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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 
                     гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

      ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА    

ПЛОВДИВСКИ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПЛАНОВА  ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПАНАГЮРИЩЕ 

 

извършена в периода от 28.10.09г.  до 30.10.09г. 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 283/12.10.2009 г. 

на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

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

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишния - отчетен доклад за 2008г. и отчетния доклад за първото 

шестмесечие на 2009г. на Районна прокуратура-Панагюрище, изискване и 

предоставяне от РП-Панагюрище на 4 бр. справки 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/. Справките 
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включват данни за 2008г.и първото шестмесечие на 2009г., както и отразяват 

индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период. Справките 

съдържат информация за основните показатели, по които ще бъде извършена 

проверката. 

Получените материали бяха задълбочено проучени и анализирани от 

проверяващия екип, определен в заповедта на Главния инспектор. 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност. 

 

Дейността на РП–Панагюрище е предвидено по щат да се осъществява 

от 2 прокурори. През проверявания период дейността се е осъществявала от 2 

прокурори. Прокурорите в РП–Панагюрище се подпомагат от 5 броя  

служители. Няма незаети щатни длъжности за служители. 

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

При направената проверка са констатира, че книгата за изпълнение на 

присъдите е водена редовно. Прави впечатление, че в книгата са правени 

записи от  поне трима съдебни служители (видно от различните почерци), 

както и че същата не е заверявана периодично от Районния прокурор.  

Уместно би било да се определи със заповед служител, който ще 

прави записите в тази книга, както и негов заместник. Установената 

практика в прокуратурите в страната е, че кръгът на служителите, 

които правят записи в присъдната книга е фиксиран, предвид спецификата 

и сложността на този надзор. Ежемесечната заверка от 

административния ръководител на книгата  е гаранция за осъществен 

контрол. 

 

В книгата на възложените проверки от прокурора не се отразява дата 

на започване и на приключване на проверката, графа „продължен срок”, 

графа „допълнителна проверка” и пр.  
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3.Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

През 2008г. РП – Панагюрище е работила с една информационна 

деловодна програма: „Law Choice”. 

Прокурорите в РП - Панагюрище при осъществяване на своята дейност 

ползват правно информационни програми „Апис”, „Сиела” и „Лакорда”. 

          Организацията на дейността по водене на статистиката е съобразена с 

Указание изх. № 301/27.12.2007г.на Главния прокурор на РБългария за 

организацията на информационната дейност на ПРБ и изготвяне на годишния 

отчетен доклад за дейността на прокуратурата и разследващите органи.  

Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел 

обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, 

се подготвя и изпраща своевременно. Провеждат се работни съвещания във 

връзка с постъпили указания от ВКП , АП и ОП във връзка с промени в 

законодателството, издават се заповеди по повод изготвянето на 

статистически данни, отчети и други. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата в РП-Димитровград. 

 

Районният прокурор Ст. Димитрова разпределя работата при спазване 

на случайния принцип. Двамата прокурори са с по 100% натовареност по 

отделените видове надзори, като надзора за изпълнение на наказанията и 

другите принудителни мерки, както и административния надзор за законност 

се осъществяват от Районният прокурор, изцяло. 

Протоколите за избор на наблюдаващ прокурор се съхраняват в отделна 

папка.  

При проверката не бяха установени отклонения от този принцип. 

  

  5.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

Организацията по дейността по съхраняването на веществените 

доказателства се е осъществявала съгласно изискванията на новия ПОДПРБ. 

Със заповед № РП -47/26.09.2009г. на Районния прокурор е разпоредено тази 

дейност да се приведе в съответствие на новия ПОДПРБ.      

 

6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

През 2008г. са издадени 65бр. заповеди, от които по указание на 

Главния прокурор – 8бр., по собствена преценка – 57бр.  
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За 2008г. няма наложени наказания от административния ръководител, 

няма предложения за поощрения и предложения за налагане на 

дисциплинарни наказания. 

         От Окръжна прокуратура–Пазарджик е извършена комплексна 

планова ревизия за дейността на РП-Панагюрище през 2008г., като 

констатациите от същата бяха предоставени  за сведение на проверяващия 

екип на ИВСС.  

 

         Забележка: Към Акта е приложена  Справка № 1, изготвена от РП-

Панагюрище, относно организацията на административната дейност.  

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

През 2008г. прокурорите са работили по 416 бр. преписки, от които 379 

бр. новообразувани и 37 бр. образувани в предходни години. Решени са общо 

393 бр. преписки. Отказите да бъде образувано досъдебно производство са 177 

бр. От тях обжалвани са 14 бр. От обжалваните, потвърдени са общо 9 бр., а 

отменени общо 5 бр. Необжалвани са общо 163 бр. преписки.  

През 2008г. са образувани 114 досъдебни производства, изпратени по 

компетентност 102 бр. От образуваните през 2008г. са останали нерешени 23 

бр. всички в едномесечен срок. В края на 2008г. няма останали нерешени 

преписки, образувани от предходни години.  

Няма преписки на специален надзор. 

 

Възлагането на проверките на съответните компетентни органи се 

извършва с постановление. Прокурорите дават на органите на полицията 

подробни указания и определят срок за извършване на проверката. 

Прокурорските актове за отказ да се образува наказателно производство са 

добре мотивирани. Същите се съобщават на лицата по чл.213, ал.2 от НПК, 

като се изпращат с обикновена поща. В постановленията за отказ изрично е 

указано, че същите подлежат на обжалване пред по – горестоящата 

прокуратура.  

