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Основание на проверката – на основание чл.54 ЗСВ,
Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2021 г. и Заповед
ПП-21-11/22.04.2021 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любка
Кабзималска с експерти  И    Т       и С    С       .

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата, на
организацията на образуването и движението на преписките и делата
в прокуратурата и ОСлО при ОП-Перник, както и приключването им
в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в
прокуратурата и констатиране на противоречива практика.
Предходната комплексна планова проверка на Окръжна прокуратура
- Перник от Инспектората към ВСС е извършена въз основа на
Заповед № ПП-01-73/24.09.2015 г. на главния инспектор.
Настоящата проверка обхваща периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г., и
01.01.2020г. - 31.12.2020 г.  Нейна допълнителна цел е и
установяване изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за
резултати от предходната проверка.

Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната
власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, приета с
Решение по Протокол № 10/08.03.2016 г. на ИВСС.

Подготвителният етап на плановата проверка включва:
проучване и анализ на годишните отчетни доклади на Окръжна
прокуратура – Перник за 2019 и 2020 г., на предоставените от
Окръжна прокуратура -  Перник 4 бр. справки за проверявания
период, относно: организацията на административната дейност на
прокуратурата (справка № 1), организацията на образуването и
движението на преписките (справка № 2), организацията на
образуването и движението на досъдебните, бързи и незабавни
производства (справка № 3), организацията на съдебния надзор
(справка № 4), както и справки за дейността на Окръжен следствен
отдел към Окръжна прокуратура - Перник. Справките съдържат
информация за основните показатели, по които е извършена
проверката.

Актът с резултатите от проверката се състои от две части:

1. Част първа – Комплексна планова проверка на Окръжна
прокуратура  -  Перник.

2. Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел към
Окръжна прокуратура – Перник
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ЧАСТ ПЪРВА
         ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА ПЕРНИК

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

І. Проверка на организацията на административната
дейност на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 от ЗСВ.1

1. Щатна осигуреност на ОП-Перник:
 за 2019г.:
Общият брой на прокурорите в ОП-Перник е – 7 бр.
-  от тях работили през 2019 г. – 6бр., при 1 незаета щ. бр.
С протокол № 4 от 21.02.2019г.на Пленума на ВСС е съкратена

1 щатна длъжност „прокурор“ в ОП-Перник.
С протокол № 20 от 29.07.2019г. на Пленума на ВСС е

разкрита 1 щатна длъжност „прокурор“ в ОП-Перник.

Реално работили прокурори през 2019 г. в ОП-Перник са:
Галина Антова - окръжен прокурор
Бисер Михайлов - заместник окръжен прокурор
Анита Джамалова - заместник окръжен прокурор
Албена Стоилова - прокурор
Моника Любомирова - прокурор
Николай Цветков - прокурор, работил  от 01.01.19 г.  до

29.12.19 г. Със Заповед РД-07-1506/27.12.2018 г. на главния прокурор
от 30.12.2019 г.  е командирован в СП-София за срок от 3 месеца.

за 2020 г.:
Общият брой на прокурорите  през 2020 г.  е 7бр..
-  от тях работили през 2020 г. - 7 прокурори, от които двама

командировани в ОП-Перник от РП-Перник.
- незаетите щатни бройки за прокурори - 2 щ. бр. от началото

на 2020 г.
- предприети мерки за попълване на щатовете, наличие на

командировани прокурори и др.:
По предложение на административния ръководител на ОП-

Перник със заповед №45/03.01.2020 г.на апелативен прокурор на АП-
София, прокурор Росица Ранкова прокурор в РП-Перник, е
командирована в ОП-Перник, считано от 20.01.2020 г., като срокът е
продължен със заповед № РД-07-324 от 24.03.2020 г.

1 Статистическите данни са въз основа на представените от ОП-Перник Справки № 1
за 2019 и 2020 г.
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Със заповед № РД-07-167/10.02.2020 г.на главния прокурор е
командирован Бисер Ковачки - заместник районен прокурор на РП-
Перник в ОП-Перник.

Считано от 23.03.2020 г. командированият в СП прокурор
Цветков е пенсиониран.

Реално работилите прокурори през 2020 г. в ОП-Перник са:
Галина Антова – окръжен прокурор;
Бисер Михайлов – зам. окръжен прокурор;
Анита Джамалова – зам. окръжен прокурор;
Албена Стоилова – прокурор и
Моника Любомирова – прокурор.
Бисер Ковачки реално е работил като прокурор в ОП - Перник

от 12.02.2020 г. до 31.12.2020 г.
Росица Ранкова, прокурор при РП-Перник, реално е работила

като прокурор в ОП-Перник от 20.01.2020г. до 31.12.2020г., въз
основа на Заповед № 45/13.01.2020 г. на апелативния прокурор на
АП-София, с която е командирована да изпълнява функциите на
прокурор в ОП-Перник от 20.01.20 г. до 23.03.20 г.  Със Заповед РД-
07-324/24.3.2020 г. на главния прокурор е командирована да
изпълнява функциите прокурор в ОП-Перник считано от
24.03.2020г.

2.Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и
организация на дейността на прокуратурата.

През 2019 и 2020г. ръководството на ОП-Перник е
осъществявано от административния ръководител Галина Антова,
назначена на длъжност “административен ръководител – окръжен
прокурор“ с решение по Протокол № 27 от заседанието на ПК на
ВСС, проведено на 24.10.2018 г.

През проверявания период утвърденият щат за прокурори в
ОП-Перник е с двама заместник - административни ръководители.
При осъществяване на своите ръководни функции, окръжният
прокурор е подпомаган от двамата заместници на административния
ръководител – Бисер Михайлов и Анита Джамалова. Във всички
случаи на отсъствие на окръжния прокурор, вкл. служебна
ангажираност, непозволяваща присъствие на работното място,
съгласно заповеди на административния ръководител функциите се
възлагат поименно на единия от двамата заместници.

Със Заповед № 10/15.01.2014 г., изм. и доп. със заповед №
413/14.11.2018 г., последната отм. със заповед № РД-04-
582/30.12.2019 г. на административния ръководител на ОП-Перник,
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са утвърдени видовете надзори, ръководителите на надзорите и
прокурорите ангажирани в тях, както следва:

1.Следствен надзор.
Бисер Михайлов – прокурор в ОП-Перник, при отсъствие на

прокурор Михайлов  - заместващ прокурор Н. Цветков.
- ръководство и надзор на досъдебното производство;
- контрол върху актовете на районите прокуратури по

досъдебните производства;
- надзор на делата, свързани с разпространение на наркотични

вещества и прекурсори;
- надзор на делата за престъпления, извършени от или срещу

служители на МВР и МНО, Министерство на правосъдието при или
по повод изпълнение на службата им.

 Николай Цветков - прокурор в ОП-Перник
- противодействие на престъпленията против финансовите

интереси на Европейския съюз и на Република България;
- противодействие на престъпленията против човешките права

и общоопасните престъпления;
- противодействие на престъпленията против

конституционните права на гражданите;
- противодействие на особено тежки случаи на престъпления

против собствеността;
- противодействие на престъпленията против културно-

историческите ценности и околната среда;
- противодействие на незаконната миграция.
Моника Любомирова - прокурор в ОП-Перник
- противодействие на корупцията и престъпленията,

извършени от длъжностни лица;
- противодействие на корупционните престъпления,

извършени от лица по чл.2 от ЗПИЛЗВДД;
- противодействие на други престъпления, извършени от

лицата по чл.2 от ЗПИЛЗВДД;
Галина Антова - прокурор (окръжен прокурор считано от

06.11.2018г.) в ОП-Перник.
- противодействие на данъчните престъпления;
- противодействие на престъпленията против митническия и

акцизния режим;
- противодействие на престъпленията против паричната и

кредитната система;
- осъществяване на координация на регионално ниво - Перник

с ТД на НАП - офис Перник при реализиране организация и
взаимодействие между двете институции с цел недопускане
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извършването на данъчни и осигурителни измами, както и
предприема или разпорежда в съответствие със средствата
предвидени в ДОПК, НПК, ЗСВ и други нормативни актове
необходимите действия за тяхното преустановяване и
санкциониране - по административен и наказателно правен път;

- надзор на делата със значителен обществен интерес;
- надзор на делата, взети на специален надзор.

2. Съдебен надзор
2.1. Наказателно-съдебен надзор.
Анита Джамалова – зам. окръжен прокурор в ОП-Перник;

при отсъствие на прокурор Джамалова - заместващ прокурор
М.Любомирова.

- надзор на делата, върнатите от съда дела и постановени
оправдателни присъди;

- въззивен надзор върху съдебните актове на прокурорите и
съдилищата –участие във ВНОХД;

- контрол при изготвянето на въззивни и касационни протести;
- международна правно сътрудничество по наказателни дела -

международна правна помощ, трансфер и екстрадиция, Европейска
заповед за арест;

 - противодействие на престъпленията против интелектуалната
собственост и на компютърните престъпления.

2.2. Надзор за изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки.

Албена Стоилова – прокурор в ОП-Перник, при отсъствие на
прокурор Стоилова - заместващ прокурор М.Любомирова

- надзор по изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки и особените производства във връзка с
привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда;

- преписки и досъдебни производства образувани за насилие в
местата за лишаване от свобода и следствени арести;

- противодействие на престъпленията, извършени от
непълнолетни лица, и на посегателствата срещу непълнолетни и
малолетни;

- контрол по мерките за неотклонение.

2.3 Гражданско -съдебен  надзор.
Моника Любомирова - прокурор в ОП-Перник, при отсъствие

на прокурор Любомирова - заместващ прокурор А.Джамалова

3.Административен надзор за законност.
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Галина Антова – прокурор в ОП-Перник, при отсъствие на
прокурор Антова  - заместващ прокурор Н.Цветков, съгл. Заповед №
413/14.11.2018 г. и Моника Любомирова - съгл. Заповед № РД-04-
582/30.12.2019 г.

- административно-съдебен надзор за законност на
административните актове;

- надзор за законност в защита на обществения интерес и права
на гражданите;

- взаимодействие с КПКОНПИ.

Със Заповед №РД-04-581/30.12.2019 г. за изпълняващ
функциите „говорител“ на ОП - Перник е определена прокурор
Албена Стоилова.

Със Заповед № РД-04-63/03.02.2020 г., изм. и доп. със заповед
№ РД-04-275/18.05.2020 г. на административния ръководител на ОП-
Перник, са утвърдени видовете надзори, както и ръководителите на
надзорите в окръжната прокуратура, както следва:

1.Следствен надзор
Бисер Михайлов – зам.окръжен прокурор на ОП-Перник, при

негово отсъствие заместващ прокурор Албена Стоилова:
- ръководство и надзор на досъдебното производство;
- контрол върху актовете на РП-Перник по досъдебните

производства;
- контрол на разследването на две и повече досъдебни

производства срещу един и същ обвиняем на прокуратурите в
съдебен регион – Перник и върху делата по чл.368 от НПК;

- надзор на делата, свързани с разпространение на наркотични
вещества и прекурсори;

- надзор на делата за престъпления, извършени от служители
на МВР при или по повод на службата им;

- надзор на делата за престъпления, свързани с културно-
историческото наследство;

- надзор на делата за престъпления, свързани с трафик на хора;
- надзор на делата за престъпления, свързани с изготвяне,

прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени
парични знаци и кредитни карти.

Галина Антова – окръжен прокурор на ОП-Перник:
- надзор на делата със значителен обществен интерес;
- надзор на делата, взети на специален надзор;
- надзор на делата срещу народни представители, магистрати,

членове на МС и други лица, заемащи висши държавни и
обществени длъжности.
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Анита Джамалова – зам.окръжен прокурор на ОП-Перник:
- противодействие на престъпленията против финансовите

интереси на ЕС и на РБ;
- работа с КПКОНПИ;
- противодействие на престъпленията против интелектуалната

собственост и на компютърните престъпления;
- международно правно сътрудничество по наказателни дела –

МПП, ЕЗА, ЕЗР, трансфер и екстрадиция.
Албена Стоилова – прокурор в ОП-Перник (Бисер Ковачки,

съгл. заповед № РД-04-275/18.05.2020г.):
-противодействие на престъпленията, извършени от

непълнолетни лица и на посегателства срещу непълнолетни и
малолетни.

Моника Любомирова – прокурор в ОП-Перник (Бисер
Ковачки, съгл. заповед №РД-04-275/18.05.2020г.):

- надзор на делата за корупционни, данъчни и финансови
престъпления;

2.Съдебен надзор
2.1 Наказателно-съдебен надзор
Анита Джамалова – зам.окръжен прокурор на ОП-Перник, в

нейно отсъствие  - заместващ прокурор Моника Любомирова:
- надзор на върнатите от съда дела и постановените

оправдателни присъди;
- въззивен надзор върху актовете на прокурорите по преписки

и дела;
- контрол при изготвянето на въззивни и касационни протести.

2.2 Надзор за изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки.

Албена Стоилова – прокурор в ОП-Перник, в нейно отсъствие
прокурор Росица Ранкова:

- надзор по изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки и особените производства във връзка с
привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда;

- контрол върху мерките за неотклонение.

2.3 Гражданско-съдебен надзор.
Росица Ранкова – командирован прокурор в ОП-Перник, при

нейно отсъствие - заместващ прокурор Моника Любомирова.

3.Административен надзор за законност.
Моника Любомирова – прокурор в ОП-Перник, при нейно
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отсъствие  - заместващ прокурор Росица Ранкова:
- административно-съдебен надзор за законност на

административните актове;
- надзор за законност в защита на обществения интерес и

правата на гражданите.
Със Заповед № РД-04-275/18.05.2020 г. Бисер Ковачки –

командирован прокурор в ОП-Перник, е определен за ръководител
на надзора, касаещ противодействие на престъпленията, извършени
от непълнолетни лица и посегателствата срещу непълнолетни и
малолетни; надзора на делата за корупционни, данъчни и финансови
престъпления; както и за заместващ на прокурора, избран да
ръководи наказателно-съдебен надзор.

За проверяваният период в ОП-Перник са действащи следните
вътрешни правила, както следва:

През 2019 г.:
1. Актуализиран риск - регистър за 2019 г. от 10.07.2019 г., във

връзка със Стратегията за управление на риска в ОП-Перник;
2. Стратегия за управление на риска в ОП-Перник, утвърдена

със заповед № 19/21.01.2015 г.
3. Заповед № РД-04-83/18.02.2019 г., утвърден План за

документоборота на счетоводните документи в ОП-Перник.
4. Вътрешни правила за придобиването, разпределението,

ползването и експлоатацията на моторни превозни средства в ОП-
Перник, утвърдени със заповед № РД-02-175/08.04.2019 г.

5. Вътрешни правила за придобиването, разпределението,
ползването и експлоатацията на моторни превозни средства ПРБ,
утв. Със заповед № РД-02-19/11.10.2018 г., допълнени със заповеди
№ РД-02-29/04.12.2019 г. и № РД-02-29/04.12.2019г. на главния
прокурор.

6. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени
поръчки в ОП-Перник, утвърдени със заповед № РД-04-
103/21.02.2019 г.на окръжния прокурор.

7. Вътрешни правила за предварителен контрол за
законосъобразност на различните дейности в ОП-Перник, съгл.
Заповед № РД-04-283/17.06.2019 г. на окръжния прокурор за
възлагане на лица, които да осъществяват предварителен контрол за
законосъобразност в ОП-Перник.

8. Заповед № РД-04-23/10.01.2019 г.на окръжния прокурор – в
изпълнение на СФУК – система за полагане на двоен подпис.

9. Заповед № РД-04-28/14.01.2019 г.на окръжния прокурор за
МОЛ, активи и касова наличност.
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10.Заповед № РД-04-85/19.02.2019г., утвърдени Вътрешни
правила за здравословни и безопасни условия на труд в ОП -Перник.

11. Заповед № РД-04-269/05.06.2019г., утвърдени Вътрешни
правила за удостоверителни документи в ОП- Перник.

12. Заповед № РД-04-300/21.06.2019г., утв. Вътрешни правила
за организация работата на прокурорските помощници в ОП -
Перник.

13. Заповед № РД-04-344/12.07.2019 г. утв. Вътрешни правила
за придобиването, разпределението, ползването и експлоатацията на
МПС в ОП-Перник.

14. Инструкция за формиране и предоставяне на СБКО на
персонала в ОП-Перник, утвърдена на 21.03.2019 г.

15. Правилник за вътрешния трудов ред в ОП-Перник,
утвърден със заповед № 67/25.02.2016 г.на окръжен прокурор.

16. Вътрешни правила за информационна сигурност на АИС
или мрежи в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-16/30.06.2016 г.на
главния прокурор.

През 2020 г.:
В допълнение, освен цитираните по-горе вътрешни правила,

през 2020 г. действат още и:
1. Актуализиран риск – регистър за 2020 г. от 14.02.2020 г., във

връзка със Стратегията за управление на риска в ОП-Перник.
3. План за документооборота на счетоводната дейност в ОП-

Перник, утвърдени със заповед № РД-04-137/21.02.2020 г. на
окръжния прокурор.

4. Оценка на риска относно заболяването COVID-19 от СТМ
„Здраве“, издадени са заповеди за превенция разпространението на
болестта.

5. Заповед № РД-04-29/15.01.2020г. за водене на електронни
досиета на моторни превозни средства в ОП – Перник.

6. Заповед № РД-04-468/06.10.2020 г., утвърдени са нови
Вътрешни правила за издаване на удостоверителни документи.

13. Издадена заповед за въвеждане на електронния
документооборот № РД-04-394/10.08.2020 г. на окръжния прокурор,
въведена е нова входяща и изходяща бланка при регистрация на
документи в ОП-Перник.

14. Утвърдени са Вътрешни правила за защита на личните
данни в ОП-Перник през 2020 г. в съответствие с  разпоредбите на
Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679)
и Правилата на главния прокурор.

3.Администрация – 2019 и 2020 г.:
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Съдебната администрация в ОП-Перник през 2019 г. е с
утвърдени 24 щ. бр., в т.ч. и за окръжен следствен отдел.

В ОП-Перник щ. бр. са – 19, както следва:

* съдебен администратор - 1бр.
* обща администрация: 10 бр.
Звено „ФСД“:
- главен счетоводител - 1 бр.
- главен специалист  – счетоводител - 1 бр.
- главен специалист - човешки ресурси -1 бр.
- домакин -1 бр.
Звено “Информационно и техническо обслужване“:
- системен администратор -1бр.
- шофьор-призовкар - 2бр.
- чистач - 1бр.
Служба “Защита на класифицираната информация“:
- служител по сигурността на информацията - 1бр.
- зав. служба РНКИ/РЧКИ - 1бр.

* специализирана администрация: общо 82 бр.:
- завеждащ служба - 1бр.
- съдебен деловодител - 5бр.
- съдебен секретар - 1бр.
- съдебен архивар - 1бр.
С решение по протокол № 6, т.24/20.02.2019 г. на ПК на ВСС е

разкрита 1 щ.бр. „прокурорски помощник“ в ОП– Перник.

След мотивирано предложение на административния
ръководител на ОП-Перник, със заповед № РД-08-130/28.01.2020 г.
на главен прокурор на РБ са утвърдени следните щатни длъжности:
„шофьор,  и снабдител“ и „призовкар,  и поддръжка сгради“, и двете
по 1 щ. бр.

 По предложение на административния ръководител на ОП-
Перник, с решение № 23/24.06.2020 г. на ПК на ВСС е разкрита
0,5щ. бр.“чистач“ в ОСлО при ОП-Перник, като на 18.09.2020 г.
същата е заета, след проведена процедура за подбор.

4. Материална база и техническа обезпеченост

В резултат на извършената структурна реформа, при която се
закриват, считано от 01.01.2019 г. две районни прокуратури в
съдебен регион - Перник, а именно РП-Брезник и РП-Трън, и се

2 От 2020 г. са 9 бр, включващи и прокуроския помощник
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разкриват ТО към РП-Перник, на ОП-Перник през 2019 г. с приемо-
предавателни протоколи са предоставени за стопанисване
помещения в сградите на Съдебните палати в Брезник и Трън .
           ОП-Перник, на основание чл.57, ал.2, т.10 от ПАПРБ,
организира стопанисване на предоставените за ползване помещения
в 4 бр. сгради през 2019 г., както следва:

В сградата на Съдебна палата – Перник: Съгласно протокол
№ 20/ 29.07.2019г. на  Пленума на ВСС за стопанисване на ОП-
Перник за нуждите на ОП и РП-Перник са предоставени помещения
на 3-ти етаж в Съдебна палата  - Перник.

В  сградата на Съдебна палата – гр. Трън: Съгласно протокол
№ 29/ 05.12.2019 г. на  Пленума на ВСС за стопанисване на ОП -
Перник за нуждите на ТО-Трън при РП-Перник са предоставени
помещения съгласно приемо-предавателен протокол.

В сградата на Съдебна палата – гр. Брезник: Съгласно
протокол  № 26/07.11.2019 г. на  Пленума на ВСС за стопанисване
на ОП-Перник за нуждите на ТО-Брезник при РП-Перник са
предоставени помещения съгласно приемо-предавателен протокол.

В сграда, собственост на МВР  - Перник: В изпълнение на
Разпореждане на Главен секретар на МВР,   ОСлО при ОП-Перник
ползва помещения в сграда на МВР в гр. Перник.

На основание чл.57, ал.2, т.7 от ПАПРБ с приемо-
предавателни протоколи през 2019 г. от ОП-Перник са приети за
водене на отчет на движимото имущество и МПС на закритите
прокуратури в гр. Брезник и гр.Трън, в т.ч. а РП-Перник. За всеки
актив се водят картони за местонахождението му и съответното
МОЛ.

Всяко работна място е технически обезпечено с компютърна
техника и периферни устройства, с което е обезпечена работата,
изпълнението на трудовите функции на магистрати и съдебни
служители.

Считано от 01.01.2020 г. е закрита РП-Радомир като е разкрито
ТО-Радомир при РП-Перник, поради което на ОП-Перник  са
предоставени за стопанисване помещения с приемо-предавателен
протокол в сградите на Съдебна палата – Радомир за 2020 г.  Приети
за водене на отчет  е движимото имущество и МПС на закритата
прокуратура в гр. Радомир.

По време на проверката в ОСлО-ОП-Перник се
констатира изключително лошо  състояние на помещенията, в
които са настанени следователите и съдебните служители.
Въпреки частичния ремонт, етажът, определен на ОСлО, е в
недобро и нездравословно /предвид и епидемията от Ковид-19/
състояние, мирише на мухъл, на места падат части от мазилката.
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Налага се, в спешен порядък, административният ръководител
на ОП-Перник да предприеме необходимите мерки за създаване
на нормални и здравословни условия за работа  на
следователите и съдебните служители от ОСлО при ОП-Перник.

5. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
5.1. През проверявания период в ОП-Перник се водят

следните книги, регистри и дневници:
- входящ дневник и азбучник - чл.67, ал. 1 ПАПРБ
- изходящ дневник - чл.67, ал. 1 ПАПРБ
- разносни книги до външни учреждения - чл.67, ал. 1 ПАПРБ
- книга за веществените доказателства - чл.67, ал. 1 ПАПРБ
- входящ административен дневник – съгласно Инструкция за

деловодна дейност и документооборота в ПРБ;
- книга за досъдебни производства
- книга за следствените дела
- дневник за внесените обвинителни актове
- дневник за споразуменията и други прокурорски актове

внасяни в съда
- азбучник към входящ дневник
- азбучник за лица, срещу които има повдигнати обвинения и

сключени споразумения.
- заповедна книга, съгласно Инструкция за деловодната

дейност и документооборота в ПРБ.
- вътрешни разносни книги
- книга за изпълнение на присъдите - по указания на ВКП;
- книга за изпълнение на присъдите по делегация - по указания

на ВКП
- азбучник към книга за изпълнение на присъдите- по указания

на ВКП
- азбучник към книга за изпълнение на присъдите по делегация

- по указания на BKII
- дневник за преписки и дела образувани срещу служители на

МВР и ДАНС- ВКП
- книга за международната дейност и ЕЗА - по указания на

ВКП
- азбучник за привличане на обвиняеми лица - по указания на

ВКП
- регистър на лица с две и повече неприключени НП;
- електронен регистър на върнатите от съда дела в УИС-3 и на

локалния сайт на ПРБ
- книга за подадени  сигнали срещу магистрати
- регистър на подадените заявки за възлагане на превод



14

- дневник за предоставяне на достъп до материали на граждани
и адвокати;

- регистър на заявленията по чл.29 от Закона за защита на
личните данни.

