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Основание на проверката – извършена е на основание чл.54 ЗСВ,
Годишната програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) за
2021 г. и заповед № ПП-21-47/16.11.2021 г. на главния инспектор.
Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Стефка
Мулячка и експерти Сия Иванчова и Мариела Митева.
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. Предходната комплексна планова проверка на
Окръжна прокуратура (ОП) - Видин и Окръжен следствен отдел (ОСлО) в ОП
- Видин е извършена от Инспектората към ВСС през 2016 г. Настоящата
проверка обхваща периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. и 01.01.2020 г. 01.12.2020 г. Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде установено
реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от
предходната проверка, както и да се направи оценка на организацията на
дейността на прокуратурата в периода между двете планови проверки.
Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от
екипи на ИВСС.
Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните отчетни доклади на Окръжна прокуратура - Видин за
2019 г. и 2020 г., на предоставените от ОП - Видин 5 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 ОСлО в
ОП - Видин. Справките съдържат информация за основните показатели, по
които се извърши проверката.
Актът за резултатите от проверката се състои от две части:
Част първа – Проверка на Окръжна прокуратура – Видин.
Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел в Окръжна
прокуратура – Видин.
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ЧАСТ ПЪРВА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН
КОНСТАТИВНА ЧАСТ
І. ПРОВЕРКА
НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА
АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРАТУРАТА
НА
ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
/Посочените по-долу данни се съдържат в предоставените от
Окръжна прокуратура - Видин справки за 2019 г. и 2020 г./
1. ЩАТНА осигуреност.
Към 01.01.2019 г. ОП - Видин е била щатно осигурена с 6 броя
длъжности за прокурори, от които заети – 5 бр., а именно - 1 бр.
адм.ръководител, 2 бр. зам. адм.ръководители и 2 бр. прокурори. Една щатна
бройка е била незаета. Отсъствали прокурори за повече от един месец
няма.
През 2019 г. в Окръжна прокуратура Видин са настъпили кадрови
промени, отразили се на броя реално работили прокурори през годината,
както следва:
Прокурорската колегия /ПК/ на ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от
ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, считано от 18.03.2019 г.
освобождава Пролетка Велкова от заеманата длъжност „прокурор“ в
Окръжна прокуратура - Видин и на незаетата бройка за прокурор е
командирована прокурор Лилия Цветкова от Районна прокуратура - Видин
със заповед № РД-07-557/09.04.2019 г. на Главния прокурор на Република
България, считано от 15.04.2019 г.
Считано от 17.06.2019 г. и на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ –
подадена оставка, Маруся Николова-Насър е освободена от заеманата
длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна
прокуратура - Видин, както и от длъжността „прокурор“.
С решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по
Протокол № 17 от заседание, проведено на 12 юни 2019 г. е определен
Владислав Влашев - заместник на административния ръководител-заместник
окръжен прокурор на ОП - Видин за изпълняващ функциите
„административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна
прокуратура Видин, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от
17.06.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
С решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по
Протокол № 20 от заседание, проведено на 3 юли 2019 г. е назначена Ваня
Ненкова на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“
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на Окръжна прокуратура - Видин, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“,
считано от 19.07.2019 г.
Към 01.01.2020 г. ОП - Видин е била щатно осигурена с 6 броя
длъжности за прокурори, от тях заети са били 5 щ.бр., а именно: 1 бр.
адм.ръководител, 2 бр. зам. адм.ръководители и 2 бр. прокурори. Работилите
през годината са 6, отсъствали прокурори за повече от един месец няма.
През 2020 г. в Окръжна прокуратура Видин няма настъпили кадрови
промени. На незаетата бройка от 2019 г. е продължила да работи като
прокурор в ОП Видин - Лилия Цветкова – прокурор от РП - Видин,
командирована със заповед № РД-07-557/09.04.2019 г. на Главния прокурор на
Република България, считано от 15.04.2019 г..
Относно кадровата обезпеченост на магистратите от Окръжна
прокуратура - Видин е обявен конкурс с решение на Прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/11.09.2019 г., обн. в ДВ бр.
73/17.09.2019 г. за заемане на свободната длъжност за прокурор в Окръжна
прокуратура – Видин, резултатите от класирането са публикувани на
30.08.2021 г., чака се решение на ВСС за назначаването на класирания
кандидат.
2.АДМИНИСТРАТИВНО ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.
Съгласно утвърдения щат за 2019 г. административното ръководство в ОП
Видин се осъществява от административен ръководител – окръжен прокурор и двама
заместници на административния ръководител – заместник окръжен прокурор /2 щ.бр./.
Административното ръководство на Окръжна прокуратура Видин през
2019 г. е хронологично е осъществявано, както следва:
за времето от 01.01.2019 г. до 17.06.2019 г. – от прокурор Маруся
Николова-Насър;
за времето от 17.06.2019 г. – 19.07.2019 г. - от прокурор Владислав
Влашев;
за времето от 19.07.2019 г. до настоящия момент – от прокурор Ваня
Ненкова.
Окръжният прокурор на ОП - Видин е подпомаган от двамата
заместници – зам.-окръжен прокурор Кирил Кирилов и зам.-окръжен
прокурор Владислав Влашев, като през годината са издадени 15 бр. заповеди
за изпълнение функциите на административен ръководител.
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С цел подобряване организацията на работа, осигуряване ефективно
изпълнение на служебните задължения, равномерно разпределение и
балансирано натоварване на прокурорите от Окръжна прокуратура - Видин,
със заповед № 244/24.07.2019 г. на административния ръководител-окръжен
прокурор на ОП - Видин и съгласно посочените в Правилата изключения от
принципа на случайния подбор са определени прокурорите, които да
отговарят по отделните надзори и по направленията на обобщаваната
статистическа информация, като утвърждават таблиците по образец, и
изготвят писмени доклади към тях; както и да обобщават и изпращат във
висшестоящите прокуратури и ВСС искани справки, анализи, становища и
пр., както следва:
- Ваня Ненкова - административния ръководител-окръжен прокурор на
ОП – Видин - обем и натовареност;
- Владислав Влашев – зам.окръжен прокурор на ОП - Видин:
- следствен надзор;
- специален надзор;
- изготвя анализи, наблюдава и координира дейността по
противодействие на корупцията и престъпленията, извършени от длъжностни
лица, организирана престъпност, от служителите на МВР, МО, МП;
- Кирил Кирилов – зам.окръжен прокурор на ОП – Видин:
- административен надзор;
- надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите
- Лилия Цветкова - прокурор в РП - Видин /командирована в ОП Видин/:
- изготвя анализи, координира и наблюдава дейността по
международно-правното сътрудничество;
- координира и наблюдава дейността, изготвя анализи по
противодействие на престъпленията против финансовите интереси на ЕС и
РБ; против финансовата, данъчната, паричната и кредитната система; прането
на пари; против митническия и акцизния режим;
- Мирослав Костов – прокурор ОП - Видин:
- наказателно – съдебен надзор;
- изпълнение на наказанията;
- наблюдава и координира дейността, като изготвя анализи и таблици
по противодействие на престъпленията против правата на гражданите;
общоопасните престъпления; против интелектуалната собственост и
компютърните престъпления; против културно – историческите ценности;
околната среда; незаконната миграция; против собствеността;
- Вергил Дуцов - прокурор ОП - Видин:
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- гражданско – съдебен надзор;
- наблюдава и координира дейността, като изготвя анализи и таблици,
по противодействие на тежката престъпност; престъпленията против
Републиката, тероризъм и екстремизъм; тежки престъпления против
личността; трафик на хора;
- наблюдава и координира дейността като изготвя анализи и таблици по
противодействие на престъпленията, извършени от непълнолетни и
посегателства срещу непълнолетни и малолетни.
При отсъствие на административния ръководител се издава заповед за
заместване по реда на чл.168, ал.7 от ЗСВ от зам.окръжен прокурор.
През 2020 г. административното ръководство на Окръжна прокуратура
- Видин през цялата 2020 г. е осъществявано от Ваня Ненкова административен ръководител, окръжен прокурор на ОП - Видин.
Няма промени на прокурорите, които да отговарят по отделните
надзори и по направленията на обобщаваната статистическа информация.
3. АДМИНИСТРАЦИЯ.
2019 година
Съдебните служители в Окръжна прокуратура - Видин и Окръжен
следствен отдел към Окръжна прокуратура - Видин са 21 бр., съгласно
утвърдено от Главния прокурор на Република България длъжностно
разписание в сила от 01.01.2019 г., като всички щатни бройки от него са
заети. Според Правилника за администрацията в ПРБ, съгласно изискванията
и заеманата длъжност, те са обособени в ръководни длъжности, обща и
специализирана администрация.
Ръководни длъжности в Окръжна прокуратура Видин са 2 бр. – 1 бр.
съдебен администратор и 1 бр. административен секретар.
Общата администрация от 9 бр. е обособена в звена и служби, както
следва:
звено „Финансово-стопанска и административна дейност“ – 3 щ.бр.,
което включва 1 бр.главен счетоводител, което е ръководна длъжност, 1 бр.
гл.спец.-счетоводител и 1 бр. домакин;
звено „Информационно и техническо обслужване“ - 5 щ.бр. - 1бр.
системен администратор, 1бр. шофьор-призовкар, 1бр. работник за
поддръжка на сгради, 2 бр. чистач-призовкар;
служба „Защита на класифицираната информация“ – 1 бр. служител по
сигурността на информацията.
Специализираната администрация е от 10 щ.бр., както следва: 1бр.
прокурорски помощник, служба „Регистратура и деловодство“ - 4 бр.
съдебни деловодители, 2 бр. съдебни секретари, 1 бр. съдебен статистик. За
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Окръжен следствен отдел в Служба „Деловодство“ са определени 1 щ.бр. за
завеждащ служба „деловодство“ и 1 щ.бр. за съдебен секретар.
Няма промяна в щатните бройки на служителите и длъжностите в
администрацията на ОП - Видин през 2020 г.
4. МАТЕРИАЛНА база и техническа обезпеченост.
Окръжна прокуратура - Видин се помещава в самостоятелна
административна сграда в гр. Видин на ул.“Дунавска“ №14, публична
държавна собственост, предоставена за нуждите на Окръжна и Районна
прокуратури - гр.Видин с решение на Министерски съвет №220 от 06.04.2015
г.
От началото на м.октомври 2015 г. след извършен текущ ремонт в
сградата са създадени много добри условия за работа на магистратите и
съдебните служителите. Всеки магистрат работи в самостоятелен кабинет с
необходимото оборудване за протичане на работния процес.
Прокуратурите в района на ОП - Видин и ОСлО към ОП - Видин са
оборудвани с необходимата компютърна техника за изпълнение на
служебните задължения. През 2019 г. са получени нови доставки
/централизирано от АГП/ на рециклирани компютри, принтери и друга
необходима техника за нормалното функциониране на служебния процес на
всички магистрати и служители от района на Окръжна прокуратура - Видин.
В края на 2020 г. Окръжна прокуратура - Видин след възложена
обществена поръчка на основание чл.3, ал.1, т.3 от Закона за обществени
поръчки е сключила договор с фирма да извърши услуга по: „Обследване на
сграда със смесено предназначение, намираща се в гр. Видин, ул. „Дунавска“
№ 14 и изготвяне на технически паспорт и енергиен сертификат“.
Окръжна прокуратура - Видин разполага с 3 броя моторни превозни
средства, от които един лек автомобил е предоставен за ползване на Районна
прокуратура - Видин.
През 2020 г. са получени нови доставки /централизирано от АГП/ на
рециклирани компютри, монитори, лицензи Windows 10 Professional и друга
необходима техника за нормалното функциониране на служебния процес на
всички магистрати и служители от района на Окръжна прокуратура - Видин.
През годината също централизирано от АГП е предоставено
компютърно оборудване /работна станция, принтер и слушалки/ в изпълнение
на ЗКИ за служителя по сигурността на информацията от ОП - Видин,
съгласно заповед № РД-04-28/27.01.2020 г. на главния секретар на АГП.
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В Окръжна прокуратура - Видин компютрите работят с операционна
система Windows 10 Enterprise с офис пакет 2010, инсталирана е антивирусна
програма ESET ENDPOINT ANTIVIRUS.
Двамата системни администратори – в Окръжна прокуратура – Видин и
Районна прокуратура – Видин поддържат наличната техника в много добро
състояние, поддържат електронните страници на прокуратурите, бързо и
адекватно съдействат при възникнали проблеми с УИС-3, подпомагат
изготвянето на статистически сведения, справки и др.
5. КНИГИ, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.
5.1.КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата – общо са 57
броя, от които:
5.1.1. Водени на основание Правилника за администрацията на
прокуратура на Република България (ПАПРБ):
- Входящ дневник и азбучник;
- Изходящ дневник;
- Разносни книги до външни учреждения и вътрешни между прокуратурите и
следствения отдел;
- Регистър за веществени доказателства;

-

5.1.2. Водени по указание на ВКП:
Заповедна книга;
Дневник за обвинителни актове;
Азбучник за обвинителни актове;
Книга за изпълнение на присъдите;
Азбучник на осъдените лица;
Дневник на условните присъди
Азбучник на условните присъди
Дневник за административни преписки;
Регистър за издаване на трудови книжки;
Книга за отчитане на извънреден труд;
Регистър на трудовите злополуки;
Регистър на сключените договори за възлагане на обществени поръчки
Регистър за дисциплинарните производства и предприетите по чл. 327
от ЗСВ мерки срещу магистрати от ОП-Видин и региона;
Дневник – Административно - съдебен надзор и Надзор за законност за
защита на обществения интерес и правата на гражданите;
Регистър на извършените проверки ИС на РБСС
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-

-

Регистър за достъп до Национална база данни „Население“ в Окръжна
прокуратура – Видин.
Регистър на подадени заявки за извършване на преводи;
Описна книга за приключени дознания;
Описна книга за приключени следствени дела;
Книга за бързи и незабавни производства;
Дневник за регистриране на паралелни наказателни производства и
проверки;
Регистър на исканията за предоставяне на данни от предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл.159а, ал.1 от НПК във вр. с чл.251г, ал.5 от ЗЕС;
Книга за кореспонденция с КОНПИ
Дневник за получени ЕЗА - а/ получени молби за правна помощ и
б/изпратени молби за правна помощ
Регистър за постъпили заявления за достъп до обществена информация
Регистър за задържани лица
Книга към Комисия за професионална етика при ОП Видин
Книга за внесени протести
Регистър за веществени доказателства
Регистър за веществени доказателства – МПС
Регистър на заявленията по чл.29 от ЗЗЛД
Регистър за обезщетения от ДОО;
Регистър по ЗПКОНПИ;

-книги, водени в служба „Защита на Квалифицираната Иинформация“ – 20
бр.

-

5.1.3. Водени по собствена преценка.
Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа - периодичен;
Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа – ежедневен;
Книга за преписки на съхранение в учрежденския архив
Регистър на печатите в Окръжна прокуратура – Видин;
Регистър на стажант-юристите.