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр. №36/2008г. по описа на РП – Панагюрище. С постановление от 

23.01.2008г. прокурор Николай Топкаров е възложил на РПУ – Панагюрище 

извършване на проверка в срок от 30 дни. На 07.03.2008г. преписката с 

извършената проверка е постъпила в РП – Панагюрище. С постановление от 
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01.04.2008г. прокурор Топкаров  е отказал да образува наказателно 

производство. По повод на постъпила жалба  с постановление от 14.04.2008г. 

ОП – Пазарджик  е отменила постановлението за отказ е да се образува ДП, 

поради непълна проверка  и е дала указания за изпълнение. С постановление 

от 19.05.2008г. прокурор Топкаров е възложил извършването на допълнителна 

проверка в срок от 10 дни. На 02.06.2008г. в РП – Панагюрище е постъпило 

писмо с искане за удължаване на срока на проверката. С писмо от същата дата 

административният ръководител на РП – Панагюрище е продължил срока за 

извършване на проверката с 15 дни. С писмо от 01.07.2008г. на 

административния  ръководител, срока за извършване на проверката е бил 

удължен с още 30 дни. На 15.07.2008г. материалите с извършената проверка са 

постъпили в РП – Панагюрище. С постановление от 19.08.2008г. прокурор 

Топкаров е образувал ДП. 

 

Пр.пр. № 622/2007г. по описа на РП – Панагюрище. С постановление 

от 08.08.2007г. прокурор Николай Топкаров е възложил на РПУ – Панагюрище 

извършване на проверка в срок от 30 дни. На 23.08.2007г. преписката с 

извършената проверка е постъпила в РП – Панагюрище. С постановление от 

24.09.2007г. прокурор Топкаров е изпратил преписката в ОП – Пазарджик по 

компетентност. С постановление от 19.10.2007г. прокурор Топкаров е 

възложил проверка на РПУ – Панагюрище, която да бъде извършена в 20 –

дневен срок. На 09.11.2007г. в прокуратурата е постъпила преписката с 

материалите от извършената проверка. На 10.12.2007г. наблюдаващия 

преписката прокурор е отказал да образува ДП. По повод жалба срещу 

постановлението за отказ да бъде образувано ДП, с постановление от 

07.02.2008г. ОП - Пазарджик е отменила постановлението, с което е отказано 

образуването на ДП, поради това, че изводите направени от РП са 

незаконосъобразни, като е дала конкретни указания за изпълнение. С 

постановление от 25.02.2008г. прокурор Топкаров е възложил проверка в срок 

от 30 дни. С писмо от 02.04.2008г. е поискано срока за извършване на 

проверката да бъде продължен. С писмо от 02.04.2008г. административният 

ръководител е продължил срока за извършване на проверката с 20 дни. На 

15.04.2008г. преписката е постъпила в РП. На 15.05.2008г. е образувано ДП 

срещу НИ за престъпление по чл.216, ал.1 от НК.  

 

Вх. 222/2008г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ прокурор 

Топкаров. На 07.03.2008г. с постановление е възложена проверка, като са 

дадени указания и е определен срок от 30 дни. На 12.05.2008г. е постановен 

отказ да се образува ДП. С постановление на ОП – Пазарджик от 26.06.2008г. 

постановлението на РП е отменено, като са дадени указания. На 
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04.07.2008г. е възложена допълнителна проверка, като е определен срок от 20 

дни. На 21.08.2008г. е изпратено напомнително писмо до РПУ, че срока за 

допълнителната проверка е изтекъл на 24.07.2008г. На 22.08.2008г. прокурор 

Топкаров е продължил срока на проверката с 30 дни, считано от 26.07.2008г. 

На 11.09.2008г. преписката е постъпила от РПУ. На 10.10.2008г. отново е 

постановен отказ да се образува ДП. 

 

Пр.пр. № 364/2008г. по описа на РП- Панагюрище. По повод 

подадена жалба на 08.04.2008г. в РПУ – Панагюрище е извършена проверка. 

На 15.05.2008г. прокурор Топкаров е възложил извършването на 

допълнителна проверка в срок от 10 дни. С писмо от 23.05.2008г. 

административният ръководител, прокурор Станака Димитрова е продължила 

срока за извършване на проверката с 10 дни, считано от 26.05.2008г. С писмо 

заведено на 11.06.2008г. в прокуратурата е постъпила преписката, ведно с 

материалите от извършената проверка.  С  постановление от 16.06.2008г. 

прокурор Николай Топкаров е отказал да образува НП. Постановлението е 

изпратено на заинтересованото лице. 

 

 

         Забележка: Към Акта е приложена Справка № 2,  изготвена  от РП- 

Панагюрище, по организацията на образуването и движението на 

преписките, отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

 

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Панагюрище, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ. 

 

През 2008г. прокурорите от РП – Панагюрище са наблюдавали общо 

745бр. досъдебни производства. От тях, образувани през проверявания период 

са 324бр. досъдебни производства, образувани в предходни години 421бр. 

досъдебни производства. Останали досъдебни производства за решаване при 

разследващ орган и при прокурор в края на 2008г. -122бр.  