- регистър на населението – НБД „Население“
- регистри по ЗПКОНПИ – 2 бр.
- регистър на дисциплинарните производства
- регистър за банковите сметки и сейфове
- регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до

обществена  информация
- дневник на направените искания по чл.250а, 2506, 250в от

ЗЕС
- дневник за ползваните документи от учрежденския архив
- регистър на постъпленията в учрежденския архив
- регистър за изработените печати в ОП-Перник
- ревизионна книга за вписване на констатациите и

предписанията на Инспекцията по труда
- книга за регистриране на актове за трудови злополуки
- регистър за обезщетения от ДОО
- регистър на стажант-юристите
- дневник на изпълнителните листа
- заповедна книга за командировки
- регистър за участие по въззивни НОХД
- регистър за издадени допълнителни споразумения към

трудов договор
- тетрадка за участие в насрочени съдебни заседания по

административни дела
- регистър за участие на прокурор в дела граждански дела
- папка за протестите
- регистър за сроковете за разследване, сроковете на

извършваните проверки по чл.145 от ЗСВ
- регистър за спрени ДП, образувани срещу НИ
- регистър на лица с две и повече неприключени НП;
-  регистър на лица с неприключени наказателни производства

– електронен регистър в УИС-3 и на локалния сайт на  ПРБ
-  регистър на разследването и произнасянето от прокурор –

електронен регистър в УИС-3 и на локалния сайт на ПРБ
- електронен регистър с МНО "задържане под стража" и

"Домашен арест" в УИС-3 и на локалния сайт на ПРБ
- електронен регистър на прекратените от съда дела на

основание чл. 24 ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 8а НПК и чл. 250 ал. 1 т. 2 НПК,
на локалния сайт на ПРБ

- електронен регистър на делата, по които са постановени
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влезли в сила оправдателни присъди, на локалния сайт на
ПРБ

- електронен регистър за сроковете по чл. 234, ал. 8 НПК
- електронен регистър за сроковете по чл. 368, ал. 1 НПК
- електронен регистър на сроковете за ускоряване на

съдебното производство - чл. 368а ал. 1 НПК на локалния сайт на
ПРБ;

- електронен регистър на осъдените лица с неприведени в
изпълнение присъди с наложено ефективно наказание лишаване от
свобода или доживотен затвор, поради невъзможност да бъдат
издирени и задържани, на локалния сайт на  ПРБ

От тях:
I. Водени на основание ПАПРБ са:
- входящ дневник и азбучник - чл.67, ал. 1 ПАПРБ
- изходящ дневник- чл.67, ал. 1 ПАПРБ
- разносни книги до външни учреждения - чл.67, ал. 1 ПАПРБ
- регистър за веществените доказателства - чл.67, ал. 1 ПАПРБ
- входящ административен дневник – съгласно Инструкция за

деловодна дейност и документооборота в ПРБ;
- регистър за досъдебни производства
- регистър за следствените дела
- дневник за внесените обвинителни актове
- дневник за споразуменията и други прокурорски актове

внасяни в съда
- азбучник към входящ дневник
- азбучник за лица срещу които има повдигнати обвинения и

сключени споразумения.
- заповедна книга, съгласно Инструкция за деловодната

дейност и документооборота в ПРБ.
- вътрешни разносни книги
- регистър на постъпленията в учрежденския архив
- дневник за ползваните документи от учрежденския архив

ІІ. Водени по указания на ВКП:
- книга за изпълнение на присъдите - по указания на ВКП;
- книга за изпълнение на присъдите по делегация
- по указания на ВКП
-  азбучник към книга за изпълнение на присъдите- по указания

на ВКП
- азбучник към книга за изпълнение на присъдите по делегация
- дневник за преписки и дела образувани срещу служители на

МВР и ДАНС
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- книга за международната дейност и ЕЗА - азбучник за
привличане на обвиняеми лица- по указания на ВКП

- регистър на лица с две и повече неприключени НП;
- електронен регистър на върнатите от съда дела в УИС-3 и на

локалния сайт на ПРБ
- книга за подадени  сигнали срещу магистрати
- Регистър на подадените заявки за възлагане на превод ;
- дневник за предоставяне на достъп до материали на граждани

и адвокати;
- регистър на заявленията по чл. 29 от ЗЗЛД
- регистър на населението – НБД „Население“
- регистри по ЗПКОНПИ – 2 бр.
- регистър на дисциплинарните производства
- регистър за банковите сметки и сейфове
- регистър за постъпилите заявления по ЗДОИ
- дневник на направените искания по чл.250а, 2506, 250в от

ЗЕС
- регистър за изработените печати в ОП-Перник
- ревизионна книга за вписване на констатациите и

предписанията на Инспекцията по труда
- книга за регистриране на актове за трудови злополуки
- регистър за обезщетения от ДОО
- регистър на стажант-юристите
- дневник на изпълнителните листа

ІІІ. Водени по собствена преценка:
- заповедна книга за командировки
- тетрадка за участие по въззивни НОХД
- тетрадка за издадени допълнителни споразумения към трудов

договор
- тетрадка за участие в насрочени съдебни заседания по

административни дела
- тетрадка за участие на прокурор в дела граждански дела
- папка за протестите

5. 2. Водени на електронен носител:
- таблица за сроковете за разследване, таблица за сроковете на

извършваните проверки по чл.145 от ЗСВ.
- таблица за спрени ДП, образувани срещу НИ - Заповед ЛС-

2403/15.06.2007г. на Гл.прокурор.
- регистър на лица с две и повече неприключени НП;
- регистър на лица с неприключени наказателни производства

– електронен регистър в УИС-3 и на локалния сайт на  ПРБ
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- регистър на разследването и произнасянето от прокурор–
електронен регистър в УИС-3 и на локалния сайт на   ПРБ

- електронен регистър с МНО "задържане под стража" и
"домашен арест" в УИС-3 и на локалния сайт на  ПРБ

- електронен регистър на прекратените от съда дела на
основание чл.  24,  ал.  1,  т.  3,  т.  6  и т.  8а НПК и чл.  250,  ал.  1,  т.  2
НПК, на локалния сайт на  ПРБ

- електронен регистър на делата, по които са постановени
влезли в сила оправдателни присъди, на локалния сайт на   ПРБ

- електронен регистър за сроковете по чл. 234, ал. 8 НПК
- електронен регистър за сроковете по чл. 368, ал. 1 НПК
- електронен регистър на сроковете за ускоряване на

съдебното производство - чл. 368а, ал. 1 НПК
- електронен регистър на осъдените лица с неприведени в

изпълнение присъди с наложено ефективно наказание лишаване от
свобода или доживотен затвор, поради невъзможност да бъдат
издирени и задържани.

В ОП -  Перник е извършена проверка на следните книги:

Входящ дневник:
На проверяващият екип са представени за проверка по пет

тома от входящите дневници за 2019 и 2020 г., които се водят по
образец.

За 2019 г.:
Първият том на 2019 г. е започнат от № 1/01.01.2019 г. и се

води до № 980/15.04.2019 г. Прономерован и прошнурован е. На
15.04.2019 г. е приключен с подпис на административния
ръководител, и печат, с посочен последен номер на преписките.

Вторият том е започнат от № 981/15.04.2019 г. и се води до №
1980/26.07.2019 г. Важи казаното за първи том.

Третият том е започнат от № 1981/26.07.2019 г. и се води до №
2980/18.11.2019 г. На същата дата е приключен по посочения по-горе
ред.

Четвъртият том е започнат от 2981/18.11.2019 г и се води до №
3330/31.12.2019 г. Приключен по посочения по-горе ред.

Петият представен том е относно административната дейност
на ОП-Перник, започнат от 01.01.2019 г. и приключен на 31.12.2019
г. В последния дневник номерата са с индекс А-1 до № А-1006.
Същият е прономерован и прошнурован, с подпис на
административния ръководител и печат на прокуратурата.

За 2020 г.:
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Първият том на 2020  г.  е започнат от № 1/01.01.2020  г.  и се
води до № 999/04.05.2020 г. Прономерован и прошнурован е. На
04.05.2020 г. е приключен с подпис на административния
ръководител и печат, с посочен последен номер.

Вторият том е започнат от № 1000/04.05.2020 г. и се води до №
2000/06.08.2020 г. Важи казаното за първи том.

Третият том е започнат от № 2001/06.08.2020 г. и се води до №
3000/15.12.2020 г. На същата дата е приключен по посочения по-горе
ред.

Четвъртият том е започнат от № 3001/15.12.2020 г. и се води
до № 3102/31.12.2020 г. Приключен по посочения по-горе ред.

Петият представен том е относно административната дейност
на ОП-Перник,  започнат е от 01.01.2020  г.  и приключен на
31.12.2020 г. В последния дневник номерата са с индекс А-1 до № А-
892. Прономерован и прошнурован, като всички посочени по-горе
дневници, с подпис на административния ръководител и печат на
прокуратурата.

Изходящ дневник:
Води се от 12.01.2017 г. и до момента. 2019 г. е започната на

14.01.2019 г. с № 1, като е приключена на 21.12.2019 г. с № 65
.Календарната година е приключена на 21.1.2.2019 г. с последен №
65. Прономерован и прошнурован е дневникът, с подпис на
административния ръководител и печат на прокуратурата.

2020 г.  е започната на 23.01.2020 г. с № 1 и е приключена с №
69/18.12.2020 г. Прономерован и прошнурован , с подпис на
административния ръководител и печат на прокуратурата.

Книга за издадени присъди:
Води се от 01.01.2014 г. и към момента. Книгата е

прошнурована и прономерована,  съдържа 248 стр., положени са
печат на ОП-Перник и подпис на длъжностно лице, като последното
не е посочено.

Календарната година е приключена на 16.12.2019 г. - с
положен подпис на административния ръководител за извършена
проверка от същата дата, като последният входящ номер е  9. Налице
е приключване на календарната година.

2020 г. е започната на 07.01.2020 г. с № 1 и е приключена на
07.12.2010 г. с № 11.

Проверки по книгата са направени на 01.08.2019г., 02.09.2019
г., 01.10.2019г., 01.11.2019 г. , 06.12.2019 г., за 2020 г.:  08.01, на
03.02., на 01.04., на 07.05, на 01.06.20 г. , на 02.07.2020 г.
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Установява се, че книгата за изпълнение на присъдите се
проверява ежемесечно.

Води се книга за изпълнение на присъди по делегация.
Към двата дневника са налице и азбучници.

Книга за веществените доказателства:
Започната е на 01.07.2014 г. и е приключена на 15.09.2020 г.

Съдържа 100 л. и е по образец. Книгата съдържа входяща и
изходяща част, с печат на прокуратурата и с положен подпис на
длъжностно лице.

Календарната 2019 г. година е приключена с последен входящ
номер - 26 към 31.12.2019 г. с подпис на административен
ръководител и печат.

Продължава за 2020  г.,  като е започната с № 1/23.01.2020  г.
Водена на същия дневник до № 18/15.09.2020 г. Положен е подпис
на АР и печат на ОП-Перник. Продължението на 2020  г. е започнат
на 27.10.2020 г. и продължава и понастоящем.  Календарната 2020 г.
е приключена с № 21/31.12.2020 г.  Приключена по установения ред.

Отделна книга е представена за наличността на оръжия-
веществените доказателства, в която е отразена датата на
предаването им  на  служба -КОС. Води се от 1997 г. до момента.

В ОП-Перник се води регистър на иззетите и предадени
веществени доказателства по ДП, под формата на пари и
парични ценности.

Допълнително при настоящата проверка са представени
протоколи за извършени: унищожаване и инвентаризация на
веществени доказателства в ОП-Перник за съответните проверявани
календарни години.

В отделни класьори за двете години се съдържат копия от
приемно-предавателни протоколи за веществени доказателства. В
отделни папки за подредени по пореден входящ номер за
календарната година преписките като е отбелязан съответният номер
на преписката, както и съответното ДП, датата на евентуално
прекратеното ДП, връчване на постановлението. За 2019 г. са
подвързани 26 бр. папки. За 2020 г. по същия начин са подредени 21
бр. папки.

При проверката са представени следните протоколи: 4 бр.
протоколи от 28.12.2018 г. за инвентаризация на ВД в ОП-Перник и
ОСлО-ОП-Перник; 3 бр. протоколи от 23.10.2020 г. за установяване
на наличните ВД в ОП-Перник и ОСлО-ОП-Перник.

В ОП-Перник допълнително са проверени:
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Описни книги на следователя и органите на дознанието:
водени са по една книга за всяка календарна година. Водените книги
са по образец.

Разносни книги – водени са поотделно за следствието, за първо
РПУ, за ОС, РП, АС.

Регистър за постъпили заявления за достъп по обществена
информация

Дневник изпълнителни листи
Регистър за изработените печати
Разносни книги по прокурори
Книга за регистриране на актове за трудови злополуки
Книга за участие във въззивни дела
Книга за участие във КАНД
Описна книга по НСН
Описна книга по споразуменията
Отделно книга НСН – споразумения
Описна книга по следствени дела
Книга за международна дейност ЕЗА
Регистър на постъпващи заявки за възлагане на превод

От проверката на входящите дневници се установи, че
същите са прономеровани и прошнуровани, при приключването е
посочен последният входящ номер за съответната календарна
година, като същата е приключена с подписа на административния
ръководител и печат. С изричното отбелязване на последния  номер
за съответната календарна година се изключва възможността за
дописване на номера.

Проверяващият екип  установи данни за ежемесечни проверки
на книгата за изпълнение на наказанията и регулярни проверки на
азбучниците към нея, което обуславя извода, че в ОП-Перник е
спазена т. 70 от раздел VІІ от Указание за дейността на
прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки, утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г.,
влязла в сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди с номера  № РД-
04-203/28.04.2016 г. и  № РД-04-71/19.02.2018 г. на Главния прокурор
на РБ.

Може да се заключи, че в ОП-Перник е създадена
необходимата организация от административен ръководител и се
изпълнява препоръката по т.1  от акта за резултати КПП,
осъществена по Заповед № ПП-01-73/24.09.2015 г. на Главния
инспектор на ИВСС.
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Конкретни обстоятелства, свързани с отбелязванията по
определени преписки, са отразени в частта на Акта, касаеща
проверката на преписките и делата.

6. Информационно обслужване, статистика и анализ.
През проверяваният период на обществеността е предоставяна

своевременна и точна информация за работата на ОП-Перник, като
електронната страница на прокуратурата е редовно поддържана.

Изпълняващите  функциите „говорител“ на ОП-Перник -
прокурор Албена Стоилова, ежеседмично изпраща справки до
медийния експерт в АП-София, в съответствие с правилата на
Медийната политика на ПРБ, съдържащи актуалната информация за
внесените в съдилищата в съдебния регион прокурорски актове, вкл.
искания за МНО “задържане под стража“, задържаните лица с МНО,
както и по дела в висок обществен и медиен интерес. В ОП-Перник е
създадена организация във връзка с епидемичната обстановка
(изнесено деловодство, работа по график, ограничен достъп в
сградата на съдебната палата) от системния администратор.

Своевременно страницата на ОП-Перник се актуализира с
точната информация за дейността на ОП-Перник от системния
администратор.

6.1. Информационни технологии:
Правни програми:
Информационни технологии:
Прокурорите в ОП-Перник използват правната програма

„Апис“, която се осигурява централизирано и е достъпна от
ведомствено-информационния сайт на ПРБ;

Деловодни програми:
Работи се по предоставената от ВКП Унифицирана

информационна система (УИС) и ЦИССС.
В ОП-Перник се ползват програмни продукти за личен състав,

работна заплата и хонорари.

6.2. Организация на дейността по водене на статистиката.
Организацията по водене на статистиката в ОП-Перник през

2019 и 2020 г. се извършва, съгласно Указанието за организация на
информационната дейност в ПРБ, утвърдено със Заповед №
1895/2014 г., изм. със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г. и Заповед №
РД-02-17/27.06.2019 г.  на Главния прокурор.

В съответствие с т.VІ.17 от цитираното по-горе указание
статистическите справки в прокуратурата се изготвят ежемесечно, на
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първо тримесечие, за първо шестмесечие, за деветмесечие и
годишни статистически таблици в указаните срокове.

6.3. Аналитична дейност на прокуратурата.
В началото на годината, до 20-то число се изготвят

статистическите отчети на прокуратурата. Съобразно Плана за
дейността на ОП-Перник се изготвя отчетният доклад  от
административния ръководител, като отделните раздели се изготвят
от прокурорите по съответните надзори. Същият се публикува на
сайта на ОП-Перник и се изпраща на ВКП, на АП –София, на РП-
Перник и по електронната поща  - до всички магистрати и служители
в ОП-Перник. Докладът за 2019 г. не е разглеждан в открито отчетно
събрание на прокурорите от региона поради епидемичната
обстановка в началото на 2020 г.
      Ежемесечно завеждащ ОСлО при ОП-Перник предоставя
справка на административния ръководител относно
новообразуваните и приключени дела пред предходния месец. Такава
справка изпраща и  завеждащият отдел “Разследване“.

По отношение на контрола по спазване на сроковете на
разследване се провеждат ежемесечно работни съвещания на
прокурорите от ОП.

7. Случаен принцип на разпределение на делата.
В изпълнение на  Заповеди  №№ РД-02-41/14.10.2015 г., РД-

02-6/06.04.2016 г. и РД-02-23/02.11.2017 г. на главния прокурор,
касаещи въвеждане и спазване на утвърдените Правила за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на
Република България, респ. създаване на нужната организация в тази
насока в ОП-Перник, са издадени Заповед №403/08.11.2018г.,
заповед №РД-04-566/16.12.2019г. и заповед № РД-04-580/30.12.2019
г., които касаят принципа на случайното разпределени на
преписките и делата в ОП-Перник и в ОСлО-ОП-Перник.

Съгласно Заповед №403/08.11.2018 г. на административния
ръководител - окръжен прокурор на ОП-Перник в прокуратурата се
осъществява разпределението на преписките и делата, както следва:

1.Разпределение между прокурорите от ОП-Перник:
-  на преписките:
прокурор Галина Антова – 70 % натовареност
прокурор Бисер Михайлов – 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова – 90% натовареност
прокурор Албена Стоилова – 100% натовареност
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прокурор Моника Любомирова- 50% натовареност
прокурор Николай Цветков -50% натовареност
- преписки с фактическа и правна сложност
прокурор Галина Антова – 70 % натовареност
прокурор Бисер Михайлов – 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова – 90% натовареност
прокурор Албена Стоилова – 100% натовареност
прокурор Моника Любомирова- 50% натовареност
прокурор Николай Цветков -50% натовареност
- досъдебни производства - непредпазливи престъпления
прокурор Галина Антова – 70 % натовареност
прокурор Бисер Михайлов – 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова – 90% натовареност
прокурор Албена Стоилова – 100% натовареност
прокурор Моника Любомирова- 20% натовареност
прокурор Николай Цветков -20% натовареност
- досъдебни производства - умишлени криминални

престъпления
прокурор Галина Антова – 70 % натовареност
прокурор Бисер Михайлов – 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова – 90% натовареност
прокурор Албена Стоилова – 100% натовареност
прокурор Моника Любомирова- 50% натовареност
прокурор Николай Цветков -20% натовареност
- произнасяния по отводи
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
прокурор Николай Цветков -100% натовареност
- инстанционен контрол
прокурор Галина Антова – 70 % натовареност
прокурор Бисер Михайлов – 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова – 90% натовареност
прокурор Албена Стоилова – 100% натовареност
прокурор Моника Любомирова- 100% натовареност
Прокурор Николай Цветков -50% натовареност
- преписки — участия по ВЧНД, производства по Глава 35

от НПК и производства по признаване на финансови санкции.
прокурор Бисер Михайлов – 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова – 10% натовареност
прокурор Албена Стоилова – 100% натовареност
- изпълнение на наказанията
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прокурор Бисер Михайлов -10% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова - 50% натовареност
- надзор за законност и административносъдебен надзор
прокурор Галина Антова -10% натовареност
прокурор Николай Цветков -100 % натовареност
прокурор Моника Любомирова- 100% натовареност
- международно правно сътрудничество
прокурор Галина Антова -100% натовареност
прокурор Бисер Михайлов -100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
- гражданско -съдебен надзор
прокурор Моника Любомирова - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова - 50% натовареност
прокурор Николай Цветков -10% натовареност
- наказателно - съдебен надзор
прокурор Анита Джамалова - 100% натовареност
прокурор Моника Любомирова - 10% натовареност
прокурор Албена Стоилова - 50% натовареност
- изпълнение на указания на главен прокурор
прокурор Галина Антова- 100% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
прокурор Николай Цветков -100% натовареност

Разпределението на делата между прокурорите от ОП-Перник
се извършва от административният ръководител на ОП-Перник или
от негов заместник при негово отсъствие.

2. Разпределение между следователите от Окръжен
следствен отдел при ОП-Перник се осъществява в три групи при
следната натовареност:

-    разследване на непредпазливи престъпления
- разследване на умишлени престъпления
- изпълнение на съдебни поръчки и делегации
следовател Юлиян Димитров - 90 % натовареност
следовател Николай Миланов – 100 % натовареност
следовател София Йорданова – 100 % натовареност
следовател Петя Кирилова -100 % натовареност
следовател Марта Пушева -100 % натовареност
следовател Марина Николова - 100 % натовареност
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Разпределението на делата между следователите от Окръжен
следствен отдел при ОП-Перник е възложено на Юлиян Димитров -
завеждащ ОСлО при ОП-Перник.

Със Заповед № РД-04-580/30.12.2019 г. са извършени промени
в групите и процента натовареност на магистратите в ОП-Перник,
както следва:

При разпределението между прокурорите:
-   група 1 - преписки
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
- група 2 - преписки с фактическа и правна сложност
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
- група 3 - досъдебни производства - непредпазливи

престъпления
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
- група 4 - досъдебни производства - умишлени

криминални престъпления
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
- група 5 - произнасяния по отводи
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
-  група 6 - инстанционен контрол
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
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прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
- група 7 - преписка — участия по ВЧНД, производства по

Глава 35 от НПК и производства по признаване на финансови
санкции.

прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова -50% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
- група 8 - изпълнение на наказанията
прокурор Бисер Михайлов - 50% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
- група 9 - надзор за законност и административносъдебен

надзор
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова -90% натовареност
прокурор Албена Стоилова -50% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
- група 10 -международно правно сътрудничество
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова - 50% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
- група 11 - гражданско-съдебен надзор
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова - 50% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
- група 12 - наказателно-съдебен надзор
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова - 50% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
- група 13 - изпълнение на указания на главен прокурор
прокурор Галина Антова - 100% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
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прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова - 50% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност

При разпределението между следователите са запазени
трите групи от предходната заповед, като разпределението във всяка
група е както следва:

следовател Юлиян Димитров - 90 % натовареност
следовател Николай Миланов – 100 % натовареност
следовател София Йорданова – 100 % натовареност
следовател Петя Кирилова -100 % натовареност
следовател Марта Пушева -100 % натовареност
следовател Марина Николова - 100 % натовареност
следовател Людмила Гюрова - 100 % натовареност.
Съгласно Заповед № РД-04-33/20.01.2020 г. на

административен ръководител - окръжен прокурор на ОП-Перник
са запазени групите, във всички групи е добавена прокурор Росица
Ранкова, а по отношение на следователите не настъпват промени.

Съгласно Заповед № РД-04-88/12.02.2020 г. на
административен ръководител - окръжен прокурор на ОП-Перник
разпределението по групи и натовареност е следното:

При разпределението между прокурорите:
-   група 1 - преписки
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова -90% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
прокурор Росица Ранкова -100% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност

В следващите три групи разпределението е същото:
- група 2 - преписки с фактическа и правна сложност
- група 3 - досъдебни производства - непредпазливи

престъпления
- група 4 - досъдебни производства - умишлени

криминални престъпления
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова -90% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност



28

прокурор Росица Ранкова -100% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност
- група 5 - произнасяния по отводи
прокурор Галина Антова - 50% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова -90% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
прокурор Росица Ранкова -50% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност
-  група 6 - инстанционен контрол
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 90% натовареност
прокурор Анита Джамалова -90% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
прокурор Росица Ранкова -100% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност
- група 7 - преписка — участия по ВЧНД, производства по

Глава 35 от НПК и производства по признаване на финансови
санкции.

прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -90% натовареност
прокурор Албена Стоилова -50% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
прокурор Росица Ранкова -50% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност
- група 8 - изпълнение на наказанията
прокурор Бисер Михайлов - 50% натовареност
прокурор Албена Стоилова -100% натовареност
прокурор Росица Ранкова -50% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност
- група 9 - надзор за законност и административносъдебен

надзор
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
прокурор Росица Ранкова -100% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност
- група 10 -международно правно сътрудничество
прокурор Галина Антова - 70% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова - 50% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
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прокурор Росица Ранкова -50% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност
- група 11 - гражданско-съдебен надзор
прокурор Анита Джамалова -50% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
прокурор Росица Ранкова -100% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност
- група 12 - наказателно-съдебен надзор
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -50% натовареност
прокурор Албена Стоилова - 50% натовареност
прокурор Росица Ранкова -50% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност
- група 13 - изпълнение на указания на главен прокурор
прокурор Галина Антова - 100% натовареност
прокурор Бисер Михайлов - 100% натовареност
прокурор Анита Джамалова -100% натовареност
прокурор Албена Стоилова - 100% натовареност
прокурор Моника Любомирова -100% натовареност
прокурор Росица Ранкова -100% натовареност
прокурор Бисер Ковачки -100% натовареност

При разпределението между следователите са запазени
трите групи от предходната заповед, като разпределението във всяка
група е както следва:

следовател Юлиян Димитров - 90 % натовареност
следовател Николай Миланов – 100 % натовареност
следовател София Йорданова – 100 % натовареност
следовател Петя Кирилова -100 % натовареност
следовател Марта Пушева -100 % натовареност
следовател Марина Николова - 100 % натовареност
следовател Людмила Гюрова - 100 % натовареност.

