чл. 9, ал.2 от НК. Като основание за 
постановяването на отказа е са посочени чл. 199, ал.1 и чл. 213, ал.1, вр. 
чл.24, ал.1,т.1, от НПК, вр. чл. 9,  ал.2 от НК. В диспозитива е записано 
копие да бъде изпратено на Началника на РУП- Етрополе и че  
постановлението подлежи на обжалване пред ОП- София. 

Пр. пр. № 347/2014 г. по описа на РП - Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Виолета Григорова. /Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е образувана по сигнал на М.Д.Т. за 
извършена на 28.05.2014 г. кражба на личен лек автомобил. Извършена е 
проверка от органите на МВР и изпратена докладна записка от началника 
на РУП-Етрополе. С постановление от 19.06.2014 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 199, чл. 213 и чл. 24, ал.1, т. 1 от 
НПК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, като не е посочен срок на 
обжалване./Приложено е съобщение за връчен препис от 
постановлението на подалия сигнала./ 
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Пр. пр. № 432/2013 г. по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Виолета Григорова. /Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е образувана по жалба от М.Н.В. с 
оглед данни за престъпление по чл. 323 от НК. Извършена е проверка от 
органите на МВР и изпратена докладна записка от началника на РУП-
Етрополе. С постановление от 30.09.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 199, чл. 213 и чл. 24, ал. 1, т. 1 
от НПК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, като не е посочен срок на 
обжалване. /Приложено е съобщение за връчен препис от 
постановлението на жалбоподателя./ 

Пр. пр. № 305/2013 г. по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Виолета Григорова. /Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е образувана по жалба от П.Н.П. срещу 
П.П.И. с оглед данни за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Извършена е 
проверка от органите на МВР и изпратена докладна записка от началника 
на РУП-Етрополе. С постановление от 28.06.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 199, чл. 213 и чл. 24, ал. 1, т. 1 
от НПК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, като не е посочен срок на 
обжалване. /Приложена е обратна разписка за връчен препис от 
постановлението на жалбоподателя./ 
 Пр.пр.№ 289/2014г. по описа на РП-Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Христо Христов. / Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор от 12.05.2014г./. Преписката е била образувана по 
повод два броя жалби от Я.Н.К. С разпореждане от 15.05.2014г. прокурор 
Христо Христов възлага на  РУП-Етрополе извършването на проверка с 
дадени указания. След извършена проверка, преписката е постъпила в РП-
Етрополе на 29.05.2014г. /Върху писмото до РП-Етрополе е написано 
ръчно името на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на 
преписката – 29.05.2014г./. С постановление от 10.06.2014г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
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част е записано, че не са налице данни за извършено престъпление по чл. 
216 и за образуване на ДП. Като основание за постановяването на отказа е 
са посочени чл. 199, ал.1 и чл. 213, ал.1, вр. чл.24, ал.1,т.1  от НПК. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на Я.Н.К. и че  
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 213, ал.2 от НПК. 

Пр.пр. № 286/2013г. по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Христо Христов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е образувана по сигнал от К.Н.Ф. срещу Г.Й. за 
престъпление по чл. 206 от НК. Без да бъде извършвана проверка по 
преписката, с постановление от 05.06.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 199, чл. 213 и чл. 24, ал. 1, т. 1 
от НПК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, като не е посочен срок на 
обжалване. Срещу постановлението била подадена жалба от К.Н.Ф. и с 
постановление от 16.07.2013г. Софийска окръжна прокуратура (СОП) по 
тяхна пр.пр.№ 3203/2013г. потвърдила произнасянето на РП – Етрополе. 
Постановлението на СОП също било обжалвано от К.Н.Ф. пред Софийска 
апелативна прокуратура (САП), която с постановление от 28.08.2013г. по 
пр.пр. № 2946/2013 г. отменила постановлението на СОП от 16.07.2013г., 
както и постановлението на РП – Етрополе от 05.06.2013г. Материалите по 
преписката били върнати в РП – Етрополе. С постановление от 
13.09.2013г. прокурор Христо Христов постановил отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че по 
преписката липсват данни за извършено престъпление от общ характер на 
територията на община Етрополе, а компетентна да се произнесе по случая 
съобразно правилата за местната подсъдност по чл. 36, ал. 1 от НПК е 
Софийска районна прокуратура. Като основание за постановяването на 
отказа са посочени чл. 199, чл. 213 и чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В 
диспозитива е записано, че материалите по преписката, заедно с екземпляр 
от постановлението, се изпращат на СРП по компетентност, а копие от 
постановлението следва да се изпрати на подателя на сигнала - за сведение. 
/Приложена е обратна разписка за връчен препис от постановлението на 
подателя на сигнала./ 

Пр.пр.№ 330/2014г. по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Христо Христов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
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прокурор./ Преписката е била образувана в РП – Етрополе по повод жалба 
на Н.Я.К, заведена в РП на 03.06.2014г. Разпределена е на прокурор 
Христов на 03.06.2014г. С разпореждане от 04.06.2014г. е възложена 
проверка. Даден е срок 20 дни. Преписката е постъпила в РП - Етрополе на 
23.06.2014г. С постановление от 27.06.2014г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че „по смисъла на разпоредбата на чл.93, т.9 от НК и 
представлява маловажен случай на престъпление по чл.216, ал.4, вр.ал.1 
от НК. Съгласно разпоредбата на чл.218в, т.1 от НК, за маловажни 
случай на престъпление по чл.216, ал.4 от НК, когато предмет на 
престъплението е частно имущество, какъвто е настоящия случай, 
наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия”. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
по – горестоящата прокуратура, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /В УИС и във входящия дневник преписката е заведена в 
деня на получаването й в РП – Етрополе. В НП е приложено съобщение за 
връчването на препис от постановлението/. 
 Пр.пр.№ 268/2013г. по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Христо Христов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Преписката е била образувана в РП – Етрополе по повод писмо 
на Директора на РДГ – София, ведно с АУАН, получено в РП на 
18.05.2013г. Разпределена е на прокурор Христов на 18.05.2013г. С писмо 
от 21.05.2014г. е възложена проверка. Даден е срок 20 дни. Преписката е 
постъпила в РП - Етрополе на 11.06.2013г. С постановление от 26.06.2013г. 
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в конкретния случай е приложима 
разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано копие да се 
изпрати на Директора на РДГ- София, както и че постановлението подлежи 
на обжалване пред по – горестоящата прокуратура на основание чл.213, 
ал.2 от НПК. /В УИС и във входящия дневник преписката е заведена в деня 
на получаването й в РП – Етрополе. В НП е приложено съобщение за 
връчването на препис от постановлението/. 