-

От всички книги, водени на електронен носител са 5 броя:
Регистър за веществени доказателства – МПС;
Регистър на сключените договори за възлагане на обществени поръчки;
Регистър на подадени заявки за извършване на преводи;
Регистър на извършените проверки ИС на РБСС;
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- Регистър на стажант-юристите.
Забележка : Регистрите за стажант – юристите се водят от 2020 г.
6. ИНФОРМАЦИОННИ технологии.
В ОП – Видин се използва правна програма Апис 7, която се осигурява
централизирано за всички прокуратури в страната и е достъпна от
ведомствено-информационния сайт на Прокуратура на Република България.
Използват се деловодни и счетоводни програми, предоставени от ВКП
- УИС-3, ЦИССС и БП„Конто 66”, както и други програми - програма за
личен състав – LSWIN /личен състав/ и програма за работни заплати –
RZWIN /работни заплати/ и хонорари.
Няма самостоятелно създадени програми.
7. СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.
Случайното разпределение на преписките и досъдебните производства
в Окръжна прокуратура - Видин се прави, съгласно Правилата за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на
Република България, утвърдени със Заповед №РД-02-41/14.10.2015 г. и
изменени и допълнени със Заповед №РД-02-6/06.04.2016г. на Главния
прокурор на Р.България.
В Окръжна прокуратура - Видин са издадени заповеди, с които се
определят групите за случаен подбор на преписки и досъдебни
производства, разпределението на прокурорите и следователите в групите,
процентът на натовареност на всеки един прокурор и следовател в
съответната група и съдебните служители, които да осъществяват
случайното разпределение на преписките и досъдебните производства.
2019 г.
Със Заповед № 244/24.07.2019 г. на административния ръководител на
Окръжна прокуратура - Видин са определени 10 групи преписки и досъдебни
производства, както и разпределението на прокурорите, съобразно
административно-ръководните им отговорности и надзорни функции и
процента им на натовареност в групите, както следва:
I. Група „Преписки“
Ваня Ненкова – 50%;
Владислав Влашев – 50%;
Мирослав Костов – 100%;
Вергил Дуцов – 100%;
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Лилия Цветкова – 100%.
II. Група „Преписки с фактическа и правна сложност“
Ваня Ненкова – 50%;
Владислав Влашев – 50%;
Мирослав Костов – 100%;
Вергил Дуцов – 100%;
Лилия Цветкова – 50% .
III. Група „Досъдебни производства“
Ваня Ненкова – 70%;
Кирил Кирилов – 90%;
Владислав Влашев – 90%;
Мирослав Костов – 100%;
Вергил Дуцов – 100%;
Лилия Цветкова – 100%.
IV. Група „Инстанционен контрол, вкл. произнасяния по
отводи и самоотводи“
Ваня Ненкова – 70%;
Владислав Влашев – 90%;
Кирил Кирилов – 90%;
Мирослав Костов – 100%;
Вергил Дуцов – 100%;
Лилия Цветкова – 50%.
V. Група „Изпълнение на наказанията“
Мирослав Костов – 100%;
Ваня Ненкова – 20%.
VI. Група „Надзор за законност и административносъдебен
надзор“
Кирил Кирилов – 100%;
Вергил Дуцов – 20%.
VII. Група „Международно правно сътрудничество“
Ваня Ненкова – 50%;
Владислав Влашев – 50%;
Вергил Дуцов – 100%;
Мирослав Костов – 100%;
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Лилия Цветкова – 100%.
VIII. Група „Гражданскосъдебен надзор“
Вергил Дуцов – 100%;
Кирил Кирилов – 20%.
IX. Група „Наказателносъдебен надзор“
Ваня Ненкова – 50%;
Мирослав Костов – 100%.
X. Група „Необходима за изпълнение на указанията на
Главния прокурор /при издаване на такива указания/“
Ваня Ненкова – 100%;
Кирил Кирилов – 100%;
Владислав Влашев – 100%;
Вергил Дуцов – 100%;
Мирослав Костов – 100%;
Лилия Цветкова – 100%.
Всички преписки и дела се завеждат в деня на постъпването им след
определяне от административния ръководител на групата, в която да се
разпределят преписките и досъдебните производства, подлежащи на
случайно разпределение, при спазване на поредността на завеждането им.
Незабавно се завеждат и разпределят преписките и делата при условията на
чл. 11, ал. 2 от Правилата.
За въвеждането на заведените преписки и дела в УИС-3 и в
дневниците/регистрите на Окръжна прокуратура - Видин са определени
четирима съдебни деловодители.
За разпределението на преписките и досъдебните производства чрез
модула за случайно разпределение на УИС-3 в Окръжна прокуратура - Видин
е определен административния секретар в Окръжна прокуратура – Видин,
която прилага по всяка преписка протокол за разпределението ѝ, разпечатва
го и в края на работния ден докладва на административния ръководител общ
протокол за извършеното за деня разпределение. Тези протоколи се
съхраняват, подредени по хронологичен ред.
Съдебният администратор на Окръжна прокуратура - Видин е
определен да извършва разпределението на преписките и досъдебните
производства чрез модула за случайно разпределение на УИС-3 при
отсъствие на административния секретар.
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Ежемесечно, със заповед на административния ръководител на
Окръжна прокуратура - Видин се изготвя график за дежурствата на
прокурорите и служителите в проткуратурата. През 2019 г. в ОП - Видин са
издадени 12 бр. графици за дежурствата на прокурорите и служителите през
почивните и празничните дни и 12 бр. графици за дежурствата на
следователите и служителите от ОСлО към ОП - Видин през почивните и
празничните дни.

2020 г.
През 2020 г. няма промяна в надзорните функции на прокурорите и
процента им на натовареност в групите.
През 2020 г. в ОП - Видин са издадени 12 бр. графици за дежурствата
на прокурорите и служителите през почивните и празничните дни и 12 бр.
графици за дежурствата на следователите и служителите от ОСлО към ОП Видин през почивните и празничните дни.
При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение на преписките и делата.
Със заповед на административния ръководител ежемесечно се
определят дежурни прокурори и служители от ОП-Видин през почивните и
празничните дни, както и дежурни следователи и служители от ОСлО в
ОП-Видин през работните, почивните и празничните дни.
8. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.
Средната натовареност на един прокурор се определя съобразно
Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на
индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, приети от
ВСС с решение по протокол № 60 от заседание, проведено на 11.12.2014 г.
Съобразно указанието за организация на информационната дейност на
ПРБ, утвърдено от Главния прокурор със Заповед № ЛС 1985/30.05.2014 г.,
изм. със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г., средната натовареност през 2019
г. на един прокурор в ОП-Видин е била 710 при 6 прокурори по щат и
реално работили 4.92 прокурори. /Информацията е от справките, предоставени
от ОП-Видин./
Според Правилата на ВСС за измерване на натовареността на магистратите за
2019 г., средната натовареност на един прокурор в окръжна прокуратура за
страната, съобразно сортирани по брой точки на ден на прокурор е 1.19, а в
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ОП – Видин тя е 1.03, като по този показател ОП - Видин е на 19 място по
натовареност от 32 окръжни прокуратури в страната, т.е. е била с
натовареност под средната.
За 2019 г. средната натовареност на един прокурор в окръжна
прокуратура за страната, съобразно реално работилите прокурори е 840.2,
а в ОП – Видин тя е 710, като по този показател ОП - Видин е на 14-то
място от 32 окръжни прокуратури в страната. /Приложение №14-2а от
Приложението към доклада на ПРБ за 2019 г . за натовареност съгласно
указанията на ВКП./
Съобразно указанието за организация на информационната дейност на
ПРБ, утвърдено от Главния прокурор със Заповед № ЛС 1985/30.05.2014 г.,
изм. със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г., средната натовареност през 2020
г. на един прокурор е била 661,7 при 6 прокурори по щат и реално работили
6 прокурори. /Информацията е от справките, предоставени от ОП-Видин./
Според Правилата на ВСС за измерване на натовареността на магистратите за
2020 г., средната натовареност на един прокурор в окръжна прокуратура за
страната, съобразно сортирани по брой точки на ден на прокурор е 1.12, а в
ОП – Видин тя е 0.91, като по този показател ОП - Видин е на 24 място по
натовареност от 32 окръжни прокуратури в страната, т.е. е била с
натовареност под средната.
За 2020 г. средната натовареност на един прокурор в окръжна
прокуратура за страната, съобразно реално работилите прокурори е 901,
а в ОП – Видин е 661.7, като по този показател ОП - Видин е на 16-то
място от 32 окръжни прокуратури в страната./ Приложение №14-2а от
Приложението към доклада на ПРБ за 2020г . за натовареност съгласно
указанията на ВКП./
9. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.
Организацията по водене на статистиката в ОП - Видин през 2019 г. и през 2020
г. се извършва, съгласно Указанието за организация на информационната дейност в
ПРБ, утвърдено със Заповед № 1985/30.05.2014 г., изм. със Заповед № РД-0227/21.11.2017 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 първо тримесечие, за първо шестмесечие, за
деветмесечие и годишни статистически таблици в указаните срокове. Данните за
целите на статистиката се извеждат от оперативните справки в УИС-3 на ПРБ и
14

справочен модул Oracle Bi от съдебния статистик в ОП - Видин, който при
необходимост съпоставя данните, изведени от системата с тези на хартиен носител за
по-голяма достоверност.
Съобразно Плана за дейността на ОП - Видин отчетният доклад се изготвя от
административния ръководител, като отделните раздели се изготвят от всеки прокурор
по съответните надзори. Същият се публикува на сайта на ОП - Видин и се изпраща на
ВКП и на АП - София.
Докладът на ОП - Видин за 2019 г. не е разглеждан в открито отчетно
събрание, поради обявената епидемична обстановка във връзка с
короновирусната инфекция от COVID-19 в началото на 2020 г.
Докладът на ОП - Видин за 2020 г. е разглеждан в комбинирано
/открито и дистанционно/ отчетно събрание, поради обявената епидемична
обстановка във връзка с короновирусната инфекция от COVID-19 в началото
на 2021 г. при спазване на всички задължителни мерки.
10. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.
Дейността на Окръжна прокуратура - Видин се отчита в годишен
доклад, в който се анализират статистическите данни в края на календарната
година, който се обсъжда ежегодно в началото на следващата година на
годишно отчетно събрание.
В изпълнение на Заповед № РД-04-454/16.12.2019 г. на главния
прокурор на Република България за обхвата и структурата на годишния
доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и
разследващите органи през 2019 г. е издадена Заповед № 8/07.01.2020 г. на
окръжния прокурор на ОП - Видин, в която е указан срока и отговорните
прокурори, определени за изготвяне на съответните раздели от годишния
доклад.
В изпълнение на указание, дадено с писмо изх.№ 793/31.12.2020 г. на
главния прокурор на Република България за обхвата и структурата на
годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и
разследващите органи през 2020 г. е издадена Заповед № 20/19.01.2021 г. на
окръжния прокурор на ОП - Видин, в която е указан срока и отговорните
прокурори, определени за изготвяне на съответните раздели от годишния
доклад.
В Окръжна прокуратура - Видин се провеждат периодични работни
съвещания, на които се обсъжда и анализира дейността и натовареността на
прокурорите. Магистратски съвещания за формиране на единно становище
по наказателно-материални и наказателно-процесуални проблеми, както и на
решения, имащи дългосрочно и стратегическо значение за работата на
прокуратурата. В ОП - Видин е изградена практика, резултатите от
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ревизиите, контролните такива и тематичните проверки да се обсъждат на
общи ежемесечни съвещания на прокурорите от региона. За 2020 г. са
изпълнени в срок всички залегнали в плана на Окръжна прокуратура - Видин
задачи, като обхватът на някои проверки е разширен.
Във връзка с Правила за медийна комуникация в Апелативна
прокуратура - София, утвърдени със Заповед № 299 от 07.04.2016 г. и
допълнени със Заповед № 462 от 23.04.2019 г. на административния
ръководител на АП - София в приоритетен порядък се предоставя
информация по дела със засилен медиен интерес. По преценка, освен делата,
свързани с по-висока от обичайната обществена опасност на деянието или
дееца, се отчитат и тези, свързани с битовата престъпност.
11. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ.
2019 година
През 2019 в ОП - Видин, няма предложения от административния
ръководител за поощрения по реда на чл.304, ал.1 от ЗСВ.
Със заповеди на главния прокурор на Република България през 2019 г.
са наградени прокурори от състава на ОП - Видин и РП - Видин:
Със Заповед № РД-08-780/11.03.2019 г. на Главния прокурор на
Република България, за проявен висок професионализъм и отлично
изпълнение на служебните задължения е наградена М.Илиева –
административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
Видин /към датата на награждаване/, с отличие „Служебна благодарност“;
Със Заповед № РД-08-723/20.02.2019 г. на Главния прокурор на
Република България, за проявен висок професионализъм и отлично
изпълнение на служебните задължения в цялостната й работа като прокурор е
наградена П.Велкова – прокурор в Окръжна прокуратура Видин, с отличие
„Почетен знак на Прокуратурата на Република България“;
Със Заповед № РД-08-781/11.03.2019 г. на Главния прокурор на
Република България, за проявен висок професионализъм и отлично
изпълнение на служебните задължения е наградена В.Ненкова –
административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура Видин /към датата на награждаване/, с отличие „Служебна благодарност“;
Със Заповед № РД-08-782/11.03.2019 г. на Главния прокурор на
Република България, за проявен висок професионализъм и отлично
изпълнение на служебните задължения е наградена И.Целова –
зам.административен ръководител, зам.районен прокурор на Районна
прокуратура - Видин /към датата на награждаване/, с отличие „Служебна
благодарност“.
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През този отчетен период не са констатирани основания за
предприемане на дисциплинарни мерки. Не са постъпвали сигнали, даващи
основание за такива, поради което и няма образувани дисциплинарни
преписки срещу магистрати и служители.
2020 г.
През 2020 в ОП Видин, няма предложения за поощрения по реда на
чл.304, ал.1 от ЗСВ от административния ръководител на ОП Видин, както и
предложения за налагане на дисциплинарни наказания /чл.312, ал.1, т.1 и 2
ЗВС/.
12. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.
2019 г.

През първата година от проверявания период действащите заповеди на
административния ръководител на ОП - Видин, касаещи получаването,
съхраняването, разпореждането и унищожаването на веществени
доказателства са Заповед № 14/13.01.2016 г., относно разпореждането с
иззетите по досъдебни производства веществени доказателства и тяхното
съхранение съобразно раздел V от ПАПРБ и Заповед № 4/03.01.2020 г. за
проверка на веществените доказателства съхранявани в архива на ОП Видин.
В ОП - Видин се води регистър за веществените доказателства,
съдържащ входяща и изходяща част. Всяка година се извършва проверка на
ВД, находящи се в склада на ОП - Видин и ОСлО към ОП - Видин и се
изготвя протокол от проверяващата комисия, назначена със заповед на
административния ръководител на ОП - Видин.
2020 г.