Приключени досъдебни производства от разследващ орган  и решени от 

прокурор през 2008г. в предвидените в НПК срокове - 706бр. Неприключени 

досъдебни производства от разследващ орган в сроковете по чл.234 от НПК - 

31 бр., които са образувани през 2008г. Приключени от разследващ орган и 

нерешени от прокурор до един месец, няма. 
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През 2008г. прокурорите са участвали при извършването на отделни 

действия по разследването по 11бр. досъдебни производства, разследвани по 

общия ред. 

По 29бр. досъдебни производства  прокурорите са указали необходими 

действия по разследването, преди неговото предявяване, по реда на чл.226, 

ал.1 от НПК. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК за 2008г.- 

няма.  

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

 Пр.пр. № 910/2008г. по описа на РП – Панагюрище. С писмо от 

31.10.2008г. РУ МВР – Пазарджик е изпратило в РП – Панагюрище 

преписката по компетентност. С постановление от 17.11.2008г. прокурор 

Станка Димитрова е възложила извършване на допълнителна проверка по 

преписката. В постановлението са дадени указания и срок за извършване на 

проверката от 14 дни. На 26.11.2008г. материалите с извършената проверка са 

постъпили в РП – Панагюрище. С постановление от 01.12.2008г. е образувано 

ДП срещу известен извършител за престъпление по чл.207, ал.1 от НК. На 

13.01.2009г. прокурор Димитрова е направила искане да ОП – Пазарджик за 

удължаване на срока на разследване по делото с един месец. С писмо от 

16.01.2009г. срока за разследване по ДП е продължен с два месеца, считано от 

01.02.2009г. На 23.02.2009г. ДП е изпратено в РП – Панагюрище с мнение за 

изготвяне на обвинителен акт. На 16.03.2009г. прокурор Димитрова е внесла 

обвинителен акт в РС – Панагюрище.  

 

Пр.пр. № 473/2008г. по описа на РП – Панагюрище. На 22.05.2008г. в 

прокуратурата е получена по компетентност преписка от РУ МВР – 

Панагюрище. С постановление от 16.06.2008г. прокурор Станка Димитрова  е 

възложила проверка, която да бъде извършена в срок от 15 дни. На 

10.07.2008г. в РП – Панагюрище е получена преписката с материалите от 

извършената проверка. С писмо от 30.07.2008г. прокурор Димитрова е 

възложила на основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ на Общинска администрация 

– Панагюрище да бъде изготвена експертна оценка. С постановление от 

02.10.2008г. прокурор Димитрова е образувала ДП срещу известен 

извършител за престъпление  по чл.195, ал.1, т.7, т.3 и т.4, пр.3, вр.чл.194, 

ал.1, вр.чл.28, ал.1 и чл.18, ал.1 от НК. С писмо от 15.10.2008г. делото е 

получено в РП - Панагюрище с мнение за изготвяне на обвинителен акт. На 
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06.11.2008г. прокурор Димитрова е внесла обвинителен акт в РС – 

Панагюрище.  

 

Пр.пр. № 290/2009г. по описа на РП – Панагюрище. ДП е образувано 

на 03.05.2009г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195,ал.1, 

т.4, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 14.07.2009г. делото е постъпило в РП – 

Панагюрище с мнение за спиране на НП. С постановление от 16.07.2009г. 

прокурор Димитрова е спряла ДП  на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

 

Пр.пр. № 1053/30.12.2008г. по описа на РП – Панагюрище. БП е 

започнато на 29.12.2008г. за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. На 06. 

01.2009г. делото е заведено в прокуратурата. БП е изпратено с мнение за 

изготвяне на обвинителен акт. На 07.01.2009г. прокурор Димитрова е внесла 

обвинителен акт в РС – Панагюрище. 

 

Пр.пр. 870/2008г. по описа на РП – Панагюрище. ДП е образувано на 

13.11.2008г. срещу известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 

от НК. Наблюдаващ прокурор Николай Топкаров. На 07.01.2009г. делото е 

постъпило в РП – Панагюрище с мнение за изготвяне на обвинителен акт. На 

15.01.2009г. прокурор Топкаров е внесъл  в РС – Панагюрище обвинителен 

акт.  

   

          През 2008г. са образувани 53 бързи производства. От тях, приключени 

в срока по чл.356, ал.5 от НПК - 45бр., приключени в срока по чл.357, ал.1, т.5 

от НПК – няма, постановено разследването да се извърши по общия ред – 8 

бр. 

За същия период са образувани 21 незабавни производства, от които 20 

бр. са приключени в срока по чл.362, ал.5 от НПК, а по 1 бр. е постановено 

разследването да се извърши по общия ред. 

През 2008г. са спрени общо 164 наказателни производства, от които 

срещу неизвестен извършител -161 бр., спрени срещу известен извършител – 3 

бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Спрени срещу неизвестен извършител : 

 

Пр.пр. №652/2008г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ 

прокурор Николай Топкаров. ДП е образувано на 05.08.2008г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С писмо от 
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03.10.2008г. делото е изпратено в РП – Панагюрище с мнение за спиране на 

основание чл.244, ал.1 от НК. С постановление от 07.10.2008г. прокурор 

Топкаров е спрял наказателното производство. В постановлението е указано 

на всеки четири месеца органите на МВР да уведомяват наблюдаващия 

прокурор за резултатите от издирването на неизвестния извършител. По 

повод подадена жалба,  с определение от  22.10.2008г. РС – Панагюрище е 

потвърдил постановлението за спиране на НПК. С докладни записки от 

06.05.2009г. и 06.09.2009г. РУ МВР – Панагюрище е уведомило РП – 

Панагюрище, че въпреки проведените ОИМ извършителя на деянието не е 

установен. 