Проверени още:  Пр.пр.№ 279/2014г. по описа на РП-Етрополе с 
наблюдаващ прокурор Виолета Григорова,, Пр.пр.№ 275/2014г. по описа 
на РП-Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова,, Пр.пр.№ 
278/2014г. по описа на РП-Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета 
Григорова, Пр.пр.№ 300/2014г. по описа на РП-Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Виолета Григорова, Пр.пр.№ 223/2014г. по описа на РП-
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Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов, Пр.пр.№ 188/2014г. по 
описа на РП-Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов, Пр.пр.№ 
274/2014г. по описа на РП-Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо 
Христов,  Пр.пр.№ 303/2014г. по описа на РП-Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Христо Христов, Пр.пр.№ 617/2014г. по описа на РП – Етрополе, 
с наблюдаващ прокурор Христо Христов; Пр.пр.№ 615/2014г. по описа на 
РП – Етрополе, с наблюдаващ прокурор Христо Христов; Пр.пр. № 
321/2013г. по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ прокурор Христо 
Христов, Пр.пр. № 315/2014г. по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ 
прокурор Христо Христов,  Пр.пр.№ 175/2014г. по описа на РП – 
Етрополе, с наблюдаващ прокурор Христо Христов; Пр.пр. № 321/2013г. 
по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ прокурор Христо Христов, 
Пр.пр. № 315/2014г. по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ прокурор 
Христо Христов, Пр.пр.№ 432/2013г. по описа на РП – Етрополе, с 
наблюдаващ прокурор Виолета Григорова; Пр.пр.№ 440/2013г. по описа на 
РП – Етрополе, с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. В диспозитива 
на постановленията се посочва, че подлежат на обжалване по реда на чл. 
213, ал. 2 от НПК. Приложени са и съобщения (обратни разписки) за 
връчен препис от постановлението на жалбоподателя или на подалия 
сигнала. 

 
На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за  

спиране на досъдебно производство срещу неизвестен извършител за 
2013г. и 2014г. 

  
Пр.пр.№ 288/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 85/2014г. по 

описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е започнато на 10.05.2014 г. от РУП – Етрополе на 
основание/на бланката на РУП-Етрополе за уведомлението за започване 
на БП са отбелязани всички основания за започване - чл.356, ал.3, чл. 362, 
ал.3 от НПК-бързо и незабавно производство, без да е 
посочено/подчертано конкретното основание за бързо производство/ 
срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, 
т.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК по повод жалба от Г.П.Г.. Разследването е 
приключено с мнение за спиране, поради неразкриване на извършителя на 
престъплението. Материалите по преписката са постъпили в РП – 
Етрополе на 08.08.2014г.. С постановление от 08.08.2014г. досъдебното 
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производство е спряно на основание чл. 199, ал. 1, чл. 215, ал. 1 вр. чл.244 
ал.1 т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 
изпрати на Г.П.Г. и Й.К.П., копие от постановлението, ведно с делото, да 
се изпрати на РУП – Етрополе за продължаване на издирването на 
извършителя, съобразно чл.245, ал.1 от НПК. Посочено е, че 
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Етрополе. /Приложени са постановления обратни разписки на 
които е отбелязано, че пратката не е потърсена от получателя, няма 
данни да е извършван доклад след спирането на ДП/ 

Пр.пр.№ 319/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 93/2014г. по 
описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е започнато на 26.05.2014 г. от РУП – Етрополе на 
основание/на бланката на РУП-Етрополе за уведомлението за започване 
на БП са отбелязани всички основания за започване - чл.356, ал.3, чл. 362, 
ал.3 от НПК-бързо и незабавно производство, без да е 
посочено/подчертано конкретното основание за бързо производство/ 
срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 330, ал.1 
от НК. Разследването е приключено с мнение за спиране, поради 
неразкриване на извършителя на престъплението. Материалите по 
преписката са постъпили в РП – Етрополе на 07.08.2014г.. С постановление 
от 07.08.2014г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 199, 
ал. 1, чл. 215, ал. 1, вр. чл.244, ал.1 т.2 от НПК, като в диспозитива е 
отбелязано, че деянието следва да се квалифицира като престъпление по 
чл. 216, ал.1 от НК, като са посочени мотивите за това. В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на Ст.Д.Д., копие от 
постановлението, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Етрополе за 
продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, че 
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Етрополе. /Приложен е плик с постановлението с обратна 
разписка на която е отбелязано, че пратката не е потърсена от 
получателя, няма данни да е извършван доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр.№ 418/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 114/2014г. по 
описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е започнато по жалба на В.Х.Ас. на 16.07.2014 г. от РУП – 
Етрополе на основание/на бланката на РУП-Етрополе за уведомлението 
за започване на БП са отбелязани всички основания за започване - чл.356, 
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ал.3, чл. 362, ал.3 от НПК-бързо и незабавно производство, без да е 
посочено/подчертано конкретното основание за бързо производство/ 
срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, 
т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Материалите по преписката са постъпили в РП 
– Етрополе на 12.09.2014г.. С постановление от 10.10.2014г. досъдебното 
производство е спряно на основание чл. 199, ал. 1, чл. 215, ал. 1, вр. чл.244, 
ал.1 т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 
изпрати на В.Х.А., копие от постановлението, ведно с делото, да се 
изпрати на РУП – Етрополе за продължаване на издирването на 
извършителя. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-
дневен срок от получаването му пред РС – Етрополе. /Приложена е 
обратна разписка на която е отбелязано, че пратката е получена от 
получателя на 13.10.2014г., няма данни да е извършван доклад след 
спирането на ДП/. 

Пр.пр.№ 599/2013г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 155/2013г. по 
описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
Досъдебното производство е образувано на 09.11.2013г. срещу НИ за 
престъпление по чл.194, ал.1 от НК /в бланката на РУП – Етрополе са 
посочени всички основания за образуване на ДП, БП и НП без да зачертано 
подчертано точното основание за образуване/. РП – Етрополе е 
уведомена на 11.11.2013г., преписката е разпределена същия ден на 
прокурор Христов.  Материалите по преписката са постъпили в РП – 
Етрополе на 06.01.2014г. С постановление от 21.01.2014г. досъдебното 
производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В диспозитива 
на постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 
РУП – Етрополе за продължаване на издирването на извършителя, както и 
копие да бъде изпратено на пострадалия. Посочено е, че постановлението 
може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – 
Етрополе. Записано е също, че съобразно чл.245, ал.1 от НПК на всеки 4 
месеца, считано от датата на получаване на постановлението в РУП – 
Етрополе разследващия орган  задължително да съобщава на 
наблюдаващия прокурор за резултата от издирването. /няма данни да е 
извършван доклад след спирането на ДП, приложено в НП е известие за 
доставяне на пощенска пратка/ 