При проверката се констатира, че определените групи за
разпределение на прокурорските преписки и досъдебни
производства в ОП-Перник съответстват на унифицираните
групи, определени в чл. 4 от Правилата за приложението на
разпределението на преписките и досъдебните производства на
принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-
02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-6/06.04.2016 г.,
Заповед № РД-02-23/02.11.2017 г., Заповед № РД-004-459/27.12.2018
г., Заповед № РД-02-10/03.02.21 г. и Заповед №РД-02-18/26.04.2021 г.
на главния прокурор.
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Констатира се също така, че в ОП-Перник са спазени
разпоредбите на чл. 7, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.4; чл. 8, ал.1, т.2 и т.3
и ал.2, т. 4 от Правилата, отнасящи се до задължителните групи и
минималната натовареност на административния ръководител и
неговите заместници.

В ОП - Перник се изготвят индивидуални протоколи за
разпределение на случаен принцип на конкретната прокурорска
преписка, които се прилагат към същата.

След анализ на гореизложеното и в резултат на извършената
проверка на прокурорските преписки и дела в ОП-Перник не се
установяват отклонения от принципа на случайното разпределение
на преписките и делата.

Констатира се изпълнение на препоръката по т. 2 от акта за
резултати КПП, осъществена по Заповед № ПП-01-73/24.09.2015 г.
на Главния инспектор на ИВСС.

7. Средна натовареност на прокуратурата.
Средната  натовареност на прокурор в ОП-Перник през 2019 г.

е 730,3, а  през 2020 г. -  672,9.

8. Организация на дейността по съхраняване на
веществени доказателства.

Действащите заповеди на административния ръководител на
ОП-Перник, касаещи получаването, съхраняването, разпореждането
и унищожаването на веществени доказателства  за периода на
проверката:

- заповед № 380/21.10.2015 г., с която  е определена комисия за
унищожаване на ВД по досъдебните производства, за които изрично
е постановено  в актовете на ОП-Перник и ОСлО.

- заповед № 316/22.08.2016 г., с която се определят
длъжностните лица, които да водят книгите за ВД;

- заповед № РД-04-522/20.11.2019 г. е относно организацията
по приемане-предаване на ВД по досъдебните производства, вкл.
пари и ценности, тяхното съхраняване, определените длъжностни
лица, водене на съответните книги по чл.74 от ПАПРБ.

- заповед № РД-07-70/06.02.2020 г., с която е въведен регистър
на иззетите и предадени ВД по досъдебни производства - пари и
парични ценности, който се води от домакина, а в негово отсъствие
от съдебния администратор.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период в ОП-Перник
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е осъществявано в съответствие с разпоредбите на  действащия
ПАПРБ.

В ОП-Перник е създадена необходимата организация за
спазване разпоредбата на чл.110, ал.5 от НПК – нает е банков сейф
в Банка ДСК-Перник.

9. Заповеди и разпореждания на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.

През 2019 г. адм. ръководител на ОП-Перник е издал общо -
590 бр.  заповеди по организация на дейността на прокуратурата. От
тях:

- по указание на главния прокурор – 167 броя;
- по собствена преценка – 423 броя.
През 2020 г. адм. ръководител на ОП-Перник е издал общо -

621 бр. заповеди по организация на дейността на прокуратурата. От
тях:

- по указание на главния прокурор – 138 броя;
- по собствена преценка – 483 броя.

Издаваните в ОП-Перник заповеди съдържат реквизитите и
отговорят на изискванията на чл. 12 от Инструкцията за
деловодната дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със
Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-
459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на РБ.

10.Наказания и поощрения в/на ОП-Перник:

През 2019 и 2020г. в ОП-Перник, няма наложени
дисциплинарни наказани 3 по чл. 311, ал.1 ЗСВ, както и
предложения за такива – по реда на чл. 312, ал.1, т.1 и 2 ЗСВ, от
административния ръководител на ОП-Перник.

През проверявания период е  изготвено  предложение за
поощряване с отличие “почетен знак на ПРБ“ на прокурор Николай
Цветков.

Допълнително, в информацията от ОП-Перник се посочва и
Заповед №РД-08-173/18.03.2020 г. за предсрочно повишаване в ранг
на служителя „ чистач“ в ОП-Перник.

11. Извършени проверки на/от ОП-Перник:
11.1 Извършени проверки  през 2019 и 2020 г. на ОП-

Перник:

3 Въз основа представенитее справки № 1 за двеге години от проверявания период.
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В ОП-Перник през 2019 г.:са извършени шест броя проверки
от АП-София :

1) със Заповед № 513/17.05.2019 г. на и.ф. административен
ръководител на АП-София е възложено и е извършена комплексна
ревизия на дейността на ОП-Перник през 2017 и 2018 г. В резултат на
изготвения доклад към ОП-Перник са отправени конкретни
препоръки, в изпълнение на които са изготвени общо 5 бр. заповеди.

2) със Заповед № 252/08.03.2019 г. на и.ф. административен
ръководител на АП-София е възложено извършването на тематична
ревизия в ОСлО при ОП-Перник, относно работата по
неприключените към 15.03.2019 г. досъдебни производства.

3) във връзка с изпълнение на плана за дейността на АП-София
за 2019 г., касаещ проверка на работата на окръжните прокуратури
през 2018 г. по осъществяване на инстанционен и служебен контрол
по преписки, образувани за деяния по глава IX от НК, е възложено
изготвянето на справка относно броя на преписките по тази глава в
съответната първоинстанционна прокуратура, броя на преписките, по
които е осъществен служебен и инстанционен контрол, броя на
потвърдените и отменени актове, както и на констатираните слабости
в работата по възложените предварителни проверки.

4) във връзка с изпълнение на планова задача по Плана за
дейността на АП-София за 2019 г., раздел II, т.1, е възложено
изготвянето на справка относно забавените проверки и просрочените
произнасяния по тях в периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.

5) със Заповед № 28/14.01.2019 г. на и.ф. административен
ръководител на АП-София, в изпълнение на указаното в т.3.2 от
Заповед № 990/28.03.2012 г. на Главния прокурор, е възложена
проверка по изпълнение на Инструкцията за поддръжка и използване
на Електронния регистър на лице с неприключени наказателни
производства от 2010 г. на главния прокурор и на Споразумение
между ПРБ и МВР за взаимодействие при разследване на две и
повече досъдебни производства, водени срещу един и същ обвиняем
за периода 01.10.2018 – 14.01.2019 г.

6) със Заповед № 29/14.01.2019 г. на и.ф. административен
ръководител на АП-София е възложено извършването на проверка
относно спазването на принципа за случайно разпределение на
преписките и делата за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г. в
прилежащите й прокуратури. В резултат на извършената проверка и
изготвения доклад се констатира създадена добра организация в ОП-
Перник относно прилагане принципа на случайното разпределение, в
съответствие с Правилата, като са констатирани отделни случаи на
неправилно прилагане и в частност по 3 броя преписки, в резултат на
което са отправени конкретни препоръки.
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Извършените през 2020 г. ревизии и проверки от АП – София
на ОП-Перник са общо 6 броя, както следва:

1) във връзка със Заповед № РД-09-125/25.11.2020 г. на Главен
прокурор на Република България и в изпълнение на т.7 от Раздел VI
от Плана за дейността на АП-София, е извършена проверка на делата,
по които ПРБ е осъдена по ЗОДОВ през 2019 г. в района на АП-
София.

2) във връзка с планова задача по Плана за дейността на АП-
София за 2020 г., е възложено извършването на проверки относно
спазването на сроковете по чл.145, ал.2 от ЗСВ в прокуратурите от
района на АП-София.

3) в изпълнение на т.1.5 от Решение на ПВСС по протокол №
29/22.11.018 г., със Заповед № 539/11.06.2020 г. на административен
ръководител на АП-София е възложено извършването на проверки на
образуваните преди 01.01.2017 г. преписки и дела, които не са
приключили в окръжните и съответните им районни прокуратури, от
района на АП-София.

4) със Заповед № 73/23.01.2020 г. на административен
ръководител на АП-София е възложена тематична проверка в ОП и
РП-Перник по изпълнение на Инструкцията за поддръжка и
използване на електронния регистър на лице с неприключени
наказателни производства от 2010 г. на ГП на РБ и Споразумение
между ПРБ и МВР за взаимодействие при разследване на 2 и повече
досъдебни производства срещу един и същ обвиняем.

5) със Заповед № 794/01.09.2020 г., изм. със Заповед №
857/28.09.2020 г. на административен ръководител на АП – София, е
възложено извършването на ревизия на прокуратурите от района на
АП-София относно прекратените през периода 01.01.2020 г. –
30.06.2020 г. досъдебни производства с предмет наркотични
вещества.

Резултатите от извършените през 2019 и 2020 г. спрямо ОП-
Перник проверки и ревизии и отправените препоръки са обсъждани с
прокурорите на работни съвещания. Своевременно са взети
съответни административно-организационни мерки с оглед
изпълнение на дадените спрямо ОП-Перник препоръки и
преодоляване на констатирани пропуски.

В резултат на ревизионно-контролната дейност не са
предприемани мерки за дисциплинарно въздействие на магистрати.

11.2. Извършени проверки на низовите прокуратури от
Окръжна прокуратура – Перник през 2019 и 2020 г.
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През 2019  г. ОП-Перник е разпоредила следните ревизии и
тематични проверки по отношение на прилежащите и районни
прокуратури:

1) В изпълнение на Плана за дейността на ОП-Перник за 2019
г., със Заповед № РД-04-225/20.04.2019 г., изм. със Заповед № РД-04-
282/17.06.2019 г., е възложено извършването на цялостна ревизия на
дейността на РП-Радомир за 2018 г.;

2) със Заповед № РД-04-76/14.02.2019 г.,  е възложено на
административните ръководители на РП-Перник и РП-Радомир да
създадат организация за извършването на проверки и изготвянето на
справки относно:  1. налични неприключили проверки /ДП, предмет
на които е проверка/разследване на престъпления по чл.216а, чл.234в
и чл.240а от НК в хипотезите, свързани с течни горива; 2.
приключили с отказ за образуване на ДП проверки относно
посочените престъпления и 3. внесени обвинителни актове за същите
престъпления.

4) със Заповед № РД-04-54/31.01.2019 г. и във връзка с
постъпило разпореждане на заместника на ГП на РБ, е възложено
изготвянето на справка от ОП-Перник, относно образуваните
проверки, касаещи ползването на неистински или с невярно
съдържание експертни решения на ТЕЛК, в резултат на което е
изготвена и съответната справка-анализ.

5) В изпълнение на Плана за дейността на ОП-Перник за 2019
г., със Заповед № РД-04-10/07.01.2019 г. е възложено извършването
на проверки относно спазване на принципа за случайно
разпределение на преписките и делата в районните прокуратури от
съдебен регион Перник.

6) със Заповед № 5/03.01.2019 г. на административните
ръководители на районните прокуратури от съдебен регион Перник е
възложено да създадат организация за извършването на проверки на
образуваните преди 01.01.2016 г. преписки и дела, които не са
приключени в районните прокуратури, и да предприемат действия
относно тяхното своевременно приключване, считано от 01.01.2019 г.

През 2020 г. със заповеди на административния ръководител
или на заместника на административния ръководител на ОП-Перник
са възложени и извършени ревизии и проверки, както следва:

1) със Заповед № РД-04-274/18.05.2020 г. е възложено на
прокурорите от ОП-Перник и РП-Перник спазването на
разпоредбите, регламентирани в Указание за подобряване на
организацията на работата на Прокуратурата по прилагане на
разпоредбите на чл.53 от НК и чл.72 от НПК по досъдебни
производства, образувани за извършени престъпления по транспорта.
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2) със Заповед № 321/10.09.2018 г. и Заповед № РД-04-
268/05.06.2019 г. на ОП-Перник е възложено извършването на
периодични проверки на спрените досъдебни производства в ОП и
РП-Перник .

3) със Заповед № РД-04-228/10.04.2020 г. на окръжен прокурор
на Окръжна прокуратура – Перник е възложено на прокурорите в ОП
и РП-Перник периодично извършване на проверки, придружени с
доклади от наблюдаващите прокурори по всички досъдебни
производства, чието разследване продължава повече от две години, с
оглед недопускането на необосновано дълго продължаване на
разследването по досъдебни производства.

4) В изпълнение на Плана за дейността на АП-София относно
забавени проверки и просрочени произнасяния по тях, със Заповед №
469/12.12.2018 г. на ОП-Перник е възложено на прокурорите от ОП и
РП-Перник извършването на периодични проверки на регистрите,
относно спазването на сроковете, предвидени в чл.145, ал.2 от ЗСВ –
на полугодие.

5) В изпълнение на заложеното в годишните планове за
дейността на ОП-Перник и РП-Перник е извършена съвместна
проверка на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Перник
от прокурори, осъществяващи надзора за изпълнение на наказанията
и другите принудителни мерки, която обхваща периода от 01.01.2020
г. до 20.10.2020 г.

6) със Заповед № РД-04-306/12.06.2020 г. и Заповед № РД-04-
583/08.12.2020 г. са възложени общо две проверки в ОП и РП-
Перник, относно актуалното състояние на образуваните преди
01.01.2017 г. преписки и дела, неприключили съответно към
01.06.2020 г. и към 01.12.2020 г.

7) В изпълнение на Плана за дейността на ОП-Перник за 2020
г., със Заповед № РД-04-44/24.01.2020 г. и Заповед № РД-04-
292/02.06.2020 г. на окръжния прокурор на ОП-Перник е възложено
извършването на тематични проверки на полугодие през 2020 г. на
всички наблюдавани две или повече досъдебни производства, водени
срещу едно и също лице.

 През 2020 г. е извършена една тематична проверка, за която е
изготвен и съответния анализ.

8) В изпълнение на Плана за дейността на ОП-Перник за 2020
г., със Заповед № РД-04-96/13.02.2020 г. на окръжен прокурор на ОП-
Перник е възложено извършването на цялостна ревизия на дейността
на РП-Радомир (понастоящем ТО) за календарната 2019 г.

9) В изпълнение на Плана за дейността на ОП-Перник за 2020
г., със Заповед № РД-04-94/13.02.2020 г. на окръжен прокурор на ОП-
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Перник е възложено извършването на цялостна ревизия на дейността
на РП-Перник за календарната 2019 г.

10) В изпълнение на т.7 от Раздел VI от Плана за дейността на
АП-София е възложено извършването на справка на ОП и РП-Перник
на дела, по които ПРБ е осъдена през 2019 г. с влезли в сила съдебни
решения по ЗОДОВ.

11) В изпълнение на т.5 и т.6 от Раздел VI от Плана за
дейността на АП-София и т.4 от раздел IV от Плана за дейността на
ОП-Перник е възложено извършването на периодични проверки във
връзка с организацията на деловодната дейност, използването на
УИС и осъществяването на принципа на „случаен подбор“ при
разпределянето на преписките и делата в РП-Перник и прилежащите
му териториални отделения.

12) Със Заповед № РД-04-161/12.03.2020 г. на окръжен
прокурор на ОП-Перник е възложено извършването на системни
проверки с оглед повишаване ефективността при противодействие на
престъпления, имащи за предмет наркотични вещества, за което е
налице изготвена справка-анализ.

13) Със Заповед № РД-04-293/03.06.2020 г. на окръжен
прокурор на ОП-Перник е възложено извършването на системни
проверки с цел противодействие на битовата престъпност на
територията на съдебен регион – Перник.

Резултатите от извършените ревизии на дейността на РП-
Перник и РП-Радомир (понастоящем ТО) са предоставяни за
запознаване на административния ръководител на РП-Перник.
Спрямо отправените препоръки няма постъпвали възражения.

В резултат на контролно-ревизионната дейност през двете
години на проверявания период не са предприемани мерки за
дисциплинарно въздействие на магистрати.

Проверяващият екип установи, че и през двете години от
проверявания период, ОП-Перник е извършила множество проверки
на дейността на районни прокуратури от окръга, в съответствие с
Указанията за контролната дейност в ПРБ. За резултатите от
извършените проверки са изготвяни писмени доклади, в които са
отбелязвани всички съществени констатации за работата на
съответните прокуратури, а при установени пропуски и слабости
са давани конкретни указания и препоръки. Тези доклади са
предоставени в срок на ревизираните прокуратури за запознаване и
обсъждане на общо събрание на прокурорите.

ОП-Перник своевременно е уведомявана от
административните ръководители на районните прокуратури за
предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки.



37

12. Форми на обучение, в които са участвали прокурори,
следователи и съдебни служители.4

През  проверявания период магистратите и съдебните
служители от ОП-Перник са взели участие в семинари и работни
посещения в страната и в чужбина, както следва:

За 2019 г. – семинарите и обученията са 29 бр., като по някои
са участвали повече от едно лице;

За 2020 г.  са 7 бр., като две от обученията са проведени
дистанционно, предвид епидемичната обстановка в страната.

Видно от гореизложеното е, че в  ОП-Перник са създадени
условия за постоянно повишаване на квалификацията и
поддържането на висока професионална компетентност, както на
магистратите, така и на съдебните служители.

ІІ. Проверка на организация по образуването и движението
на прокурорските преписки, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

1. Общият брой на наблюдаваните в ОП-Перник
преписки5 през 2019 г. е - 336, а  през 2020 г. броят им е - 396.

От тях:
- новообразувани – 302 бр. за 2019 г. и 345 бр. - за 2020 г.
- образувани в предходни периоди: през 2019 г. – 34 бр. и

51бр. – за 2020 г.
И по прокурори:
За 2019 г.:
прокурор Галина Антова – 49 бр.
прокурор Бисер Михайлов – 67 бр.
прокурор Анита Джамалова – 51 бр.
прокурор Албена Стоилова –73 бр.
прокурор Моника Любомирова – 62 бр.
прокурор Николай Цветков – 34 бр.

За 2020 г.:
прокурор Галина Антова – 51 бр.
прокурор Бисер Михайлов – 58 бр.
прокурор Анита Джамалова – 59 бр.
прокурор Албена Стоилова –65 бр.
прокурор Моника Любомирова – 54 бр.
прокурор Бисер Ковачки -56 бр.

4 Съгласно представени справки № 1 за 2019 и 2020 г. от ОП-Перник
5 Информацията е на база изготвените от ОП-Перник справки № 2 за 2019 и 2020 г.
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прокурор Росица Ранкова – 53 бр.

В ОП-Перник се наблюдава  увеличаване на общият брой на
наблюдаваните през 2020 г. преписки с близо 17.8 % спрямо 2019 г.

  2. Преписки, изпратени на органите на МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка -
през 2019 г. – са 29 бр., а през 2020 г.–36 бр.

  2.1. Преписки, върнати след извършена предварителна
проверка – 25 бр. през 2019 г. и 33 бр. – през  2020 г.

  3. Преписки, по които прокурорът лично е извършил
предварителна проверка – През 2019 г. от ОП-Перник се отчита 1
такава преписка.

  4. Преписки, по които предварителната проверка е
продължила:

4.1. до 2 месеца:
 За 2019 г. – 22 бр., а за 2020 г. – 20 бр.

4.2.: над срока по чл. 145, ал.2 ЗСВ:
През 2019 г. и 2020 г. -  не се отчитат такива преписки в ОП-

Перник.
5. Решени6 през 2019 г. са 324 бр. преписки, а през 2020 г. –

352 бр.
5.1. Всички преписки са решени в едномесечен срок.
5.2. Не се отчитат преписки, решени след изтичане на

едномесечния срок.
5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно

производство през 2019 г.  са  решени общо - 79 бр. преписки, а през
2020 г. – 37 бр. преписки.

От тях:
- обжалвани за 2019 г. са 6 бр. постановления за отказ, като

всички са потвърдени;
- за 2020 г.  обжалвани са 7 бр. откази, от които са потвърдени

5 бр. и са отменени 2 бр. постановления.
5.4. Образувани досъдебни производства:
- през 2019 г.  са образувани общо 45 бр. досъдебни

производства, а през 2020 г. – 33 бр.
  6. Останали нерешени преписки в края на 2019 г. – 22, а в края

на проверявания период, т.е. в края на 2020 г.- 44 бр. преписки.
  От ОП-Перник не се отчитат преписки, по които не е извършена

проверка или проверката е приключила, и които да се намират за
решаване при прокурор над един месец.

6 По данни от справки № 2 за 2019 г. и 2020 г. в редакция от 02.07.2021 г.
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На случаен принцип са проверени следните преписки по
описа на ОП - Перник, приключили с отказ от образуване на
досъдебно производство  - обжалвани и необжалвани:

Пр. пр. № 3003/2019 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Моника Любомирова. Преписката е
образувана на 20.11.2019 г. по повод сигнал до ОП-Перник.
Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата.  С
постановление от 22.11.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на жалбоподателя и  че същото подлежи на обжалване пред
АП –  София,  по реда на чл.  213  НПК.   На 03.06.2020  г.
постановлението е обжалвано пред АП-София, чрез ОП-Перник.
Жалбата е изпратена, ведно с преписката на 08.06.2020 г. С
постановление от 15.06.2020 г. е потвърдено постановлението за
отказ.

Пр. пр. № 1336/2020 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Моника Любомирова. Преписката е
образувана на 08.06.2020 г. по повод изпратени материали след
извършена проверка от ОДМВР-Перник. Приложен е протокол за
случайно разпределение от 09.06.2020 г. С постановление от
22.06.2020 г. е възложена проверка на ОДМВР – Перник. По
преписката е приложено писмо от ОДМВР - Перник с което е
посочен номерът на преписката, разпределението на съответния
инспектор, както и служебен телефон на същия. След проверката
преписката е получена в ОП-Перник на 13.07.2020 г. С
постановление от 23.07.2020 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство и преписката е прекратена.  В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страната и  че
същото подлежи на обжалване по реда на чл. 213 НПК.  Приложено
е известие за доставяне.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Моника Любомирова, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 723/2019 г.; пр.пр. № 72/2019 г.,
пр.пр. № 1039/2020 г. – по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 1001/2019 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Николай Цветков. Преписката е
образувана на 16.04.2019 г. по повод жалба до ОП-Перник.
Приложен е протокол за случайно разпределение от 17.04.2019 г.  С
постановление от 21.06.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да се
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изпрати на жалбоподателя и  че същото подлежи на обжалване пред
АП – София. Няма данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Николай Цветков, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 747/2019 г.; пр.пр. № 2147/2019
г., по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 1704/2019 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Албена Стоилова. Преписката е образувана
на 02.07.2019 г. по повод молба до ОП-Перник. Приложен е
протокол за случайно разпределение от 03.07.2019 г. С
постановление от 04.07.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на жалбоподателя и  че същото подлежи на обжалване по
реда на чл. 213 НПК. Няма данни постановлението да е обжалвано.

Пр. пр. № 838/2020 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Албена Стоилова. Преписката е образувана
на 01.04.2020 г. по повод изпратени от СГП материали по
компетентност.Приложен е протокол за случайно разпределение от
02.04.2020 г. С постановление от 06.04.2020 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.6
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на
заинтересованите страни и  че същото подлежи на обжалване по
реда на чл. 213 НПК. Няма данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Албена Стоилова, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 523/2019 г.; пр.пр. № 2716/2019
г., по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 2279/2019 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Галина Антова. Преписката е образувана
на 29.08.2019 г. по повод получено постановление за изпращане на
преписка по компетентност от РП-Перник. Приложен е протокол за
случайно разпределение от 30.08.2019 г. С постановление от
04.09.2019 г. е възложена проверка на 02 РУМВР – Перник.
Материалите са върнати на 14.10.2019 г. С постановление от
14.11.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, препис да се изпрати на
жалбоподателя и  че същото подлежи на обжалване по реда на чл.
213 НПК. Няма данни постановлението да е обжалвано.