 

Пр.пр. № 711/2008г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ 

прокурор Николай Топкаров. ДП е започнато на 20.08.2008г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.331, ал.1 от НК. С писмо от 

23.10.2008г. делото е получено в РП – Панагюрище с мнение за спиране на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 14.11.2008г. прокурор 

Топкаров е спрял НП на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Копие от 

постановлението е изпратено на заинтересованото лице. С докладна записка 

от 14.03.2009г. и от 14.07.2009г. РУ МВР – Панагюрище е уведомило РП - 

Панагюрище, че въпреки проведените ОИМ извършителя не е установен. 

 

Пр.пр. № 301/2008г. по описа на РП – Панагюрище. С постановление 

от 24.03.2008г. прокурор Станка Димитрова е образувала ДП срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. На 

27.05.2008г. делото е получено в РП – Панагюрище с мнение за спиране. С 

постановление от 28.05.2008г. прокурор Димитрова е спряла НП на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С докладни записки от 29.09.2008г. , 28.01.2009г., 

28.05.2008г. и 28.09.2009г. РУ МВР – Панагюрище е уведомило 

прокуратурата, че извършителя на деянието не е разкрит. 

 

 Пр.пр. № 64/2008г. по описа на РП – Панагюрище. ДП е започнато на 

19.01.2008г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от 

НК. ДП е постъпило в прокуратурата на 19.03.2008г. с мнение за спиране. С 

постановление от 24.03.2008г. ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от 

НПК. С докладни записки от 18.09.2008г., 08.01.2009г., 26.05.2009г. и 

05.10.2009г. РУ МВР – Панагюрище е уведомявало прокуратурата, че 

въпреки проведените ОИМ извършителя на престъплението не е разкрит. 

 

Пр.пр. № 680/2008г. по описа на РП – Панагюрище. С постановление 

от 10.10.2008г. прокурор Николай Топкаров е образувал ДП срещу неизвестен 



10 

 

извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. На 10.12.2008г. ДП е 

постъпило в прокуратурата с мнение за прекратяване на НП на основание 

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 15.12.2008г. прокурор Топкаров е 

спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С  

докладни записки от 15.04.2009г. и 15.08.2009г. РУ МВР – Панагюрище е 

уведомило прокуратурата, че извършителя на деянието не е разкрит. 

 

Пр.пр. № 192/2009г. по описа на РП – Панагюрище. На 19.03.2009г. в 

РП – Панагюрище е получена преписка по компетентност. С постановление 

от 20.03.2009г. прокурор Станка Димитрова е образувала ДП срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. В 

постановлението са дадени конкретни указания за изпълнение. С писмо на 

29.05.2009г. делото е получено в РП - Панагюрище с мнение за спиране на 

НП. С постановление от 30.05.2009г. прокурор Димитрова е спряла НП на 

основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С докладна записка от 30.09.2009г. РУ 

МВР е уведомило прокуратурата, че въпреки проведените ОИМ извършителя 

на деянието не е разкрит. 

 

Пр. пр. № 125/2009г. по описа на РП – Панагюрище. ДП е започнато 

на 19.02.2009г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 

от НК. С писмо на 07.05.2009г. делото е изпратено в РП – Панагюрище с 

мнение за спиране. / разследването по делото е просрочено с 14 дни, няма 

искане за продължаване на срок, няма напомнително писмо  до РУ МВР - 

Панагюрище/. С постановление от 12.05.2009г. прокурор Топкаров е спрял 

НП на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. По делото има приложена разписка 

за връчване на постановлението на пострадалия. 

 

 Пр.пр. № 666/01.08.2008г. по описа на РП – Панагюрище. ДП е 

започнато на 30.07.2008г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 02.10.2008г. делото е заведено в 

прокуратурата, като е изпратено от РПУ – Панагюрище с мнение за спиране. 

С постановление от 07.10.2008г. прокурор Топкаров е спрял НП на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 

заинтересованото лице, срещу разписка. 

 Към датата на извършената от ИВСС проверка, бе изготвена справка от 

РП – Панагюрище, от която е видно, че към тази дата в проверяваната 

прокуратура има спрени общо 1428бр. досъдебни производства срещу 

неизвестен извършител. 

  

Спрени срещу известен извършител : 
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Пр.пр. №731/2008г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ 

прокурор Димитрова. На 12.03.2009г. с постановление на наблюдаващия 

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

вр.чл.25, т.2 от НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалото лице и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от 

получаване на преписа пред РС – Панагюрище. В постановлението изрично е 

указано препис от същото да се изпрати на Началник РУ МВР – гр. 

Панагюрище, за обявяване по надлежния ред за ОДИ на извършителя на 

деянието, като незабавно след обявяването за ОДИ наблюдаващия прокурор 

да бъде уведомен за номера на телеграмата и на всеки 3 месеца от 

обявяването оперативно – издирвателния орган да уведомява за резултатите 

от издирването. На 20.05.2009г. е входирано уведомление, че обвиняемия е 

обявен за ОДИ с телеграма от 2007г., актуализирана на 18.05.2009г. На 

06.10.2009г. е изпратено напомнително писмо, като е указано, че справка 

следва да се изпраща на три месеца и изрично е подчертано, че от датата на 

спиране на ДП -12.03.2009г. до настоящият момент такава справка в РП – 

Панагюрище не е получавана. На 18.10.2009г. е постъпил отговор от РУ на 

МВР.  