Пр.пр.№ 383/2013г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 88/2013г. по 
описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
Досъдебното производство е образувано на 29.07.2014г. срещу НИ за 
престъпление по чл.194, ал.1 от НК /в бланката на РУП – Етрополе са 
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посочени всички основания за образуване на ДП, БП и НП без да 
посочено/подчертано точното основание за образуване/. РП – Етрополе е 
уведомена на 29.07.2013г., преписката е разпределена същия ден на 
прокурор Христов.  Своевременно са правени искания за удължаване срока 
на разследване. Материалите по преписката са постъпили в РП – Етрополе 
на 03.02.2014г. С постановление от 28.02.2014г. досъдебното производство 
е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В диспозитива на 
постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – 
Етрополе за продължаване на издирването на извършителя, както и копие 
да бъде изпратено на пострадалия. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Етрополе. 
/няма данни да е извършван доклад след спирането на ДП приложено в НП 
е известие за доставяне на пощенска пратка/ 

Пр.пр.№ 642/2013г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 174/2013г. по 
описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова.  
Досъдебното производство е образувано на 12.12.2013г. с постановление 
на прокурор Григорова срещу НИ за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. 
Материалите по преписката са постъпили в РП – Етрополе на 06.02.2014г. 
С постановление от 10.02.2014г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 
записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Етрополе за 
продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия. Посочено е, че постановлението може да се 
обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Етрополе. Записано 
е също, че съобразно чл.245, ал.1 от НПК на всеки 4 месеца, считано от 
датата на получаване на постановлението в РУП – Етрополе разследващия 
орган  задължително да съобщава на наблюдаващия прокурор за резултата 
от издирването. /няма данни да е извършван доклад след спирането на ДП, 
приложено в НП е известие за доставяне на пощенска пратка/ 

Пр.пр.№ 244/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 754/2014г. по 
описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова.  
Досъдебното производство е образувано на 23.04.2014г. срещу НИ за 
престъпление по чл.194, ал.1 от НК /в бланката на РУП – Етрополе са 
посочени всички основания за образуване на ДП, БП и НП без да зачертано 
подчертано точното основание за образуване/. РП – Етрополе е 
уведомена на 23.04.2014г., преписката е разпределена същия ден на 
прокурор Григорова.  Материалите по преписката са постъпили в РП – 
Етрополе на 11.06.2014г. С постановление от 16.06.2014г. досъдебното 
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производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В диспозитива 
на постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 
РУП – Етрополе за продължаване на издирването на извършителя, както и 
копие да бъде изпратено на пострадалия. Посочено е, че постановлението 
може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – 
Етрополе. Записано е също, че съобразно чл.245, ал.1 от НПК на всеки 4 
месеца, считано от датата на получаване на постановлението в РУП – 
Етрополе разследващия орган  задължително да съобщава на 
наблюдаващия прокурор за резултата от издирването. /няма данни да е 
извършван доклад след спирането на ДП, приложено в НП е известие за 
доставяне на пощенска пратка/ 

Проверени още: Пр.пр.№ 190/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП 
№ 45/2014г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета 
Григорова, Пр.пр.№ 473/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 
136/2014г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета 
Григорова, Пр.пр.№ 474/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 
137/2014г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета 
Григорова, Пр.пр.№ 18/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 9/2014г. 
по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова, 
Пр.пр.№ 441/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 119/2014г. по описа 
на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова, Пр.пр.№ 
464/2013г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 114/2014г. по описа на РУП - 
Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов, Пр.пр.№ 402/2014г. по 
описа на РП – Етрополе, ДП № 110/2014г. по описа на РУП – Етрополе с 
наблюдаващ прокурор Христо Христов. 

 
На случаен  принцип бяха проверени следните прекратени досъдебни 

производства, включително и прекратени по давност за 2013г. и 2014г. 
 

Пр. пр. № 653/2013 г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 171/2013 г. 
по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е започнало на 07.12.2013 г. на основание чл. 212, ал. 2 от 
НПК срещу неизвестен извършител с оглед на местопроизшествие за 
престъпление по чл. 134, ал. 1 от НК. /В бланката са посочени всички 
основания за образуване на ДП, БП и НП/. Приложени са справки от УИС 
и ЦИССС. В хода на разследването са разпитани свидетели, назначена е 
била и е изготвена съдебно-медицинска експертиза. Със заключително 
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мнение от 03.01.2014 г. разследващият полицай е изпратил материалите по 
досъдебното производство в РП – Етрополе за прекратяване. С мотивирано 
постановление от 23.01.2014г. досъдебното производство е прекратено на 
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, като в 
обстоятелствената част е посочено, че липсват данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива на постановлението е 
записано копие да се изпрати на пострадалия и е посочен редът за 
разпореждане с веществените доказателства. Посочено е, че 
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Етрополе. /има приложена разписка за връчване на 
постановлението и за връщане на веществените доказателства/. 

Пр. пр. № 250/2014 г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 5010/2014 г. 
по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е започнало на 24.04.2014 г. на основание чл. 212, ал. 2 от 
НПК с извършване на оглед и изземване, срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. /В бланката са посочени всички 
основания за образуване на ДП, БП и НП/. Приложени са справки от УИС 
и ЦИССС. В хода на разследването са разпитани свидетели, назначена е 
била и е изготвена експертиза. Със заключително мнение от 30.05.2014 г. 
разследващият полицай е изпратил материалите по досъдебното 
производство в РП – Етрополе за прекратяване. С мотивирано 
постановление от 30.06.2014г. досъдебното производство е прекратено на 
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, като в 
обстоятелствената част е посочено, че липсват данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива на постановлението е 
посочен редът за разпореждане с веществените доказателства, но не е 
записано на кого да се изпрати копие от акта. Посочено е, че 
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Етрополе. /има приложена разписка за връчване на 
постановлението на Регионална митническа дирекция/ 

Пр. пр. № 252/2014 г. по описа на РП – Етрополе, БП № 772014 г. по 
описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 
производство е започнало на 25.04.2014 г. на основание чл. 356, ал. 3 от 
НПК с разпит на свидетел, срещу неизвестен извършител за престъпление 
по чл. 343б, ал. 1 от НК. /В бланката са посочени всички основания за 
образуване на ДП, БП и НП/. Приложени са справки от УИС и ЦИССС. С 
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постановление 08.05.2014 г. разследването е продължило по общия ред 
поради наличие на фактическа и правна сложност на делото, като е 
възложено на разследващ полицай от РУП – Етрополе. В хода на 
разследването са разпитани свидетели, назначена е била и е изготвена 
експертиза. Със заключително мнение от 10.06.2014 г. разследващият 
полицай е изпратил материалите по досъдебното производство в РП – 
Етрополе за прекратяване. С мотивирано постановление от 30.06.2014г. 
досъдебното производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, 
вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, като в обстоятелствената част е посочено, че 
липсват данни за извършено престъпление от общ характер. В диспозитива 
на постановлението е записано на РУП – Етрополе да се изпрати копие от 
акта за реализиране на административно-наказателна отговорност на 
извършителя на деянието. Посочено е, че постановлението може да се 
обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Етрополе.  