Пр. пр. № 1344/20 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Галина Антова. Преписката е образувана на 09.06.2020 г.
по повод изпратена по компетентност преписка от РП-Перник.
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Приложен е протокол за случайно разпределение от 10.06.2020 г. С
постановление от 11.06.2020 г. преписката е приета за наблюдение
от ОП-Перник. С постановление от 12.06.2020 г. е постановен отказ
от образуване на досъдебно производство, както и прекратяване на
преписката. В постановлението е указано, препис да се изпрати на
НЕЛК и  че същото подлежи на обжалване по реда на чл. 213 НПК.
С писмо от 14.09.2020 г. АП-София изисква преписката от ОП-
Перник по повод постъпила жалба срещу постановлението за отказ.
С писмо от 17.09.2020 г. преписката е изпратена по компетентност
на АП-София. С постановление от 12.10.2020 г. прокурор при АП-
София потвърждава постановлението за отказ на ОП-Перник.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Галина Антова, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 332/20 г.; пр.пр. № 849/20 г.,
пр.пр. № 426/19г., пр.пр. № 1103/2019 г. по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 3815/2018 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Бисер Михайлов. Преписката е образувана
на 20.12.2018 г. по повод получено постановление за изпращане на
преписка по компетентност от РП-Перник. Приложен е протокол за
случайно разпределение от 21.12.2019 г. С постановление от
18.01.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, препис да се изпрати на
страната и на РП-Перник – за сведение и  че същото подлежи на
обжалване пред АП-София. Няма данни постановлението да е
обжалвано.

Пр. пр. № 2109/2020 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Бисер Михайлов. Преписката е образувана
на 24.08.2020 г. по повод получена преписка по компетентност от
РП-Перник. Приложен е протокол за случайно разпределение от
25.08.20 г. С постановление от 23.09.20 г. се прекратява преписката,
с отказ да образува досъдебно производство. В постановлението е
указано, препис да се изпрати на страната и че същото подлежи на
обжалване пред АП-София. Няма данни постановлението да е
обжалвано.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Бисер Михайлов, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 622/19 г.; пр.пр. № 665/19 г.,
пр.пр. № 1077/20 г., пр.пр. № 2594/2019 г. по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 2108/19 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Анита Джамалова. Преписката е образувана на
09.08.2019 г. по повод получени материали по компетентност от
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ВКП. Приложен е протокол за случайно разпределение от 12.08.2019
г. На 21.08.2019 г. преписката е изпратена за извършване на
проверка на ОДМВР – Перник. Срокът на проверката е удължен до
21.10.2019 г. С постановление от 14.11.2019 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. В постановлението е
указано, препис да се изпрати на страната и че същото подлежи на
обжалване пред АП-София. На 25.11.2019 г. постановлението е
обжалвано, като на 28.11.2019 г. преписката ведно с жалбата са
изпратени на АП-София. С постановление от 04.12.2019 г. АП-
София потвърждава отказа на ОП-Перник и указва, че
постановлението може да се обжалва пред ВКП. На 23.12.2019 г.
преписката е изпратена за произнасяне във ВКП. С постановление от
07.01.2020 г. постановлението на АП-София и на ОП-Перник са
потвърдени от ВКП.

Пр. пр. № 2737/20 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Анита Джамалова. Преписката е образувана на
09.11.2020 г. по повод получени материали по компетентност от
ВКП. Приложен е протокол за случайно разпределение от 10.11.2020
г. С постановление от 07.12.2020 г. е постановен отказ от образуване
на досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да
се изпрати на страната и че същото подлежи на обжалване пред АП-
София. Няма данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Анита Джамалова, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 1294/19 г.; пр.пр. № 2649/19 г.,
пр.пр. № 2384/20 г. по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 356/20 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Росица Ранкова. Преписката е образувана на 05.02.2020
г. по повод получени материали по компетентност от ВКП.
Приложен е протокол за случайно разпределение от 06.02.2020 г. От
същата дата е постановлението за възлагане на проверка на ОДМВР-
Перник. На 24.03.2020 г. преписката е върната в ОП-Перник след
завършена проверка. С постановление от 06.04.2020 г. е постановен
отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението
е указано, препис да се изпрати на страната и че същото подлежи на
обжалване по реда на чл. 213 НПК пред АП-София. Няма данни
постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Росица Ранкова, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 810/20 г.; пр.пр. № 1185/20 г., по
описа на ОП-Перник.
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Пр. пр. № 2059/20 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Бисер Ковачки. Преписката е образувана на 17.08.2020 г.
по повод получени материали по компетентност от РП-Перник.
Приложен е протокол за случайно разпределение на преписката от
17.08.2020 г. С постановление от 15.09.2020 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. В постановлението е
указано, препис да се изпрати на страната и че същото подлежи на
обжалване по реда на чл. 213 НПК. Няма данни постановлението да
е обжалвано.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Бисер Ковачки, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 2763/20 г.; пр.пр. № 2014/20 г., по
описа на ОП-Перник.

По преписките, приключени с отказ от образуване на
досъдебно производство в ОП-Перник, се  прилага протокол за
избор на наблюдаващ прокурор.

Преписките се решават от прокурорите в срок. Проверките
са извършени с необходимата пълнота и задълбоченост.
Прокурорските актове са обосновани.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство се указва възможността за обжалването им пред
горестоящата прокуратура. В случаите на обжалване на
постановленията за отказ, преписките се администрират
своевременно и се изпращат на АП – София  по компетентност.

Проверяващият екип установи, че по всички проверени
преписки по описа на ОП-Перник постановленията са изведени с
изх. номер, изписан с химикал на ръка, като датата съвпада с тази
от постановлението. Преписките са подредени хронологично.

7. Инстанционни преписки:

По данни от представените справки от ОП-Перник за 2019 г.
и 2020 г. (в редакцията от 09.07.2021 г.):

7.1. Инстанционните постановления на Апелативна
прокуратура – София по преписки на ОП-Перник, които са
приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство през 2019 г. са общо 6 бр., като потвърдени са 6 бр.,
а отменени постановления за отказ не се отчитат.

През 2020 г. АП – София  се е произнесла по 7 бр. преписки
на ОП-Перник, като потвърдени са 5 бр. постановления за отказ
от образуване на досъдебно производство, а отменени са 2 бр.
постановления на ОП-Перник.
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Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани
преписки по описа на ОП-Перник,  по които АП-София  се е
произнесла по повод обжалване на постановленията за отказ, както
следва: пр.пр. № 521/2019 г., пр.пр. № 846/20 г., пр.пр. № 2574/20
г. по описа на ОП-Перник.

7.2. Инстанционните решения на ОП-Перник по преписки
на низходящите прокуратури, които са приключили с
постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство, са както следва:

По преписки, приключили с постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство на низовите прокуратури, за
2019 г. са постановени  79 бр. по постановления на прокурори от
РП-Перник, а 20 бр. - по постановления на прокурори от РП-
Радомир.

По отношение на постановленията за отказ на РП-Перник:
- отменени са -11 бр. постановления на РП-Перник;
- потвърдени са-  68 бр. постановления на РП-Перник.

По отношение на постановленията за отказ на РП-Радомир
са общо – 20 бр. От тях:

- отменени са 11 бр. постановления и потвърдени са общо 9
бр. постановления за отказ на РП- Радомир.

По преписки, приключили с постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство на районните прокуратури,
за 2020 г. са постановени общо 124 бр. инстанционни решения,
като  всички са на постановления на прокурори от РП-Перник.

От тях:
- отменени - 37 бр.
- потвърдени – 87 бр. постановления на РП-Перник.

Проверяващият екип извърши проверка на случайно
избрани инстанционни преписки на ОП-Перник, по преписки на
районните прокуратури,  както следва:

Пр. пр. № 2485/20  г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Галина Антова. Преписката е образувана
по повод постъпила на 07.10.2020 г. преписка ведно с жалба срещу
постановление на РП–Перник-/ТО-Радомир/ за отказ. С протокол за
случайно разпределение от 08.10.2020 е определен наблюдаващ
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прокурор. С постановление от 09.10.2020 г. постановлението за отказ
е  потвърдено, а жалбата е оставена без уважение, като
неоснователна .Указано е преписката, да се върне на ТО-Радомир по
принадлежност. В постановлението е отразен  както входящият
номер по описа на ОП-Перник, така и входящият номер на
ревизираната прокуратура.

Пр. пр. № 2357/2019  г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Галина Антова. Преписката е образувана
по повод постъпила на 10.09.2019 г. по компетентност от РП-Перник
жалба-възражение срещу постановление за отказ. По преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор  от 11.09.2019
г. С постановление от 24.10.2019 г. постановлението за отказ е
отменено. Указано е копие ведно с материалите да се изпратят на
РП-Перник. В постановлението е отразен  както входящият номер
по описа на ОП-Перник, така и входящият номер на ревизираната
прокуратура.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Галина Антова: пр.пр. № 1332/2019 г.; пр.пр. № 436/2019 г., пр.пр.
№ 2277/20 г., пр.пр. № 1529/20 г. по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 2627/2019  г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Бисер Михайлов. Преписката е образувана
по повод постъпила на 09.10.2019 г. жалба срещу постановление на
РП-Перник за отказ. По преписката е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор  от 10.10.2019 г. С писмо от 21.10.2019 г.
преписката е изиска от РП-Перник и на 08.11.2019 г. е получена в
ОП-Перник. С постановление от 03.12.2019 г. постановлението за
отказ е  потвърдено като жалбата е оставена без уважение. Препис да
се изпрати на страната. Копие ведно с материалите да се изпратят на
РП-Перник. В постановлението е отразен  както входящият номер
по описа на ОП-Перник, така и входящият номер на ревизираната
прокуратура.

Пр. пр. № 2633/20120 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Бисер Михайлов. Преписката е образувана
по повод постъпила на 27.10.20 г. преписка ведно с постановление за
отказ от РП-Перник и жалба срещу последното. По преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор  от 28.10.20 г.
С постановление от 13.11.20 г. постановлението за отказ е
потвърдено като жалбата е оставена без уважение. Препис да се
изпрати на страната, като й е указано, че може да обжалва пред АП-
София. Копие ведно с материалите да се изпратят на РП-Перник. В
постановлението е отразен  както входящият номер по описа на



46

ОП-Перник, така и входящият номер на ревизираната
прокуратура.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Бисер Михайлов: пр.пр. № 378/2019 г.; пр.пр. № 2035/2019 г., пр.пр.
№ 2720/20 г., пр.пр. № 2045/20 г. по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 2348/2019 г. по описа на ОП – Перник,
наблюдаващ прокурор Анита Джамалова. Преписката е
образувана по повод постъпила от РП-Перник на 09.09.2019 г. жалба
и преписка ведно с постановление за отказ от РП-Перник и жалба
срещу последното. По преписката е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор  от 10.09.2019 г. С постановление от
04.10.2019 г. постановлението за отказ на РП-Перник е  потвърдено
като жалбата е оставена без уважение. Копие ведно с материалите да
се изпратят на РП-Перник. В постановлението е отразен  както
входящият номер по описа на ОП-Перник, така и входящият номер
на ревизираната прокуратура.

Пр. пр. № 560/20 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Анита Джамалова. Преписката е образувана на
21.02.2020 г. по повод жалба срещу постановление за отказ на РП-
Брезник. По преписката е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор  от 24.02.20 г. Преписката е изискана от РП-
Перник на 24.02.20 г. Получена е на 30.03.2020 г. С постановление
от 29.04.20 г. постановлението за отказ е  отменено. Преписката е
върната на РП-Перник за изпълнение на указанията, дадени в
обстоятелствената част на постановлението. В постановлението е
отразен  както входящият номер по описа на ОП-Перник, така и
входящият номер на ревизираната прокуратура.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Анита Джамалова: пр.пр. № 1328/2019 г.; пр.пр. № 235/2019 г.,
пр.пр. № 914/20 г., пр.пр. № 925/20 г. по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 2692/19 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Николай Цветков. Преписката е образувана на
15.10.2019 г. по повод получена от РП-Перник преписката ведно с
жалба срещу постановление за отказ от образуване на ДП. По
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор
от 16.10.19 г. С постановление от 18.10.2019 г. постановлението за
отказ е  отменено. Преписката е върната на РП-Перник за
изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на
постановлението. Копие да се изпрати на жалбоподателя, указано е,
че подлежи на обжалване пред АП-София. В постановлението е
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отразен  както входящият номер по описа на ОП-Перник, така и
входящият номер на ревизираната прокуратура.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Николай Цветков: пр.пр. № 632/2019 г.; пр.пр. № 1645/2019 г., по
описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 1508/20 г. по описа на ОП –Перник, наблюдаващ
прокурор Албена Стоилова. Преписката е образувана на 23.06.20 г.
по повод получена от РП-Перник преписката ведно с жалба срещу
постановление за отказ от образуване на ДП. По преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор  от 24.06.20 г.
С постановление от 24.06.20 г. постановлението за отказ е
потвърдено и жалбата е оставена без уважение. Копие да се изпрати
на жалбоподателя, преписката е върната на РП-Перник. В
постановлението е отразен  както входящият номер по описа на
ОП-Перник, така и входящият номер на ревизираната
прокуратура.

Пр. пр. № 1731/19 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Албена Стоилова. Преписката е образувана на 05.07.2019
г. по повод получена от РП-Перник преписката ведно с жалба срещу
постановление за отказ от образуване на ДП. По преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор  от 08.07.2019
г. С постановление от 30.07.2019 г. постановлението за отказ е
потвърдено и жалбата е оставена без уважение. Копие да се изпрати
на страната, преписката, ведно с постановлението е върната на РП-
Перник. В постановлението е отразен  както входящият номер по
описа на ОП-Перник, така и входящият номер на ревизираната
прокуратура.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Албена Стоилова :пр.пр. № 425/2019 г.; пр.пр. № 2190/20 г., пр.пр.
№ 231/20 г. по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 437/19 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Моника Любомирова. Преписката е образувана на
19.02.2019 г. по повод жалба срещу постановление за отказ от
образуване на ДП на РП-Перник. По преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор  от същата дата. С
писмо от 20.02.2019 г. преписката е изискана от РП-Перник. На
26.02.2019 г. същата е получена в ОП-Перник. С постановление от
13.03.2019 г. постановлението за отказ е  потвърдено и жалбата е
оставена без уважение. Копие да се изпрати на страната, преписката,
ведно с постановлението е върната на РП-Перник. В
постановлението е отразен както входящият номер по описа на
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ОП-Перник, така и входящият номер на ревизираната
прокуратура.

Пр. пр. № 1011/20 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Моника Любомирова. Преписката е образувана на
04.05.20 г. по повод жалба срещу постановление за отказ от
образуване на ДП на РП-Перник. По преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор  от 05.05.20 г. С писмо
от 07.05.2020 г. преписката е изискан от РП-Перник. На 15.05.20 г.
същата е получена в ОП-Перник. С постановление от 21.05.20 г.
постановлението за отказ е потвърдено и жалбата е оставена без
уважение. Копие да се изпрати на страната, преписката, ведно с
постановлението е върната на РП-Перник. В постановлението е
отразен както входящият номер по описа на ОП-Перник, така и
входящият номер на ревизираната прокуратура.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Моника Любомирова: пр.пр. № 684/2019 г.; пр.пр. № 1031/19 г.,
пр.пр. № 2196/20 г., пр.пр. № 2829/20 г.  по описа на ОП-Перник.

Пр. пр. № 801/20 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Бисер Ковачки. Преписката е образувана на 19.03.20 г.
по повод получена по компетентност от РП-Перник жалба срещу
постановление за отказ от образуване на ДП на РП-Перник, ведно с
преписката. По преписката е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор  от 20.03.20 г. С постановление от 21.05.20 г.
постановлението за отказ е потвърдено и жалбата е оставена без
уважение. Копие да се изпрати на страната, преписката, ведно с
постановлението е върната на РП-Перник. В постановлението е
отразен  както входящият номер по описа на ОП-Перник, така и
входящият номер на ревизираната прокуратура.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Бисер Ковачки: пр.пр. № 2002/2020 г.; пр.пр. № 1509/20 г., по описа
на ОП-Перник.

Пр. пр. № 310/20 г. по описа на ОП – Перник, наблюдаващ
прокурор Росица Ранкова. Преписката е образувана на 31.01.20 г.
по повод получена по компетентност от РП-Перник жалба срещу
постановление за отказ от образуване на ДП на РП-Перник, ведно с
преписката. По преписката е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор  от 03.02.20 г. С постановление от 04.02.20 г.
постановлението за отказ е потвърдено и жалбата е оставена без
уважение. Копие да се изпрати на страната, преписката, ведно с
постановлението е върната на РП-Перник. В постановлението е
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отразен  както входящият номер по описа на ОП-Перник, така и
входящият номер на ревизираната прокуратура.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Росица Ранкова: пр.пр. № 730/2020 г.; пр.пр. № 1403/20 г., по описа
на ОП-Перник.

Инстанционните преписки в ОП-Перник се администрират
своевременно, а  произнасянията на прокурорите са в кратки
срокове след получаването на преписките от  районните
прокуратури.

Постановленията са добре мотивирани.
В постановленията на ОП-Перник по инстанционен контрол

се отразява  както входящият номер по описа на ОП-Перник, така
и входящият номер на ревизираната прокуратура.

Инстанционните преписки в ОП-Перник са хронологично
подредени.

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие
от ревизирания акт на съответната районна прокуратура.

Спазва се Указанието за осъществяване на инстанционен и
служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със Заповед № ЛС-
1986/30.05.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-28/22.11.2017 г.,
отм. със Заповед № РД-02-03/05.01.2021 г.7

IІІ. Проверка на организация по образуването и движението
на досъдебните производства в ОП-Перник, на основание чл.54,
ал.1, т.2 ЗСВ.

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП8

През 2019 г. в ОП-Перник са наблюдавани общо 290
досъдебни и бързи (0 бр.) производства, от които образувани през
проверявания период са – 127 бр., а образуваните в предходни
години са   - 163 бр.

Решените от прокурор са 193 досъдебни производства. В
края на проверявания период се отчитат 7 бр. ДП, които се намират
за решаване при прокурор.

През 2020 г. в ОП-Перник са наблюдавани  общо 254
досъдебни и бързи производства (0 бр.), от които образуваните през
проверявания период са 87 бр., а образуваните в предходни години
са 167 бр.

7 Със Заповед № РД-02-04/05.01.2021 г. е утвърдено ново  Указание за осъществяване
на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата.

8 Данните са въз основа на справки № 3 за 2019 и 2020 г.от 02.07.2021 г.
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Решените от прокурор през 2020 г.  са 170 досъдебни
производства. В края на годината при прокурор се намират 5 бр.
ДП.9

През проверявания период в ОП-Перник не се отчитат
наблюдавани бързи производства.

2. Действия на прокурора на основание чл.242, ал. 2 от
НПК.

За 2019 г. и 2020 г. ДП, изпратени (върнати) на разследващ
орган, не се отчитат, а по едно ДП  за всяка от календарните години,
прокурорът е извършил необходимите действия.

3. Спрени наказателни производства
Спрените наказателни производства в ОП-Перник през 2019 г.

са общо 31 бр., от които срещу неизвестен извършител – 29 бр. и
срещу известен извършител – 2 бр.

През 2020 г. спрените наказателни производства в ОП-Перник
са общо - 23 бр., като срещу неизвестен извършител са 20 бр., а  3
бр. от спрените ДП са водени срещу известен извършител.

4. Възобновени наказателни производства
Възобновените наказателни производства през 2019 г. са – 33

бр. От тях спрени и възобновени срещу неизвестен извършител – 31
бр., и срещу известен извършител – 2 бр.

Възобновените наказателни производства през 2020 г. са 26
бр. От тях спрени и възобновени срещу неизвестен извършител са
23 бр., и 3 бр. срещу известен извършител.

Проверяващият екип извърши проверка на случайно
избрани  досъдебни производства, спрени през 2019 г. и 2020 г.:

Пр.пр. № 3702/2018 г. по описа на ОП - Перник, ДП №
83/2018 г. по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор
Бисер Михайлов. Досъдебното производство е образувано в ОП-
Перник с постановление на 14.12.2018 г. за престъпление по чл. 249,
ал.1 НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
06.12.2018 г. Досъдебното производство е получено в ОП-Перник  на
09.04.2019 г. с мнение за спиране. С постановление от 25.04.2019 г.
наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2
и чл. 245, ал.1 от НПК. В постановлението е разпоредено:
досъдебното производство да се изпрати на страната  и на ОДМВР-

9 Конкретно за решените ДП по прокурори – в справка № 3 за 2019 и 2020 г.
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Перник за продължаване издирването на извършителя. Приложена е
разписка за връчване на постановлението.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
3365/2018 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 71/2018 г. по описа на
ОДМВР - Перник; пр.пр. № 765/2019 г. по описа на ОП – Перник,
ДП № 71/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник.

Пр.пр. № 2239/2019 г. по описа на ОП - Перник, ДП №
327/2019 г. по описа на 1-во РУМВР-Перник, наблюдаващ
прокурор Галина Антова. Досъдебното производство е образувано
на 26.05.2019 г.  с постановление на РП –Перник. за престъпление по
чл. 330, ал.1 НК. С постановление от 21.08.2019 г. прокурор при РП-
Перник изпраща ДП по компетентност на ОП-Перник. Протоколът
за избор на наблюдаващ прокурор е от 27.08.2019 г. С постановление
от 29.08.2019 г. прокурор при ОП-Перник приема за наблюдение ДП.
С постановление от същата дата наблюдаващият прокурор е дал
конкретни указания на разследващите органи. Срокът на
разследването е продължаван. Досъдебното производство е получено
в ОП-Перник  на 07.11.2019 г. с мнение за спиране. С постановление
от 12.11.2019 г.  ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 и чл. 245,
ал.1 от НПК. В постановлението е разпоредено: препис да се изпрати
на заинтересованите страни; както и препис, ведно с ДП – на 01 РПУ
– Перник за издирване на извършителя на престъплението; указано
е, че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал. 5
НПК, пред ОС-Перник в 7-дневен срок, считано от датата на
получаването му. По преписката е приложена разписка за връчване и
получаване на постановлението за спиране.

Пр.пр.  № 1665/2019  г.  по описа на ОП -  Перник,  сл.д.№
48/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, наблюдаващ прокурор
Галина Антова. Досъдебното производство е образувано с
постановление на 12.07.2019 г. за престъпление по 255, ал.1, т.2 и
т.7, вр. чл. 26, ал.1 НК. С постановление от 26.06.2020 г. ДП е спряно
на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК. На 10.07.2020 г. производството
е възобновено. Няколкократно е удължаван срока на разследване,
последно от 01.10.2020 г. – с два месеца. Досъдебното производство
е получено в ОП-Перник  на 28.10.2020 г. с доклад по чл. 226, ал.1
НПК. На 10.11.2020 г. делото ведно с доклада е прието в ОП-Перник.
На 13.11.2020 г. ДП е получено с мнение за прекратяване. С
постановление от 07.01.2020 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. Указано е, че
подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.4 НПК пред ОС-
Перник. Копие да се изпрати на ТД на НАП – София, офис Перник
за предприемане на действия по компетентност.
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Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
1084/2019 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 52/2019 г. по описа на
ОДМВР - Перник; пр.пр. № 1168/2019 г. по описа на ОП – Перник,
ДП № 59/2019 г. по описа на ОДМВР-Перник.

Пр.пр. № 2124/2018 г. по описа на ОП - Перник, ДП №
69/2018 г. по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор
Бисер Михайлов. Преписката е образувана на 09.07.2018 г.
Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от 10.07.2018 г.  С
постановление от 26.10.2018 г. е образувано ДП за престъпление по
чл. 249, ал.1 НК. Досъдебното производство е получено в ОП-
Перник  на 09.04.2019 г. с мнение за спиране. С постановление на
прокурор Николай Цветков от 11.04.2019 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 и чл. 245, ал.1
от НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното
производство да се изпрати на ОДМВР-Перник по компетентност,
както и на страната; постановлението подлежи на обжалване по реда
на чл. 244, ал.5 НПК. Приложена е разписка за връчване на
постановлението.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
3166/2019 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 116/2019 г. по описа на
ОДМВР – Перник; пр.пр. № 652/2018 г. по описа на ОП – Перник,
ДП № 20/2018 г. по описа на ОДМВР – Перник.

Пр.пр.  № 1627/2019  г.  по описа на ОП -  Перник,  сл.д.   №
46/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, наблюдаващ прокурор
Анита Джамалова. Досъдебното производство е образувано на
08.06.2019 г. по реда на чл. 212, ал.2 НПК от РП-Перник за
престъпление по чл. 330 ал.1 НК. С постановление от 20.06.2019 г.
на прокурор от РП-Перник са обединени две ДП под № 29/2019 г. по
описа на РУМВР – Трън, които са изпратени по компетентност на
ОП-Перник. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
25.06.2019 г. С постановление от 28.06.2019 г. ОП-Перник приема
ДП по компетентност, както и дава конкретни указания на
разследващите органи. Срокът на разследването е удължаван
многократно. С постановление от 09.08.2019 г. прокурор при ОП-
Перник изземва ДП от разследващ полицай от РУ на МВР – Трън и
възлага разследването на следовател от ОСлО при ОП-Перник.
Досъдебното производство е получено в ОП-Перник  на 07.05.2020 г.
с мнение за спиране. С постановление от 11.05.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 и чл. 245, ал.1
от НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното
производство да се изпрати на ОДМВР-Перник за продължаване
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издирването на извършителя, както и на заинтересованата страна;
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК
пред ОС-Перник. Приложена е разписка за връчване на
постановлението. На 26.05.2020 г. е получено възражение с копие до
ОС-Перник срещу постановлението за спиране на ДП . По делото е
приложено определение № 78/15.06.2020 г. по ЧНД № 103/2020 г. на
ОС-Перник, с което е потвърдено постановлението за спиране. С
постановление от 23.04.2021 г. е указано на служителя при ОДМВР
– Перник да докладва предприетите действия по издирване на
установения извършител.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
2448/2017г. по описа на ОП – Перник, ДП № 60/2017 г. по описа на
ОДМВР – Перник; пр.пр. № 4060/2017 г. по описа на ОП – Перник,
ДП № 88/2017 г. по описа на ОДМВР – Перник.