 

Пр. пр. №542/2008г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ 

прокурор Димитрова. На 31.07.2008г. е постановено спиране на НП на 

основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. На 20.01.2009г. и на 

06.10.2009г. са изпратени напомнителни писма до РУ на МВР. На 

09.10.2009г. е постъпил отговор, че лицето е обявено за ОДИ с телеграма от 

07.10.2008г. 

 

Пр.пр. №321/2008г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ 

прокурор Димитрова. Постановлението за спиране на ДП е от 16.09.2008г. На 

20.01.2009г. и 06.10.2009г. са изпратени напомнителни писма до РУ – МВР. 

На 09.10.2009г. е постъпил отговор, че лицето е обявено за ОДИ с телеграма 

от 07.10.2008г. 

 

Пр.пр. № 800/2003г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ 

прокурор Димитрова. Постановлението за спиране на ДП е от 07.07.2004г. На 

28.12.2007г. е изпратено писмо до РУ – МВР. На 05.06.2008г. е постъпил 

отговор, че лицето е обявено за ОДИ с телеграма през 2004г. На 16.06.2008г. е 

утвърден план за провеждане на ОИМ и ПСД. На 20.01.2009г., 30.04.2009 и 

06.10.2009г. са изпратени напомнителни писма до РУ на МВР, с указания на 

три месеца да бъде изпращана справка за резултатите от издирването. 
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Бе проверена и пр. пр. № 139/2003г. по описа на РП – Панагюрище. 

Към датата на проверката от ИВСС в РП – Панагюрище има пет спрени 

наказателни производства срещу известен извършител, които бяха проверени. 

 

През 2008г. в РП – Панагюрище са били прекратени общо 386 

досъдебни производства. От тях, обжалвани пред съда общо 12 бр., от които 1 

бр. е отменено, а 11 бр. са потвърдени. Обжалвани пред по–горестояща 

прокуратура няма. Служебно отменени от по –горните прокуратури – 2бр. 

Прекратени поради изтекла давност са 244бр. досъдебни производства. От 

общия брой досъдебни производства прекратени поради изтичане на 

предвидената в закона давност, 244бр. са водени срещу неизвестен 

извършител, като 234бр. от тях са били спрени досъдебни производства, които 

са били прекратени след възобновяване. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

 Пр.пр. № 572/2008г- по описа на РП – Панагюрище. С постановление 

от 25.07.2008г. прокурор Станка Димитрова е образувала ДП срещу известен 

извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. С писмо от 12.09.2008г. 

делото е изпратено от РПУ – Панагюрище с мнение за прекратяване. Същото 

е получено в РП - Панагюрище на 15.09.2008г. С  постановление от 

15.10.2008г. прокурор Станева е прекратила НП на основание чл.243, ал.1, т.2 

от НПК. По повод постъпила жалба, с определение от 29.10.2008г. РС – 

Панагюрище е потвърдил постановлението за прекратяване на РП – 

Панагюрище. 

 

 Пр.пр. № 58/2008г. по описа на РП – Панагюрище. ДП е започнато на 

14.01.2008г. срещу известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, 

б.”А” и б. „Б”, пр.2 от НК, вр.чл.342, ал.1, пр.3 от НК. На 04.03.2008г. 

прокурор Димитрова е направила искане до ОП – Пазарджик за 

продължаване на срока за разследване по ДП с два месеца, считано от 

19.03.2008г. С писмо от 07.03.2008г. срока за разследване по ДП е бил 

удължен. На 22.05.2008г. делото е постъпило в РП – Панагюрище с мнение за 

прекратяване на наказателното производство. С постановление от 

29.05.2008г. прокурор Димитрова е прекратила наказателното производство 

на основание чл.243,ал.1, т.1 от НК. Препис от постановлението е изпратен на 

пострадалото лице. 

 

Пр.пр. № 865/2008г. по описа на РП – Панагюрище. С постановление 

от 20.10.2008г. преписката е била изпратена от ОП – Пазарджик  по 



13 

 

компетентност в РП – Панагюрище. С постановление от 29.10.2008г. 

прокурор Станка Димитрова е възложила на РУ – Панагюрище извършването 

на проверка по преписката в срок от 30 дни. На 01.12.2008г. преписката е 

постъпила в прокуратурата с материалите от извършената проверка. С 

постановление от същата дата прокурор Димитрова е възложила 

извършването на допълнителна проверка в срок от 20 дни / не е съобразно 

Указание 281/08.12.2006г. на Главния прокурор на РБългария, където е 

посочено, че срока за извършване на допълнителна проверка е 10 дни/. На 

23.12.2008г. материалите с извършената допълнителна проверка са постъпили 

в РП – Панагюрище.  С постановление от същата дата прокурор Димитрова е 

образувала ДП срещу известен извършител за престъпление по чл.133, пр.2, 

вр.чл.129, ал.1 от НК. На 10.02.2009г. прокурор Димитрова е направила 

искане до ОП – Пазарджик за продължаване на срока за разследване по 

делото с два месеца. Искането е уважено от ОП – Пазарджик. На 25.03.2009г. 