Пр. пр. № 284/2014 г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 86/2014 г. по 
описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 13.05.2014 г. срещу Г.П.Г. за престъпление 
по чл. 183, ал. 1 от НК. Приложени са справки от УИС и ЦИССС. В хода 
на разследването са разпитани свидетели и събрани други доказателства. 
Със заключително мнение от 10.06.2014 г. разследващият полицай е 
изпратил материалите по досъдебното производство в РП – Етрополе за 
предаване на съд на обвиняемия. С мотивирано постановление от 
19.06.2014г. досъдебното производство е прекратено на основание чл. 243, 
ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, като в обстоятелствената част е 
посочено, че липсват данни за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива на постановлението е записано да се изпрати копие от акта на 
пострадалата и на извършителя на деянието. Посочено е, че 
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Етрополе. /има приложени разписки за връчване на 
постановлението/. 

Проверени още:  
- Пр. пр. № 115/2014 г. по описа на РП - Етрополе, БП № 39/2014 г. 

по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов.  
- Пр. пр. № 231/2014 г. по описа на РП - Етрополе, ДП № 90/2014 г. 

по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
Производството е било прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 
24, ал. 1, т. 1 от НПК с постановление от 08.08.2014 г. В диспозитива на 
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постановлението е записано копие да се изпрати на пострадалия, както и 
на РУП – Етрополе за реализиране на административно-наказателна 
отговорност на извършителя на деянието. Посочено е, че постановлението 
може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – 
Етрополе. /има приложена разписка за връчване/.  

- Пр. пр. № 447/2014 г. по описа на РП - Етрополе, БП № 126/2014 г. 
по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
Производството е било прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 
24, ал. 1, т. 1 от НПК с постановление от 15.10.2014 г. В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на извършителя на 
деянието, както и на РУП – Етрополе за реализиране на административно-
наказателна отговорност на извършителя. Посочено е, че постановлението 
може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – 
Етрополе. /има приложена разписка за връчване/.  

- Пр. пр. № 378/2014 г. по описа на РП - Етрополе, ДП № 106/2014 г. 
по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 

- Пр. пр. № 532/2014 г. по описа на РП - Етрополе, ДП № 137/2014 г. 
по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 

 
прекратени по давност 
Пр. пр. № В-643/2001 г. по описа на РП – Етрополе, дознание № 

104/2001г. по описа на РПУ – Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо 
Христов. Производството е образувано на 30.10.2001 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 3 от НК. С постановление  
от 03.12.2001г. на РП – Етрополе производството е спряно на основание 
чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК (отм.). След извършена служебна проверка 
прокурорът установил, че на 03.12.2011 г. е изтекла предвидената в закона 
давност за наказателно преследване, поради което с постановление от 
11.04.2013 г. наказателното производство е прекратено по давност на 
основание чл. 243, ал. 1, вр. ал. 3,  вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК. В 
диспозитива е записано препис да се изпрати на пострадалия, както и че 
подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Етрополе. 
/приложено е съобщение за връчване на постановлението/ 

Пр. пр. № 670/2003 г. по описа на РП – Етрополе, дознание № 
114/2003г. по описа на РПУ – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета 
Григорова. Производството е образувано на 16.11.2003 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление  от 
30.12.2003г. на РП – Етрополе производството е спряно на основание чл. 
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239, ал. 1, т. 2 от НПК (отм.). След извършена служебна проверка 
прокурорът установил, че на 16.11.2013г. е изтекла предвидената в закона 
давност за наказателно преследване, поради което с постановление от 
23.12.2013 г. наказателното производство е прекратено по давност на 
основание чл. 243, ал. 1, вр. ал. 3,  вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК. В 
диспозитива е записано препис да се изпрати на пострадалия, както и че 
подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Етрополе. 
/приложено е съобщение за връчване на постановлението/ 

Проверени още от прекратените по давност: 
Пр. пр. № В-195/2001 г. по описа на РП – Етрополе, дознание № 

45/2001г. по описа на РПУ – Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо 
Христов, Пр. пр. № 427/2003 г. по описа на РП – Етрополе, дознание № 
19/2003г. по описа на РПУ – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета 
Григорова. 

 
Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 

производства  приключили с внесен в съда ОА и по реда на чл.381 и 
сл. от НПК /споразумение/ 

Пр.пр.№ 247/2013г. по описа на РП-Етрополе,  ДП № 57/2013г. по 
описа на РУП – Етрополе, с наблюдаващ прокурор, Христо Христов. / 
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 10.05.2013г./. 
Досъдебното производство е образувано на 09.05.2013г. от РУП – 
Етрополе срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по 
чл.195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1 от НК, като на 10.05.2013г. е уведомена 
РП-Етрополе, разпределено на прокурор Христо Христов на 10.05.2013г. С 
постановление от 16.10.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 15.10.2013г. / е повдигнато обвинение на Хр.М.П. за престъпление по 
чл.195, ал.1, т.4, пр. 1 и 2, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. 
чл.28, ал.1 от НК. С постановление от 16.10.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 15.10.2013г. / е повдигнато обвинение на Ив.Ц.Ив. 
за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр. 1 и 2, т.5 , вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 
18, ал. 1 от НК. С постановление от 28.11.2013г. прокурор Христов отделя 
материали за извършване на проверка за евентуално извършено 
документно престъпление. Досъдебното производство е постъпило в РП-
Етрополе на 04.11.2013г., разпределено на прокурор  Хр.Христов  на 
04.11.2013г. На 03.12.2013г. е внесен обвинителен акт РС- Етрополе. /В  
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. С присъда от 29.01.2014г. по НОХД 
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№143/2013г. по описа на РС-Етрополе, е признал подсъдимите за виновни. 
/Към НП-то е приложено копие от присъдата/ Отбелязано е, че 
присъдата е влязла в сила от 14.02.2014г. 

Пр.пр.№ 119/2013г. по описа на РП-Етрополе,  ДП № 21/2013г. по 
описа на РУП – Етрополе, с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 25.02.2013г./. 
Досъдебното производство е образувано на 11.03.2013г. от прокурор 
Христо Христов от РП-Етрополе срещу неизвестен извършител за 
извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.2, вр. чл. 194, ал.1 от НК. С 
постановление от 29.03.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 29.03.2013г. / е повдигнато обвинение на М.П.Г. за престъпление по 
чл.195, ал.1, т.2 и т. 7,  вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК. С 
постановление от 16.10.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 15.10.2013г. / е повдигнато обвинение на И.Ц.И. за престъпление по 
чл.195, ал.1, т.4, пр. 1 и 2, т.5 , вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в РП-Етрополе на 17.04.2013г., 
разпределено на прокурор  Хр.Христов  на 17.04.2013г. На 03.12.2013г. е 
изготвен и внесен обвинителен акт РС- Етрополе. /В  обвинителният акт 
са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. С присъда №6 от 11.06.2013г. по НОХД №53/2013г. по описа 
на РС-Етрополе, е признал подсъдимият М.П.Г. за виновен. / Към НП-то е 
приложено копие от присъдата/. Присъдата е обжалвана с въззивна жалба 
от 17.06.2013г. пред ОС-София. С решение от 11.09.2013г. на ОС-София, 
присъдата на РС-Етрополе е потвърдена. Отбелязано е, че присъдата е 
влязла в сила от 11.09.2013г. 