Пр.пр. № 2450/2019 г. по описа на ОП - Перник, ДП №
111/2019 г. по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор
Албена Стоилова. Преписката е образувана на 24.09.2019 г.
Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от 25.09.2019 г.
След извършена проверка, на 14.11.2019 г. е образувано ДП за
престъпление по чл. 249, ал.1 НК. След проведено разследване
делото е получено в ОП-Перник  на 16.03.2020  г.  с мнение за
спиране. С постановление от 18.03.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 и чл. 245, ал.1
от НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното
производство да се изпрати на ОДМВР-Перник за продължаване
издирването на извършителя със задължение да се уведоми
прокуратурата за резултата от проведеното издирване, както и на
заинтересованите страни; както и че постановлението подлежи на
обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК. Приложени са разписки за
връчване на постановлението.

Пр.пр. № 1075/2018 г. по описа на ОП - Перник, ДП №
25/2018 г. по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор
Албена Стоилова. Досъдебното производство е образувано в ОП-
Перник на 18.04.2018 г. с постановление за престъпление по чл. 249,
ал.1 НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
10.04.2018 г. Досъдебното производство е получено в ОП-Перник  на
13.09.2018 г. с мнение за спиране. С постановление от 14.09.2018 г.
наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2
и чл. 245, ал.1 от НПК. С постановление от 23.10.2019 г.
производството е възобновено. След няколкократно удължаване на
срока на разследване производството е спряно на 28.04.2020 г. и
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възобновено  на 25.03.21 г. Последният срок от удължаването е до
25.05.2021 г.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
1961/20 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 69/20 г. по описа на
ОДМВР – Перник; пр.пр. № 2717/18 г. по описа на ОП – Перник, ДП
№ 48/2018 г. по описа на ОДМВР – Перник; пр.пр. № 1203/19 г. по
описа на ОП – Перник, ДП № 53/19 г. по описа на ОДМВР – Перник.

Пр.пр. № 525/20 г. по описа на ОП - Перник, ДП № 15/20 г.
по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор Моника
Любомирова. Преписката е образувана на 19.02.2020 г. по повод
получена преписка по компетентност от РП-Перник. Протоколът за
избор на наблюдаващ прокурор е от 20.02.2020 г. С постановление
от 20.02.2020 г. на ОП-Перник е образувано ДП за престъпление по
чл. 249, ал.1 НК. Срокът на разследването е удължаван. Досъдебното
производство е получено в ОП-Перник  на 10.08.2020 г. с мнение за
спиране. С постановление от 21.08.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 и чл. 245, ал.1
от НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното
производство да се изпрати на ОДМВР-Перник за продължаване
издирването на извършителя, както и на заинтересованата страна; и
че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5
НПК. Приложени са разписки за връчване на постановлението.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
296/2019 г. по описа на ОП – Перник, ДП № 19/19 г. по описа на
ОДМВР – Перник; пр.пр. № 1348/2018 г. по описа на ОП – Перник,
ДП № 29/2018 г. по описа на ОСлО-ОП – Перник; пр.пр. №
1709/2019 г. по описа на ОП – Перник, сл.д. № 53/2019 г. по описа на
ОСлО-ОП-Перник.

Произнасянията на прокурорите от ОП-Перник по спрените
досъдебни производства са обосновани и мотивирани, в срок.

Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от
постановлението за спиране е изпращано на същите. Не във всички
постановления за спиране е указвана възможността за обжалване
на постановлението в 7-дневен срок от получаването му пред ОС-
Перник.

Констатира се, че по всички спрени досъдебните
производства, наблюдаващите прокурори разпореждат на
полицейските органи да продължат ОИМ за установяване на
извършителя на деянието, съгласно одобрения план за провеждане
на конкретни оперативно-издирвателни действия на оперативните
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служби. По спрените ДП не се установяват данни за получени
справки от МВР относно проведените ОИМ.

В този смисъл не може да се направи обоснован извод за
проявена активност на наблюдаващите прокурори по всички спрени
досъдебни производства, с оглед спазване на разпоредбата на
чл.245 от НПК. Въпреки препоръката по т. 3 от Акта за
резултатите от КПП, осъществена по Заповед № ПП-01-
73/24.09.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС и препоръката по
т.10 от доклада за извършена ревизия през 2019 г. на ОП-Перник от
АП-София, както и констатацията от доклада на ОП-Перник за
2020 г., че „през следващия период ще трябва да се активизира
дейността на оперативните служби при ОД на МВР-Перник по
ОИМ и разкриване на извършителите“, при проверката на
конкретните спрени ДП не се установяват данни за получена
регулярна информация от органите на МВР за резултатите от
проведените ОИМ по спрените досъдебни производства. Към
материалите не се констатират приложени и напомнителни писма
от наблюдаващите прокурори.

Прокурорските актове са обработени деловодно в
съответствие с чл. 43, ал.4 от Инструкция за деловодна дейност и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-
7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.

5. Прекратени наказателни производства
През 2019 г. в ОП-Перник са прекратени общо - 123 бр.

досъдебни производства, от които 122 бр. - водени срещу неизвестен
извършител.

От тях обжалвани пред съда са – 6 бр., като 1 бр.
постановление за прекратяване е отменено.

В ОП-Перник не се отчитат протести срещу определение на
съда, с което е отменено постановлението за прекратяване.

За 2019 г. се посочват 3 бр. обжалвани постановления за
прекратяване пред горестоящите прокуратури, както и  1 бр.
служебно отменено.

Прекратените досъдебни производства, поради изтекла
давност  през 2019 г. са  24 бр.

През 2020 г. общо прекратените ДП - са 108 бр.,  от които –
107 бр. ДП водени срещу неизвестен извършител,  и 1 бр. ДП срещу
известен извършител.

От тях обжалвани пред съда са 3 бр. постановления за
прекратяване, като отменено е 1 бр.
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През 2020 г. в ОП-Перник се отчитат 2 бр. протести  срещу
определение на съда, от който не  е уважен един протест.

Обжалвано пред горестоящите прокуратури е  1 бр.
постановление,  което е отменено. Служебно отменени от
горестоящите прокуратури  постановления не се посочват.

Прекратените  през 2020 г. досъдебни производства, поради
изтекла давност са 36 бр.

Прекратени ДП:
· на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от

НПК през 2019 г. - 90 бр., а през 2020 г. – 70 бр.;
· на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК през 2019 г. –с е

отчитат  4 бр, а през 2020 г. – не се отчитат.
· на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 8а от

НПК – не се отчитат  за 2019 и 2020 г.

Видно от представените статистически данни, за 2020 г. в
ОП - Перник не се отчитат прекратени на основание чл. 243, ал.1,
т.2 НПК досъдебни производства, което е критерий за подобряване
качеството на работата  в прокуратурата.

Извършена е проверка на избрани на случаен принцип
прекратени ДП  по описа на ОП-Перник през 2019 г. и 2020 г.,
както следва:

Пр.пр. № 1119/20 г. по описа на ОП- Перник, ДП № 280/20
по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор Галина
Антова. Досъдебното производство е получено на 15.06.2020 г. в
ОП-Перник с мнение за прекратяване и с постановление от
25.06.2020 г.  същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.
чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на страната и на ОДМВР-Перник, както и, че същото
подлежи на обжалване по чл. 243, ал.4 НПК в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Перник. Приложена е обратна разписка.
Няма данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 3114/2019 г. по описа
на ОП - Перник, ДП № 736/2019 г. по описа на ОДМВР-Перник;
пр.пр. № 906/2019 г. по описа на ОП - Перник, ДП № 42/2019 г. по
описа на ОДМВР-Перник; пр.пр. № 3697/2018 г. по описа на ОП -
Перник, ДП № 298/2018 г. по описа на РУМВР-Радомир  на
прокурор Антова.
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Пр.пр. № 1057/19 г. по описа на ОП- Перник, ДП № 46/19 г.
по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор Анита
Джамалова. Досъдебното производство е получено на 16.07.2019 г.
в ОП-Перник с мнение за прекратяване и с постановление от
16.08.2019 г.  същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.
чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на страните и, че същото подлежи на обжалване по чл. 243,
ал. 4 НПК в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Перник.
Приложени са обратни разписки. Няма данни постановлението да е
обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 113/2020 г. по описа
на ОП - Перник, ДП № 11/2020 г. по описа на ОДМВР-Перник;
пр.пр. № 2833/2019 г. по описа на ОП - Перник, ДП № 106/2019 г. по
описа на ОДМВР-Перник; на прокурор Джамалова.

Пр.пр. № 268/2020 г. по описа на ОП- Перник, ДП № 58/20
г. по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор Росица
Ранкова. Досъдебното производство е получено на 26.03.2020 г. в
ОП-Перник с мнение за прекратяване и с постановление от
27.03.2020 г.  същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.
чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на страната и, че същото подлежи на обжалване по чл. 243,
ал.3 НПК в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Перник.
Приложена е обратна разписка. Няма данни постановлението да е
обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 223/2020 г. по описа
на ОП - Перник, ДП № 22/2020 г. по описа на ОДМВР-Перник; на
прокурор Ранкова.

Пр.пр. № 813/2019 г. по описа на ОП- Перник, ДП № 41/19
г. по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор Николай
Цветков. Досъдебното производство е получено на 14.10.2019 г. в
ОП-Перник с мнение за прекратяване и с постановление от
15.10.2019 г.  същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.
чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на страната и, че същото подлежи на обжалване по чл. 243,
ал.3 НПК в 7-дневен срок от получаването му пред ОС-Перник.
Приложена е обратна разписка. Няма данни постановлението да е
обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 1164/2008г. по описа
на ОП - Перник, ДП № 306/2008 г. по описа на ОДМВР-Перник; на
прокурор Цветков.



58

Пр.пр. № 20/20 г. по описа на ОП- Перник, ДП № 1/20 г. по
описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор Бисер
Михайлов. Досъдебното производство е получено на 01.06.2020 г. в
ОП-Перник с мнение за прекратяване и с постановление от
19.06.2020 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.
чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на страните и че същото подлежи на обжалване по чл. 243,
ал.3 НПК в 7-дневен срок от получаването му пред ОС-Перник.
Приложени са обратни разписки. Няма данни постановлението да е
обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 2356/2019 г. по описа
на ОП - Перник, сл.д. № 58/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник;
на прокурор Михайлов.

Пр.пр.  № 2006/2020  г.  по описа на ОП-  Перник,  ДП №
436/20 г. по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор
Бисер Ковачки. Досъдебното производство е получено на
23.09.2020 г. в ОП-Перник с мнение за прекратяване и с
постановление от 16.10.2020 г.  същото е прекратено на основание
чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е
указано, препис да се изпрати на страната и, че същото подлежи на
обжалване по чл. 243, ал.3 НПК в 7-дневен срок от получаването му
пред ОС – Перник. Приложена е обратна разписка. Няма данни
постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 961/2020. по описа на
ОП - Перник, ДП № 35/2020 г. по описа на ОДМВР-Перник на
прокурор Ковачки.

Пр.пр. № 916/2020 г. по описа на ОП- Перник, ДП № 213/20
г. по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор Албена
Стоилова. Досъдебното производство е получено на 21.05.2020 г. в
ОП-Перник с мнение за прекратяване и с постановление от
22.05.2020 г.  същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.
чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на страната и, че същото подлежи на обжалване по чл. 243,
ал.3 НПК в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Перник.
Приложена е обратна разписка. Няма данни постановлението да е
обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 1766/2018 г. по описа
на ОП - Перник, сл.д. № 33/2018 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник;
пр.пр. № 3557/2018 г. по описа на ОП - Перник, ДП № 104/2018 г. по
описа на РУМВР-Брезник на прокурор Стоилова.
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Пр.пр.  № 2275/2019  г.  по описа на ОП-  Перник,  ДП №
544/19 г. по описа на ОДМВР-Перник, наблюдаващ прокурор
Моника Любомирова. Досъдебното производство е получено на
17.10.2019 г. в ОП-Перник с мнение за прекратяване и с
постановление от 06.11.2019 г.  същото е прекратено на основание
чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е
указано, препис да се изпрати на страните и, че същото подлежи на
обжалване по чл. 243, ал.3 НПК в 7-дневен срок от получаването му
пред ОС – Перник. Приложени са обратни разписки. Няма данни
постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 71/20 г. по описа на
ОП - Перник, ДП № 28/20 г. по описа на ОДМВР-Перник; пр.пр. №
2517/19 г. по описа на ОП - Перник, ДП № 95/19 г. по описа на
ОДМВР-Перник на прокурор Стоилова.

Постановленията за прекратяване на досъдебните
производства, са обосновани, мотивирани и съобразени с
разпоредбите.

 От проверените досъдебни производства е видно, че копия
от постановленията за прекратяване на наказателното
производство се изпращат на страните. В постановленията се
отразява, че същите могат да се обжалват в 7-дневен срок от
получаването им пред ОС – Перник.

След проверката  на организация по образуването и
движението на досъдебните производства в ОП – Перник може да
се обобщи, че в наблюдателните материали се съдържат копия от
всички прокурорски актове. Постановленията за привличане на
обвиняем се докладват по реда на чл. 219 от НПК. Исканията за
удължаване на сроковете по досъдебните производства са
мотивирани.

Удължаването срока на разследване се осъществява
задължително с постановление, съобразно т.20 от Указания по
новите нормативни положения в НПК, утвърдени със Заповед №
РД-02-22/02.11.2017 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-
04/01.02.2019 г.,  на главния прокурор.

6. Удължаване на срока на разследване по досъдебните
производства:

През 2019 г.:
1. Изготвените предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по чл.
234, ал.3, пр. 1 от НПК са 366 бр., като всички са уважени.
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2.  Исканията от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на
прокуратурата или оправомощен от него прокурор, на основание чл.
234, ал. 3, пр.2 от НПК са общо –  296 бр.

- уважени – 296 бр.;
- неуважени  – няма.

През 2020 г.:
1. Изготвените предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по чл.
234, ал.3, пр. 1 от НПК са 329 бр., като всички са уважени

2.  Исканията от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на
прокуратурата или оправомощен от него прокурор, на основание чл.
234, ал. 3, пр.2 от НПК са общо –  270 бр.

- уважени – 270 бр.;
- неуважени – 0.

В ОП – Перник през 2019 и 2020 г. не се отчитат неуважени
искания за удължаване на срока на разследването, което говори за
обоснованост и мотивираност на исканията.

7. Продължителност на разследването и мерки на
прокурора за приключване на производството:

7.1. Досъдебни производства, по които продължителността
на разследването продължава повече от шест месеца:

Обобщена информация за ДП от този вид:
За 2019 г.:

Прокурор Общо
за
2019г.

От тях От останалите на производство към
31.12.19

Решени
към
31.12.19

Неприключени
към 31.12.19

Решени към
10.5.21

Неприключени към
10.5.21

Г.Антова 12 7 5 5 0
Б.Михайлов 26 15 11 10 0
А.Джамалова 30 13 17 9 5
Н.Цветков 6 6 0 0 0
А. Стоилова 27 17 10 7 3
М.Любомирова 25 18 7 5 2
Общо 126 76 50 36 10

Досъдебни производства със срок на разследване над 6 месеца
през 2019г., които към датата на проверката 10.05.2021г. са
неприключени:
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№ Пр.пр.№ ДП№ Дата на
образуване
на ДП

Наблюдаващ
прокурор

Причини за продължаващото
разследване

1 427/2019г 29/19г.
на
ОДМВР
Перник

21.02.19 г. Анита
Джамалова

Провеждане на множество
действия по разследването
привличате като обвиняеми на
повече от едно лице, едното от
които за повече от едно
престъпление

2 758/2019г. 38/19г.
на
ОДМВР
Перник

22.03.19г. Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, не е изготвена
възложена експертиза,
провеждане на множество
действия по разследването, по
делото престои привличане като
обвиняеми на две лица

3 1013/2018г. 29/18г.
на
ОДМВР
Перник

27.04.18 г. Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването, по делото престои
привличане като обвиняеми на
две лица  с оглед на
престъпление по чл.253 от НК

4 1315/2019г. 64/19 г.
на
ОДМВР
Перник

6.6.19г. Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването.

5 2629/2018г. 39/18 на
ОСлО-
ОП-
Перник

17.10.18г. Анита
Джамалова

Делото е било прекратено. След
обжалване АС- София е отменил
постановлението за прекратяване.
Има неизготвена назначена
повторна комплексна съдебно –
медицинска експертиза.

6 1075/2018г. 25/18 на
ОДМВР-
Перник

11.04.18 г. Албена
Стоилова

Делото е било спряно. След
възобновяването му има
неизготвена експертиза  както и
провеждане на множество
действия по разследването

7 2333/17г. 13/17 на
ОДМВР-
Перник

3.02.17г. Албена
Стоилова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването, както и
неизготвяне на възложена
експертиза

8 360/2019г. 14/19 на
ОСлО-
Перник

22.3.19г. Албена
Стоилова

Делото е с  фактическа и правна
сложност и  провеждане на
множество действия по
разследването с оглед извършено
престъпление по чл.253 от НК

9 617/2019г. 30/19  на
ОДМВР-
Перник

9.3.2019 Моника
Любомирова

Делото е с  фактическа и правна
сложност,  предявяване на
разследването на голям брой
пострадали лица

10 1566/2019г. 67/19 на
ОДМВР
- Перник

18.6.19г. Моника
Любомирова

Делото е с  фактическа и правна
сложност. Провеждане на
множество действия по
разследването, както и
неизготвена възложена
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психиатрична експертиза

За 2020 г.:

Прокурор Общо
за
2020г.

От тях От останалите на производство към
31.12.20

Решени
към
31.12.20

Неприключени
към 31.12.20

Решени към
10.5.21

Неприключени
към 10.5.21

Г.Антова 8 7 1 0 1
Б.Михайлов 29 25 4 0 4
А.Джамалова 28 14 14 6 8
А. Стоилова 16 11 5 3 2
М.Любомирова 22 15 7 2 5
Б.Ковачки 4 1 3 2 1
Р.Ранкова 1 0 1 0 1
Общо 108 73 35 13 22

Досъдебни производства със срок на разследване над 6 месеца
през 2020 г., които към датата на проверката 10.05.2021 г. са
неприключени:

№ Пр.пр.№ ДП№ Дата на
образуване
на ДП

Наблюдаващ
прокурор

Причини за продължаващото
разследване

1 2516/2019г. 8/20г. на
ОДМВР
Перник

24.1.2020г. Галина
Антова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването

2 72/2020г. 9/20 на
ОСлО-
Перник

4.2.2020г. Бисер
Михайлов

Делото е с  фактическа и правна
сложност, не са  изготвени
възложени експертизи,
провеждане на множество
действия по разследването

3 1539/2020г. 249/20
на 01 РУ
МВР

30.04.2020г. Бисер
Михайлов

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването

4 2227/2019г. 55/19 на
ОСлО-
Перник

18.9.2019г. Бисер
Михайлов

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването/ разпити на над
100 лица /

5 2790/2019г. 67/19 на
ОСлО-
Перник

12.11.2019 Бисер
Михайлов

Делото е с  фактическа и правна
сложност,  не е приключена от
ТД НАП- Перник възложената
ревизия .

6 249/2020г. 23/20 на
ОСлО-
Перник

22.6.2020г. Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, не са  изготвени
възложени експертизи,
провеждане на множество
действия по разследването

7 427/2019г. 29/19г.
на ОД
МВР
Перник

21.2.2019 Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването

8 474/2020г. 12/20 на 11.3.2020 Анита Делото е с  фактическа и правна
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ОСлО-
Перник

Джамалова сложност, провеждане на
множество действия по
разследването, не е изготвена
възложена финансова –
счетоводна експертиза

9 758/2019г. 38/19г.
на
ОДМВР
Перник

22.03.2019г. Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, не е изготвена
възложена експертиза,
провеждане на множество
действия по разследването, по
делото престои привличане като
обвиняеми на две лица

10 1013/2018г. 29/18г.
на
ОДМВР
Перник

27.04.2018
г.

Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването, по делото
престои привличане като
обвиняеми на две лица  с оглед
на престъпление по чл.253 от НК

11 1315/2019г. 64/19 г.
на
ОДМВР
Перник

6.6.2019г. Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването.

12 910/2020г. 17/20 на
ОСлО-
Перник

13.4.2020 Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, не е  изготвена
възложена експертиза,
провеждане на множество
действия по разследването

13 2711/2019г. 114/19
на ОД
МВР
Перник

25.11.2019 Анита
Джамалова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването, не е изготвена
възложена финансова –
счетоводна експертиза

14 2333/17 13/17 на
ОДМВР-
Перник

3.02.2017г. Албена
Стоилова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, провеждане на
множество действия по
разследването, както и
неизготвяне на възложена
експертиза

15 360/2019г. 14/19 на
ОСлО-
Перник

22.3.2019г. Албена
Стоилова

Делото е с  фактическа и правна
сложност и  провеждане на
множество действия по
разследването с оглед
извършено престъпление по
чл.253 от НК

16 180/2020г. 21/20 на
ОСлО-
Перник

1.06.2020г. Моника
Любомирова

Делото е с  фактическа и правна
сложност и  провеждане на
множество действия по
разследването изискана
информация от ТД НАП и НОИ,
която не е предоставена

17 617/2019 30/19  на
ОДМВР-
Перник

9.3.2019 Моника
Любомирова

Делото е с  фактическа и правна
сложност и  провеждане на
множество действия по
разследването

18 1514/2020 161/20
на 02 РУ
МВР

29.4.2020г. Моника
Любомирова

Провеждане на множество
действия по разследването,
както и неизготвена възложена
психиатрична експертиза
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19 1566/2019  67/19 на
ОДМВР
- Перник

18.6.2019г. Моника
Любомирова

Делото е с  фактическа и правна
сложност. Провеждане на
множество действия по
разследването, както и
неизготвена възложена
психиатрична експертиза

20 3215/2019г. 70/19 на
ОСлО-
Перник

13.12.2019г. Моника
Любомирова

Делото е с  фактическа и правна
сложност. Провеждане на
множество действия по
разследването, както и
неизготвена възложена
комплексна съдебно медицинска
експертиза

21 1353/2020г. 43/20 на
ОДМВР
- Перник

9.6.2020г. Бисер
Ковачки

Делото е с  фактическа и правна
сложност и  провеждане на
множество действия по
разследването

22 839/2020г. 34/19 на
ОДМВР
- Перник

19.3.2019г. Росица
Ранкова

Делото е с  фактическа и правна
сложност, не е  изготвена
възложена експертиза,
провеждане на множество
действия по разследването

Видно от информацията в таблиците е, че:
· общо за 2019 г. ДП с продължителност на разследването

над шест месеца са 126 бр., от които към края на 2019 г. са решени
76 бр.; към 10.05.2021 г. (началото на проверката) от тях нерешени
са -10 бр. ДП;

· общо за 2020 г. ДП с продължителност на разследването над
шест месеца са 108 бр., от които към края на 2020 г. са решени 73
бр.; към 10.05.2021 г. от тях нерешени са -22 бр. ДП.

Допълнително, от проверяващия екип са изискани и
представени 2 бр. справки от ОП-Перник за ДП с
продължителност на разследването над 6 месеца за 2019 г. и 2020
г. и неприключени към 10.05.2021 г.

В справките са описани 10 бр. ДП – за 2019 г. и 22 бр. ДП – за
2020 г., като са посочени номерът на пр.пр., на ДП, наблюдаващият
прокурор, датата на образуване, както и причините за
продължителността на разследването.

От справките е видно, че 8 от 10 ДП, описани в първата
таблица,  се включени и във втората таблица.

Конкретните причини за продължителността на досъдебната
фаза при описаните по-горе дела, могат да бъдат обобщени като:
фактическа и правна сложност на делата; по много от делата е
необходимо провеждане на множество действия по разследването;
назначаването и неизготвяне в срок на експертизите и др.
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7.2. За 2019 и 2020 г. в ОП-Перник се отчита 1 бр. досъдебно
производство, по което от привличането на обвиняемия да са
изтекли повече от две години.

7.3. Досъдебни производства, по които наблюдаващият
прокурор е упражнил правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 4 от
НПК, през проверявания период също не се посочват.

7.4. Досъдебни производства, по които наблюдаващият
прокурор е упражнил правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 5 от
НПК - 1 бр. през 2020 г.