делото е постъпило в прокуратурата с мнение за прекратяване на 

наказателното производство. С постановление от 26.03.2009г. прокурор 

Димитрова е прекратила НП на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на пострадалото лице. 

 

Пр.пр.  № 948/2008г. по описа на РП – Панагюрище. ДП е започнато 

на 14.11.2008г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, 

т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 16.01.2009г. делото е постъпило в РП – 

Панагюрище с мнение за прекратяване на наказателното производство. С 

постановление от същата дата прокурор Димитрова е прекратила 

наказателното производство. Преди изпращане на досъдебното производство 

в прокуратурата, същото е било съгласувано по реда на чл.226, ал.1 от НПК с 

наблюдаващия прокурор. 

 

През 2008г. са възобновени 26бр. наказателни производства, 

образувани през проверявания период, и 273бр. образувани в предходни 

години. 

 

През проверявания период са изготвени 21 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

продължаване срока за разследване, които изцяло са уважени.  

Направени са 18 искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследване до по- горестоящата прокуратура, които изцяло са 

уважени. 

Направени са 3 искания до Главния прокурор на РБългария, които са 

били уважени. 
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На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД № 88/2009г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ 

прокурор Топкаров. На 05.01.2009г. с постановление е образувано ДП. На 

24.02.2009г. е направено искане за удължаване на срока за разследване, което 

е уважено. Направено е повторно искане на основание чл.234, ал.3 от НПК. 

На 02.02.2009г. е постановено спиране на НП. На 30.07.2009г. прокурор 

Станка Димитрова е постановила възобновяване на НП. Протокола за 

предявяване на разследването е от 13.08.2009г. По наблюдателното 

производство няма данни протокола да е предварително съгласуван с 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата наблюдаващия 

прокурор е уважил исканията по доказателствата, направени от обвиняемия 

при предявяване на разследването. На 25.08.2009г. делото е постъпило в РП – 

Панагюрище в срок. На 25.09.2009г. е внесен обвинителен акт в съда за 

престъпление по чл.316, вр.чл.308, л.2, вр.ал.1 от НК.   

 

 

Пр.пр. №1022/2008г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ 

прокурор – Топкаров. НП е образувано с постановление на 12.12.2008г. за 

престъпление по чл.235, ал.1 от НК. На 10.02.2009г. е направено искане до 

ОП – Пазарджик за удължаване на срока за разследване с два месеца на 

основание чл.234, ал.3 от НПК. Разрешението дадено от ОП – Пазарджик за 

удължаване на срока на разследване е с два месеца, считано от 12.02.2009г., е 

от 16.02.2009г. На 13.05.2009г. е постановено спиране на ДП на основание 

чл..244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е указано, че на всеки четири 

месеца оперативно – издирвателния орган следва да уведомява писмено 

наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването. На 25.05.2009г. 

постановлението за спиране, ведно с материалите по дознанието са изпратени 

на РУ МВР – Панагюрище. По наблюдателното производство няма 

приложени други материали. 

 

ПД 99/2009г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ прокурор- 

Топкаров. На 16.07.2009г. Районния прокурор – Димитрова е направила 

искане по чл.234, ал.3, пр.1 от НПК до ОП – Пазарджик за продължаване на 

срока за разследване с два месеца, считано от 22.07.2007г. Същото е уважено. 

Протоколът за предявяване на разследването е от 18.09.2009г. В 

наблюдателното производство не се съдържат данни делото да е докладвано, 

по реда на чл.226, ал.1 от НПК на наблюдаващия прокурор. На 23.10.2009г. е 



15 

 

внесен обвинителен акт в съда за престъпление по чл.343, ал.1, б.”а”, 

вр.чл.342, ал.1, вр.чл.20, ал.1 и ал.2 от НК.   

 

Внесени са 2 искания до РС – Панагюрище с искане за обезпечителни 

мерки по чл.73, ал.3 от НПК, които са уважени. 

В РП – Панагюрище се води регистър на исканията, направени от 

прокурора до първоинстанционния съд за вземане на обезпечителни мерки, 

по реда на ГПК. От записите в този регистър за 2008г. е видно, че са 

направени искания по две преписки: вх.№ 391/2008г. и вх.№ 448/2008г. 

Направените искания за налагане на запор са уважени. 

 

През проверявания период са наблюдавани 3 бр. наказателни 

производства взети на специален надзор, чиито номера са описани в справка 

№ 3. Две от тях са приключени, като едното е приключено с обвинителен акт, 

а другото е прекратено.  

 

В постановленията за образуване на ДП се дават конкретни указания 

на разследващите органи. Необходимо е все пак да се осъществява още по –

засилен контрол, с оглед своевременното изпълнение на указаните действия 

по разследването.     

При прегледа на делата се установи, че като цяло се спазват 

разпоредбите на чл.234 от НПК. Исканията за продължаване на срока се 

правят своевременно. Необходимо е тези искания да бъдат правени 

единствено и само при наличие на предпоставките определени в чл.234, ал. 

от НПК – фактическа и правна сложност. 

Необходимо е да се проявява по –голяма настоятелност спрямо 

разследващите органи във връзка с дейността по спрените наказателни 

производства, за да се получава необходимата информация за резултатите 

от издирването и за наличие на основания за възобновяване на 

производствата, съответно на три и на четири месеца.  

От прегледа на делата не се констатираха прекратени производства, 

по които да е нямало произнасяне по веществени доказателства или по 

мерки за неотклонение. 