Пр.пр.№ 160/2014г. по описа на РП - Етрополе, ДП № 58/2014г. по 
описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на основания чл.212, ал.2 от НПК на 
19.03.2014г. срещу НИ за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предл.2, 
вр.чл.194 с ал.1 от НК. /В НП има приложено свидетелство за съдимост и 
справка от УИС/. С постановление за привличане на обвиняем и вземане 
МНО от 09.06.2014г. е привлечена Р.Б В. за престъпление по чл.195, ал.1, 
т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 от НК. Своевременно са правени искания за 
удължаване срока на разследване. Материалите по делото са постъпили в 
РП-Етрополе на 21.07.2014г., ведно с веществените доказателства. С 
постановление от 15.08.2014г. са отделени материали от досъдебното 
производство за престъпление за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във 
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вр. с чл.194, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител. В диспозитива е 
записано материалите да се изпратят на РУП – Етрополе за прилагане на 
фотоснимки от извършения оглед на местопроизшествие, след което да 
бъдат върнати в РП – Етрополе за спиране на разследването. На 
20.08.2013г. е внесен обвинителен акт срещу Р.Б.В. за престъпление по 
чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 от НК. В обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. На 17.10.2013г. в съдебно заседание е постигнато споразумение 
между подсъдимата Р.Б.В., служебния защитник и прокурор Виолета 
Григорова по НОХД № 133/2014г. по описа на РС- Етрополе, като е 
постигнато споразумение за налагане на наказание в размер на 3 /три/ 
месеца ЛОС, като изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 /три/ 
години. Споразумението включва съгласие по въпросите изброени в чл. 
381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. /в споразумението не е отбелязано  
изискванията на чл.381, ал.5, т.4 – „на кого да се възложи 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане”/, С 
определение от 04.11.2014г. по НОХД 133/2014г. на РС – Етрополе е 
одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр.№ 20/2014г. по описа на РП - Етрополе, ДП № 23/2014г. по 
описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 
Досъдебното производство е образувано с постановление от 05.02.2014г. 
срещу С.С.Д. за престъпление по чл.183, ал.1 от НК. С постановление за 
привличане на обвиняем и вземане МНО от 02.04.2014г. е привлечена 
С.С.Д. за престъпления по чл.183, ал.1 от НК. Своевременно са правени 
искания за удължаване срока на разследване. Материалите по делото са 
постъпили в РП-Етрополе на 03.04.2014г. На 29.04.2014г. е внесен 
обвинителен акт срещу С.С.Д. за престъпления по чл.183, ал.1 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. С присъда № 6 от 04.07.2014г. по НОХД № 
75/2014г. подсъдимата С.С.Д. е призната за виновна и същата е осъдена на 
„пробация” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация 
по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, задължителни пробационни 
срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца и 120 /сто и 
двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 1 /една/ 
година. 

Пр.пр.№ 86/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 30/2014г. по 
описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 
Бързото производство е образувано на 13.02.2014г. срещу А.Н.Н. за 
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престъпление по чл.343б, ал.1 от НК /в бланката на РУП – Етрополе са 
посочени всички основания за образуване на ДП, БП и НП без да зачертано 
подчертано точното основание за образуване/. РП – Етрополе е 
уведомена на същата дата. Материалите по БП са постъпили в РП – 
Етрополе на 19.02.2014г. С постановление от 21.02.2014г. на основание 
чл.357, ал.1, т.5 пр.1 и чл.199 от НПК бързото производство е върнато за 
допълнително разследване. С постановление за привличане на обвиняем и 
вземане МНО от 27.02.2014г. е привлечен А.Н.Н. за престъпление по 
чл.343б, ал.1 от НК и на същия взета МНО „подписка”. Материалите по 
делото са постъпили в РП – Етрополе на 27.02.2014г. На 28.02.2014г. е 
сключено споразумение между защитника на по обвиняемия, прокурор 
В.Григорова и обвиняемия, за извършено от същия престъпление по 
чл.343б, ал.1 от НК, като страните са споразумели да му бъде наложено 
наказание „пробация” при следните пробационни мерки: задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, задължителни 
пробационни срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца и 
включване в курсове за професионална квалификация в програми за 
обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца, както и да бъде лишен 
от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца. С определение по 
НОХД № 36/2014г. по описа на РС – Етрополе от 07.03.2014г е одобрено 
сключеното споразумение.  

Пр.пр.№ 640/2012г. по описа на РП-Етрополе,  БП № 182/2012г. по 
описа на РУП – Етрополе, с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. / 
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 27.12.2012г./. 
Досъдебното производство е образувано на 22.12.2012г. от РУП-Етрополе 
срещу М.М.М. за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като на 
27.12.2012г. е уведомена РП- Етрополе. Отбелязано в бланката на РУП, че 
ДП е започнало на основание чл. 356, ал.3 от НПК с разпит на свидетел. С 
постановление от 28.12.2012г.  на прокурор В. Григорова БП № 182/2012г. 
по описа на РУП – Етрополе е върнато за допълнително разследване. С 
постановление от 02.01.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 02.01.2013г. / е повдигнато обвинение на М.М.М. за престъпление по 
чл.343б, ал. 2 от НК. Досъдебното производство е постъпило в РП-
Етрополе на 03.01.2012г.. Делото е приключило със споразумение на 
04.01.2012г.. като на  обвиняемия да бъде наложено наказание „ЛОС” за 
срок от 5/пет/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от 
НК се отлага за срок от 3 години. /в споразумението не е отбелязано  
изискванията на чл.381, ал.5, т.4 – на кого да се възложи възпитателната 
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работа в случаите на условно осъждане/, глоба в размер на 100 лева и на 
основание чл. 343г от НК – лишаване от право на обвиняемия да управлява 
МПС за срок от 1 година, считано от одобряване и влизане на 
споразумението в сила. 