8. Внесени искания до съда за:

8.1. Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.72, ал. 1 и
чл. 73, ал. 3 НПК.

 През проверявания период в РП-Перник не се са внасяни
искания по горния ред.

8.2. Внесени МНО през 2019 г.
а. МНО „задържане под стража” ,общо – 3 бр.
- уважени 3 бр.
- неуважени – 0бр.
б. МНО  „домашен арест” – 0бр.

8.3. Внесени МНО през 2020 г.
а. МНО „задържане под стража” ,общо –  9 бр.
-   уважени – 7 бр.
-   неуважени – 2 бр., като е наложена МНО „домашен арест“.
-   подадени протести – 1 бр., който не е уважен.
б. МНО  „домашен арест”  – Няма внесени искания.

8.4. Отмяна на мерките за неотклонение:
През 2019 и 2020 г. в срока по чл. 234, ал. 8 НПК, респ. чл. 63,

ал. 4 НПК, не са отменени МНО.
Извън този срок също не са отменяни МНО.

9. Наказателни производства на специален надзор.
Специалният надзор в съдебния район на ОП-Перник се

осъществява съобразно Указание за специален надзор, утвърдено
със Заповед № ЛС–729/18.03.2014 г., изм. със Заповед № РД-04-
199/15.04.2015 г.  и Заповед № РД-04-382/21.07.2015 г., отм. със
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Заповед № РД-02-01/05.01.2021 г. на Главния прокурор на
Република България.10

През проверявания период в ОП - Перник се отчита 1 бр. ДП,
което е взето на специален надзор и което на 07.01.2020 г. е
изпратено по компетентност на СП-София.

10. Информация относно спазване на срока за произнасяне
от прокурорите по реда на чл.242, ал.4 от НПК.

Съгласно предоставените справки за проверяваният период, в
ОП-Перник не се отчитат произнасяния на прокурор  след  срока по
чл.242, ал.4 от НПК.

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на
основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор

1.1. Внесени обвинителни актове:
През 2019 г. в съда са внесени 18 обвинителни акта. От тях,

по образувани ДП през проверявания период – 5 бр., по образувани
ДП в предходни години – 13  бр.11

По прокурори, както следва: Г. Антова – 1бр.; Б. Михайлов –
4 бр.; А. Джамалова – 4 бр; Н. Цветков – 3 бр.; А. Стоилова – 5 бр.;
М. Любомирова  – 1 бр. ОА.

а. Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове  - 1 бр.
От тях:
- върнати с разпореждане на съда – 1 бр.;
- върнати с определение на съда – 0 бр.
 От тях:
 Протестирани – не се отчитат.

б. Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1
от НПК – за проверявания период не се отчитат такива.

в. Решени от съда дела по обвинителен акт – общо 12 бр.
· Осъдителни присъди по общия ред – 6 бр., от тях

протестирани – 2 бр., които не са уважени.
· Оправдателни присъди по общия ред – 1 бр., която е

протестирана, като протестът е уважен.
10 Със Заповед №  РД-02-01/05.01.2021 г. на ГП на РБ е утвърдено ново Указание за

специален надзор.
11 Данните са от стравки № 4 за 2019 и 2020 г., представени от ОП-Перник  в

редакцията от 09.07.21 г.
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· Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК /чл.371
и сл. от НПК/ - 5 бр.

· Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК
/чл.371 и сл.от НПК/ - не се отчитат.

През 2020 г. са внесени в съда 24 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период –2 бр., а по образувани
ДП в предходни години – 22 бр.

По прокурори, както следва: Г. Антова – 2 бр.; Б. Михайлов –
10 бр.; А. Джамалова – 7 бр; А. Стоилова – 2 бр.; М. Любомирова  –
2 бр.; Б. Ковачки – 1 бр.; Р. Ранкова – 0 бр. ОА.

а.  Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са
общо 2 бр., от които върнати с разпореждане на съда – 2 бр., върнати
с определение на съда –  не се отчитат.

б. Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1
НПК – за проверявания период няма такива дела.

в. Решени от съда дела по обвинителен акт – общо 7 бр.,
· Осъдителни присъди по общия ред – 4 бр., от тях

протестирани – 2 бр., резултати от протеста- чакащи решение;
· Оправдателни присъди по общия ред – не се отчитат;
· Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК /чл.371

и сл. от НПК/ - 3 бр.;
· Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК

/чл.371 и сл.от НПК/ - не се отчитат.

През проверявания период от ОП-Перник се отчитат по 4 бр.
споразумения по чл. 384 НПК за всяка от календарните години.

На случаен принцип са проверени следните дела с внесени
обвинителни актове и такива приключени със споразумение по
чл.  384  НПК.  Движението им е проследено и в книгата за
обвинителните актове:

ПД № 4/2019 г., наблюдаващ прокурор Галина Антова.
Делото е постъпило в ОП-Перник на 07.02.2020 г. с мнение за
предаване на съд.  С писмо от 05.03.2020 г. досъдебното
производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Перник. По
преписката са приложени мотиви към присъда № 11/30.06.20 г. по
НОХД № 47/20 г. по описа на ОС-Перник. Приложена е и въззивна
жалба от частен обвинител, както и становище на наблюдаващия
прокурор от 26.08.2020 г. по въвзивната жалба. По преписката не е
приложена присъдата.
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Допълнително е проверено ПД № 6/19 г. на прокурор Антова.

ПД № 2/19 г., наблюдаващ прокурор Бисер Михайлов.
Делото е постъпило в прокуратурата на 31.12.2018 г. с мнение за
предаване на съд.  С писмо от 23.01.2019 г. досъдебното
производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Перник. По
преписката е приложено споразумение по чл. 384 НПК от 27.02.2019
г. по НОХД № 18/19 г. на ОС-Перник. Препис от споразумението е
получен в ОП-Перник на 05.03.2019 г.

Допълнително е проверено ПД № 7/20 г. на прокурор
Михайлов.

ПД № 9/2020 г., наблюдаващ прокурор Анита Джамалова.
Делото е постъпило на 06.02.2020 г. с мнение за предаване на съд,
последвано от продължаване на срока с 1 месец, считано от
08.03.2020 г. С писмо от 16.04.2020 г. досъдебното производство е
внесено с обвинителен акт в ОС-Перник. По преписката е наличен
протест до АС-София срещу присъда по НОХД № 66/2020 г. на ОС-
Перник, от който е видно, че е постановена оправдателна присъда.
Налично е становище на прокурора по същество на първа инстанция.

Допълнително е проверено ПД № 1/2019 г. на прокурор
Джамалова.

ПД № 3/2020 г., наблюдаващ прокурор Албена Стоилова.
Делото е постъпило на 06.12.2019 г. с мнение за предаване на съд.С
постановление на АР от 13.01.2020 г. на основание чл. 242, ал.5
НПК, е продължен срокът за осъществяване правомощията на
наблюдаващия прокурор с 1 месец, считано от 11.01.2020 г. С писмо
от 05.02.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен
акт в ОС-Перник. По преписката е наличен протокол за
споразумение от 25.01.2021 г. по реда на чл. 384 НПК.

Допълнително е проверено ПД № 3/2019 г. на прокурор
Стоилова.

ПД № 16/2019 г., наблюдаващ прокурор Николай Цветков.
Делото е постъпило на 25.10.2019 г. с мнение за предаване на съд, С
писмо от 01.11.2019 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Перник. По преписката е налично копие на
присъда № 5/2020 г. по НОХД № 301/2019 г. на ОС-Перник, с която
подсъдимото лице е признато за виновно, като му е наложено
наказание пробация за срок от 11 месеца.
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ПД № 16/2020 г., наблюдаващ прокурор Бисер Ковачки
Делото е постъпило на 24.08.2020 г. с мнение за предаване на съд. С
писмо от 11.09.2020 г.  досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Перник. По преписката е налично
споразумение от 14.10.2020 г. за решаване на делото по чл. 384 НПК.

Налично е становище на прокурора по съществото на делото.

ПД № 5/2019 г., наблюдаващ прокурор Моника
Любомирова. Делото е постъпило на 14.01.2019 г. с мнение за
предаване на съд. С писмо от 07.03.2019 г.  досъдебното
производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Перник. По
преписката са налични копие от присъдата и мотиви към присъда №
9/16.05.2019 г. по НОХД № 52/19 г. на ОС-Перник, получени в ОП-
Перник на 04.06.2019 г. Приложена е и частна жалба от 23.10.2019 г.

Допълнително е проверено ПД № 22/20 г. на прокурор
Любомирова.

От извършената проверка на конкретните дела се установи,
че прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в
разпоредбата на чл.242, ал.4 от НПК срок. Обвинителните актове
са обосновани, мотивирани и отговарят на изискванията на чл. 246
от НПК. Същите са изготвени след като са събрани необходимите
доказателства за разкриване на обективната истина.

Констатира се, че материалите по прокурорските дела в ОП-
Перник не са подредени хронологично. Преписи от присъдите,
както и споразуменията по чл. 384 НПК, не са приложени по всички
ПД. По някои  от делата са налице само мотивите.

1.2. Внесени в съда споразумения за решаване на делото в
досъдебно производство по чл. 381 от НПК:

През 2019 г.  в съда са внесени общо 4 бр. споразумения за
решаване на делото на досъдебно производство по чл. 381 от НПК,
от които  всички са одобрени.

Внесените в съда споразумения за решаване на делото на
досъдебно производство по чл. 381 от НПК, през 2020 г. са общо - 6
бр., като всички са одобрени.

На случаен принцип са проверени следните внесени в съда
през 2019 г. и 2020 г. споразумения за решаване на делото по реда
на чл. 381 от НПК:

СП 1/2019  г.  по описа на ОП –  Перник,  наблюдаващ
прокурор Анита Джамалова. На 20.12.2018 г. досъдебното
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производство е постъпило в ОП – Перник с мнение за съд. С писмо
от 14.012019 г. споразумението е внесено в ОС – Перник, което е
одобрено с протокол от 21.01.2019 г. по НОХД № 11/2019 г. на  ОС-
Перник. С писмо от 23.01.2019 г. в ОП-Перник е получен заверен
препис от споразумението.

СП 3/2019  г.  по описа на ОП –  Перник,  наблюдаващ
прокурор Албена Стоилова. На 19.07.2019 г. досъдебното
производство е постъпило в ОП – Перник с мнение за съд. С писмо
от 01.08.2019 г. споразумението е внесено в ОС – Перник, което е
одобрено с протокол от 07.08.2019 г. по НОХД № 209/2019 г. на  ОС-
Перник. С писмо от 09.08.2019 г. в ОП-Перник е получен заверен
препис от споразумението.

СП 2/2020  г.  по описа на ОП –  Перник,  наблюдаващ
прокурор Албена Стоилова. На 28.05.2020 г. досъдебното
производство е постъпило в ОП – Перник с мнение за съд. С писмо
от 29.05.2020 г. споразумението е внесено в ОС – Перник, което е
одобрено с протокол от 05.06.2020 г. по НОХД № 88/20 г. на  ОС-
Перник. От заверения препис е ясно, че същото е влязло в сила на
05.06.2020 г.

СП 5/2020  г.  по описа на ОП –  Перник,  наблюдаващ
прокурор Галина Антова. На 09.11.2020 г. досъдебното
производство е постъпило в ОП – Перник с мнение за съд. С писмо
от 24.11.2020 г. споразумението е внесено в ОС – Перник, което е
одобрено с протокол от 15.12.2020 г. по НОХД № 271/20 г. на  ОС-
Перник. В съдебното заседание участва прокурор Михайлов. От
заверения препис е ясно, че същото е влязло в сила на 15.12.2020 г.

Допълнително са проверени следните внесени споразумения
по реда на чл. 381 НПК на ОП-Перник: СП 2/19 г., СП 4/19 г., СП
1/20 г., СП 3/20 г., СП 4/20 г., СП 6/20 г.

Произнасянията на прокурорите от ОП - Перник по
приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по
реда на чл. 381 от НПК, са в  предвидения от закона срок.

По всички проверени преписки, касаещи внесени в съда
споразумения за решаване на делото в хода на досъдебното
производство, се установява прилагане на копие от определението
на съда, с което е одобрено постигнатото споразумение.

Преписките са подредени хронологично, прономеровани и
прошнуровани, с опис на материалите по преписката,поради което
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може да се проследи движението по тях. Върху корицата на
делото са отбелязани: номерът на пр.пр., номерът на ДП, както и
номерът на НОХД по описа на ОС-Перник, данни за обвиняемото
лице и съответния текст от НК.

Констатира се много добра деловодна работа по този вид
преписки.

1.3. Внесени в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК, за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание при условията на чл. 78а НК:

През 2019 г.  и 2020 г.  в съда не са внесени предложения по
реда на чл. 375 от НПК.

1.4. Подадени протести и участие на прокурори в съдебни
заседания по наказателни дела през проверявания период:

· За 2019 г. в ОП-Перник се отчитат 7 бр. протести, от които 4
бр. са неуважени.

Прокурорите участват в общо 114 бр. съдебни заседания по
наказателни дела: 61 – по първоинстанционни дела и 53 – по
въззивни.

Прокурорите от ОП-Перник участват през 2019 г. в 5 съдебни
заседания пред първоинстанцинния съд по внесени МНО;  по 7 бр.
заседания – пред въззивен съд по МНО; в други ВНЧД – 3 бр.

· За 2020 г. в ОП-Перник се отчитат 8 бр. подадени протести
(2 бр. – уважени; 4 бр. – неуважени; 2 бр. – чакащи решение), както и
участие на прокурорите в общо 115 бр. съдебни заседания по
наказателни дела: 55 – по първоинстанционни дела и 60 – по
въззивни.

Прокурорите от ОП-Перник участват през 2020 г. в 16 съдебни
заседания пред първоинстанцинния съд по внесени МНО;  по 18 бр.
заседания – пред въззивен съд по МНО; в други ВНЧД – 9 бр.

1.5. Проверка на организацията по изпълнение на
наказанията

През  2019 г. са приведени в изпълнение 12 присъди, и през
2020 г. - също 12 присъди.

За проверявания период в ОП-Перник, не се отчитат
неприведени присъди, като изпълнението на наказанието е
отложено по 1 изпълнителна преписка за 2020 г.
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      На случаен принцип е извършена  проверка на
изпълнителните преписки по описа на ОП-Перник. Движението
на преписките е проследено и в книгата за изпълнение на
присъдите:

Присъдна преписка № П-4/2019 г., прокурор Албена
Стоилова:

Съгласно присъда № 20 от 18.12.2018 г.  по НОХД № 285/18 г.
по описа на ОС-Перник, получена за изпълнение в ОП-Перник на
18.06.2019 г., (протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
19.06.2019 г.), на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от
свобода” за срок от 11 години и четири месеца при първоначален
строг режим на изтърпяване. На 19.06.2019 г. препис е изпратен на
до началника на сектор „Арести“ при ОС „ИН“ – София, тъй като
понастоящем лицето е в ареста на ОС „ИН“ – София, бул.
Г.М.Димитров, № 42. На същата дата е уведомен ОС-Перник. ГДИН
уведомява на 28.06.2019 г. ОП-Перник, че лицето е приведено в
СЦЗ. Последният уведомява ОП-Перник на 11.07.2019 г., че лицето е
в затвора. На 12.07.2019 г е уведомен ОС-Перник.

Преписката е хронологично подредена.

Присъдна преписка № П-7/2019 г., прокурор Моника
Любомирова:

Съгласно присъда № 15 от 07.10.2019 г.  по НОХД № 191/2019
г. по описа на ОС-Перник, получена за изпълнение в ОП-Перник на
01.11.2019 г., (протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата
дата) на подсъдимия са наложени наказания:  „лишаване от свобода”
за срок от 1 година и четири месеца с изпитателен срок от 3 години,
и ЛПУМПС за срок от 3 години. На 01.11.2019 г. препис е изпратен
до началника на сектор ПП при ОДМВР – Перник. На 27.11.2019 г. е
уведомена ОП-Перник за привеждане на наказание ЛПУМПС, като
на 28.11.2019 г. е уведомен съдът. Преписката е хронологично
подредена.

Присъдна преписка № П-9/2020 г., прокурор Бисер
Ковачки:

Съгласно присъда № 5 от 18.02.20 г.   по НОХД № 301/2019 г.
по описа на ОС-Перник, получена за изпълнение в ОП-Перник на
23.10.20 г, (протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 23.10.20
г.), на подсъдимия е наложено наказание „пробация”, а именно
задължителна регистрация на настоящ адрес за срок от 11 месеца с
периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител
2 пъти седмично за срок от 11 месеца. На 23.10.20 г. е изпратено
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писмо до Началника на Пробационната служба – гр. Перник. На
същата дата е уведомен съдът. ОП-Перник е уведомена на 03.11.2020
г., че наказанието е приведено в изпълнение. На 05.11.2020 г. е
уведомен съдът. Преписката е хронологично подредена.

Допълнително са поверени следните присъдни преписки по
описа на ОП-Перник: № П-1/2019 г., № П-3/2019 г., № П-8/2019 г.,
№ П-1/2020 г., № П-2/20 г., № П-3/20 г., № П-4/20 г., № П-8/20 г.

От направената проверка е видно, че при изпълнение на
наказанията предвиденият в чл. 416, ал. 6 от НПК срок се спазва от
прокурорите при ОП-Перник. Спазва се и Указанието за дейността
на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и
други принудителни мерки, утвърдено със заповед на главния
прокурор  № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г., изм.
със заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г.
на Главния прокурор на РБ.

Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Преписките са подредени хронологично и прегледно, с
възможност за извършване на бърза справка по тях – от
получаването на акта на съда до приключване на изтърпяване на
наказанието. Прилагат се копия от всички необходими актове и
писма.

2. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

През 2019 г. в ОП-Перник, броят на гражданските дела с
участие на прокурор е общо - 40 дела, предявени са 18 граждански
иска от прокурор и 6 съдебни решения  са обжалвани.

През 2020 г. броят на гражданските дела с участие на прокурор
е общо - 30 бр., предявени са 20 граждански иска от прокурор и 4
съдебни решения са обжалвани.

На случаен принцип са проверени следните преписки по
ГСН по описа на ОП-Перник:

Пр.пр. № 2857/2020 г. по описа на ОП-Перник:
На 24.11.2020 г. НАП изпраща уведомление до ОП-Перник на

основание чл. 154, ал.1, т.5 и чл. 155, ал.1, т.3 ТЗ за неуредени
публични задължения. На 25.11.2020 г. преписката е разпределена на
случаен принцип, съгласно приложен протокол, на прокурор Росица
Ранкова. На 15.01.2021 г. ОП-Перник внася искова молба до ОС-
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Перник с правно основание чл. 155, ал.1, т.3 и чл. 156, ал.1 ТЗ. На
19.01.2021 г. е уведомена ТД на НАП – София. По преписката е
приложено определение № 31/25.03.21 г. по ТД № 7/21 г., по което, с
писмо от 29.03.21 г., ОП-Перник не е възразила по проектодоклада.
С решение № 15/27.04.21 г. е прекратен искът, предявен от ОП-
Перник и е открито производство по ликвидация.

Преписката е хронологично подредена, прономерована и
прошнурована. Приложени са актовете на ОС-Перник.

Пр.пр. № 2223/2019 г. по описа на ОП-Перник:
НАП изпраща уведомление до ОП-Перник на 22.08.2019 г. на

основание чл. 155, ал.1, т.3 ТЗ. На 23.08.2019 г. преписката е
разпределена на случаен принцип, съгласно приложен протокол, на
прокурор Моника Любомирова. На 28.04.2020 г. ОП-Перник внася
искова молба до ОС-Перник с правно основание чл. 155, ал.1, т.3 ТЗ.
С решение № 260024/23.10.20 г.  по ТД № 22/20 г. на ОС-Перник е
прекратено дружеството и е открито производство по ликвидация.
Препис е получен в ОП-Перник на 26.10.2020 г.

Преписката е хронологично подредена, прономерована и
прошнурована. Приложени са актовете на ОС-Перник.

Допълнително са проверени следните преписки по описа на
ОП-Перник по ГСН: пр.пр. №3233/18 г.; пр.пр. № 805/2020 г.;
пр.пр.№ 3417/2018 г.; пр.пр. № 3248/2019 г.; пр.пр. 3232/2018 г. –
всички по ТЗ.

Пр.пр. № 825/20 г. по описа на ОП-Перник е образувана на
25.03.2020 г. по повод получено от РП-Перник, /ТО-Радомир/, копие
от образувано дело по ЗОДОВ. Приложен е протокол от случаен
избор на наблюдаващ прокурор – прокурор Анита Джамалова. С
решение № 21/27.02.20 г. по гр. д. № 1305/2019 г. по описа на РС-
Радомир прокуратурата е осъдена за 1200 лв., като е отхвърлен искът
до размера на 4300 лв. като неоснователен. С решение №
260045/07.08.20 г. на ОС-Перник е потвърдено решението на РС-
Радомир. Указано е, че същото не подлежи на обжалване.

Допълнително проверена по ЗОДОВ: пр.пр. № 3075/2019 г. по
описа на ОП-Перник.

Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН
в ОП-Перник са окомплектовани и съдържат необходимите
реквизити, налични са описи. По всички са приложени решенията на
съда, както и призовките за участия в съдебните заседания.
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3. Административно - съдебен надзор и организация на
работа по надзора за законност и защита на обществения
интерес и правата на гражданите.

АСН:
През 2019 г. в ОП-Перник се отчитат 390 административни

дела:
 1. Участие по закон – 390 бр.;
 2. Участие по преценка на прокурора – 0 бр.
През 2020 г. в ОП-Перник се отчитат 341 административни

дела:
 1. Участие по закон – 341 бр.;
 2. Участие по преценка на прокурора –0бр.

НЗЗОИПГ:
През 2019 г.: в ОП-Перник са:
1. Получени и образувани преписки,общо – 41 бр.
    От тях:
 - образувани по инициатива на прокурора – 10 бр.;
 - образувани по искане на граждани и организации – 31 бр.;
2. Решени преписки:
 - общ брой – 38 бр.;
 - подадени протести – 17 бр.;
 - резултати от протеста – уважени 7 бр.;
3. Останали нерешени преписки в края на периода – 3 броя.

През 2020 г.: в ОП-Перник са:
1. Получени и образувани преписки – 113 бр.
    От тях:
 - образувани по инициатива на прокурора – 110 бр.;
 - образувани по искане на граждани и организации – 3 бр.
2. Решени преписки:
 - общ брой – 109 бр.;
 - подадени протести – 8 бр. ;
 - резултати от протеста – 3  са уважени.
3. Останали нерешени преписки в края на периода – 4 бр.

На случаен принцип са проверени следните преписки по
описа на ОП - Перник:

Пр.пр. № 201/2019 г. по описа на ОП-Перник е образувана
на 24.01.2019 г. по повод препратена от ВАП преписка по
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компетентност. С протокол за избор от същата дата преписката е
разпределена на прокурор Моника Любомирова. От Общинския
Съвет в гр.Перник е изискана и на 04.02.2019 г. е получена
информация относно законосъобразността на чл. 42, ал.2 и чл. 43,
ал.1, т.2 от Наредба за изграждане и опазване на зелени системи на
ОС-Перник. На 14.02.2019 г. е внесен протест срещу по-горе
цитираните текстове с правно основание чл. 186, ал.2, вр. чл. 185,
ал.2 АПК и чл. 145, ал.6 ЗСВ. С решение № 466/31.10.2019 г. на АС-
Перник са отменени протестираните разпоредби.

Пр.пр. № 1176/19 г. по описа на ОП-Перник е образувана на
08.05.2019 г. по повод получена резолюция ведно с преписка от
ВАП. С протокол за избор от същата дата преписката е разпределена
на прокурор Николай Цветков.

От Общинския Съвет- гр.Перник е изискана и получена
информация на 14.05.2019 г., като след това е изготвен протест за
обявяване незаконосъобразността на разпоредбата на чл. 15, ал.2 от
Наредбата за определяне на МДТ на територията на община Перник,
който е внесен в АС-Перник на 21.05.2019 г. По делото са
приложени две определения за конституирани страните и делото е
насрочено за 18.09.2019 г. Не се установяват данни за приключване
на делото със съответния съдебен акт.

Пр.пр. № 456/19 г. по описа на ОП-Перник е образувана на
20.02.2019 г. по повод получена резолюция ведно с преписка от
ВАП. С протокол за избор от същата дата преписката е разпределена
на прокурор Моника Любомирова. От Общинския Съвет–Земен е
изискана и получена информация на 11.03.2019 г., като на 22.03.2019
г. е изготвен протест за обявяване незаконосъобразността на
разпоредбата на чл. 15, ал.2  от Наредбата за установяване на
жилищни нужди и настаняване в общински жилища на община
Земен. Не се установяват данни за движението и приключване на
делото със съответния съдебен акт.