Действащите заповеди на административния ръководител на ОП Видин, касаещи получаването, съхраняването, разпореждането и
унищожаването на веществени доказателства за 2020 г. са Заповед
№221/07.07.2020 г. с която е отменена заповед №14/13.01.2016 г. на окръжния
прокурор на ОП - Видин, относно разпореждането с иззетите по досъдебни
производства веществени доказателства и тяхното съхранение в изпълнение
на раздел VIII „Общи правила за съхраняване на веществените
доказателства“ от ПАПРБ и Заповед № 12/08.01.2021 г. относно назначена
комисия за проверка на веществените доказателства съхранявани в архива на
ОП - Видин.
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И през 2020 г. ОП - Видин се води регистър за веществените
доказателства, съдържащ входяща и изходяща част. Ежегодно през м.януари
се извършва проверка на ВД, находящи се в склада на ОП - Видин и ОСлО
към ОП Видин и се изготвя протокол от проверяващата комисия, назначена
със заповед на административния ръководител на ОП - Видин.
От извършената проверка на книгата за веществени доказателства и
приложенията към нея, се установи, че описването, съхранението,
връщането и унищожаването на веществените доказателства се извършва
в съответствие с разпоредбите на ПАПРБ.
13. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.
През 2019 г. административният ръководител на ОП - Видин е издал
общо 89 броя заповеди по организацията на дейността на прокуратурата:
- по указание на главния прокурор - 59 бр.;
- по собствена преценка – 30 броя.
През 2020 г. административният ръководител на ОП – Видин е издал
общо 105 броя заповеди и разпореждания по организацията на дейността на
прокуратурата:
- по указание на главния прокурор - 75 броя;
- по собствена преценка – 30 броя.
14. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ от горестоящите прокуратури или
други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска
дейност.
През отчетния период Окръжна прокуратура – Видин е осъществявала
контролно - ревизионната си дейност по изготвен в началото на годината
план за работа по основните надзори. При осъществяване на тази дейност
Окръжна прокуратура - Видин се е ръководила и от Заповедите,
разпорежданията и указанията на по-горестоящите по степен прокуратури –
Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура,
Апелативна прокуратура - София, както и такива, издадени от
административния ръководител на Окръжна прокуратура - Видин.
Извършените проверки на ОП - Видин, ОСлО към ОП - Видин и РП Видин от горестоящите прокуратури, отнасящи се до пряката прокурорска
дейност през 2019 г. са както следва:
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От Апелативна прокуратура – София са извършени тематични проверки
относно: Проверка и анализ на оттеглените и неподържани протести;
Проверка на делата, по които е осъдена Прокуратурата на Република
България по ЗОДОВ; Проверка на прекратените през 2018 г. дела за
корупционни престъпления поради липса на извършено престъпление и
изтекла давност;
Апелативна прокуратура - София е извършила и дистанционни
проверки по планови задачи на апелативната прокуратура;
През м.април 2019 г. Апелативна прокуратура – София е извършила
проверка на място на ОСлО при Окръжна прокуратура – Видин, относно
работата на всеки един от следователите по неприключените към 15.03.2019
г. досъдебни производства. Проверката не е констатирала липса на
ритмичност в работата на следователите, нито период на необосновано
бездействие и забавяне на делата;
През 2019 г. е извършена проверка, относно исканията за достъп до
трафични данни по чл.159а, ал.1 от НПК.
През 2019 г. от ОП - Видин са извършени в РП - Видин комплексна
ревизия и различни по вид тематични проверки.
Както при комплексните ревизии, така и по всички тематични
проверки, извършени от Апелативна прокуратура - София на Окръжна
прокуратура – Видин и от последната - на Районна прокуратура – Видин,
констатациите са за много добра работа, при съблюдаване на сроковете,
мотивираност на актовете, създадена отлична организация на работа по
всички надзори, много добри професионални резултати. В нито един от
случаите на ревизия или проверка не са констатирани нарушения или
пропуски, налагащи предприемане на специални мерки. Продължила е
практиката, резултатите от ревизиите, контролните и тематичните проверки
да се обсъждат на общите ежемесечни съвещания на прокурорите от региона.
През отчетния период са изпълнени в срок всички залегнали в плана на
Окръжна прокуратура - Видин задачи, като обхвата на някои проверки е
разширен.
През 2020 г. са извършени тематични проверки от Апелативна
прокуратура - София, както следва:
Проверка на брой приключени проверки извън определения
законоустановен срок по чл.145, ал.2, изр.1-во от ЗСВ и брой произнасяния на
прокурор по чл.145, ал.2, изр.2-ро от ЗСВ;
Проверка и анализ на оттеглените и неподържани протести;
Проверка на делата, по които е осъдена Прокуратурата на Република
България по ЗОДОВ;
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Проверка на прекратените през 2019 г. дела за корупционни
престъпления поради липса на извършено престъпление и изтекла давност;
През м. септември 2020 г. Апелативна прокуратура - София е изискала
справка за натовареността на всеки един от следователите в ОСлО към
Окръжна прокуратура - Видин. Отчита се намаляване на броя на
приключените следствени дела и че за получения по този показател резултат
има обективни причини - обявяването от Народното събрание извънредно
положение през м. март 2020 г. във връзка с пандемията от Ковид-19.
През 2020 г. е извършена проверка, относно исканията за достъп до
трафични данни по чл.159а, ал.1 от НПК.
През 2020 г. от ОП - Видин са извършени комплексна ревизия на РП Видин и различни по вид тематични проверки.
Както при комплексните ревизии, така и по всички тематични проверки,
извършени от Апелативна прокуратура - София на Окръжна прокуратура –
Видин и от последната - на Районна прокуратура – Видин, констатациите са
за много добра работа, при съблюдаване на сроковете, мотивираност на
актовете, създадена отлична организация на работа по всички надзори, много
добри професионални резултати. В нито един от случаите на ревизия или
проверка не са констатирани нарушения или пропуски, налагащи
предприемане на специални мерки.
15. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и
съдебни служители.
През 2019 г. магистратите и съдебните служители от ОП – Видин са
взели участие в общо 17 бр. семинари в страната, организирани от НИП и
ПРБ, както следва:
- прокурори – 3;
- следователи – 1;
- служители – 8.
В изпълнение на „Споразумение за обмен на информация между
Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните
работи“ за използване на Централизираната информационна система на
следствените служби /ЦИССС/ от МВР съгласно писмо № 767/2016 г. от
21.05.2019 г. на Главния прокурор на Република България, е възложено на
окръжните прокуратури да обучат служители на МВР чрез изнесени работни
места към ЦИССС. Обучението е проведено от П.Е. – технолог на ЦИССС в
ОСлО към ОП - Видин през 2019 г.
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През 2020 г. магистрати и съдебни служители от ОП - Видин са взели
участие в общо 9 бр. семинари в страната, организирани от НИП и ПРБ.
Броят на проведените обучения в сравнение с предходните години е помалък, поради въведената епидемична обстановка във връзка с
короновирусната инфекция от COVID-19 в началото на 2020 г., като голям
процент от тях са проведени дистанционно.
В изпълнение на „Споразумение за обмен на информация между
Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните
работи за използване на Централизираната информационна система на
следствените служби /ЦИССС/ от МВР съгласно писмо № 767/2016 г. от
21.05.2019 г. на Главния прокурор на Република България, е възложено на
окръжните прокуратури да обучат служители на МВР чрез изнесени работни
места към ЦИССС. Обучението е проведено от П. Е. – технолог на ЦИССС в
ОСлО към ОП Видин, като е започнало през 2019 г. и е продължило и през
2020 г. по искане на МВР.
ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА НА
ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
1.ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ.
През 2019 г. в ОП – Видин наблюдаваните преписки са били общо 285
броя, като новообразуваните преписки са били 242 броя, а образуваните от
предходни периоди – 43 броя.
През 2020 г. в ОП – Видин общият брой на наблюдаваните преписки е
бил 255, като новообразуваните преписки са били 225 броя, а образуваните от
предходни периоди – 30 броя.
2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на
друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка.
През 2019 г. за извършване на предварителна проверка са изпратени 40
броя преписки.
През 2020 г. за извършване на предварителна проверка са изпратени 35
броя преписки.
2.1 Преписки, върнати след извършена предварителна проверка –
през 2019 г. – 32 броя, а през 2020 г. – 31 броя.
3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка.
През 2019 г. и 2020 г. в ОП – Видин няма преписки, по които
21

прокурорът лично да е извършил предварителна проверка.
4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила повече от 3 месеца.
През 2019 г. по 3 преписки проверката е продължила над 3 месеца:
- вх.№ 783/2019 г. – пр.Мирослав Костов - образувана на 11.09.2019 г.;
- вх.№1031/2019 г. – пр.Мирослав Костов – образувана на 30.06.2019 г.;
- вх.№1239/2019 г. – пр.Вергил Дуцов – образувана на 27.06.2019 г.
През 2020 г.- по 5 преписки проверката е продължила повече от 3
месеца:
- вх.№626/2020 г. – пр.Вергил Дуцов – образувана на 01.04.2020 г.;
- вх.№1098/2020 г. – пр.Лилия Цветкова – образувана на 26.06.2020 г.;
- вх.№1594/2020 г. – пр.Лилия Цветкова – образувана на 31.08.2020 г.;
- вх.№1636/2020 г. – пр.Ваня Ненкова – образувана на 02.09.2020 г. ;
- вх.№СП-754/2020г. – пр.Вергил Дуцов – образувана на 04.06.2020 г.

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ.
През 2019 г. са решени 285 броя преписки, а през 2020 г. – 255 броя.
5.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно
производство:
През 2019 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство са приключени 46 броя преписки. От тези постановления са
обжалвани 5 броя:
- потвърдени са общо 3 бр., на пр.Владислав Влашев – 1 бр. и на
пр.Мирослав Костов – 2 бр.;
- отменени са 2 бр., на пр. Вергил Дуцов – 1 бр. и на пр.Мирослав
Костов – 1 бр.
През 2020 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство са решени 33 броя преписки. От тези постановления са
обжалвани 7 броя:
- Ваня Ненкова – 1 бр.;
- Вергил Дуцов – 1 бр.;
- Лилия Цветкова – 1 бр.;
- Мирослав Костов – 4 бр.
Потвърдените са общо 7 бр., по прокурори - на Ваня Ненкова – 1 бр.;
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- на Вергил Дуцов – 1 бр.;
- на Лилия Цветкова – 1 бр.;
- на Мирослав Костов – 4 бр.

5.2. Образувани досъдебни производства:
Образуваните досъдебни производства през 2019 г. са общо 30 броя, а
през 2020 г. - 13 броя.
6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период.
В края на 2019 г. и 2020 г. при прокурорите няма останали преписки за
решаване.
Проверени на случаен принцип преписки, приключили през 2019 г.
и 2020 г. с постановления за
отказ от образуване на досъдебно производство:
Пр.пр. №1232/2019 г. по описа на ОП-Видин с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по жалба на Л.Й. във връзка с опит за теглене на
пари от банковата й карта на 26.04.2019 г. Проверката е извършена от РУ на
МВР-Видин и материалите от нея са постъпили в ОП на 27.06.2019 г. С
постановление от 28.06.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В обстоятелствената част е записано, че са налице
данни за извършено престъпление по чл.249, ал.1 от НК, но в същото време
от деянието не са настъпили вредни последици. Установено е при преглед на
записите от охранителната камера на АТМ-устройство в близост до мястото,
където е установена липсата на картата и другите лични вещи, че неизвестно
лице – тъмен силует, прави опити да извърши транзакции. Същите са били
несполучливи, поради липса на наличност по картата. Самоличността на
лицето не е установена, поради лошото качество на видеоматериала. Като
основание за постановяването на отказа е посочен чл.24, ал.1, т.1 от НПК и
чл.9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано, че се отказва образуването на ДП
и препис от постановлението да бъде изпратен на жалбоподателката;
Пр.пр. № 534/2019 г. по описа на ОП-Видин с наблюдаващ прокурор
Вергил Дуцов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод жалба от Д.М., изтърпяващ наказание
„ЛОС” в Затвора в Бойчиновци към Затвора Враца за това, че от сметката на
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дъщеря му К.Г. са били извършени незаконосъобразни банкови тегления от
ЧСИ В.Т. с район на действие ОС-Видин. В хода на извършената проверка
ОП-Видин установила, че твърденията за незаконосъобразни банкови
тегления от сметката на К.Г. са неоснователни. Установено е, че срещу
няколко лица, включително и К.Г. е било образувано изпълнително дело
№201…., въз основа на изпълнителен лист, издаден от РС-Видин на
основание съдебно решение по гр. дело №458/2015г. по описа на РС-Видин
за сума от 1194.10 лв., представляваща разноски по воденото гражданско
производство, а останалата сума до 1836.79 лв. представляват разноски по
адвокатски хонорар и разноски по образуваното изпълнително дело.
Материалите от проверката са получени в ОП-Видин са получени на
07.03.2019 г.
С постановление от 07.03.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В обстоятелствената част е записано, че в хода на
проверката не са били събрани достатъчно данни за осъществен състав на
престъпление от общ характер. Като основание за постановяването на отказа
е посочен чл.213, ал.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. /Приложена е разписка за
получаване. В диспозитива е записано постановлението да се изпрати на
жалбоподателя Д.М. и че постановлението може да се обжалва пред АПСофия;
Пр.пр. № 2171/2019 г. по описа на ОП-Видин с наблюдаващ прокурор
Ваня Ненкова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод жалба от лицето Ц.Маринова, за
използване без нейно съгласие на платежен инструмент – дебитна карта, на
която същата е титуляр - престъпление по чл. 249, ал.1 от НК.
В хода на извършената проверка ОП-Видин установява, че на
инкриминираната дата – 27.09.2019 г. около 11.22 ч. са били извършени 3
броя транзакции, от които едната успешна за 30 лв. Изискани са били записи
от камерите за видеонаблюдение, които са били с лошо качество. Изготвена е
била експертиза за отнетото имущество, което е на обща стойност значително
под размера на минималната работна заплата за страната.
Материалите от проверката са получени в ОП-Видин на 29.11.2019 г.
С постановление от 02.12.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В обстоятелствената част е записано, че в хода на
проверката е установено, че въпреки че са налице обективните признаци на
престъплението по чл. 249, ал.1 от НК, а именно - използван платежен
инструмент без съгласието на титуляра Ц.М, налице са основанията на чл. 9,
ал.2 от НК - осъщественото деяние не се явява престъпно, тъй като разкрива
изключително занижена степен на обществена опасност, която е явно
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незначителна. Като основание за постановяването на отказа е посочен чл.213,
ал.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК и във вр. чл. 9, ал.2 от НК. Приложено е
известие за получаване. В диспозитива е записано постановлението да се
изпрати на жалбоподателката Ц.М. и че постановлението може да се
обжалва пред АП-София;
Пр.пр. № 1998/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Владислав Влашев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана въз основа на преписка, изпратена от
Дирекция „Вътрешна сигурност“- МВР с оглед данни за престъпление по чл.
301, ал.1 от НК, извършено от старши инспектор в РУ на МВР - гр.
Белоградчик. Разпределена е на прокурор Влашев на 05.11.2019 г. С
постановление от 29.11.2019 г. той отказал да образува ДП и прекратил
преписката на осн. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част е
записано, че макар и укоримо от етична гледна точка, поведението на старши
инспектора е несъставомерно по чл.301, ал.1 от НК. В диспозитива е указано
препис от постановлението да бъде изпратен на ГД“Вътрешна сигурност“МВР. Посочено е, че може да се обжалва пред АП- София;