Пр. пр. №  144/2014г. по описа на РП-Етрополе, бързо производство 
№ 54/2014 г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо 
Христов. Досъдебното производство е започнато на 09.03.2014 г. от РУП – 
Етрополе на основание/на бланката на РУП-Етрополе за уведомлението 
за започване на БП са отбелязани всички основания за започване-чл.356, 
ал.3, чл. 362, ал.3 от НПК-бързо и незабавно производство, без да е 
посочено/подчертано конкретното основание за бързо производство/ 
срещу С.Д.С. за престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, след като е осъден с 
влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б, ал.1. С постановление 
от 14.03.2014 г. С.Д.С. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление чл. 343б, ал.2 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, 
ал. 1, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 19.03.2014 г. На 26.03.2014г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 00045/2014г. по описа на РС-
Етрополе между  обвиняемия, защитника  и прокурор Хр.Христов, в което 
обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл. 343б, ал.2 от НК да бъде наложено наказание „пробация” 
изразяваща се в следните пробационни мерки: периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 1(една) година и задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок 1(една) година с явяване и 
подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично, както и поправителен 
труд с удръжки върху възнаграждението му от 10 на сто в полза на 
държавата, изпълняващ се по местоработата му, като за времето през което 
изтърпява мярката не се зачита за  трудов стаж за срок от четири месеца. С 
определение от 26.03.2014г. по НОХД № 00045/2014г. по описа на РС-
Етрополе, е одобрено сключеното споразумение/приложено към делото 
споразумение и протокол с определение на съда за одобряване на 
споразумението/.  

 Пр. пр. №  82/2014г. по описа на РП-Етрополе, бързо 
производство № 54/2014 г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ 
прокурор Христо Христов. Досъдебното производство е започнато на 
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11.02.2014 г. от РУП – Етрополе на основание/на бланката на РУП-
Етрополе за уведомлението за започване на БП са отбелязани всички 
основания за започване-чл.356, ал.3, чл. 362, ал.3 от НПК-бързо и 
незабавно производство, без да е посочено/подчертано конкретното 
основание за бързо производство/ срещу Ц.Б.Г. за престъпление по чл. 
343б, ал. 1 от НК. С постановление от 18.02.2014 г. Ц.Б.Г. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление чл. 343б, ал.1 от НК 
/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
18.02.2014 г. На 24.02.2014г. е сключено споразумение /споразумението 
включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от 
НПК/ за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 
00027/2014г. по описа на РС-Етрополе между  обвиняемия, защитника  и 
прокурор Хр.Христов, в което обвиняемият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на основание чл. 343б, ал.1 от НК да бъде 
наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни 
мерки: периодични срещи с пробационен служител за срок от 6(шест) 
месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 6(шест) 
месеца с явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично, 
както и поправителен труд за срок от 6 месеца с удръжки върху 
възнаграждението му от 10 на сто в полза на държавата, изпълняващ се по 
местоработата му, като за времето през което изтърпява мярката не се 
зачита за  трудов стаж. На основание чл. 343г, вр. 343б, ал.1, вр. чл. 37, ал.1, 
т.7 от НК Ц.Б.Г. се лишава от  право да управлява МПС за срок от 4 
/четири/ месеца. С определение от 26.03.2014г. по НОХД № 00027/2014г. 
по описа на РС-Етрополе, е одобрено сключеното 
споразумение/приложено към делото споразумение и протокол за 
одобряване на споразумението/.  

Пр. пр. № 219/2013 г. по описа на РП – Етрополе, бързо 
производство (БП) № 47/2013 г. по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ 
прокурор Виолета Григорова. /Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор./ Бързото производство е започнало на основание 
чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетел на 20.04.2013 г. срещу Ц.М.А. за 
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, /в бланката на МВР са описани 
всички основания за образуване на ДП, БП и НП/. Има справка от УИС и 
ЦИССС. С постановление  за привличане от 24.04.2013 г. /докладвано по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат 
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на прокуратурата/ Ц.М.А. е привлечен като обвиняем и му е взета мярка 
за неотклонение „подписка”. На 26.04.2013 г. материалите по незабавното 
производство са постъпили в РП - Етрополе „на разпореждане”. На 
29.04.2013 г.  е сключено споразумение между прокурор Григорова, 
обвиняемия и защитника му, което съдържа съгласие по  въпросите, 
изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. С писмо от 29.04.2013 г.  
изготвеното споразумение по реда на чл. 381 от НПК е изпратено в РС – 
Етрополе. Образувано е НОХД № 49/2013 г. по описа на РС – Етрополе и с 
определение от 07.05.2013 г. споразумението е одобрено. /приложено е 
копие от споразумението и протокол от съдебното заседание за 
одобряване на споразумението/.  

Пр. пр. № 44/2013 г. по описа на РП – Етрополе, досъдебно 
производство (ДП) № 11/2013 г. по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ 
прокурор Виолета Григорова. /Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор./ ДП е започнало на основание чл. 212, ал. 2 от НПК 
с оглед на местопроизшествие на 23.01.2013 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК, /в бланката на МВР 
са описани всички основания за образуване на ДП, БП и НП/. Има справка 
от УИС и ЦИССС. С постановление  за привличане от 12.04.2013 г. 
/докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат на прокуратурата/ като обвиняем е привлечен Е.Д.Т. и 
му е взета мярка за неотклонение „подписка”. На 15.04.2013 г. материалите 
по незабавното производство са постъпили в РП - Етрополе „на 
разпореждане”. На 23.04.2013 г.  е сключено споразумение между 
прокурор Григорова, обвиняемия и защитника му, което съдържа съгласие 
по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. С писмо от 
23.04.2013 г.  изготвеното споразумение по реда на чл. 381 от НПК е 
изпратено в РС – Етрополе. Образувано е НОХД № 48/2013 г. по описа на 
РС – Етрополе и с определение от 07.05.2013 г. споразумението е 
одобрено. /приложено е копие от споразумението и протокол от 
съдебното заседание за одобряване на споразумението/.  

Проверени още: Пр. пр. №  114/2014г. по описа на РП-Етрополе, 
бързо производство № 38/2014 г. по описа на РУП – Етрополе с 
наблюдаващ прокурор Христо Христов,  Пр. пр. №  57/2014г. по описа на 
РП-Етрополе, бързо производство № 16/2014 г. по описа на РУП – 
Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов, Пр.пр.№ 99/2014г. по 
описа на РП-Етрополе,  ДП № 33/2013г. по описа на РУП – Етрополе с 
наблюдаващ прокурор Христо Христов , Пр.пр.№ 100/2014г. по описа на 
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РП-Етрополе,  БП № 34/2014г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ 
прокурор Христо Христов ,  Пр.пр.№ 6/2014г. по описа на РП-Етрополе,  
ДП № 3/2014г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор 
Христо Христов, Пр.пр.№ 155/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 
63/2014г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета 
Григорова; Пр.пр.№ 254/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 
78/2014г. по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета 
Григорова; Пр.пр.№ 86/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 30/2014г. 
по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова; 
Пр.пр.№ 53/2014г. по описа на РП – Етрополе, БП № 14/2014г. по описа на 
РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова, Пр. пр. № 
179/2013 г. по описа на РП - Етрополе, БП № 41/2012 г. по описа на РУП - 
Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. Постигнато 
споразумение на 24.04.2013г. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, 
одобрено от РС – Етрополе по НОХД № 44/2013г. с определение от 
24.04.2013г.; Пр. пр. № 21/2013 г. по описа на РП - Етрополе, ДП № 
14/2012 г. по описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета 
Григорова. Постигнато споразумение на 21.03.2013г. за престъпление по 
чл. 296, ал. 1 от НК, одобрено от РС – Етрополе по НОХД № 29/2013г. с 
определение от 21.03.2013г. 