Допълнително са проверени следните преписки по описа на
ОП-Перник: пр.пр. № 456/2017 г., пр.пр. № 2459/19 г., пр.пр. №
202/2019 г., пр.пр. № 95/2019 г., пр.пр. № 1307/2019 г., пр.пр. №
960/2019 г., пр.пр. № 789/2109 г., пр.пр. № 651/19 г., пр.пр. №
2081/20 г., пр.пр. № 1574/20 г., пр.пр. № 232/20 г., пр.пр. № 2774/20
г., пр.пр. № 1338/20 г., пр.пр. № 1995/20 г., пр.пр. № 355/20 г.



77

Проверяващият екип констатира, че всички проверки са
извършени и приключили в срок, като са изпълнени дадените
указания относно предметният им обхват.

Констатира се, че в ОП-Перник преписките по АСН са
хронологично подредени и са с налични описи. Приложени са
материалите от съда.

Констатира се също, че при осъществяване надзора за
законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите, прокурорите от ОП-Перник следват Методиката за
взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в
защита на обществения интерес и правата на гражданите,
утвърдена със Заповед № 1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат
следните

ИЗВОДИ:

Книгите, регистрите и дневниците в ОП-Перник се водят
редовно, отбелязванията са достоверни и пълни, спазва се
разпоредбата на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ – номерацията се води по
години. В тази връзка може да се заключи, че същите отговарят на
изискванията на ПАПРБ и на Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-
02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.
на Главния прокурор  на РБ.

От проверката на входящите дневници се установи, че
същите са прономеровани и прошнуровани, при приключването е
посочен последният входящ номер за съответната календарна
година, като същата е приключена с подпис на административния
ръководител и печат. Което изключва възможността за дописване
на номера.

От проверяващия екип се установяват данни за ежемесечни
проверки на книгата за изпълнение на наказанията и регулярни
проверки на азбучниците към нея, което обуславя извода, че в ОП-
Перник е спазена т. 70 от раздел VІІ от Указание за дейността на
прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки, утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г.,
влязла в сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди с номера  № РД-
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04-203/28.04.2016 г. и  № РД-04-71/19.02.2018 г. на Главния прокурор
на РБ.

В ОП-Перник е създадена необходимата  организация от
административния ръководител  за изпълнение на препоръката по
т.1  от акта за резултати КПП, осъществена по Заповед № ПП-01-
73/24.09.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС.

При проверката се констатира, че определените групи за
разпределение на прокурорските преписки и досъдебни
производства в ОП-Перник съответстват на унифицираните
групи, определени в чл. 4 от Правилата за приложението на
разпределението на преписките и досъдебните производства на
принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-
02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-6/06.04.2016 г.,
Заповед № РД-02-23/02.11.2017 г., Заповед № РД-004-459/27.12.2018
г., Заповед № РД-02-10/03.02.21 г. и Заповед №РД-02-18/26.04.2021 г.
на главния прокурор.

Констатира се също така, че в ОП-Перник са спазени
разпоредбите на чл. 7, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.4; чл. 8, ал.1, т.2 и т.3
и ал.2, т. 4 от Правилата, отнасящи се до задължителните групи и
минималната натовареност на административния ръководител и
неговите заместници.

В ОП - Перник се изготвят индивидуални протоколи за
разпределение на случаен принцип на конкретната прокурорска
преписка, които се прилагат към същата.

След анализ на гореизложеното и в резултат на извършената
проверка на прокурорските преписки и дела в ОП-Перник не се
установяват отклонения от принципа на случайното разпределение
на преписките и делата.

Констатира се изпълнение на препоръката по т. 2 от акта за
резултати КПП, осъществена по Заповед № ПП-01-73/24.09.2015 г.
на Главния инспектор на ИВСС.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период в ОП-Перник
е осъществявано прецизно в съответствие с разпоредбите на
действащия ПАПРБ.

В ОП-Перник е създадена необходимата организация за
спазване разпоредбата на чл.110, ал.5 от НПК – нает е банков сейф
в Банка ДСК-Перник.

Заповедите, издавани в ОП-Перник, съдържат реквизитите и
отговорят на изискванията на чл. 12 от Инструкцията за
деловодната дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със
Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-
459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на РБ.
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Проверяващият екип установи, че и през двете години от
проверявания период, ОП-Перник е извършила множество
комплексни и тематични проверки на дейността на районни
прокуратури от окръга, в съответствие с Указанията за
контролната дейност в ПРБ. За резултатите от извършените
проверки са изготвяни писмени доклади, в които са отбелязвани
всички съществени констатации за работата на съответните
прокуратури, а при установени пропуски и слабости са давани
конкретни указания и препоръки. Тези доклади са предоставени в
срок на ревизираните прокуратури за запознаване и обсъждане на
общо събрание на прокурорите.

ОП-Перник своевременно е уведомявана от
административните ръководители на районните прокуратури за
предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки.

В  ОП-Перник са създадени условия за постоянно повишаване
на квалификацията и поддържането на висока професионална
компетентност, както на магистратите, така и на съдебните
служители.

Може да се обобщи, че административно-организационната
дейност в ОП-Перник е на много добро ниво.

Преписките, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство, се решават от прокурорите в срок. Проверките са
извършени с необходимата пълнота и задълбоченост.
Прокурорските актове са обосновани.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство се указва възможността за обжалването им пред
горестоящата прокуратура. В случаите на обжалване на
постановленията за отказ, преписките се администрират
своевременно и се изпращат на АП – София  по компетентност.

Установи се, че по всички проверени преписки по описа на ОП-
Перник ,произнасянията на прокурорите се администрират с изх.
номер, изписан с химикал на ръка, като отразената дата съвпада с
тази от постановлението. Преписките са подредени хронологично.

Инстанционните преписки в ОП-Перник се администрират
своевременно,   произнасянията на прокурорите са в кратки срокове
след получаването на преписките от  районните прокуратури.

Постановленията са добре мотивирани.
В постановленията на ОП-Перник по инстанционен контрол

се отразява  както входящият номер по описа на ОП-Перник, така
и входящият номер на проверяваната прокуратура.

Инстанционните преписки в ОП-Перник са хронологично
подредени.
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В наблюдателните материали по преписките се прилага копие
от акта на съответната районна прокуратура.

Спазва се Указанието за осъществяване на инстанционен и
служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със Заповед № ЛС-
1986/30.05.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-28/22.11.2017 г.,
отм. със Заповед № РД-02-03/05.01.2021 г., като със Заповед № РД-
02-04/05.01.2021 г. на ГП на РБ е утвърдено ново  Указание.

Произнасянията на прокурорите от ОП-Перник по спрените
досъдебни производства са обосновани и мотивирани и в срок.

Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от
постановлението за спиране е изпращано на същите. Не във всички
постановления за спиране е указвана възможността за обжалване
на постановлението в 7-дневен срок от получаването му пред ОС-
Перник.

Констатира се, че по всички спрени досъдебните
производства наблюдаващите прокурори разпореждат на
полицейските органи да продължат ОИМ за установяване на
извършителя на деянието съгласно одобрения план за провеждане
на конкретни оперативно-издирвателни действия на оперативните
служби. По спрените ДП не се установяват данни за получени
справки от МВР относно проведените ОИМ.

В този смисъл не може да се направи обоснован извод за
проявявана активност на наблюдаващите прокурори по всички
спрени досъдебни производства, с оглед спазване на разпоредбата
на чл.245 от НПК. Въпреки препоръката по т. 3 от Акта за
резултатите от КПП, осъществена по Заповед № ПП-01-
73/24.09.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС, препоръката по
т.10 от доклада за извършена ревизия през 2019 г. на ОП-Перник от
АП-София, както и констатацията от доклада на ОП-Перник за
2020 г., че „през следващия период ще трябва да се активизира
дейността на оперативните служби при ОД на МВР-Перник по
ОИМ и разкриване на извършителите“, при проверката на
конкретните спрени ДП не се установяват данни за получени
справки и докладни от органите на МВР за резултатите от
проведените ОИМ по досъдебните производства. Както и не се
констатират приложени напомнителни писма от наблюдаващите
прокурори.

Прокурорските актове са обработени деловодно в
съответствие с чл. 43, ал.4 от Инструкция за деловодна дейност и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-
7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.

За 2020 г. в ОП - Перник не се отчитат прекратени на
основание чл. 243, ал.1, т.2 НПК досъдебни производства, което е
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критерий за подобряване качеството на работата  в
прокуратурата.

Постановленията за прекратяване на досъдебните
производства, са обосновани, мотивирани и съобразени с
разпоредбите на НПК.

От проверените досъдебни производства е видно, че копия от
постановленията за прекратяване на наказателното производство
се изпращат на страните. В постановленията се отразява, че
същите могат да се обжалват в 7-дневен срок от получаването им
пред ОС – Перник.

След проверката  на организация по образуването и
движението на досъдебните производства в ОП – Перник може да
се обобщи, че в наблюдателните материали се съдържат копия от
всички прокурорски актове. Постановленията за привличане на
обвиняем се докладват по реда на чл. 219 от НПК. Исканията за
удължаване на сроковете по досъдебните производства са
мотивирани.

Удължаването срока на разследване се осъществява
задължително с постановление, съобразно т.20 от Указания по
новите нормативни положения в НПК, утвърдени със Заповед №
РД-02-22/02.11.2017 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-
04/01.02.2019 г.,  на главния прокурор.

В ОП – Перник през 2019 и 2020 г. не се отчитат неуважени
искания за удължаване на срока на разследването, което говори за
обоснованост и мотивираност на исканията.

От извършената проверка на конкретните дела се установи,
че прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в
разпоредбата на чл.242, ал.4 и ал. 5 от НПК срок. Обвинителните
актове са обосновани, мотивирани и отговарят на изискванията
на чл. 246 от НПК. Същите са изготвени след като са събрани
необходимите доказателства за разкриване на обективната
истина.

Констатира се, че материалите по прокурорските дела в ОП-
Перник не са подредени хронологично. Преписи от присъдите,
както и споразуменията по чл. 384 НПК, не са приложени по всички
ПД. По някои  от делата са налице само мотивите.

Произнасянията на прокурорите от ОП - Перник по
приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по
реда на чл. 381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок.

По всички проверени преписки, касаещи внесени в съда
споразумения за решаване на делото в хода на досъдебното
производство, се установява прилагане на копие от определението
на съда, с което е одобрено постигнатото споразумение.
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Преписките са подредени хронологично, прономеровани и
прошнуровани, с пълен опис на материалите по преписката, може
да се проследи движението по тях. Върху корицата на делото са
отбелязани: номерът на пр.пр., номерът на ДП, както и номерът
на НОХД по описа на ОС-Перник данни за обвиняемото лице и
съответния текст от НК. Подредени са много добре.

Констатира се много добра деловодна работа по този вид
преписки.

През 2019 г.  и 2020 г.  в съда не са внесени предложения по
реда на чл. 375 от НПК.

От  извършената проверка е видно, че при изпълнение на
наказанията предвиденият в чл. 416, ал. 6 от НПК срок се спазва от
прокурорите от ОП – Перник. Спазва се и Указанието за
дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на
наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със заповед на
главния прокурор  № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014
г., изм. със заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-
71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Преписките са подредени хронологично и прегледно, с
възможност за извършване на бърза справка по тях – от
получаването на акта на съда до приключване на изтърпяване на
наказанието. Прилагат се копия от всички необходими актове и
писма.

Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН
в ОП-Перник са окомплектовани и съдържат необходимите
реквизити, налични са описи. По всички са приложени решенията на
съда, призовките за участия в съдебните заседания.

Проверяващият екип констатира, че всички проверки са
извършени и приключили в срок, като са изпълнени дадените
указания относно предметният им обхват.

Констатира се, че в ОП-Перник преписките по АСН са
хронологично подредени и с описи. Приложени са материалите от
съда.

Констатира се също, че при осъществяване надзора за
законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите, прокурорите от ОП-Перник следват Методиката за
взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в
защита на обществения интерес и правата на гражданите,
утвърдена със Заповед № 1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.
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Въз основа на извършената планова проверка ИВСС намира,
че административният ръководител на ОП-Перник е създал
организация за реално изпълнение на препоръките, дадени в Акта с
резултатите от извършена КПП въз основа на Заповед № ПП-01-
73/24.09.2015 г.  на Главния инспектор на ИВСС, което води до
положителните резултати в работата на прокуратурата.

Във връзка с изложените по-горе констатации се налага
изводът, че организацията на административната дейност в ОП-
Перник е на много добро ниво. Произнасянията на наблюдаващите
прокурори са в срок.

Отчитайки установените добри практики и потвърждавайки
положителните констатации, проверяващият екип констатира и
някои пропуски, поради което:

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС
счита за необходимо да даде следната

  ПРЕПОРЪКА:

       Наблюдаващите прокурори от ОП-Перник стриктно да
спразват разпоредбата на чл.245, ал.1 от НПК, като  проявят
активност по спрените досъдебни производства, и изискват от
органите на МВР да им бъдат предоставяни периодични
справки относно проведените ОИМ за установяване
извършителя на деянието  и резултатите от тях. За което, при
необходимост, да се  организират срещи с началниците на
съответните РУ на МВР, с участието на разследващите органи  и
наблюдаващите прокурори, за които да се изготвят надлежни
протоколи.

ЧАСТ ВТОРА
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА

ПРОКУРАТУРА – ПЕРНИК

І. Проверка на организацията  на административната
дейност на Окръжен следствен отдел към ОП-Перник на
основание чл.54, ал.1, т.1 и т.2 ЗСВ

1. Щатна обезпеченост
За 2019 г.:
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1.1. Броят на следователите,  работили през  периода, е -   6
бр.:

Със заповед № 123/29.05.2009г. на окръжния прокурор
следовател Юлиан Димитров е назначен на длъжност „завеждащ
Следствен отдел в ОП-Перник“, считано от 01.06.2009 г.

С протокол № 14/27.06.2019 г. на Пленума на ВСС е разкрита 1
щатна длъжност „следовател“ в ОСлО ОП-Перник.

Със Заповед № РД-07-1484/13.12.2019 г. на главния прокурор е
командирован следовател Людмила Гюрова от Следствения отдел в
Специализираната прокуратура, в Окръжен следствен отдел в ОП-
Перник, считано от 16.12.2019 г.

1.2. Незаети щатни бройки – от 27.06.2019г.- 16.12.2019г. - 1
щатна бр. „следовател“.

1.3. Брой и длъжности на съдебните служители – общо 4 бр.:
- завеждащ служба деловодство – 1 бр.;
- съдебен деловодител –2 бр.
- призовкар, той и поддръжка сгради – 1 бр.

За 2020 г.:
1.1. Броят на  работилите следователи през периода е – 6.5 бр.

(1 бр. командирован от 16.12.2019 г. до 02.07.2020 г. от Сл. отдел на
СП-София).

1.2. Незаети щатни бройки – (от 03.07.2020г. - 31.12.2020г.) – 1
щатна длъжност „мл.следовател“.

1.3. Броят и длъжностите на съдебните служители,е същият
както през 2019 г.

Реално работили следователи в ОСлО-ОП-Перник за
проверявания период са :

-следовател Юлиан Димитров – завеждащ окръжен
следствен отдел

-следовател Николай Миланов
-следовател София Йорданова
-следовател Марта Пушева
-следовател Петя Кирилова
-мл. следовател Марина Николова
-следовател Людмила Гюрова реално е работила от 16.12.2019

г. до 02.07.2020 г., когато командировката й е прекратена.

2. Въведени информационни и деловодни програми
 - ЦИССС
 - УИС
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3. Подробното разпределение на делата на случаен принцип,
по групи и процентна натовареност на следователите в ОСлО  при
ОП-Перник е описано в част Първа, т. I.7. от настоящия акт.

Констатира се, че в Окръжния следствен отдел при ОП-
Перник са спазени разпоредбите на чл. 4, ал 1, т.10 от Правилата,
отнасящи се до задължителните групи в ОСлО при окръжните
прокуратури.

4. Книги, регистри и дневници, водени в ОСлО при ОП-
Перник:

Съгласно предоставените справки, в ОСлО при ОП - Перник
се водят следните книги, регистри и дневници за 2019 г. и 2020 г.:

- Вътрешен входящ дневник
- Вътрешен изходящ дневник
- Дневник за призовките
- Регистър на досъдебните производства
- Регистър на експертизи
- Регистър на върнати досъдебни производства

Проверени са следните книги в ОСлО при ОП – Перник:
Входящ дневник:
Предоставени са за проверка  5 тома на входящия дневник,

прошнуровани и прономеровани, с положен печат на ОСлО-ОП-
Перник:

Първият том е започнат през 2018 г. - на 21.12.2018 г. и е
завършен на 07.05.2019 г., с последен №1534/07.05.2019 г.

Вторият том е започнат на 07.05.2019 г. с номер
1535/07.05.2019 г. и приключва на 29.10.2019 г. с №2970/2019 г.

Третият том е започнат на 29.10.2019 г. с № 2971/2019 г. и се
води до 28.04.2020 г. с № 867/2020 г. Календарната година не е
приключена по установения ред – с опис на последния номер,
придружен с подпис на длъжностно лице и печат, за да се изключи
дописването на допълнителни номера.

Четвъртият том е започнат на 28.04.2020 г. с № 868/2020 г. и
приключва на 27.11.2020 г. с № 2302.

Петият том е започнат на 27.11.2020 г. с № 2303 и се води и
към момента. Календарната година не е приключена по установения
ред – с опис на последния номер, придружен с подпис на
длъжностно лице и печат, за да се изключи дописването на
допълнителни номера.

Изходящ дневник:
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Представени са за проверка  6 тома, всички прономеровани и
прошнуровани, с подпис и печат на отдела.

Първият том, прошнурован и прономерован, съдържа 201
листа, с печат на следствения отдел и подпис на длъжностно лице.
Започнат е на 09.10.2018 г. с вх. №1422 и приключва с №
833/25.03.2019 г.

Вторият том  е започнат с № 834/25.03.2019 г. и приключен на
04.09.2019 г. с последен № 2386. Съдържа 200 листа.

Третият том е започнат нс №2387/04.09.2019 г. и завършен на с
№ 772/10.03.2020 г. Календарната година не е приключена по
установения ред – с опис на последния номер, придружен с подпис
на длъжностно лице и печат, за да се изключи дописването на
допълнителни номера.

Четвъртият том е започнат с № 773/10.03.2020 г. и приключен
с № 2593/20.10.2020 г.

Петият том е започнат с №2594/20.10.2020 г. и приключен на
26.03.21 г. с последен №1047. Календарната година не е приключена
по установения ред – с опис на последния номер, придружен с
подпис на длъжностно лице и печат, за да се изключи дописването
на допълнителни номера.

Регистър следствени дела
Води се книга по образец, прономерован и прошнурован,

съдържа 104 листа. Води се от 28.12.2018г. и до момента.
Календарната 2019 г. година е приключена до № 74/2019 г., като са
положени подпис на длъжностно лице и печат на отдела.
Календарната 2020 г. година е приключена до № 46/2020 г. като
също са положени подпис на длъжностно лице и печат на отдела.

Регистър върнати следствени дела
Води се книга по образец, прономерован и прошнурован,

съдържа 51 листа. С подпис на съдебен деловодител и печат на
отдела. Води се от 2009 г. и до момента. Календарната 2019 г. година
е приключена до № 3/2019 г., с поставен подпис на завеждащия
отдела и печат. Календарната 2020 г. година е приключена до №
4/2020 г. с поставен подпис на завеждащия отдела и печат.

Регистър специален отчет
Води се книга по образец, прономерован и прошнурован,

съдържа 196 листа. С подпис на длъжностно лице и печат на отдела.
Води се от 2018 г. и до момента. Календарната 2019 г. година е
приключена до № 431/2019 г. с положен подпис на завеждащия
отдела и печат. Календарната 2020 г. година е приключена до №
408/2020 г. с положен подпис на завеждащия отдела и печат.
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Регистър за експертизи
Води се от 04.01.2017 г. по образец, прономерован и

прошнурован, съдържа 10 листа. С подпис на длъжностно лице и
печат на отдела. Календарната 2019 г. е приключена до № 145/2019
г. с подпис на завеждащия отдела и печат. Календарната 2020 г. е
приключена до № 120/2020 г. и подпис  на завеждащия отдела и
печат.

Дневник за веществените доказателства:
Води се от 23.06.2014 г. с вх. № 1 и до сега, по образец е и

съдържа 100 листа, с подпис на длъжностно лице и печат на отдела,
прономерован и прошнурован. Дневникът се състои от две части –
входяща и изходяща. От отбелязванията може да бъде направена
справка относно: датата на завеждане на ВД, номера на съответното
ДП, описание на ВД, длъжностното лице, разследващия полицай,
съставил протокола за изземване на ВД, подпис на следователя, опис
и дата, основание за предаване на съответното ВД, както и данни за
приемащия ВД. Календарната 2019 г. е приключена със 12 бр.
веществени доказателства по входящия дневник, положен е подпис
на завеждащ отдел и печат, а 2020 г. – с 11 бр. веществени
доказателства.

Проверени са и 2 папки с приемно-предавателни протоколи
на веществени доказателства, като едната е за оръжията. Проверена е
и папка с протоколи по движението на ВД, т.е. кога са предадени на
следователя или на лицето, срещу което е прекратено ДП.  В
приемно-предавателните протоколи е отбелязано името на
следователя, вещественото доказателство, датата на
приемане/предаване, номера на сл.дело по описа на ОСлО, както и
номера на пр.пр. на съответната прокуратура.

Допълнително за проверка е представена и папка с протоколи
за унищожаване на ВД, конкретно по всяко ДП.

По тяхно усмотрение се води и книга за наличността на
оръжието – ВД. Описани са приемно-предавателните с данни на №
на сл.д., относно самото ВД – марка на оръжието, боеприпасите,
както и данни на приемно-предавателния протокол относно
движението на самото ВД и предаването им на КОС.

Протоколите за проведените инвентаризации са описани по-
горе в настоящия акт – в част първа, раздел I.5.

5. Въведени информационни и деловодни програми в
ОСлО при ОП-Перник:
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· Централизирана информационна система на следствените
служби (ЦИССС);

· Унифицирана информационна система на ПРБ.

5.Съхраняване на веществените доказателства
Дейността по съхраняване на веществени доказателства в

ОСлО при ОП – Перник през 2019 г. и 2020 г. се осъществява
съобразно ПАПРБ.

В ОСлО-ОП-Перник има специално обособено помещение за
съхранение на веществени доказателства, като съхранението и
опазването им се организира при стриктно спазване на реда и
изискванията на чл. 78,  Раздел VIII от ПАПРБ. Със заповед на
административния ръководител за завеждащ склада на ВД е
определен домакинът на ОСлО.

В следственият отдел се води книга за веществените
доказателства, в която същите се описват.

В ОСлО при ОП-Перник през проверявания период е
установена добра практика по отношение работата с
веществените доказателства.

ІІ. Проверка на организацията по образуването и
движението на следствените дела в ОСлО в ОП – Перник12

1. Разследвани  досъдебни производства
През 2019 г. следователите от ОСлО при ОП-Перник са

работили общо по 108 досъдебни производства, от които:
-   новообразувани – 74 бр.
- останали от предходен период – 32 бр.
- възобновени  през периода  – 1 бр.
- срещу известен извършител – 0 бр.
- срещу неизвестен извършител – 108 бр.
Видно от предоставената справка, средната натовареност на

всеки следовател  в ОСлО –ОП-Перник през 2019  г.  е  -
18бр.следствени дела.

Разследването по 14 бр. ДП е приключено в двумесечния срок.
В срока, продължен при условията на чл. 234, ал.3 пр.1 НПК  са 22
бр. досъдебни производства.

Делата в срока, продължен при условията на чл. 234, ал.3, пр.2
НПК от административния ръководител или оправомощен от него
прокурор, са общо – 72 бр.

От ОСлО-ОП-Перник не се отчитат дела извън срока за 2019 г.

12 Въз основа справките за 2019 и 2020 г. на ОСлО-ОП-Перник
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Привлечени са 19 лица, като постановленията за привличане се
докладват на наблюдаващите прокурори за съгласуване на
обвинението.

Отчитат се  45 бр. доклада по реда на чл.226 от НПК.
МНО „Задържане под стража”  - не се отчитат.

През 2020 г. в ОСлО при ОП - Перник е проведено
разследване по 112 досъдебни производства, от които 46 образувани
през периода и 63 останали на производство от предходни години.

Възобновените дела за периода са 2 бр., а продължените през
периода – 1 бр.

От тях срещу известен извършител - не се отчитат, а срещу
неизвестен извършител - 112 бр.

Средната натовареност за следовател  за 2020 г. е  18.66.
Разследването по 9 бр. ДП е приключено в двумесечния срок.

В срока, продължен при условията на чл. 234, ал.3 пр.1 НПК  са 14
бр. досъдебни производства.

Делата в срока, продължен при условията на чл. 234, ал.3, пр.2
НПК от административния ръководител или оправомощен от него
прокурор са общо 89 бр.