Пр.пр. № 01775/2020 г. по описа на ОП- Видин с наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод сигнал от медицински служители от
ЦСМП-Видин, в който се сочат данни за неравномерно разпределение и
изплащане на трудови възнаграждения от 1000 лв. на медицински служители
на първа линия, които пряко са осъществявали и осъществяват дейности,
свързани с лечението, разпространението и преодоляването на последиците
от КОВИД 19. С разпореждане от 25.09.2020 г. е възложена проверка на ОД
на МВР - гр. Видин. Проверката приключила и преписката била изпратена с
мнение за липса на престъпление на 03.11.2020 г. С писмо от 09.11.2020 г.
прокуратурата върнала преписката за допълнителна проверка. По
предложение на наблюдаващия прокурор, с резолюция от 30.11.2020 г.
окръжният прокурор удължил срока на проверката с 30 дни, считано от
29.11.2020 г. Допълнителната проверка приключила и преписката била
получена в ОП - Видин на 15.12.2020 г. С постановление от 18.12.2020 г.
прокурорът отказал да образува ДП на осн. чл. 24, ал.1,т.1 от НПК. В
обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за извършено
престъпление. Санитарите не са получили ДТВ, защото не участват пряко в
обслужването на болните - преглед, транспорт и т.н. Според МЗ понятието
„пряко участие в обслужването“ означава директен допир с пациента. В
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диспозитива е указано препис от постановлението да бъде изпратен на
жалбоподателите. Посочено е, че може да се обжалва пред АП- София.
Проверени още:
Пр.пр. №1232/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов;
Пр.пр. №395/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов;
Пр.пр. №936/2020 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов;
Пр.пр. №1544/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Вергил Дуцов;
Пр.пр. №1260/2020 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Вергил Дуцов;
Пр.пр. №852/2020 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Вергил Дуцо;.
Пр.пр. №1972/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Ваня Ненкова;
Пр.пр. №982/2020 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Ваня Ненкова;
Пр.пр. №550/2019 г. по описа на ОП - Видин, с наблюдаващ прокурор
Владислав Влашев;
Пр.пр. №509/20 г. по описа на ОП - Видин, с наблюдаващ прокурор
Владислав Влашев;
Пр.пр. №641/2020 г. по описа на ОП - Видин, с наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова. Постановлението за отказ е потвърдено от АП- София;
Пр.пр. №1621/19 г. по описа на ОП - Видин, с наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова;
Пр.пр. №1020/19 г. по описа на ОП - Видин, с наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова;
Пр.пр.№2207/18 г. по описа на ОП - Видин, с наблюдаващ прокурор
Владислав Влашев;
Пр.пр.№723/20 г. по описа на ОП - Видин, с наблюдаващ прокурор
Владислав Влашев;
Пр.пр.№874/20 г. по описа на ОП - Видин, с наблюдаващ прокурор
Владислав Влашев;
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Във всички наблюдателни преписки, приключили с постановление за
отказ от образуване на досъдебно производство са приложени протоколи
за случаен избор на наблюдаващ прокурор.
Прилагат се оригиналите или копия на подадените жалби.
Постановленията за отказ от образуване на ДП на прокурорите в ОП
- Видин са подробни и мотивирани.
Наблюдаващите прокурори се произнасят в срок, като
постановлението е адресирано до жалбоподателя, посочено е че подлежи на
обжалване пред АП – София, а в съответствие с чл. 213, ал. 2 от НПК не се
посочва срок за обжалване.
Проверката констатира, че винаги се прилагат разписки или друг
документ за връчване на постановленията за отказ от образуване на ДП.
Извършването на предварителните проверки е в указаните от
прокурорите срокове за тяхното провеждане.
7. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ.
7.1. Инстанционните преписки на АП – София, образувани във
връзка с произнасяния по преписки на ОП - Видин, които са приключили с
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през 2019
г. са общо 8 броя, от тях всички са потвърдени.
През 2020 г. преписките на апелативната прокуратура, приключили с
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство във
връзка с произнасяния по преписки на ОП - Видин, са общо 7 броя и
постановленията са потвърдени.
7.2. Инстанционните преписки на ОП – Видин, образувани във връзка
с произнасяния по преписки на районните прокуратури, които са
приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство през 2019 г. са общо 68 броя, от тях отменените са 14 броя, а
потвърдените -54.
Инстанционните преписки на ОП – Видин, образувани във връзка с
произнасяния по преписки на районните прокуратури, които са приключили
с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през
2020 г. са 76, от тях отменените са 20 броя, а потвърдените - 56 броя.

Проверени на случаен принцип инстанционни преписки на АП София и ОП – Видин, образувани във връзка с произнасяния по
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преписки на районните прокуратури, приключили през 2019 г. и 2020 г. с
отказ от образуване на ДП:
Пр.пр. №2060/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по жалба на П.И. от гр.Кула срещу постановление
на РП - Видин по пр.пр.№2841/2019 г., с което е отказано образуване на ДП
за хулиганство по смисъла на чл.325, ал.1 от НК, като жалбата е изпратена в
ОП ведно с преписката на РП - Видин. Материалите са получени от ОПВидин на 14.11.2019 г. С постановление от същата дата на прокурор
М.Костов от ОП - Видин е потвърден отказа от образуване на досъдебно
производство. В обстоятелствената част е записано, че по случая е извършена
проверка в достатъчна степен да изясни фактическата обстановка и
прокурорът от РП - Видин правилно е установил, че се касае за
гражданскоправни отношения, без данни за извършени престъпления.
Поради това постановлението на РП е потвърдено като правилно и
законосъобразно. В диспозитива е отбелязано преписката, ведно с копие от
постановлението да се изпрати на РП-Видин, копие от него да се изпрати и на
жалбоподателката;
Пр.пр. №1695/2020 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Кирил Кирилов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по жалба на Я.К. от с.Новоселци срещу
постановление на РП - Видин по пр.пр.№1966/2020 г., с което е отказано
образуване на ДП за престъпление от общ характер. С писмо от 11.09.2020 г.
обжалваната преписка е изискана от РП. Материалите са получени от ОП Видин на 15.09.2020 г. С постановление от 16.09.2020 г. на прокурор
К.Кирилов от ОП - Видин е потвърден отказът от образуване на досъдебно
производство. В обстоятелствената част е записано, че в постановлението на
РП – Видин подробно въз основа на материалите от проверката е
аргументирана липсата на данни за извършено престъпление от общ
характер. Поради това постановлението на РП - Видин е потвърдено като
правилно и законосъобразно. В диспозитива е отбелязано преписката да се
върне на РП - Видин и че постановлението на ОП подлежи на обжалване пред
АП - София. Приложено е известие за доставянето му на жалбоподателя;
Пр.пр. №82/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Кирил Кирилов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по жалба на В.Ц. от с.С., община Белоградчик
срещу постановление на РП -Видин по пр.пр.№1723/2018 г., с което е
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отказано образуване на ДП за престъпление от общ характер. Материалите са
получени от ОП - Видин на 09.01.2019 г. С постановление от 21.01.2019 г. на
прокурор К.Кирилов от ОП - Видин е потвърден отказът от образуване на
досъдебно производство. В обстоятелствената част е записано, че предвид
изяснената при полицейската проверка фактическа обстановка, правилно и
законосъобразно РП - Видин е приела, че липсват достатъчно данни за
извършено престъпление. В диспозитива е записано е, че постановлението на
ОП подлежи на обжалване пред АП - София. С постановление от 14.02.2019
г. от АП - София е потвърдено постановлението на ОП - Видин, а след
касационна проверка постановлението на АП - София е потвърдено от ВКП
като законосъобразно и обосновано;
Пр.пр. №1107/2019 г. по описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор
Вергил Дуцов, пр.пр.№ 1309/19 г. на РП-Видин. Преписката е образувана по
жалба от Т.Ш. срещу постановление за отказ от образуване на ДП от
31.05.2019 г. по посочената преписка на РП - Видин, като жалбата и
преписката е получена в ОП на 19.06.2019 г. С постановление от 20.06.2019 г.
на прокурор Вергил Дуцов постановлението на РП - Видин за отказ от
образуване на досъдебно производство е изменен в частта му относно
основанието за прекратяване – чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК, като е посочено че
постановлението не е достатъчно прецизирано, предвид факта, че има вече
издадено постановление за отказ да се образува ДП от 02.08.2016 г. по пр.пр.
№860/2016 г. по описа на РП - Видин, която касае същия жалбоподател и
същите факти и обстоятелства, както в пр.пр.№ 1309/19 г. на РП - Видин,
поради което постановлението на РП - Видин, за отказ от образуване на
досъдебно производство от 31.05.2019 г. следва да бъде отменено на
основание чл. 24, ал.1, т.6 от НПК. В останалата му част постановлението на
РП - Видин е потвърдено. Посочено е също препис да се изпрати на
жалбоподателя;
Пр.пр. №1867/2019 г. по описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор
Ваня Ненкова, пр.пр.№ 1754/19 г. на РП - Видин. Преписката е образувана по
жалба от ТД на НАП – Велико Търново, офис Видин против постановление
за отказ от образуване на ДП от 19.09.2019 г. по посочената преписка на РП Видин, като жалбата и преписката е получена в ОП на 10.10.2019 г. С
постановление от 14.10.2019 г. на прокурор Ваня Ненкова постановлението
на РП - Видин за отказ от образуване на досъдебно производство е
потвърдено като обосновано и законосъобразно. Изложените съображения от
РП - Видин напълно се споделят от ОП - Видин. Посочено е също препис да
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се изпрати на ТД на НАП – Велико Търново, офис Видин и че
постановлението подлежи на обжалване пред АП – София;
Пр.пр. №4773/2019 г. по описа на АП – София, пр.пр. № 1959/2019 г. по
описа на ОП-Видин – наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов, пр.пр.№ 2512/19
г. на РП - Видин. Преписката е образувана по жалба от Н.О. против
постановление за отказ от образуване на ДП от 13.11.2019 г. по посочената
преписка на ОП - Видин. С постановление от 21.01.2020 г. на прокурор
Д.Стефанов от АП - София постановлението на ОП – Видин, с което е
потвърдено постановлението на РП - Видин от 07.10.2019 г. по пр.пр.
№2512/2019 г. е потвърдено като обосновано и законосъобразно;
Пр.пр. №310/2020 г. по описа на АП - София, пр.пр. № 2170/2019 г. по
описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор Ваня Ненкова. Преписката е
образувана по жалба от В.К., управител на „Д.С.” ЕООД против
постановление за отказ от изготвяне на предложение за възобновяване на
административно-наказателно производство по реда на чл. 72, ал.1 вр. чл. 70
от ЗАНН от 10.01.2020 г. по описа на ОП - Видин.
С постановление от 30.01.2020 г. на прокурор Д.Стоянов от АП - София
е потвърдено постановлението на ОП – Видин, с което е потвърдено и
постановлението на ОП-Видин от 01.01.2020 г. по пр.пр. №2170/2019 г. като
обосновано и законосъобразно;
Пр.пр. №603/2019 г. по описа на ОП - Видин на заместник- окръжен
прокурор Владислав Влашев. Приложен е протокол от разпределението на
принципа на случайния подбор. Преписката е образувана по повод постъпила
в ОП - Видин въззивна жалба срещу постановление за отказ да се образува
ДП от 26.02.2019 г. по пр. пр. №487/19 г. по описа на РП - Видин. Жалбата
ведно с преписката и обжалваното постановление са постъпили в ОП - Видин
на 22.03.2019 г. С протокол от 25.03.2019 г. преписката била разпределена на
заместник-окръжния прокурор Вл.Влашев. С постановление от 29.03.2019 г.
прокурорът потвърдил постановлението от 26.02.2019 г. за отказ да се
образува ДП по пр.пр. №487/19 г. на РП - Видин. В обстоятелствената част
посочил, че районният прокурор правилно е приел, че липсват данни за
извършено престъпление от общ характер, а причинената на пострадалия
телесна повреда е „лека“ по смисъла на чл.130, ал.2 от НК. Следователно
наказателното преследване се извършва по тъжба на пострадалия. Указано е
копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, а преписката да се върне на първоинстанционната прокуратура. Посочено е, че
постановлението подлежи на обжалване пред АП - гр. София;
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Пр.пр. №292/2020 г. по описа на ОП - Видин с решаващ прокурор
Лилия Цветкова. Приложен е протокол от разпределението на принципа на
случайния подбор. Преписката е образувана по повод постъпила в ОП - Видин
въззивна жалба срещу постановление за отказ да се образува ДП от
17.01.2020 г. по пр. пр. №3198/19 г. по описа на РП - Видин. Жалбата ведно с
преписката и обжалваното постановление са постъпили в ОП - Видин на
07.02.2020 г. С протокол от 07.02.2020 г. преписката била разпределена на
прокурор Цветкова. С постановление от същия ден пр. Цветкова потвърдила
постановлението от 17.01.2020 г. за отказ да се образува ДП по пр.пр.
№3198/19 г. на РП - Видин. В обстоятелствената част посочила, че районният
прокурор правилно е приел, че липсват данни за извършено престъпление от
общ характер, а престъпленията по раздел V- чл.144, ал.1 от НК и по раздел
VІІ - чл.146, ал.1 от НК се преследват по тъжба на пострадалия. Указано е
копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, а преписката да се върне на първоинстанционната прокуратура. Посочено е, че
постановлението подлежи на обжалване пред АП - гр. София;
Пр.пр. №1756/20 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. С
постановление от 03.09.2020 г. по пр.пр. №01668/20 г. по описа на РП Видин е отказано да се образува ДП поради това, че давността за търсене на
наказателна отговорност за по чл. 311 от НК е изтекла. Липсват данни за
извършено друго престъпление от компетентността на РП - Видин. На
21.09.2020 г. чрез РП - Видин до ОП - Видин е подадена жалба срещу
горепосоченото постановление. На 23.09.2020г. жалбата ведно с преписката и
обжалваното постановление са постъпили в ОП - Видин. С протокол за
разпределение на принципа на случайния подбор преписката е разпределена
на прокурор Лилия Цветкова. С постановление от 24.09.2020 г. тя потвърдила
постановлението за отказ да се образува ДП на РП - Видин. Указала е
преписката да се върне на първоинстанционната прокуратура, а копие от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя. На 12.10.2020 г. е подадена
жалба срещу постановлението на ОП - Видин. Същия ден преписката е
изискана от РП- Видин, била получена на 13.10.2020 г. На 13.10.2020 г.
прокурор Цветкова изпратила жалбата ведно с постановлението и преписката
на АП - София за произнасяне. С постановление от 29.10.2020 г. по пр.пр.
№3306/20 г. по описа на АП - София жалбата била оставена без уважение, а
постановлението на ОП – Видин – потвърдено;
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Пр.пр. №751/19 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ заместник окръжен прокурор Владислав Влашев. Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор. С постановление от 09.04.2019 г. по пр.пр. №398/19 г.
по описа на РП - Видин е отказано да се образува ДП поради това, че не са
налице данни за извършено престъпление по чл.323, ал.1 от НК. Липсват
данни за извършено друго престъпление от компетентността на РП - Видин.
На 15.04.2019 г. чрез РП - Видин до ОП - Видин е подадена жалба срещу
горепосоченото постановление. На 16.04.2019 г. жалбата ведно с преписката
и обжалваното постановление постъпили в ОП - Видин. С протокол за
разпределение на принципа на случайния подбор преписката е разпределена
на прокурор Владислав Влашев. С постановление от 18.04.2019 г. той
потвърдил постановлението за отказ да се образува ДП на РП-Видин. Указал
преписката да се върне на първоинстанционната прокуратура, а копие от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя. На 22.08.2019 г. е
постъпило искане от ОП - София да им бъде изпратена пр.пр. № 751/19 г. по
описа на ОП - Видин ведно с пр.пр. №398/19 г. по описа на РП - Видин във
връзка с жалба, подадена срещу постановлението на ОП. На 27.08.2019 г.
били получени материалите от РП - Видин и същия ден прокурор Влашев ги
изпратил на АП - София за произнасяне по жалбата. С постановление от
17.09.2019 г. по пр.пр. №3219/19 г. по описа на АП - София жалбата била
оставена без уважение, а постановлението на ОП - Видин било потвърдено.
Проверени още:
Пр.пр. №420/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов;
Пр.пр. №397/2020 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов;
Пр.пр. №635/2020 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов;
Пр.пр. №399/2020 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Кирил Кирилов;
Пр.пр. №1131/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Кирил Кирилов;
Пр.пр. №1229/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Кирил Кирилов;
Пр.пр. №1822/2019 г. по описа на ОП - Видин с наблюдаващ прокурор
Кирил Кирилов;
Пр.пр. №4194/2019 г. по описа на АП - София, пр.пр. №1547/2019 г. по
описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов, ДП №15/2018 г.
по описа на ОСлО – ОП - Видин, пр.пр.№186/18 г. на РП – Видин;
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Пр.пр. №4773/2019 г. по описа на АП - София, пр.пр. №1959/2019 г. по
описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов, пр.пр.
№2512/19 г. на РП – Видин;
Пр.пр. №2331/2020 г. по описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор
Вергил Дуцов, пр.пр. №1930/20 г. на РП - Видин.
Пр.пр. №306/2020 г. по описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор
Вергил Дуцов, пр.пр. №162/20 г. на РП – Видин;
Пр.пр. №1651/2020 г. по описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор
Ваня Ненкова, пр.пр. №1899/20 г. на РП – Видин;
Пр.пр. №1245/2020 г. по описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор
Ваня Ненкова, пр.пр. №545/20 г. на РП – Видин;
Пр.пр. №1541/2020 г. по описа на ОП - Видин – наблюдаващ прокурор
Ваня Ненкова, пр.пр. №1602/20 г. на РП – Видин;
Пр.пр. №647/2020 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова;
Пр.пр. №2020/2019 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова;
Пр.пр. №1864/2019 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова;
Пр.пр. №319/17 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Владислав Влашев;
Пр.пр. №50/19 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов;
Пр.пр. №1799/20 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов;
Пр.пр. №966/19 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов;
Пр.пр. №2091/20 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова;
Пр.пр. №2200/20 г. по описа на ОП - Видин, наблюдаващ прокурор
Лилия Цветкова.
Проверката на инстанционните преписки
установи, че в
постановленията си, прокурорите от ОП - Видин обсъждат всички
доказателства по делото, отбелязват налице ли е непълнота на
доказателствата, съществува ли възможност за събиране на нови за попълно изясняване на обстоятелствата по делото с оглед осигуряване на
всестранно и пълно разследване, подробно се произнасят относно приетите
доказателства в първоинстанционното постановление и мотивирано
потвърждават или отменят постановлението на РП.
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IІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ
ПРОИЗВОДСТВА В ОП – ВИДИН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 2
ЗСВ
1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП, БП и НП.
НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства през 2019 г. са
общо 246 броя, от които новообразуваните ДП са 105 броя, а образуваните в
предходен период - 141 броя; образувани бързи производства - няма.
НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства през 2020 г. са
общо 272 броя, от които новообразуваните ДП са 89 броя, а образуваните в
предходен период - 182 броя; образувано е едно бързо производство.
ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2019 г. досъдебни и бързи производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове са
107 броя. Общо приключените ДП са 107 броя, от които новообразуваните са
53 броя, а образуваните в предходен период – 54 броя. Приключени бързи
производства няма.
Останало е едно нерешено ДП към края на 2019 г., по което
разследването е приключило, но се е намирало при прокурор в законовия
срок за произнасяне.
ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2020 г. досъдебни и бързи производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове са
125 броя. Общо приключените ДП са 124 броя, от които новообразуваните
ДП са 49 броя, а образуваните в предходен период – 75 броя. Приключено е
едно бързо производство.
Останало е нерешено едно ДП към края на 2020 г., по което
разследването е приключило, но се е намирало при прокурор в законовия
срок за произнасяне.
НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2019 г., по които
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – няма, по
които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК –
няма и БП, при които е постановено разследването да се извърши по общия
ред – също няма.
НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2020 г., по които
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – 1 брой; БП, по
които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК –
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няма и БП, при които е постановено разследването да се извърши по общия
ред – също няма.
2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2019 г. - на основание чл. 242, ал. 2 от НПК на разследващ орган е
изпратено 1 ДП, а ДП, по които прокурор сам да е извършил необходимите
действия - няма.
За 2020 г. – на основание чл. 242, ал. 2 от НПК, на разследващ орган са
изпратени 5 броя ДП. ДП, по което прокурор сам да е извършил
необходимите действия - няма.
3. Спрени наказателни производства.
Спрените наказателни производства през 2019 г. са общо 8 броя. От тях
спрените срещу неизвестен извършител са 7 броя, а едно спряно ДП е срещу
известен извършител.
През 2020 г. общо 8 броя наказателни производства са спрени. От тях
спрените срещу неизвестен извършител са 5 броя, а спрени срещу известен
извършител са 3 броя.
4. Възобновени наказателни производства.
ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2019 г. са 2 броя,
от тях едно е срещу неизвестен извършител и 14 броя - срещу известен
извършител.
ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2020 г. са 11 броя,
от тях 10 броя са срещу неизвестен извършител, а едно ДП е срещу известен
извършител.
Проверени на случаен принцип дела, по които наказателното
производство е спряно през 2019 г. и 2020 г., водени срещу НИ и срещу
ИИ
Пр.пр. № 2243/2018 г. по описа на ОП – Видин, ДП № ЗМ-191/2018 г.
по описа на ОД на МВР – Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от
09.10.2018 г. за това, че през месец юни 2018 г. е бил използван платежен
документ – контактна карта, издадена от банка ЦКБ без съгласието на
титуляра Г.Д., като е изтеглена обща сума в размер на 769 лева престъпление по чл.249, ал.1 от НК. Материалите по приключеното ДП са
постъпили в ОП – Видин на 20.06.2019 г. с мнение за спиране на основание
чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 21.06.2019 г. досъдебното
35