 
 

Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 
производства  приключили по реда на чл. 78а от НК 

Пр.пр.№ 420/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 5016/2014г. по 
описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
Досъдебното производство е образувано на 17.07.2014г. срещу НИ за 
престъпление по чл.235, ал.1 от НК /в бланката на РУП – Етрополе са 
посочени всички основания за образуване на ДП, БП и НП без да посочено/ 
подчертано точното основание за образуване/. РП – Етрополе е 
уведомена на 18.07.2014г., преписката е разпределена същия ден на 
прокурор Христов. Своевременно са правени искания за удължаване на 
разследване. С постановление за привличане на обвиняем и вземане МНО 
от 18.12.2014г. е привлечен В.И.Ц. за престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.1 
от НК и на същия взета МНО „подписка”. Материалите по делото са 
постъпили в РП – Етрополе на 23.12.2014г. С постановление по чл.375 от 
НПК от 29.12.2014г. материалите по делото са изпратени в РС – Етрополе с 
предложение обвиняемия В.И.Ц. да бъде освободен от наказателна 
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отговорност и да му бъде наложено административно наказание при 
условията на чл.375 от НПК вр. с чл.78а от НК за извършеното от него 
престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.1 от НК. В обстоятелствената част е 
записано, че са налице комулативно необходимите предпоставки за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание, визирани в чл.78а от НК. С решение от 27.01.2015г. по НАХД 
№ 207/2014г. по описа на РС – Етрополе В.И.Ц. е признат за виновен, 
същия е освободен от наказателна отговорност и му е наложено 
административно наказание „глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева. 

Пр.пр.№ 194/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 68/2014г. по 
описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 
Досъдебното производство е образувано с постановление от 08.04.2014г. 
срещу С.Д.С. за престъпление по чл.343в, ал.2 вр.ал.1 от НК. С 
постановление за привличане на обвиняем и вземане МНО от 29.05.2014г. 
е привлечен В.И.Ц. за престъпление по чл.343в, ал.2 вр.ал.1 от НК и на 
същия взета МНО „подписка”. Материалите по делото са постъпили в РП – 
Етрополе на 04.06.2014г. С постановление от 05.06.2014г. са оставени без 
уважение направените искания от страна на обвиняемия и защитника му. С 
постановление по чл.375 от НПК от 23.06.2014г. материалите по делото са 
изпратени в РС – Етрополе с предложение обвиняемия С.Д.С да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание при условията на чл.375 от НПК вр. с чл.78а 
от НК за извършеното от него престъпление по чл.343в, ал.2 вр.ал.1 от НК. 
В обстоятелствената част е записано, че са налице комулативно 
необходимите предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност 
и налагане на административно наказание, визирани в чл.78а от НК. С 
решение от 14.10.2014г. по НАХД № 100/2014г. по описа на РС – Етрополе 
С.Д.С е признат за виновен, същия е освободен от наказателна отговорност 
и му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 
/хиляда/ лева. Срещу решението на РС – Етрополе е подадена въззивна 
жалба до Софийски окръжен съд. С решение от 26.01.2015г. по КНАХД № 
470/2014г. Софийски окръжен съд е потвърдил изцяло решението на РС – 
Етрополе. 

Проверени още:  
Пр.пр.№ 306/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 91/2014г. по 

описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова. 
Пр.пр.№ 55/2014г. по описа на РП – Етрополе, ДП № 55/2014г. по 

описа на РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо Христов. 
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КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 
 
1. Прокурорите в РП - Етрополе се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 
забавяния и нарушаване  на сроковете определени в закона, както по 
отношение на решаването на преписките, така и по отношение на 
разследването на досъдебните производства и действията на прокурора 
след приключването им.  

2. Прокурорите от РП - Етрополе постановяват преписи от 
постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на 
жалбоподателите при постановленията да отказ, както и на страните при 
постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното 
производство. В постановленията се изписва както пред кой орган могат да 
бъдат обжалвани, така и срока за обжалването им. Във всички 
наблюдавателни преписки, по които са постановени откази за образуване 
на ДП или прекратяване на ДП, както и при постановленията за спиране 
срещу известен извършител има приложени обратни разписки. 

При образуване на досъдебно производство по подадена жалба 
пострадалите се уведомяват на основание чл.75 ал.2 от НПК, че има 
образувани досъдебни производства по подадените от тях жалби. 

3. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 
органите на МВР за продължаване на издирването, съгласно разпоредбата  
на чл.245 ал.1 от НПК. Исканията за удължаване на срока за разследване се 
правят своевременно. 

4. Преписките и делата се разпределят равномерно между 
прокурорите  съобразно издадената Заповед № 17/15.10.2010 г. на Хр. 
Христов – и.д. административен ръководител на РП- Етрополе. 

5. В РП - Етрополе при всички наблюдателни преписки  и в 
досъдебните производства е приложен протокол от случайно 
разпределение.  

6. В бланките на РУП - Етрополе  за образуване на наказателно 
производство, не винаги се посочват/подчертават точните основания за 
образуване на бързо, незабавно и досъдебно производство - /Пр. пр. №  
144/2014г. по описа на РП-Етрополе, бързо производство № 54/2014 г. по описа на 
РУП – Етрополе,  Пр. пр. №  82/2014г. по описа на РП-Етрополе, бързо 
производство № 54/2014 г. по описа на РУП – Етрополе / 
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7. По всички проверени досъдебни производства са спазени 
изискванията на чл.212, ал.3 от НПК за незабавно уведомяване на 
прокуратура при образуване на ДП.  

8. В наблюдателните преписки и делата винаги се съдържа оригинал 
на постановлението за привличане на обвиняем, които за докладвани на 
наблюдаващия прокурор по реда на чл.219 от НПК, с печати на РП – 
Етрополе /входящ и кръгъл/ и подпис на прокурора.  

9. Протоколите от ЦИССС се прилагат към всяка наблюдателна 
преписка от 2014г. До този момент за проверявания период 2012г. – 2013г. 
протоколите от ЦИССС са в общи папки, съхранявани в деловодството. 

10. При проверката на РП- Етрополе се установи като добра практика 
по делата, приключили със споразумение, в наблюдателната преписка да е 
приложен протокол с определението на съда, одобрил споразумението- 
/Пр. пр. №  82/2014г. по описа на РП-Етрополе, бързо производство № 
54/2014 г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Христо 
Христов, Пр. пр. №  114/2014г. по описа на РП-Етрополе, бързо 
производство № 38/2014 г. по описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ 
прокурор Христо Христов/ 

11. При проверката се установи, че по делата, приключили по реда на 
чл. 78а от НК, в наблюдателната преписка винаги е приложено копие от 
решението и с мотивите на съда, както  и бланка с попълнени резултати от 
наблюдаващия прокурор,  с данни, кога е влязло  в сила. 