Като цяло не се констатира просрочване на срока за решаване на 

делата от прокурор, 

В постановленията за прекратяване и за спиране на наказателните 

производства, в съответствие със закона, се указва възможността за 

обжалването им пред съответния първоинстанционен съд от 

заинтересованите лица в 7 – дневен срок от получаване на преписа. 

Постановленията се съобщават на заинтересованите лица. 
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 Забележка: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Панагюрище 

Справка № 3 по организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства, отразяваща и индивидуалната натовареност на 

прокурорите . 

  

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

          1.Наказателно-съдебен надзор. 

 

През 2008г. са внесени общо 133 бр. обвинителни актове в РС- 

Панагюрище, от които 97бр. по образувани досъдебни производства през 

2008г. и 36бр. по образувани досъдебни производства в предходни години.  

Върнати от съда дела с внесени по обвинителни актове на прокурор 

Топкаров  през 2008г. са 2бр., като и двата са върнати с определение на съда. 

Решените от съда дела по обвинителен акт през 2008г. са общо 163 бр. 

От тях, 152 осъдителни присъди по общия ред, от тях, 2 протестирани, от 

които 1 протест – уважен и 1 – неразгледан. Броят на оправдателните присъди 

по общия ред е 1 – непротестирана. 

Броят на осъдителните присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК / чл.371 

и сл. от НПК/ е 70бр. Не са внасяни протести. По реда на тази глава няма 

оправдателни присъди. 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие е 4. 

През 2008г. са внесени в съда общо 3 споразумения по реда на чл.381 и 

сл. от НПК. Всичките споразумения са одобрени от съда. 

През проверявания период в съда са внесени 9 предложения по реда на 

чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а от НК. Всичките са 

уважени от съда. 

Участие на прокурори в съдебни заседания по наказателни дела през 

2008г. – 120бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД №8/2008г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ прокурор – 

Топкаров. На 17.12.2007г. след приключване на разследването делото е 

разпределено на прокурор Топкаров. На 23.01.2008г. е внесен обвинителен акт 

в съда/ установи се просрочие със шест дни/.  
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ПД №113/2008г. по описа на РП – Панагюрище. Наблюдаващ 

прокурор – Топкаров. На 24.09.2008г. след приключване на разследването 

делото е разпределено на прокурор Топкаров. На 03.11.2008г. е внесен 

обвинителен акт в съда /установи се  просрочие с девет дни/. 

 

ПД №85/2009г., пр.пр. № 97/2009г. по описа на РП – Панагюрище. 

Наблюдаващ прокурор Районен прокурор – Димитрова. Постановлението за 

образуване на ДП е от 16.02.2009г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.159, ал.2 от НК. На 08.04.2009г. е направено искане за 

удължаване на срока /не е спазен предвидения петнадесет дневен срок по 

чл.234, ал.4 от НПК/. На 13.04.2009г. ОП – Пазарджик уважава искането и 

удължава срока с четири месеца. Постановлението за привличане на 

обвиняемо лице е от 30.07.2009г. В  прокурорското дело не се съдържат данни 

постановлението да е докладвано, по реда на чл.219, ал.1 от НПК. На 

03.08.2009г. е постъпило писмо от РПУ, с което е изпратено постановлението 

за привличане. На 17.08.2009г. от РПУ е изпратено ДП № 56/2009г. с мнение 

за внасяне на обвинителен акт в съда. Няма данни делото да е докладвано 

преди приключване на разследването, по реда на чл.226, ал.1 от НПК. На 

17.09.2009г. е внесен обвинителен акт в съда.  

 

ПД № 100/2009г. по описа на РП – Панагюрище. На 11.03.2009г. е 

започнато ДП № 90/2009г. На 12.03.2009г. е започнато ДП №92/2009г., като и 

двете са образувани срещу неизвестен извършител. На 25.03.2009г. с 

постановление двете производства са обединени, като се водят под № 

92/2009г. На 27.04.2009г. е направено искане до ОП – Пазарджик за 

продължаване на срока. На 07.05.2009г. ОП е уважила искането, като е 

удължила срока на разследването с два месеца, считано от 15.05.2009г. На 

07.05.2009г. е привлечено обвиняемо лица, като постановлението е 

докладвано, по реда на чл.219, ал.1 от НПК. На 17.06.2009г. е извършено 

привличане на обвиняем, като постановлението е докладвано на Районният 

прокурор – Димитрова, по реда на чл.219, ал.1 от НПК и одобрено от нея на 

17.06.2009г. На 16.07.2009г. е постановено спиране на НП за издирване на 

един от обвиняемите. На 06.08.2009г. е постъпило писмо от РПУ с 

информация, че издирваното лице е обявено за ОДИ с телеграма № 

37840/2009г. На 12.08.2009г. е постановено възобновяване на НП, поради 

издирване и довеждане на обвиняемото лице. На 28.09.2009г. е постъпило 

писмо от РПУ, че разследването е приключило и делото се изпраща на РП - 

Панагюрище. На 23.10.2009г. е внесен обвинителен акт в съда. Няма 
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допуснати нарушения по образуване, движение и приключване на това 

наказателно производство. 

Бяха проверени  ПД №82/2009г. – наблюдаващ прокурор - Топкаров, ПД 

67/2009г. наблюдаващ прокурор – Димитрова.  