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива
на постановлението е записано, че делото се изпраща на органите на ОД на
МВР гр. Видин за продължаване установяването и издирването на
извършителя, които да съобщават за резултата и предоставят събраните
материали на прокуратурата. Възлага се на водещия разследването
съвместно с оперативно-издирвателната служба установяване и издирване
на извършителя на престъплението, съгласно приложения и утвърден от
наблюдаващия прокурор план за ОИМ и доклад на всеки 4 месеца. Указано е
препис от постановлението да се изпрати на пострадалия и че то подлежи
на обжалване пред Окръжен съд - Видин в 7-дневен срок от получаването
му. Приложено е известие за доставяне на постановлението и
кореспонденция между прокуратурата и органите на МВР във връзка с
провежданите ОИМ;
Пр.пр. №266/20 г.по описа на ОП - Видин, ДП № ЗМ-1037/2018 г. по
описа на РУП-Видин. Наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е
образувано на 09.10.2018 г. на основание чл. 212, ал.2 от НПК. ДП е водено
за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. ДП е прието по компетентност от ОП
- Видин с постановление от 06.02.2020 г., поради промяна в квалификацията
на деянието, съответно родовата подсъдност, във връзка със събраните
доказателства в хода на разследването за извършено престъпление по чл. 249,
ал.1 от НК.
При разследването са проведени процесуални действия, свързани с
изземване на записи от камери на бензиностанция ОМВ - Видин и са
разпитани свидетели. Не е установен по категоричен начин извършителят на
деянието, макар да са извършени всички необходими процесуалноследствени действия. Материалите по ДП са постъпили в ОП – Видин на
17.03.2020 г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК.
С постановление от 17.03.2020 г. прокурор В.Дуцов е спрял
наказателното производство на основание чл. 244, ал.1,т.2, вр. чл. 25, ал. 1, т.
2 от НПК. В диспозитива на постановлението е посочено на всеки 4 месеца
да се изпраща доклад на ОП - Видин и прокуратурата да бъде уведомявана
за резултатите от проведените ОИМ. На 18.11.2021 г. прокурор Дуцов
изискал от РУП-Видин справки за извършени ОИМ;
Пр.пр.№ 336/2019 г. по описа на ОП – Видин, ДП № ЗМ- 81/2019 г. по
описа на ОДМВР – Видин с наблюдаващ прокурор Владислав Влашев.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от
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21.05.2019 г. за престъпление по чл.249, ал.1 от НК, след извършена проверка
от ОД на МВР-Видин. Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП
– Видин на 22.07.2019 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от
НПК. С постановление от 22.07.2019 г. досъдебното производство е спряно
на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е
указано копие да се изпрати на пострадалата и на ОДМВР – Видин. Посочено
е, че подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Видин в 7-дневен срок от
получаването на преписа. Приложено е известие за доставяне на
постановлението. Разпоредено е да се изготви план за ОИД и на всеки 4
месеца да изпраща справка относно резултатите от тях. Информацията за
резултатите от ОИД е изпращана периодично;
Пр.пр.№ 01777/2019 г. по описа на ОП – Видин, ДП № ЗМ 609/2019 г.
по описа на РУ на МВР – Видин с наблюдаващ прокурор Ваня Ненкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното
производство е образувано на 26.09.2019 г. с постановление на
наблюдаващия прокурор за престъпление по чл.249, ал.1 от НК и по чл. 194,
ал.1 от НК, въз основа на преписка, изпратена по компетентност от РП Видин. Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП – Видин на
26.11.2019 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С
постановление от 26.11.2019 г. досъдебното производство е спряно на
основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е
указано копие от него, ведно с утвърден план за ОИМ, да се изпратят на РУ –
Видин за продължаване издирването на извършителя. Посочено е, че
подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Видин в 7-дневен срок от
получаването на преписа. Приложено е известие за доставяне на
постановлението. Разпоредено е на РУ МВР гр. Видин периодично да
изпраща справка относно резултатите от ОИД. Информацията по чл. 245,
ал.1, изр. 2 от НПК е изпращана периодично;
Пр.пр. № 1202/2019 г. по описа на ОП – Видин, ДП № ЗМ 2/2019 г. по
описа на ОД на МВР – Видин с наблюдаващ прокурор Лилия Цветкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното
производство е образувано на 30.09.2019 г. с постановление на
наблюдаващия прокурор за престъпление по чл.249 ал.1 от НК след
извършена проверка от ТС“БОП“-Видин. Материалите по приключеното ДП
са постъпили в ОП – Видин на 05.08.2020 г. с мнение за спиране на основание
чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 06.08.2020 г. досъдебното
производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. В диспозитива
на постановлението е указано копие да се изпрати на ТС“БОП“ – Видин за
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продължаване издирването на извършителя. Утвърден е план за ОИМ.
Посочено е, че подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Видин в 7-дневен
срок от получаването на преписа. Приложено е известие за доставяне на
постановлението. Разпоредено е периодично да се изпраща справка относно
резултатите от ОИМ. Информацията по чл. 245, ал.1, изр. 2 от НПК е
изпращана периодично.
Проверени още:
Пр.пр. №2245/2018 г. по описа на ОП – Видин, ДП № ЗМ-192/2018 г. по
описа на ОД на МВР – Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов;
Пр.пр. №828/2019 г. по описа на ОП – Видин, ДП № ЗМ-77/2019 г. по
описа на ОД на МВР – Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов;
Пр.пр. №826/2011 г. по описа на ОП – Видин, ДП № ЗМ-136/2020 г. по
описа на ОД на МВР – Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов;
Пр.пр. №380/2020 г.по описа на ОП - Видин, ДП № ЗМ-163/2020 г. по
описа на РУП-Видин. Наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов.

Проверката на наблюдателните преписки и дела, приключили с
постановления за спиране на наказателното производство установи, че
прокурорите от ОП – Видин винаги указват препис от постановлението да
се изпрати на пострадалото лице (ако има такова), посочват пред кой орган
на съдебната власт подлежи на обжалване постановлението и в какъв срок.
На разследващия орган е указано при отпадане на основанието за
спиране или възникване на необходимост от извършването на допълнителни
действия по разследването, делото да се докладва незабавно на
наблюдаващия прокурор.
В постановленията за спиране на наказателното производство срещу
НИ е посочено разследващите да продължат действията по издирването на
извършителя, като на всеки 4 месеца ОП - Видин да бъде уведомявана за
резултатите от издирването. В материалите от наблюдателната
преписка се съдържа кореспонденция между наблюдаващия прокурор и
органите на МВР за проведените ОИМ за установяване извършителя на
престъплението. Създадена е организация за следене на резултата от
издирвателните мероприятия.
В наблюдателните преписки по проверените спрени ДП е приложена
разписка за получаване на постановлението за спиране на наказателното
производство от пострадалото лице.
Екипът установи, че през 2019 г. и 2020 г. няма дела, по които
наказателното производство да е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от
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НПК.
От проверката на спрените наказателни производства е видно, че
административният ръководител на ОП-Видин е осъществил добра
организация в административната дейност относно спазването стриктно
на разпоредбата на чл. 245 от НПК във връзка с действията по спрените
наказателни производства.
Периодично се извършва преглед на спрените досъдебни производства от
страна на наблюдаващите прокурори с цел възобновяването им при
отпадане основанието за спиране, респ. прекратяването им при изтичане на
давностните срокове.В резултат на тази работа, през 2020 г. са били
възобновени производствата по 588 ДП спрямо 119 ДП през 2019 г. /Доклад
за дейността на ОП-Видин -2020 г./
5. Прекратени наказателни производства.
През 2019 г. в ОП - Видин са прекратени общо 67 броя наказателни
производства, от които 3 броя са водени срещу известен извършител, а 64
броя - срещу неизвестен извършител. Пред съда е обжалвано едно
постановление за прекратяване, отменени постановления - няма. Пред погорестояща прокуратура е обжалвано едно постановление, отменени
постановления от горестоящи прокуратури - няма. Служебно отменени
постановления за прекратяване – също няма. Прекратените производства
поради изтекъл давностен срок са 4 броя.
През 2020 г. са прекратени общо 76 броя наказателни производства, от
които 2 броя са водени срещу известен извършител, а 74 броя - срещу
неизвестен извършител. Обжалваните пред съда постановления за
прекратяване са 3 броя, от които 2 броя са отменени. Обжалвано е едно
постановление пред по-горестояща прокуратура, отменени - няма. Служебно
отменени постановления за прекратяване – също няма. Прекратени поради
изтекъл давностен срок производства са 9 броя наказателни производства.
През 2019 г. и 2020 г. няма наказателни производства, прекратени на
основание чл. 369, ал.2, пр. 1 и ал. 4 от НПК.