От ОСлО-ОП-Перник не се отчитат дела извън срока за 2020 г.
Привлечени са 19 лица, като постановленията за привличане се

докладват на наблюдаващите прокурори за съгласуване на
обвинението.

Отчитат се 63 бр. доклади по реда на чл.226 от НПК.
МНО „Задържане под стража”  - 1.

2. Приключени досъдебни производства
2.1. През 2019 г. е приключено разследването по 45 бр. ДП, от

които по  4 бр. са приключени в двумесечния срок,  по 41 бр. срокът
за разследване е продължаван, няма приключени дела извън срок.

По следователи:
- Ю. Димитров – 6бр.
- Н. Миланов – 8бр.
- С. Йорданова – 5бр.
- М. Пушева – 10бр.
- П. Кирилова – 11бр.
- М. Николова – 5бр.

През този период не се отчитат върнати от наблюдаващия
прокурор, на основание чл. 242, ал.2 от НПК, досъдебни
производства.
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От приключените ДП, 15 бр. са изпратени на прокуратурата с
мнение за съд, 20 бр. с мнение за прекратяване, 7 бр. с мнение за
спиране на наказателното производство, приключени с мнение за
изпращане в други служби – 3 бр.

От приключените дела – 11 бр. са новообразувани през
периода, 32 бр. образувани през минали периоди, 1 бр. е
възобновено, продължено  е 1 бр. сл.д.

От ОСлО-ОП-Перник не се отчитат приключени дела на
специален надзор и приключени досъдебни производства по
дела с голям обществен интерес за 2019 г.

2.2. През 2020 г. е приключено разследването по 63 бр. ДП, от
които по  2 бр. е приключено в двумесечния срок,  по 61 бр. срокът
за разследване е продължаван, няма приключени дела извън срок.

По следователи:
- Ю. Димитров – 9бр.
- Н. Миланов – 9бр.
- С. Йорданова – 15бр.
- М. Пушева – 10бр.
- П. Кирилова – 6бр.
- М. Николова – 14бр.

През този период не се отчитат върнати от наблюдаващия
прокурор, на основание чл. 242, ал.2 от НПК, ДП.

От приключените ДП, 18 бр. са изпратени на прокуратурата с
мнение за съд, 28 бр. - с мнение за прекратяване, 15 бр. - с мнение за
спиране на наказателното производство, приключени с мнение за
изпращане в други служби – 2 бр.

От приключените дела – 11 бр. са новообразувани през
периода, 49 бр. са образувани през минали периоди, 2 бр. са
възобновени, продължено (върнато от съдебна фаза) – 1 бр.

От ОСлО-ОП-Перник не се отчитат приключени дела на
специален надзор и приключени досъдебни производства по
дела с голям обществен интерес за 2020 г.

3. Останали неприключени досъдебни производства в края
на периода:

3.1 През 2019 г. неприключените дела са 63 бр., които се делят
на:

· според датата на образуване:
- новообразувани – 55 бр.
- стари  - 8 бр.
· според извършителите:
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- известен извършител – 63 бр.
- неизвестен извършител – 0 бр.
· според срока:
- двумесечен – 17 бр.
- продължен от прокуратурата –  46 бр.
- извън срока – не се отчитат
- с взета по тях МНО „Задържане под стража“ – 0 бр.
- на специален надзор – 0 бр.
- с голям обществен интерес – 0бр.
- срещу непълнолетни лица – 0бр.
- дела, по които разследването е продължило над 2 г. – 1

бр.

3.2. През 2020 г. в ОСлО при ОП-Перник са  останали
неприключени общо 49 бр. досъдебни производства.

Неприключените дела се делят на:
· според датата на образуване:
- новообразувани – 33 бр.
- стари  - 16 бр.
- възобновени –0 бр.
· според извършителите:
- известен извършител – 0 бр.
- неизвестен извършител – 49 бр.
· според срока:
- двумесечен – 9 бр.
- продължен от прокуратурата – 39 бр.
- извън срока – не се отчитат
- с взета по тях МНО „Задържане под стража“ – 1 бр.
- на специален надзор – 0 бр.
- с голям обществен интерес – 0 бр.
- срещу непълнолетни лица – 0 бр.
- дела, по които разследването е продължило над 2 г.- 4 бр.

5. Действия  по делегация
През 2019 г. от ОСлО се отчитат следствени поръчки,

изпълнени в срок – 130 бр., изпълнени в двумесечен срок.
През 2020 г. от ОСлО се отчитат следствени поръчки,

изпълнени в срок – 112 бр., изпълнени в двумесечен срок.

6. Работа по спрените досъдебни производства.
Общият брой на спрените за 2019 г. досъдебни производства,

разследвани от следовател от ОСлО при ОП-Перник, са 7 бр.
- На основание чл.244, ал. 1 т. 1 –   1 бр.
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- На основание чл.244, ал. 1 т. 2 – 6 бр.
- На основание чл.244, ал. 1 т. 3 –   0 бр.
Спрени досъдебни производства, образувани през

проверявания период  са 3 бр., а от образувани в предходни периоди
- 4 бр.

Общият брой на спрените за 2020 г. досъдебни производства,
разследвани от следовател от ОСлО при ОП-Перник, са 15 бр.

- На основание чл.244, ал. 1 т. 1 –  8 бр.
- На основание чл.244, ал. 1 т. 2 –  7 бр.
- На основание чл.244, ал. 1 т. 3 –  0 бр.
Спрените досъдебни производства, образувани през

проверявания период  са 3 бр., а от образуваните в предходни
периоди - 12 бр.

7.  След изискване, с писмо, рег. № 1570 от 13.05.2021 г. от
ОСлО-ОП-Перник, на проверяващия екип са представени: обобщена
справка за ДП на производство към 13.05.2021 г., както и справки от
следователите по някои от делата на производство, определени на
случаен принцип.

От информацията по справката е видно, че на производство
към 13.05.2021 г в ОСлО-ОП-Перник са 66 бр. досъдебни
производства. В справката същите са описани по номер на пр.пр.,
на ДП на разследващия орган, имената на следователя и на
наблюдаващия прокурор, датата на образуване и срок.

По следователи:
- Юлиан Димитров – 13 бр.
- Николай Миланов – 11 бр.
- София Йорданова – 11 бр.
- Марта Пушева – 8 бр.
- Петя Кирилова – 13 бр.
- Марина Николова – 10 бр.

От следователите са представени справки по движението на
следните досъдебни производства съм 13.05.2021 г., определени
на случаен принцип.

· Следовател Юлиан Димитров:
Сл.д. № 67/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №

2790/2019 г. по описа на ОП-Перник.
ДП е  образувано за  престъпление по чл.253, ал.1  от НК. С

оглед доказателствата е  установено, че  лицето е служител в МВР.
По делото са разпитани свидетели. Изискани са писмени
доказателства от МВР и от Община Перник, които са приложени по
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делото. Назначена е и е изготвена финансово–счетоводна
експертиза. Направени са седем предложения за  изготвяне на
искане  за разкриване на банкова тайна на  основание чл. 62, ал.6  от
ЗКИ. Изискана и приложена е  информация  от  ТД НАП - Перник и
от  Агенция по вписванията – ТР. С постановление  по  делото от
30.06.2020г.  е възложено на ТД НАП  - Перник изготвяне на ревизия
на ФЛ и на ЮЛ, с  оглед  установяване на  доходите  и разходите на
физическото лице, както и недекларирани приходи, като до момента
не е представен отговор от ТД НАП. По ДП предстои разпит на
свидетели  и  назначаване на допълнителна  финансово-счетоводна
експертиза   която да проследи  паричните средства по  банкови
сметки  и  установяване на  данъчни престъпления.

Сл.д. № 32/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №
1013/2020 г. по описа на ОП-Перник.

ДП е  образувано с постановление на 15.09.2020 г. за
престъпление по чл.248а, ал.3, вр. с  ал.2, вр. с  ал.1  от НК. В хода на
разследването са разпитани свидетели; от бенефициента е изискано
предоставяне на  писмени доказателства  във връзка с предмета на
разследването; изготвени са три броя  следствени поръчки за разпит
на свидетели  по делегация; направено е писмено запитване до
ОДМВР-Перник относно регистрацията на лек автомобил,
движението на същия  извън границата. Изискани и приобщени са
писмени доказателства   от ДФЗ. По ДП е изготвено заключение  от
съдебно-счетоводна  експертиза. Привлечено е обвиняемо лице за
престъпление по чл.248а, ал.5 , вр. с ал.3 , вр.  ал.2 , вр. с ал.1  от НК.

ДП е докладвано на прокурора по реда на чл.226, ал.1  от НПК.
Докладът е  одобрен и разследването е предявено, а делото е
изпратено на ОП с мнение  за съд.  На 26.04.2021г . ДП е върнато за
промяна на правната квалификация на деянието и повдигане на ново
обвинение  на  обвиняемата по чл.254б, ал.1, вр. с чл.26, ал.1  от НК.
Новото обвинение  е повдигнато и предявено на 28.04.2021г. На
обвиняемия е връчено постановление за частично прекратяване.
Разследването е приключило  и предстои да бъде  изпратено в ОП-
Перник.

· Следовател Николай Миланов:
Сл.д. № 31/2018 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №

622/2018 г. по описа на РП-Перник.
ДП е образувано  за престъпление по чл.209, ал.1 от НК.
По делото са разпитани свидетели; след  разрешение на съда са

изискани и приложени банкови документи по извършен превод на
парични средства от Гърция. Назначена е  експертиза на подпис,
чието заключение е представено. Установен е  пострадалият гръцки
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гражданин, който отказва да се яви за разпит в България, което се
отнася и до българска гражданка, пребиваваща също в Гърция. До
РП-Перник е направено предложение за  изготвяне на ЕЗР и разпит
и на двамата свидетели, която е изготвена. С постановление на РП-
Перник досъдебното производство е спряно на 20.12.2019 г.,
възобновено е на  06.10.2020 г. и са дадени писмени указания за
продължаване на разследването. Изпратено е постановление  за
извършване на следствени действия по делегация. ЕЗР е изпълнена,
като е разпитан само  пострадалият. Установено и е разпитано, като
свидетел  и друго лице.

Делото е  докладвано на наблюдаващия прокурор, като са
дадени писмени  указания. Предстоят повторни разпити, получаване
на  делегация от  ОСлО-Благоевград и доклад  до наблюдаващия
прокурор.

Сл.д. № 14/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №
360/2019 г. по описа на ОП-Перник

ДП е образувано  за престъпление по по чл.253, ал.1 от НК.
По делото са извършени редица ПСД: установени и разпитани са
всички  свидетели и собственици на мобилни  номера; събрани са
доказателства относно регистриране на търговско дружество;
Поискано е и е  получено  определение за  разкриване на банкова
тайна. За ОДИ е обявено лице, което да бъде разпитано, и от което
да се изземе сравнителен образец от подпис и  почерк. До момента
не се установяват резултати от издирването. Назначена е  счетоводна
банкова експертиза  на  иззетите документи от банката. Същата е
приключила с писмено  заключение с  яснота  на подателя на
превода от  Република  Франция,  получателя в банката в България,
начина  на  разпореждане за извършен превод в Република Кипър и
точният получател. Изготвена е  ЕЗР за лица в Република Франция и
Република Кипър. Получен е отговор само от Република  Кипър.
Необходимо е получаване на отговор от ЕЗР от Република Франция
и  издирване, установяване и  принудително довеждане на  обявената
за ОДИ.

· Следовател София Йорданова:
Сл.д. № 12/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №

474/2020 г. по описа на ОП-Перник.
Досъдебно производство е образувано за престъпление по

чл.256, ал.1 от НК. Срокът  за  разследване е удължаван шест пъти.
Прокурорската преписка е обединена с пр.пр. № 1292/20 г. по описа
на ОП-Перник.

    По досъдебното производство е изискана и приложена
информация от АВп за посочените дружества. От  ТД на НАП и ТП
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на НОИ са представени заверени копия от цялата налична
документация, касаеща  лицата в трудови  правоотношения с
посочените  дружества, както и  информация за изплатените суми,
представляващи обезщетения за наети по трудово правоотношение
лица (за безработица, майчинство, ползвани болнични).

  Проведени са разпити на лица в качеството на свидетели  -
146 бр., от  същите са изискани образци от почерк както и налични
документи. Приложено е заключението по назначената съдебно-
счетоводна експертиза.

По делото предстои провеждането на разпити на лицата, за
които има данни,че са представлявали дружествата, както и разпити
на експерти от НОИ–Перник; предстои назначаването на съдебно-
почеркова експертиза, делото ще се  докладва с  доклад по чл.203,
ал.4 от НПК и предстои да бъде приключено съобразно събраният
доказателствен материал.

Сл.д. № 38/2018 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №
1825/2018 г. по описа на РП-Перник.

ДП е образувано за престъпление по чл.206, ал.1, вр. чл.26 от
НК. Срокът на разследване е продължен,като последно  с два
месеца, считано от 06.05.2021г.

Към настоящото  досъдебно производство са присъединени
пр.пр. №1896/18 г., пр.пр. № 2113/2018 г. на РП-Перник, както и ДП
№ 16/2019 г. (пр.пр.рег.№21/2019г. по  описа на РП Перник).

До момента са извършени: разпити  на  свидетели – двадесет  и
два разпита, вкл. разпити по  делегация, иззети  са образци  от
почерк; приложени са транспортни  документи – товарителници,
заявки-договори за автомобилен превоз на товари; назначени  са
преводи; назначени  и  приложени  по  делото са  четири  съдебно –
почеркови експертизи, назначена  и  приложена е лицево –
идентификационна  експертиза, множество документи, справки,
кореспонденция. Издирени са собственици на ЮЛ, изпратени са
Европейски заповеди за разследване до съдебните власти на
Германия, Унгария, Полша, като част  от  тях  получени и
приложени.

Делото е докладвано с доклади по чл. 203, ал.4 от  НПК  на
04.11.2018г., 5.04.2019 г., 21.06.2019г., 09.10.2019 г., 25.11.2019 г.,
19.11.2019 г., 05.03.2020 г., 18.06.2020 г., 17.07.2020 г., 30.09.2020 г.
Даваните до момента писмени указания са изпълнени. След
получаване  на  всички  материали  по  изпратени ЕЗР предстои
назначаване  на  съдебно - оценителна  експертиза,  докладване на
делото и приключване  съобразно  събрания  доказателствен
материал.

· Следовател Марта Пушева:
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Сл.д. № 24/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №
3031/2018 г. по описа на РП-Перник.

Досъдебното производство е  образувано, като са  обединени
четири  досъдебни производства: ДП №№ 1/2019 г. по описа на
ОДМВР-Перник, пр.пр. № 3031/2019г., по описа на РП-Перник,
образувано за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК; ДП № 10/2019г.
по описа на ОДМВР-Перник, пр. пр. № 3154/2018г., по описа на РП-
Перник, образувано също за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК;
ДП № 8/2019г., по описа на ОДМВР-Перник, пр. пр. № 3155/2019 г.
по описа на РП-Перник, образувано за престъпление по чл. 209, ал. 1
от НК; ДП №11/2019г., по описа на ОДМВР -Перник, пр. пр. №
3156/2019 г. по описа на РП-Перник, образувано за престъпление по
чл. 206, ал. 1 от НК.

С постановление на административния ръководител –окръжен
прокурор на ОП-Перник от 10.05.2019 г. досъдебното производство
е възложено за разследване на ОСлО-ОП-Перник, на основание
установена правна и фактическа сложност.

Със заповед на окръжния прокурор е определена група  от
следователи за разследване на досъдебното производство. Изготвен
и одобрен е следствено-оперативен план. Проведени са разпити на
множество свидетели; назначени и изготвени са две съдебно-
графически експертизи, както и експертиза за превод на документи;
сезирани по надлежния ред са мобилните оператори за предоставяне
на сведения по ЗЕС; назначена е  съдебно-оценителна експертиза, по
която все още не е изготвено  експертното заключение, като на
вещото лице са предоставени общо 17 тома по делото. Назначени са
оперативно-издирвателни мероприятия на органите на МВР. Срокът
на разследването е удължаван многократно. Предстои получаване на
експертното заключение от назначената съдебно-оценителна
експертиза и докладване за пореден път от служителите на  ОДМВР
- Перник на резултати от възложените им оперативно-издирвателни
мероприятия.

Сл.д. № 21/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №
180/2020 г. по описа на ОП-Перник.

Досъдебното производство е образувано с постановление на
ОП-Перник от 01.06.2020 г. за престъпление по чл.255б, ал.1, т.3, вр.
чл.26, ал.1 от НК.

С постановление на административния ръководител – окръжен
прокурор на ОП-Перник от 03.06.2020 г. досъдебното производство
е възложено за разследване на ОСлО-ОП-Перник на основание
установена правна и фактическа сложност.

По делото е проведен разпит в качеството на свидетел на
служител на ТО на НОИ – Перник; изпратени са  постановления за
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възлагане на следствени действия на следователи от други съдебни
райони за разпит на свидетели по делото; проведени са разпити в
качеството на свидетели на всички управители - настоящи и
предходни на инкриминираните фирми. Делото е докладвано на
наблюдаващия прокурор на основание чл. 203, ал.4 от НПК, като
същото е върнато с нови указания. По делото предстои
окомплектоване на цялата изискана информация и  назначаване на
съдебно – икономическа експертиза. Срокът на разследването е
удължаван няколкократно.

· Следовател Петя Кирилова:
Сл.д. № 34/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №

1999/2020 г. по описа на РП-Перник.
Досъдебното производство е образувано с постановление на

прокурор от РП-Перник на 18.09.2020 г. за престъпление по чл. 168,
ал. 1 от НК. Възложено е за разследване на ОСлО-ОП-Перник на
основание чл. 194, ал. 1, т. 3 от НПК.

Срокът за разследване по делото е удължаван с постановление
на наблюдаващия прокурор и с постановления на административния
ръководител на РП-Перник. По делото няма привлечено лице в
качеството на обвиняем и няма наложени мерки за процесуална
принуда.

Към настоящия момент по делото са извършени следните
действия по разследването: възложени са отделни следствени
действия по делегация. Изготвени и депозирани са писма до
различни институции .Получените справки и документи са
приложени към следственото дело. Събрани са необходимите
писмени доказателства. Назначена и получена е съдебно – почеркова
/графологична/ експертиза.

Делото е докладвано по реда на чл. 203, ал. 4 от НПК от
27.01.2021 г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на
последния от 22.02.2021 г. делото е върнато в ОСлО и са дадени
указания за изпълнение. В изпълнение на допълнително дадените
указания са изготвени и изпратени писма до ОДМВР-Перник,
относно обявяване за ОДИ на лица, като телеграмите са приложени
по делото. Делото е докладвано по реда на чл. 226, ал. 1 от НПК на
26.04.2021 г. в посока спиране на наказателното производство на
основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, като подробно са изложени
съображенията за това.

По делото предстои запознаване на наблюдаващия прокурор с
материалите, събрани по досъдебното производство, включително и с
новите такива, запознаване със заключението на експертизата;
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произнасяне на наблюдаващия прокурор по доклада на разследващия
орган и приключване на досъдебното производство.

· Следовател Марина Николова:
Сл.д. № 55/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №

2227/2019 г. по описа на ОП-Перник.
Образувано по реда на чл. 212, ал. 1 НПК на 18.09.2019 г. с

постановление на наблюдаващия прокурор и водено за престъпление
по чл.  255б,  ал.  1,  т.  3  и т.  4  във вр.  чл.  26  НК.  Разследването е
възложено на следовател от СлО-ОП-Перник с постановление на
административния ръководител на ОП-Перник от 20.09.2019 г.

По делото няма привлечено лице в качеството на обвиняем и
няма наложени мерки за процесуална принуда.

Извършени са следните действия по разследването: изискани и
приложени от НАП са множество писмени доказателства,
обективиращи информация относно евентуална дейност на
конкретно ЮЛ; приобщени към материалите по делото са и писмени
доказателства, обективиращи информация, представляваща данъчна
тайна по смисъла на ДОПК. Проведени са разпити на 146 лица,
приобщени са справки от различни институции, вкл. и справки от
РЗОК относно 256 лица; на МВР са възложени ОИМ с цел
идентифициране на определени лица.

Предвид обстоятелството, че ДП  се характеризира с
фактическа и правна сложност, по делото предстоят разпити на лица,
евентуално изготвянето на доклад до наблюдаващия прокурор,
представен ведно с материалите по делото по реда на чл. 219, ал.1
НПК с проект на постановление за привличане в качеството на
обвиняем на определено лице или с доклад по реда на чл. 226, ал.1
НПК.

Сл.д. № 29/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Перник, пр.пр. №
2147/2020 г. по описа на ОП-Перник.

 ДП е образувано на 26.08.2020 г. по реда на чл. 212 ал. 2 НПК
за престъпление по чл. 123 ал. 1 НК.Срокът за разследване по делото
е удължаван с постановление на наблюдаващия прокурор и с
постановления на административния ръководител на ОП-Перник.

До момента по делото са извършени следните действия по
разследването: извършен е оглед на трупа на починалото лице, след
което е назначена и извършена СМЕ. Проведен е следствен
експеримент; извършени са огледи на веществени доказателства;
назначени са и са изготвени два броя токсико-химическа експертиза;
назначена и изготвена е ДНК експертиза; трасологична експертиза,
комплексна експертиза. Проведени са разпити с участието на общо
18 лица в качеството на свидетели, По реда на чл. 159 ал. 1 НПК са
приобщени писмени доказателства от значение за разследването.
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По делото предстои да бъде назначена техническа експертиза
по безопасност на труда. След изготвяне на експертно заключение
събраните доказателства ще бъдат анализирани и оценени съвкупно
като в зависимост от резултата от анализа на водещия разследването
следовател ще бъдат извършени, ако е необходимо допълнителни
действия по разследването и на вниманието на наблюдаващия
прокурор ще бъде представен ведно с материалите по делото доклад
по реда на чл. 219 ал. 1 НПК с проект на постановление за
привличане в качеството на обвиняем на определено лице или с
доклад по реда на чл. 226  ал. 1 НПК.

Проверяващият екип констатира, че  част от делата,
разследвани в ОСлО-ОП-Перник, са с фактическа и правна
сложност, което от своя страна, обуславя продължителност на
разследването.

Процесуалните срокове се спазват от всички следователи в
ОСлО-ОП-Перник, поради което не се установяват разследвани
дела извън срок.

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат
следните

ИЗВОДИ:

С оглед целите и обхвата на настоящата проверка е
необходимо да се отбележи, че в ОСлО-ОП-Перник е създадена
организация за изпълнение на препоръките, дадени в Акта за
резултати от предходната КПП, извършена въз основна на
Заповед № ПП-01-73/24.09.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС.

Констатира се, че в Окръжния следствен отдел при ОП-
Перник са спазени разпоредбите на чл. 4, т.10 от Правилата,
отнасящи се до задължителните групи в ОСлО при окръжните
прокуратури.

Преписките и делата се разпределят съобразно чл. 9 от ЗСВ.
Не се установяват отклонения от принципа за случайно
разпределение на делата.

При извършване на настоящата планова проверка на ОСлО
при ОП-Перник, се констатира, че регистрите и дневниците в
ОСлО при ОП-Перник се водят добре, съдържат нужната
информация. Същите са прономеровани, прошнуровани.
Отразяванията в тях са пълни. Календарните 2019 и 2020 г. на
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входящия дневник не са приключени с отбелязване на последния
номер, придружен с подпис на длъжностно лице и печат, за да се
изключи дописването на допълнителни номера.

Дейността по съхраняване на веществените доказателства
в ОСлО при ОП – Перник през 2019 г. и 2020 г. се осъществява
съобразно ПАПРБ.

Установява се, че през 2020 г. в ОСлО при ОП-Перник се
отчита увеличение на разследваните дела от 108 (през 2019 г) на
112 бр. през 2020 г.

При настоящата проверка се констатира, че  част от
делата, разследвани в ОСлО-ОП-Перник, са с фактическа и правна
сложност, което от своя страна, обуславя продължителност на
разследването.

Процесуалните срокове се спазват от всички следователи в
ОСлО-ОП-Перник, поради което не се установяват разследвани
дела извън срок.

Съобразно изложените положителните изводи и
констатации за работата на ОСлО при ОП-Перник и на
основание чл.  58,  ал.2  от ЗСВ,  проверяващият екип от ИВСС
намира, че не е необходимо да бъдат давани препоръки.

Екземпляр от Акта да се изпрати на Административния
ръководител на Окръжна прокуратура – Перник (на хартиен и
електронен носител).

Административният ръководител да запознае прокурорите,
следователите и съдебните служители при ОП - Перник с
резултатите от извършената планова проверка, като писмено
уведоми ИВСС за датата, на която всеки от магистратите е
запознат с Акта.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ, 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 ОП-Перник да предприеме в едномесечен срок от
получаване на настоящия акт необходимите действия от негова
компетентност за изпълнение на дадената препоръка, като на
основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в същия срок да уведоми ИВСС за
резултата от тях.

Екземпляр от Акта да се изпрати на Главния прокурор на
Република България (на електронен носител).
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