 

Като цяло се спазват се законоустановените срокове за внасяне на 

прокурорските актове в съда. Обвинителните актове, съдържат 

реквизитите посочени в чл.246 от НПК.  

Със заповед № РП – 1/4.01.2008г. в РП – Панагюрище са създадени 

досиета на всяко върнато от съда за допълнително разследване дело и за 

всяко дело, по което е постановена оправдателна присъда. 

 

 

2. Организация по изпълнение на наказанията. 

 

През 2008г. са приведени в изпълнение 181бр. присъди. Неприведедени 

присъди няма. Отлагания на изпълнението на наказанието -1 бр. Липсват 

случаи на неоснователно задържане над срока на присъдата. Този надзор се 

изпълнява от Районният прокурор на РП – Панагюрище – Станка Димитрова, 

която стриктно и професионално изпълнява задълженията си.  

 

3.Гражданско - съдебен надзор. 

 

 През 2008г. броят на гражданските дела с участието на прокурор е 1бр. 

Няма предявени граждански искове от прокурор, както и няма обжалвани 

съдебни решения от прокурор. 

 

   

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Панагюрище 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

 

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните: 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

1.В РП – Панагюрище е създадена добра организация на работата на 

прокурорите и служителите от помощно–административния персонал.  
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2.Районният прокурор осъществява постоянен контрол върху дейността 

на  прокурорите и служителите в РП – Панагюрище. 

 

3.Като цяло, деловодни книги и регистри са водени редовно и съгласно 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните 

указания на Върховна касационна прокуратура.Записите в тях са извършвани 

редовно и правилно. 

 

          4.Веществените доказателства се описват, съхраняват и предават 

съгласно въведените правила с ПОДАПРБ. 

 

5.1. Всички преписки се решават в едномесечен срок от прокурора. 

 

5.2. Съществуват проблеми със срочността на извършваните проверки 

по преписките. 

 

          6. Срочността на решаване на досъдебните производства от прокурора е 

до един месец. Изготвените прокурорски актове отговарят на изискванията на 

НПК. Наблюдателните преписки по  досъдебни производства се водят добре. 

 

          7. Изготвените обвинителни актове отговарят на изискванията на чл.246 

от НПК. 

 

8. Като правило, присъдите се привеждат в изпълнение веднага, или 

най-късно на следващия ден след разпределянето на преписката на 

прокурора, отговарящ за този надзор. 

 

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

необходимо да даде следните 

  

ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

          1.Да се приведе воденият Дневник на предварителните проверки в 

съответствие с Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор на 

Република България. 
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2.Да се въведе вътрешна разносна тетрадка, съгласно изискванията на 

чл.5, ал.6, т.2 от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

Прокуратурата на Република България. 

 

3.В разносната тетрадка, в която се описва изходящата поща, да се 

отразяват постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, 

като се посочва номера на преписката и името на адресата на 

постановлението. 

 

          4.Да се създаде организация за стриктно изпълнение на Указание № 

281/08.12.2006г. на Главния прокурор при извършване на проверки, да се 

завиши контрола на прокурорите по възложените от тях проверки, 

включително и относно спазването на регламентираните срокове. 

 

5.1. Наблюдаващите прокурори да провяват по-голяма активност при 

упражняване на ръководство и контрол над досъдебното производство с цел 

подобрение срочността и качеството на дейността по разследването на 

престъпленията; 

5.2. Своевременно да указват на разследващите органи извършването 

на необходимите следствени действия. 

 

6. Наблюдаващите прокурори да следят за стриктното изпълнение на  

разпоредбите на чл.219, ал.1 от НПК и чл.226, ал.1 от НПК от 

разследващите органи и изискват от тях да им бъдат докладвани делата на 

съответния етап, в който се намират, като доказателства за извършения 

доклад и за дадените от прокурора указания се прилагат към 

наблюдателното производство.   

  

          7.Административният ръководител на РП-Панагюрище, в изпълнение 

на т.15 от Указания изх. №55/14.02.2008г. на Зав. Отдел  „Досъдебно 

производство” при ВКП, да контролира работата по издирването и другите 

действия по спрените наказателни производства. 

  

          8. Наблюдаващите прокурори да постановяват спиране на досъдебното 

производство само ако са извършени всички действия по разследването и са 

извършени всички действия по издирване на неразкритите извършители, 

съответно на ненамерени или укриващи се обвиняеми, като доказателства за 

тези действия се прилагат по делото / т.6 и т.7 от Указание №55/14.02.2008г. 

на Зав. Отдел  „Досъдебно производство” при ВКП/. 
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          Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

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

Административният ръководител на Районна прокуратура – Панагюрище 

следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в 

указания срок.   

 

 

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на Административния ръководител на Районна прокуратура-

гр.Панагюрище. 

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

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

бъдат  направени  възражения пред Главния инспектор. 

Административният ръководител да запознае прокурорите от РП-

Панагюрище с резултатите от извършената планова проверка.  

 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Пазарджик, за сведение. 

                     
            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 283/20.10. 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 

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

2008г. и първото шестмесечие на 2009г. 

            3.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 2008г. и 

първото шестмесечие на 2009г. 

            4.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките 

през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

            5.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

            6.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2008г. и първото 

шестмесечие на 2009г. 

            7.Копия от документи, доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и др., 

които са били предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР   

   

   ВАСИЛ ПЕТРОВ 
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