Прекратени ДП:
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК - през
2019 г. са 63 броя, а през 2020 г. – 67 броя
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК през 2019 г. и 2020 г. - няма.
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Подадени протести срещу определенията на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване на досъдебното производство през 2019 г. –
няма.
През 2020 г. е поден един протест срещу определение на съда, с което е
отменено постановление за прекратяване на досъдебното производство – на
прокурор Владислав Влашев, който е бил уважен.
Проверени на случаен принцип дела, по които наказателното
производство е било прекратено през 2019 г. и 2020 г.:
Пр. пр. № 229/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП № ЗМ-91/2019 г. по
описа на РУ-МВР-Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е било образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 28.01.2019
г. за престъпление по чл.115 от НК. Допълнително с постановление от
29.01.2019 г. наблюдаващият прокурор е дал указания по разследването.
Материалите по досъдебното производство са постъпили в ОП-Видин на
07.03.2019 г. с мнение за прекратяване на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С
мотивирано постановление от 08.03.2019 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В
обстоятелствената част на постановлението е записано, че смъртта на
починалия е в пряка причинна връзка с негови заболявания и алкохолно
опиване и в хода на проведеното разследване не са събрани доказателства за
противоправно посегателство спрямо личността му. В диспозитива на
постановлението е записано препис от него да се изпрати на брата на
пострадалия, както и че може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Видин. Приложена е разписка за получаване;
Пр. пр. № 1855/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП, следствено дело №
21/2019 г. по описа на ОСлО при ОП-Видин с наблюдаващ прокурор Ваня
Ненкова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е било образувано по изпратено по компетентност
от ВКП, отдел „Международен“ искане за трансфер на наказателно
производство във връзка с това, че на 28.12.2018 г. на ГКПП „Връшка чука“ е
установено, че българска гражданка – Т.К. е имала в чантата си 30 таблетки
от лекарство „Ривотрил“ – обявено за наркотично вещество - престъпление
по чл.242, ал.1 вр.с чл.18, ал.1 от НК и чл.354а, ал.3, т.1 от НК. Материалите
по досъдебното производство са постъпили в ОП-Видин на 29.07.2020 г. с
мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от същата дата
наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.с
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чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е
записано, че извършеното деяние не се явява престъпление, тъй като разкрива
изключително занижена степен на обществена опасност, която е явно
незначителна и е приложима нормата на чл.9, ал.2 от НК /извършилата
деянието е имала рецепта за лекарството и не е знаела, че няма право да го
пренася през границата на страната/. В диспозитива на постановлението е
записано, че се отнема в полза на държавата наркотичното вещество, което
да бъде изпратено на агенция „Митници“ за унищожаване. Указано е препис
от постановлението да се изпрати на извършителката на деянието, както и че
може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Видин.
Приложена е разписка за получаване;
Пр.пр.№ 981/2018 г. по описа на ОП- Видин, ДП №17-/2018г. по описа
на ТМУ- Лом, с наблюдаващ прокурор Владислав Влашев. / Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е образувано от Митница Лом на 22.04.2018 г. по реда на чл. 212, ал. 2, вр. чл. 194, ал. 4 от НПК с
неотложно действие по разследването – претърсване, обиск и изземване за
престъпление по чл. 242, ал. 2 от НК. Срокът е удължаван периодично. На
23.04.2018 г. е повдигнато обвинение на М.Й. за извършено престъпление по
чл.242, ал.2, предложение 1 от НК. На 15.11.2018 г. прокурор Влашев с
постановление е разпоредил да бъде повдигнато прецизирано обвинение на
М.Й., поради неточност при извършване на СОЕ – на оценителната
експертиза е било възложено оценка на 1.86 гр. метамфетамин, а ФХЕ е дала
заключение за нетно количество от 1.26 гр. На 18.01.2019 г. материалите по
делото са постъпили в ОП - Видин с мнение за предаване обвиняемия на съд.
С постановление от 20.02.2019 г. прокурор Владислав Влашев прекратил
наказателното производство на основание чл. 24, ал.1,т.1 от НПК за
извършеното престъпление по чл. 242, ал. 6, вр. ал. 2, пр.1 от НК. Указал е
копие от постановлението да се изпрати на М.Й. за сведение, на отдел
„Митническо разузнаване и разследване Дунавска”- гр. Лом, за сведение.
Посочил е делото с в.д. по опис да се изпрати на Министъра на финансите
по компетентност с оглед чл. 424, ал.2, б”г” от НК. Има приложени
известия за доставяне, от които става ясно, че постановлението е връчено
на указаните лица;
Пр.пр. №1512/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-682/2019г. по
описа на РУП- Видин, с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е образувано на 08.08.2019
г. по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК за престъпление по чл. 115 от НК. В хода
на разследването са събрани писмени и гласни доказателства, назначена е
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СМЕ. На 27.09.2019 г. материалите по делото са постъпили в ОП - Видин с
мнение за прекратяване. С постановление от 27.09.2019 г. прокурор Вергил
Дуцов прекратил наказателното производство на основание чл. 24, ал.1,т.1
от НПК за извършено престъпление по чл.115 от НК. Указал е копие от
постановлението да се изпрати на наследниците на починалия. Посочено е,
че постановлението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от
получаването му пред ОС - Видин. Има приложени известия за доставяне,
от които става ясно, че постановлението е връчено на указаните лица;
Пр. пр. № 1281/2020г. по описа на ОП - Видин, ДП № 235/2016 г. по
описа на РУ Видин с наблюдаващ прокурор Лилия Цветкова. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е образувана на
21.07.2020 г. с получаване на постановление от 20.07.2020 г., с което пр.пр.
№1504/20 г. на РП-Видин, съдържаща ДП №462/20 г. по описа на РУ-Видин
е изпратена по компетентност на ОП - Видин на осн. чл. 35, ал.2 от НПК с
оглед данни за престъпление по чл.142, ал.2 от НК. С протокол от същата
дата за наблюдаващ прокурор била избрана Лилия Цветкова. С
постановление от 21.07.20202 г. тя приела горепосочената преписка ведно с
ДП по компетентност. Срокът за разследване е удължаван периодично, а
прокурор Цветкова е упражнявала контрол върху ДП. На 22.12.2020 г. делото
постъпило в прокуратурата с мнение за спиране на наказателното
производство. Няма действия извършени извън срока за разследване. С
постановление от 29.12.2020 г. прокурор Цветкова прекратила наказателното
производство за престъпление по чл. 142, ал.2 от НК и изпратила делото по
компетентност на РП - Видин. Копие от постановлението е изпратено на
пострадалия. Указано е, че делото може да се обжалва пред ОС-Видин.
Постановлението е потвърдено с определение на ОС - Видин по ЧНД №35/21
г. на 21.04.2021 г. Преписката е изпратена по компетентност на РП - Видин за
по- нататъшен ход;
Пр. пр. № 699/2020 г. по описа на ОП - Видин, ДП № ЗМ -343/2020 г. по
описа на РУ Видин с наблюдаващ прокурор Кирил Кирилов. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е образувана на
22.04.2020 г. с получаване на известие по чл.212, ал.3 от НПК. Разследващият
полицай уведомил ВОП, че на 21.04.2020 г., с първото действие по
разследването, в случая - оглед на местопроизшествие, е започнато ДП за
това, че същия ден пациент в отделение по „Пулмология и фтизиатрия“ на
МБАЛ „Св.Петка“ гр.Видин е паднал от втория етаж на сградата и в
резултата на падането е починал - престъпление по чл.115 от НК. На
22.04.2020 г. преписката е разпределена на прокурор Кирил Кирилов, който с
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постановление от същия ден дал указания по разследването. Срокът за
разследване е удължен своевременно. Няма действия, извършени извън срока
за разследване. Делото периодично е докладвано по реда на чл. 203 от НПК.
На 26.10. 2020 г. ДП е получено в ОП- Видин с мнение за прекратяване по чл.
24, ал.1,т.1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е записано,
че няма доказателства за умишлено умъртвяване на лицето. В диспозитива
на постановлението е указано препис от него да се изпрати на наследниците
на починалия. Посочено е, че може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Видин. Спазен е срокът по чл. 242, ал.5 от НПК.
Срокът за разследване е удължен своевременно. Приложена е разписка за
получаване.
Проверени още:
Пр.пр. № 1169/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-73/18 г. по
описа на ОД-МВР-Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов;
Пр.пр. № 1611/2020 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-253/2020 г. по
описа на РУ-МВР-Белоградчик с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов;
Пр.пр. № 1130/2020 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-502/2020 г. по
описа на РУ-МВР-Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов;
Пр. пр. № 2322/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП № 179/2019 г. по
описа на ТО при МРР „Дунавска“ с наблюдаващ прокурор Ваня Ненкова;
Пр. пр. № 1515/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП № 678/2019 г. по
описа на РУМВР - Видин с наблюдаващ прокурор Ваня Ненкова;
Пр. пр. № 1881/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП № ЗМ-856/2019 г.
по описа на РУМВР - Видин с наблюдаващ прокурор Ваня Ненкова.
Пр.пр. № 1887/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-219-/2018 г.
по описа на РУП-Белоградчик, с наблюдаващ прокурор Владислав Влашев.
Пр.пр. № 1311/2013 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-400-/2013 г.
по описа на РУП-Белоградчик, с наблюдаващ прокурор Владислав Влашев.
Пр.пр. № 1759/2020 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-698/2020 г. по
описа на РУП- Видин, с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов.
Пр.пр. № 1866/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-848/2019 г. по
описа на РУП- Видин, с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов.
Пр.пр. № 1188/2020 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-519/2020 г. по
описа на РУП- Видин, с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов.
Пр.пр. №1839/2020г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ- 724/20г. по
описа на РУ гр.Видин, наблюдаващ прокурор Кирил Кирилов;
Пр.пр. №147/2019г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ- 52/19г. по описа
на РУ гр.Видин, наблюдаващ прокурор Кирил Кирилов;
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Пр.пр. №533/2019г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ- 84/19г. по описа
на РУ гр.Белоградчик, наблюдаващ прокурор Кирил Кирилов.
Постановленията за прекратяване на наказателното производство са
изготвени в срок от наблюдаващите прокурори, обосновани са и подробно
мотивирани. В тях се съдържат указания за срока за обжалване и органа,
пред който може да бъде направено това.
Приложени са разписки за доставяне на постановленията за
прекратяване на наказателното производство.
В наблюдателните преписки се съдържат копия от постановленията
за привличане на обвиняем. Приложени са и протоколи за извършени доклади
по чл. 226 от НПК.
В постановлението за прекратяване на наказателното производство
прокурорът винаги се произнася относно веществените доказателства.
6. Удължаване на срока на разследване по досъдебните
производства.
Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване за 2019
г. са общо 656 броя, като са уважени 652 броя, а неуважени – 4 броя.
Направените искания от наблюдаващите прокурори за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на ОП - Видин за
2019 г. са общо 470 броя, като всички са уважени.
Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване за 2020
г. са общо 691, като са уважени 688 броя, а неуважени – 3 броя.
Направените искания от наблюдаващите прокурори за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на ОП - Видин за
2020 г. са общо 539, като всички са уважени.
7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството.
7.1. ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца за 2019
г. са 112 броя.
ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца за 2020 г.
са 85 броя.
Основни причини за продължителността на разследването:
1. Фактическата и правна сложност на делата, която се
извлича от вида на разследваните престъпления, вида и броя на
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следствените действия, които следва да се извършат за разкриване на
обективната истина, обема на събраните доказателства,
подлежащи на анализ и др.;
2. Недостиг на вещи лица в съдебния район и несвоевременно
изготвяне на експертизи.
3. Трудности във връзка с издирването на свидетели –
очевидци.
Предприети мерки от прокурора:
Даване на указания по разследването по чл.196, ал. 1, т. 2 от НПК от
наблюдаващите прокурори;
Периодичен контрол от наблюдаващите прокурори, както за
срочността при разследването на делата, така и за предстоящо изтичане
на сроковете за разследване;
Изпращане на напомнителни писма, във връзка със забавяне
изготвянето на експертизи до назначения експерт, изискване на справки за
извършените действия по разследването, доклади.
7.2. ДП, по които от привличането на обвиняемия са изтекли
повече от две години.
През 2019 г. по едно ДП от привличането на лице към наказателна
отговорност са изтекли повече от две години - прокурорска преписка
№2017/2013 г., ДП №192/2013 г. с наблюдаващ прокурор Кирил
Кирилов. Причината за продължителността на разследването е
неустановяване местонахождението на важен свидетел. Предприети са
мерки за издирване на свидетеля, като в резултат на това същият е
установен и разпитан.
През 2020 г. няма ДП, по които от привличането на обвиняемия да са
изтекли повече от две години.
7.3. ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК
През 2019 г. и 2020 г. – няма дела, по които наблюдаващият прокурор е
упражнил правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК .
7.4. ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал. 1, т. 5 от НПК през 2019 г. и 2020 г. – няма такива.
8. Внесени в съда искания за:
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8.1. Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73,
ал. 3 НПК:
През 2019 г. и през 2020 г. няма изготвени предложения за вземане на
обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 НПК.
Вземане на мерки за неотклонение:
През 2019 г. са направени 8 предложения за вземане на МНО
„Задържане под стража”, като всички са уважени, неуважени - няма.
През 2019 г. е подаден един протест срещу МНО, изготвен от
прокурор Вл. Влашев и той е уважен.
През 2020 г. са направени 14 предложения за вземане на МНО
„Задържане под стража”, като всички са уважени, неуважени – няма.
Подадените протести срещу МНО през 2020 г. са 2 броя:
- от прокурор Вл. Влашев – 1 протест, неуважен;
- от прокурор Ива Рангелова – 1 протест, неуважен.
За вземане на МНО
внесени предложения.