12. При проверени дела, приключили със споразумение при налагане 
на наказание „Лишаване от свобода”, отложено при условията на чл. 66, 
ал.1 от НК, се установи, че в споразумението липсва съгласие по относно 
посоченото изискване в т.4 на ал.5, чл.381 от НПК „на кого да се възложи 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане”- Пр.пр.№ 
160/2014г. по описа на РП - Етрополе, ДП № 58/2014г. по описа на РУП – 
Етрополе с наблюдаващ прокурор Виолета Григорова,  

13. Добра практика в РП- Етрополе е, че във всички наблюдателни 
преписки има приложени справки от УИС за висящи производства на 
лицата, свидетелства за съдимост, карта от ЦИССС и приложение № 1 с  
Исканията и становища на прокурора, произнасяне на съда и становище на 
прокурора по поддържане на обвинението. 

14.  В РП- Етрополе  наблюдателните преписки са подредени по 
хронологичен ред в папки и са подшити, върху корицата на папката са 
отбелязани номер на пр.пр., номера на досъдебното производство, името 
на наблюдаващия прокурор, квалификация на обвинението, името на 
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обвиняемото лице и наложеното наказание – ЛОС, глоба и/или лишаване 
от право за управление на МПС за определен срок.  

Наблюдателните преписки и по прекратените дела са подредени в 
папки и подшити; върху предната корица на папките са написани: 
сигнатура (за прекратяванията тя е НДП-07-02), наблюдаващ прокурор, 
прокурорски номер, номер на досъдебно производство (съответно - БП, 
НП), име на обвиняемото лице, престъпление по НК. 

Документите, включително обратните разписки при приключените 
дела, постановленията за прекратяване на ДП и отказ от образуване на ДП 
са приложени в папките. Същото се констатира и при спрените дела.  

15. При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите 
в  сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в РП – 
Етрополе се описват редовно в дневника. След получаване на 
информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството 
в РП – Етрополе описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение 
в предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

16. Веществените доказателства в РП - Етрополе се намират  в 
подземно помещение на прокуратурата. Регистъра за веществени 
доказателства  в РП- Етрополе е започнат на 21.03.2049 г.., но обхваща 
всички изискуеми от ПАПРБ параметри. Със заповед №29/23.05.2014г. на 
административния ръководител на РП- Етрополе –В. Григорова, в която е указано 
да се въведе и води Книга за веществените доказателства с точно определени 
изисквания, посочени в ПАПРБ /обн. в  ДВ, бр. 106 от 10.12.2013г. /както и 
копията от протоколите за действия по разследването и от изходящите документи да 
се съхраняват в приложение към книгата за веществените доказателства. С 
горепосочената заповед се отменят заповеди №51/30.12.2009г., №44/23.08.2010г. и 
№66/01.12.2010г. на административния ръководител на РП- Етрополе.  Новата книга 
за ВД  съдържа входящ №/номер/  и дата на завеждане на веществените 
доказателства, номер на ДП, номер на протокол за съответното действие 
по разследването, трите имена на лицето, което е съставило протокола и 
иззело ВД, пълно описание на ВД, подпис на прокурора, дата на предаване, 
опис на изходящите документи, основание за предаване, имената и 
длъжността на приемащия ВД с подпис.   

В РП- Етрополе периодично се прави ревизия на веществените 
доказателства и които подлежат на унищожаване, се унищожават. 
Унищожаването се извършва от комисия, състояща се от прокурор и двама 
съдебни служители. За унищожаването се съставя протокол, в който се 
отбелязват по вид, количество и размер унищожените веществени 
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доказателства, както и тяхното състояние. Въз основа на съставения 
протокол се прави  отбелязване в книгата за ВД. 
 17.  В хода на проверката беше извършена и контролна проверка 
по Акт за резултатите от плановата проверка в районна прокуратура – 
Етрополе, извършена в РП – Етрополе през месец  април 2010 г. по  
Заповед № 55/09.04.2010 г. 

 Изпълнена е препоръка от Акт за резултатите от плановата 
проверка в районна прокуратура – Етрополе, извършена в РП – Етрополе 
през м. април 2010 г. по  Заповед № 55/09.04.2010 г.., като копия от 
постановленията за отказ са били изпращани и на лицата, срещу които е 
извършвана проверка. Препоръката е съобразена с Указание И-281/06 г. на 
главния прокурор на Р България за дейността на прокуратурата по 
възлагането, извършването и приключването на предварителни проверки, 
до отмяната на това указание с Инструкция № И-89/10.03.2011 г. за 
провеждането на предварителни проверки, издадена съвместно от 
главния прокурор и министъра на вътрешните работи. 

 
 
 

П Р Е П О Р Ъ К И: 
 

 Наблюдаващите делата прокурори: 
1. Да изискват от разследващите органи  в РУП – Етрополе изрично 

посочване/подчертаване на текста от НПК, по който е образувано 
производството в бланката на РУП – Етрополе за образуване на досъдебни, 
бързи и незабавни производства, като се подчертава/отделя реалното 
основание за образуване на съответното производство.  
          Да се проведе среща между прокурорите от РП – Етрополе и 
Началника на РУП - Етрополе за отстраняване на пропуските, посочени в 
констатациите и привеждане на бланките за започване на БП, НП и ДП в 
съответствие с изискванията на НПК. 

2. При делата, които приключват по реда на чл.381 и сл. от НПК,  
споразумението да съдържа съгласие и по т.4 на чл.381, ал.5 от НПК, на 
кого да бъде възложена възпитателната работа в случаите на условно 
осъждане. 

 
Административният ръководител да запознае прокурорите от РП- 

Етрополе с резултатите от извършената планова проверка.  
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На основание чл.58, ал.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.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на 
РП- Етрополе да предприеме в едномесечен срок от получаване на 
настоящия Акт необходимите действия от негова компетентност за 
изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в 
двумесечен срок писмено уведоми Инспектората към ВСС за резултата от 
тях. 

 
 
Приложения: 
1. Справки 4 броя, за 2013г. и 4 броя за 2014г.;  
2. Заповеди на административния ръководител – 8 бр. 
 

Копие от акта, без приложенията, да се изпрати на електронен 
носител: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - 
Етрополе  г-жа Виолета Григорова - за сведение и изпълнение на 
препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура – София 
- за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура – 
София - за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров - за 
сведение. 

5. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Соня Найденова- за 
сведение. 

 
 

           ИНСПЕКТОР: 
 
            МОНИКА МАЛИНОВА 
 