„Домашен арест” през 2019 г. и 2020 г. няма

9. Наказателни производства на специален надзор.
През 2019 г. и 2020 г. са били наблюдавани 2 броя наказателни
производства на специален надзор:
- Пр.пр. № 1037/2011 г., ДП № 4/2012 г. по описа на Окръжен следствен отдел
в ОП - Видин, с наблюдаващ прокурор Вл. Влашев, за престъпление по чл. 283а от
НК. Постановена е присъда по НОХД № 732/2019 г. по описа на ОС - Видин /не е
влязла в сила/.
- Пр.пр. № 1279/2014 г., ДП № 51/2014 г. по описа на НСлС-София, с
наблюдаващ прокурор Мирослав Костов, за престъпление по чл.123 и 282 от НК.
Постановени са оправдателни присъди по НОХД № 275/2016 г. по описа на ОС Видин /не са влезли в сила/.

10. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 от НПК.
За 2019 г. и за 2020 г. няма ДП, по които прокурорът да се е произнесъл
след срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.
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ІV. ПРОВЕРКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР,
НА ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ
1. Наказателно-съдебен надзор:
2019 г.
Внесени обвинителни актове. През 2019 г. ОП - Видин е внесла в
съда 27 обвинителни акта, както следва:
- Ваня Ненкова – 1 бр.;
- Вергил Дуцов – 7 бр.;
- Вл. Влашев – 7 бр.;
- Кирил Кирилов – 3 бр.;
- Мирослав Костов – 8 бр.;
- Маруся Илиева – 1 бр.
По досъдебни производства, образувани през годината, внесените
обвинителни актове са 4 броя, а 23 броя са по ДП, образувани в предходни
години.
Върнатите от съда дела, внесени с обвинителни актове са 7 броя,
върнати с определение на съда са 3 броя, върнати с разпореждане на съда – 4
броя, от тях са протестирани 4 броя, като протестите са неуважени.
Решените от съда дела по обвинителен акт през 2019 г. са 19 броя.
Осъдителните присъди по общия ред са 4 броя, от тях протестирани няма.
Оправдателни присъди по делата, разглеждани по общия ред - няма.
Осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК (чл. 371 и сл. от НПК)
са 4 броя, като няма протестирани. Няма оправдателни присъди по глава
ХХVІІ от НПК.
Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство (чл. 381 от НПК) през 2019 г. са 11, като всички са одобрени
от съда.
Разгледани от съда споразумения. През 2019 г. са постигнати 11
споразумения по реда на чл. 384 от НПК в хода на съдебното следствие,
всички са одобрени от съда.
2020 г.
Внесени обвинителни актове. През 2020 г. ОП - Видин е внесла в съда
29 обвинителни акта, както следва:
- Ваня Ненкова – 3 бр.
- Вергил Дуцов – 9 бр.
- Вл. Влашев – 5 бр.
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- Кирил Кирилов – 2 бр.
- Лилия Цветкова – 3 бр.
- Мирослав Костов – 7 бр.
По досъдебни производства, образувани през годината, внесените
обвинителни актове са 6 броя, а 23 броя са по ДП, образувани в предходни
години.
Върнатите от съда дела, внесени с обвинителни актове са 2 броя.
Върнати с разпореждане на съда са 2 броя ОА, двата са протестирани и
протестите не са били уважени. Върнати ОА с определение на съда – няма.
Решените от съда дела по обвинителен акт през 2020 г. са 23 броя.
Осъдителните присъди по общия ред за периода са 11 броя, от тях е
протестирана една присъда, а протестът е неразгледан. По делата,
разглеждани по общия ред е произнесена една оправдателна присъда,
протестирана е, но протестът не е разгледан.
Осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК (чл. 371 и сл. от НПК)
са 6 броя, не са били протестирани. Няма оправдателни присъди по глава
ХХVІІ от НПК.
Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство (чл. 381 от НПК) през 2020 г. са 4 и всички са одобрени от
съда.
Разгледани от съда споразумения. През 2020 г. са постигнати 8
споразумения по реда на чл. 384 от НПК в хода на съдебното следствие,
всички са одобрени от съда.
Проверени на случаен принцип дела, внесени в съда с обвинителен
акт и дела, по които по време на съдебното следствие е
постигнато споразумение през 2019 г. и 2020 г.:
Пр. пр. № 2642/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП № 1119/2018 г. по
описа на РУМВР-Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 21.08.2020 г. с мнение за предаване
обвиняемия П.П. на съд за извършено престъпление по чл.277а, ал.3 вр.с ал.2
от НК. В наблюдателната преписка е приложено постановление за
привличане на обвиняемия П.П. от 10.07.2020 г., докладвано по реда на
чл.219, ал.1 от НПК, което е удостоверено с подпис на наблюдаващия
прокурор, дата и печат на прокуратурата. На 24.08.2018 г. е внесен ОА в ОСВидин срещу П.П. за престъпление по чл.277а, ал.3, вр.с ал.2 от НК. В
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал. 2, 3 и 4 от НПК
задължителни реквизити.
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Със споразумение по НОХД №152/2020 г. по описа на ОС-Видин,
сключено по реда на чл.384 от НПК между обвиняемия, неговия защитник и
наблюдаващия прокурор, на подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от
свобода” за срок от 6 месеца, чието изпълнение е отложено по реда на чл.66,
ал.1 от НК за период от 3 години. Споразумението включва съгласие по
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Към преписката е
приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението;
Пр. пр. № 1679/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП № 131/2018 г. по
описа на МВР-Видин с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в ОП на 14.09.2020 г. с мнение за предаване обвиняемия Г.Г. на
съд за извършено престъпление по чл.343, ал.4, вр. с чл.343, ал.3, б.“б“, пр.1,
вр. с ал.1, вр.с чл.342, ал.1 от НК и чл.20, ал.1 и чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП и
чл.63, ал.2, т.1 от ПП на ЗДвП. В наблюдателната преписка е приложено
постановление за привличане на обвиняемия Г.Г. от 20.07.2020 г.,
докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК, което е удостоверено с подпис
на наблюдаващия прокурор, дата и печат на прокуратурата. На 29.09.2020
г. е внесен ОА в ОС-Видин срещу Г.Г. за посоченото престъпление. В
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал. 2, 3 и 4 от НПК
задължителни реквизити.
С присъда от 24.11.2020 г. по НОХД №171/2020 г. по описа на ОСВидин Г.Г. е признат за виновен в извършване на престъплението, в което е
обвинен и му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3
години, което следва да изтърпи при условията на общ режим, както и
наказание „Лишаване от право да упражнява определена професия – шофьор
на МПС“ за срок от 3 години. Към преписката е приложено копие от
присъдата и мотивите към нея, както и решение на САС, с което
присъдата е изменена и е определено наказание „Лишаване от свобода“ за
срок от 3 години, чието изтърпяване да бъде отложено;
Пр.пр.№ 955/2020 г. по описа на ОП - Видин, ДП № ЗМ-429/2020 г. по
описа на РУП-Видин при ОД на МВР, с наблюдаващ прокурор Ваня Ненкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП - Видин на 23.09.2020 г. с мнение за
предаване на М.М. на съд. На 07.10.2020 г. е внесен обвинителен акт в ОС –
Видин за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т.4, вр. чл. 198, ал. 1, вр.
чл. 29, ал. 1, б”а” и б”б” от НК.
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В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4
от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 177/2020 г. по
описа на ОС - Видин.
На 14.06.2021 г. е одобрено споразумение за решаване на наказателното
производство по НОХД №177/2020 г. по описа на ОС - Видин между
обвиняемия, защитника и прокурор Ваня Ненкова, в което обвиняемият
М.М. се е признал за виновен за извършено престъпление по чл. 199, ал.1,
т.4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б”а” и б„б” от НК и страните са се
споразумели да му бъде наложено наказание „ЛОС” от 1 година и 2 месеца,
което да изтърпи при условията на чл. 57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС. Към
преписката е приложено споразумението и акта на съда, одобрил
споразумението;
Пр.пр.№ 2675/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП № ЗМ-88/2018 г. по
описа на ГПУ-Видин, с наблюдаващ прокурор Владислав Влашев. /Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в ОП - Видин на 15.08.2019 г. с мнение за предаване Л.П. на съд.
На 16.08.2019 г. е внесен обвинителен акт в ОС – Видин по обвинението Л.П.
за извършено престъпление по чл. 242, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 и по чл. 354а,
ал.1 от НК.
В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4
от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 193/2019 г. по
описа на ОС - Видин.
На 29.11.2019 г. е одобрено споразумение за решаване на наказателното
производство по НОХД №193/2019 г. по описа на ОС - Видин между
обвиняемия, защитника и прокурор Вл..Влашев, в което обвиняемият Л.П.
се е признал за виновен за извършено престъпление по чл. 242, ал. 2, вр. чл.
18, ал. 1 и по чл. 354а, ал.1 от НК и страните са се споразумели да му бъде
наложено наказание „ЛОС” от 3 години, а на основание чл.55, ал.1 ал.3 от
НК - да не бъде наложено предвиденото наказание „Глоба” за престъплението
по чл. чл. 242, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 и е наложено наказание за престъпление
по чл. 354а, ал.1 от НК – „ЛОС” за срок от 1 година, а на основание чл.55,
ал.1 ал.3 от НК - да не бъде наложено предвиденото наказание „Глоба”. На
основание чл. 23, ал.1 от НК е определено едно наказание, най-тежкото от
определените наказания, а именно - „ЛОС” за срок от 3 години, което да бъде
изтърпяно в затвор, съобразно чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален
„общ” режим. Към преписката е приложено споразумението и акта на съда,
одобрил споразумението;
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Пр. пр. № 2457/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП № ЗМ 962/2018 г.
по описа на РУ на МВР- Видин, с наблюдаващ прокурор Кирил Кирилов.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 04.03.2020 г. с мнение за предаване
обвиняемия В.В. на съд за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и
чл.354а, ал.1, пр. четвърто от НК. В наблюдателната преписка е приложено
постановление от 15.03.2019 г. за привличане на обвиняем, докладвано по
реда на чл.219, ал.1 от НПК. На 09.03.2020 г. е внесен ОА в ОС- Видин
срещу В.В. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал. 2, 3 и
4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД №53/20 г. по
описа на ВОС. С определение от 30 юни 2020 г. по НОХД №53/20 г. по описа
на ОС - Видин е одобрено споразумение, сключено между прокурора,
обвиняемия и неговия защитник, по силата на което подсъдимият се признал
за виновен в извършване на горепосоченото престъпление и страните са се
съгласили да му бъде наложено едно общо наказание „Лишаване от свобода“
за срок от 2 години, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал.1 от НК да бъде
отложено за срок от 3 години и 6 месеца. Наред с това, му било наложено
наказание „Глоба“ в размер на 500 лв. по силата на споразумението, а
предметът на престъплението - високорисково наркотично вещество - кокаин
следвало да бъде унищожен. Копие от определението на съда е приложено
към наблюдателните материали;
Пр. пр. № 1374/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП № 113/2019 г. по
описа на ОД МВР- Видин, с наблюдаващ прокурор Лилия Цветкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 03.07.2020 г. с мнение за предаване
обвиняемите В.И и Р.М. на съд за извършено престъпление по чл.249, ал.1,
вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК. В наблюдателната преписка
са приложени 2 бр. постановления от 05.03.2020 г. за привличане на
обвиняем, докладвани по реда на чл.219, ал.1 от НПК. На 13.07.2020 г. е
внесен ОА в ОС - Видин срещу В.И и Р.М. В обвинителния акт са посочени
изброените в чл.246, ал. 2, 3 и 4 от НПК задължителни реквизити.
С присъда от 26.08.2020 г. по НОХД №109/2020 г. по описа на Окръжен
съд – Видин на подсъдимите са наложени съответно наказание „Лишаване от
свобода” за срок от 1 година и 6 месеца, чието изтърпяване е отложено на
осн. чл. 66, ал.1 от НК за срок от 3 години и наказание „Лишаване от
свобода” за срок от 1 година и 4 месеца, чието изтърпяване е отложено на
осн. чл. 66, ал.1 от НК за срок от 3 години. Копия от присъдите са
приложени към наблюдателните материали.
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Проверени още:
Пр.пр. №1544/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП №27/2018 г. по
описа на ГПУ-Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов;
Пр.пр. № 836/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП №31/2019 г. по описа
на ГПУ-Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов;
Пр.пр. №2123/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП №66/2018 г. по
описа на ГПУ-Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов;
Пр.пр. №2458/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП №221/2018 г. по
описа на ОД на МВР-Видин с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов;
Пр.пр. №2483/2018 г. по описа на ОП - Видин, ДП №3683 ЗМ242/2018 г. по описа на ОДМВР-Видин с наблюдаващ прокурор Вергил
Дуцов;
Пр. пр. №609/2017 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-29/2018 г. по
описа на РУ на МВР-Белоградчик с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов;
Пр.пр. №1402/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП №528/2019 г. по
описа на РУП-Видин, с наблюдаващ прокурор Ваня Ненкова;
Пр.пр. №34/20 г. по описа на ОП - Видин, ДП №147/2019 г. по описа на
РУ-Кула, наблюдаващ прокурор Лилия Цветкова;
Пр.пр. №2515/16 г. по описа на ОП - Видин, ДП №89/2016 г. по описа
на ГПУ- Видин, наблюдаващ прокурор Лилия Цветкова;
Пр.пр. №144/20 г. по описа на ОП - Видин, ДП №50/2020 г. по описа на
РУ-Видин, наблюдаващ прокурор Владислав Влашев;
Пр.пр. №1349/14 г. по описа на ОП - Видин, ДП №438/2015 г. по описа
на РУ-Видин, наблюдаващ прокурор Владислав Влашев;
Пр.пр. №1873/1 г. по описа на ОП - Видин, ДП №680/2019 г. по описа
на РУ на МВР - Видин, наблюдаващ прокурор Владислав Влашев;
Пр.пр. №1017/20 г. по описа на ОП - Видин, ДП №30/20 г. по описа на
ГПУ- Видин, наблюдаващ прокурор Кирил Кирилов;
Пр.пр. №2614/18 г. по описа на ОП - Видин, ДП №84/20 г. по описа на
ГПУ- Видин, наблюдаващ прокурор Кирил Кирилов;
Пр.пр. №458/19 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-36/19 г. по описа
на ОД МВР- Видин, наблюдаващ прокурор Кирил Кирилов.
Извършената проверка по делата, внесени в съда с обвинителен акт и
приключили с присъда или със споразумение по чл. 384 от НПК установи, че
наблюдаващите прокурори изготвят актовете си в срока по чл. 242, ал. 4 от
НПК.
В обвинителните актове са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, 3 и 4
от НПК задължителни реквизити.
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Прокурорските дела са подредени хронологично, съдържат всички
призовки, съобщения и други документи, необходими на прокурора за
участието му в съдебно заседание по съответното дело. В тях са
приложени постановления за привличане на обвиняемо лице.
Приложени са копия от съдебните актове с които приключват
делата.
Върнатите от съда дела са както следва:
През 2019 г. ОП - Видин е била със 7 броя върнати от съда дела,
внесени с ОА, а през 2020 г. върнатите от съда дела, внесени с ОА са 2
броя.
Най-често основанията за връщане на делата от съда в ОП-Видин и в
районните прокуратури през 2019 г. и 2020 г. са:
- констатирани от съда пропуски при изготвянето на обвинителния
акт, които са в голяма степен очевидни и са могли да бъдат избегнати при
прецизна работа на прокурора – раздел ІІI, т.2 от Анализ на причините за
връщане на делото на прокурора, на Приложение № 5 към Указания на
Главния прокурор на РБ за подобряване организацията на работата в
Прокуратурата на РБ по наказателно-съдебния надзор;
- допуснати на досъдебното производство отстраними съществени
нарушения на процесуалните правила в хода на разследването, довело до
ограничаване на процесуалните права на обвиняемия - раздел ІІI, т.1 от
Анализ на причините за връщане на делото на прокурора, на Приложение №
5 към Указания на Главния прокурор на РБ за подобряване организацията на
работата в Прокуратурата на РБ по наказателно- съдебния надзор.
В същото време следва да бъде отбелязано, че през 2020 г. броят на
върнатите обвинителни актове значително е намалял спрямо предходната
година, което е положителна тенденция и знак за подобряване на работата
на прокурорите от ОП-Видин.
Окръжният прокурор и прокурорите в ОП - Видин са предприели
разнообразни мерки за намаляване броя на делата, върнати от съда на
прокурора. Мерките се състоят най-вече в периодични събирания на
прокурорите от региона на ОП-Видин и обсъждане причините за върнатите
дела. През отчетния период, предвид пандемията от Ковид-19, този график
е нарушен, но резултатите от предходните обсъждания са оказали своето
влияние.
Прокурорите от ОП – Видин провеждат и срещи с разследващите
органи (следователи и разследващи полицаи) за обсъждане на водените
разследвания, дават се указания за съобразяване със съдебната практика и
недопускане за в бъдеще на пропуски при наличие на сходни казуси.
Акцентира се върху прецизното изготвяне на актовете, съобразно
изискванията на НПК.
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Проверени на случаен принцип дела, внесени в съда със
споразумение за решаване на делото в досъдебното производство /по чл.
381 от НПК/
Пр. пр. № 1433/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП №3/2019 г. по
описа на сектор БОП-Видин, с наблюдаващ прокурор Лилия Цветкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП – Видин на 22.07.2020 г. с мнение за
предаване на съд на обвиняемия Н.М. за извършено престъпление по чл.249,
ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК. Същият е привлечен за посоченото престъпление
с постановление от 16.07.2020 г., докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК,
което е удостоверено с подпис на наблюдаващия прокурор, дата и печат на
прокуратурата. На 06.08.2020 г. делото, ведно с изготвено споразумение, е
изпратено на ОС-Видин. Образувано е НОХД №144/2020 г. на ОС-Видин. В
преписката е приложено сключеното между обвиняемия, неговия защитник и
прокуратурата споразумение за решаване на наказателното производство по
реда на чл.381 от НПК, в което обвиняемият се е признал за виновен и
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от 6 месеца, чието изпълнение да бъде отложено за срок от 3
години на основание чл.66, ал.1 от НК. Споразумението включва съгласие по
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Към преписката е
приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението;
Пр. пр. № 1077/2020 г. по описа на ОП - Видин, ДП №35 /2020 г. по
описа на ГПУ- Видин, с наблюдаващ прокурор Ваня Ненкова. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в ОП – Видин на 27.07.2020 г. с мнение за предаване на съд на
обвиняемия за извършено престъпление по чл.278а от НК. На 28.07.2020 г.
между прокурора, обвиняемия и неговия защитник е сключено споразумение
по силата на което обвиняемия се е признал за виновен в извършване на
престъпление по чл.278а, ал.4, вр. ал.3, вр. с чл.18, ал.1 от НК и се е съгласил
да му бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години,
чието изпълнение на осн. чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 5
години. Страните се споразумели веществените доказателства, които
представляват културна ценност да бъдат отнети в полза на държавата, а
останалите - да бъдат върнати на извършителя. Същия ден наблюдаващият
прокурор го внесъл в ОС - Видин за одобрение. Съдържанието на
споразумението е съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК. С определение от
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28.07.2020 г. по ЧНД №93/20 г. по описа на ОС - Видин споразумението било
одобрено.

Проверени още:
Пр. пр. № 1232/2015 г. по описа на ОП - Видин, ДП №205/2015 г. по
описа на ОД на МВР-Видин, с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов;
Пр. пр. № 212/2020 г. по описа на ОП - Видин, ДП №ЗМ-1079/2019 г.
по описа на ОДМВР-Видин, с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов;
Пр. пр. № 1477/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП №16/2019 г. по
описа на ГПУ- Брегово, с наблюдаващ прокурор Вергил Дуцов;
Пр. пр. № 1640/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП № ЗМ 146/2019 г.
по описа на ТО-Видин МРР“Дунавска“ с наблюдаващ прокурор Вергил
Дуцов.
Проверката установи, че в случаите на сключване на споразумение в
досъдебното производство /чл.381 от НПК/ в наблюдателните преписки
винаги се прилага копие от акта на съда, одобрил споразумението.
ВНЕСЕНИ през 2019 г. 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 от НК - няма.
Няма прекратени в предвидените от закона случаи. Върнати от съда
предложения – също няма.
ВНЕСЕНО в съда през 2020 г. е едно предложение по реда на
чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание при условията на чл.78а от
НК. Решено от съда е едно предложение за освобождаване от наказателна
отговорност при условията на чл.78а от НК, няма прекратени такива
предложения в предвидените от закона случаи, върнати от съда предложения
– също няма.

Проверено беше предложението, внесено в съда по реда на чл.
375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание при условията на чл. 78а от НК:
Пр. пр. № 228/2019 г. по описа на ОП - Видин, ДП № 259/2018 г. по
описа на ОД на МВР - Видин с наблюдаващ прокурор Мирослав Костов.
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/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производство е за
престъпление по чл.255, ал.4, вр. с ал.3, вр. с ал.1, т.1, т.5 и т.6, вр. с чл.26,
ал.1 от НК. Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП - Видин на
07.10.2020 г. с мнение за предаване обвиняемия П.Д. на съд. С постановление
от 09.10.2020 г. е внесено предложение в ОС – Видин за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на
чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е записано,
че причинените имуществени вреди са възстановени изцяло и са налице
предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №178/2020 г. по описа
на ОС – Видин. Към преписката е приложено копие от решението на съда
от 13.11.2020 г. за наложено административно наказание „Глоба” в размер
на 1200 лева и мотивите към него.
Добра практика в ОП – Видин е към наблюдателната преписка на
делата, внесени в съда с предложения по реда на чл. 375 от НПК да се
прилага копие от акта на съда.

УЧАСТИЕ на прокурорите в съдебни заседания по наказателни
дела.
През 2019 г. прокурорите от ОП - Видин са участвали в общо 175
заседания по наказателни дела, от които 33 – първоинстанционни и 142 – по
въззивни дела, имат и 6 участия по други ВНЧД.
47 са участията в съдебни заседания по МНО, от които - 18 участия
пред първоинстанционен съд и 29 участия пред въззивен съд.

Прокурор /име/

Първоинстанционни
дела

Въззивни дела

Общо

Ваня Ненкова

1

7

8

Вергил Дуцов

10

38

48

Вл. Влашев

6

38

44

Кирил Кирилов

2

0

2

Лилия Цветкова

2

24

26
56

Маруся Илиева

1

3

4

Мирослав Костов

7

31

38

Пролетка
Велкова

4

1

5

Общо

33

142

175

Прокурор /име/

Внесени МНО пред
първоинстанционен
съд

участие пред
въззивен съд по
МНО

Участие в други
ВНЧД

Вергил Дуцов

1

1

0

Вл. Влашев

6

6

1

Кирил Кирилов

2

0

0

Лилия Цветкова

3

5

1

Маруся Илиева

0

3

2

Мирослав Костов

6

14

2

Общо

18

29

6

През 2020 г. прокурорите от ОП - Видин са участвали в общо 117
заседания по наказателни дела, от които 72 – първоинстанционни и 45 – по
въззивни дела, имат и 8 участия по други ВНЧД.
45 са участията в съдебни заседания по МНО, от които - 11 участия
пред първоинстанционен съд и 34 участия пред въззивен съд.
Прокурор /име/

Ваня Ненкова

Първоинстанционни
дела

Въззивни дела

Общо

3

7

10
57

Вергил Дуцов

20

5

25

Вл. Влашев

17

3

20

Кирил Кирилов

3

0

3

Лилия Цветкова

8

23

31

Мирослав Костов

21

7

28

Общо

72

45

117

Прокурор /име/

Внесени МНО пред
първоинстанционен
съд

участие пред
въззивен съд по
МНО

Участие в други
ВНЧД

Ваня Ненкова

2

13

1

Вергил Дуцов

0

0

0

Вл. Влашев

2

5

1

Кирил Кирилов

4

0

0

Лилия Цветкова

3

6

3

Мирослав Костов

0

10

3

Общо

11

34

8

2. Организация по изпълнение на наказанията.
2019 г.
Приведените присъди в изпълнение са 13 броя; неприведени присъди
в срок – няма; отлагания на изпълнението на наказанието – също няма.
2020 г.
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Приведените присъди в изпълнение са 11 броя; неприведени присъди
в срок – няма; отлагания на изпълнението на наказанието – също няма.
Организацията по изпълнението на наказанията се проследи въз
основа на материалите по присъдните преписки и по водената в ОП - Видин
Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди.
На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки:
Присъдна преписка № Р-000012/2019 г. с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов.
С присъда № 93/24.09.2019 г. по НОХД № 149/2019 г. по описа на ОС –
Видин подсъдимият К.Н. от гр. Видин е осъден за извършено престъпление
по чл. 149, ал. 5, т. 3, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б “а“ и „б“ от НК
и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 години, което
да бъде изтърпяно при първоначален „Строг“ режим.
На 18.10.2019 г. ОС - Видин изпраща на ОП - Видин препис от присъда
от 24.09.2019 г. по НОХД № 149/2019 г. по описа на ОС – Видин, с която
подсъдимият К.Н.от гр. Видин е признат за виновен и осъден за извършено
престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 3, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б
“а“ и „б“ от НК, ведно с мотивите към нея.
На 18.10.2019 г. прокурор Мирослав Костов от ОП – Видин изпраща
присъда № 93/24.09.2019 г. ОС – Видин по НОХД № 149/2019 г. по описа на
ОС – Видин, с която подсъдимият К.Н. от гр. Видин е осъден за извършено
престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 3, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б
“а“ и „б“ от НК и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ от 6
години, което да бъде изтърпяно при първоначален „Строг“ режим на
началника на Затвора – гр.Враца. Освен присъдата на ОС-Видин са
приложени мотивите към нея и справка за съдимост на лицето.
С писмо от 18.10.2019 г. до Директора на ОД на МВР – Видин, на
основание чл. 145, ал. 1, т. 5 и 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ, прокурор М.Костов
предлага на Директора да се произнесе съгласно делегираните със заповед Iз1903/21.10.2009 г. на Министъра на вътрешните работи правомощия по чл. 78
от Закона за българските лични документи, като бъде наложена
принудителна административна мярка „Забрана за напускане на пределите на
страната” на К.Н.
На 24.10.2019 г. в ОП-Видин е получено писмо от Областна дирекция
на МВР –Видин сектор „БДС” с информация, че на лицето К.Н. е била
наложена мярка по чл. 75, т. 3 по ЗБДС със заповед №1900…..от 22.10.2019 г.
на Директора на ОД на МВР-Видин.
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На 30.10.2019 г. в ОП - Видин е получено писмо от ГД”ИН” -Затвор –
Враца, с което уведомяват, че е приведено в изпълнение наказанието
„Лишаване от свобода” за срок от 6 години на К.Н. с начало на наказанието 09.10.2019 г., което осъденият да изтърпи при първоначален „Строг“ режим,
като се зачита изтърпяно от него наказание, считано от 04.11.2018 г. до
09.10.2019 г. – 11 м. и 5 дни.
С писмо от 30.10.2019 г. ОП – Видин е уведомила ОС – Видин, че на
09.10.2019 г. е приведено в изпълнение наказанието „Лишаване от свобода”
за срок от 6 години на К.Н. по НОХД №149/2019 г. по описа на ОС-Видин.
Проверени още:
Присъдна преписка № Р-000012/2020 г. с наблюдаващ прокурор
Мирослав Костов.
Материалите относно изпълнението на наказанията се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки.
От проверените присъдни преписки се установи, че писмата до
съответните служби за привеждане в изпълнение на наказанията се
изпращат в срока на чл. 416, ал. 6 от НПК.
Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията са напълно идентични с материалите по
присъдните преписки. Проверката на книгата се извършва ежемесечно от
прокурора по този надзор.
4. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.
Гражданските дела с участие на прокурор през 2019 г. са общо 51 броя:
По прокурори са разпределени, както следва:
- Ваня Ненкова – 6 бр.;
- Вергил Дуцов – 9 бр.;
- Вл. Влашев – 4 бр.
- Лилия Цветкова – 17 бр.;
- Маруся Илиева – 12 бр.;
- Мирослав Костов – 3 бр.
Предявените граждански искове от прокурор са 3 бр. Обжалваните
съдебни решения от прокурор са 2 бр.
Гражданските дела с участие на прокурор през 2020 г. са общо 19 броя:
По прокурори са разпределени, както следва:
- Ваня Ненкова – 8 бр.;
- Вергил Дуцов – 3 бр.;
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- Кирил Кирилов – 1 бр.;
- Лилия Цветкова – 6 бр.
- Мирослав Костов – 1 бр.
Предявен е един граждански иск от прокурор – от пр.Кирил Кирилов.
Ожалвано е едно съдебно решение от прокурор – от пр.Владислав Влашев.
5. АДМИНИСТРАТИВНО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.
Административните дела с участие на прокурор през 2019 г. са общо
304 броя, от тях 34 са първоинстационни дела, разгледани в 36 съд. заседания;
прокурор Кирил Кирилов е участвал в 34 бр.административни дела. Участието
на прокурор по закон е било по 27 бр.адм.дела, по указание на ГП са 5 бр. и по
2 бр. участието е по преценка на прокурора.
Второинстационните адм. дела са 267, разгледани са в 284 съд. заседания.
Административните дела с участие на прокурор през 2020 г. са общо
304 броя, от тях 61 са първоинстационни дела, разгледани в 64 съд. заседания;
прокурор Кирил Кирилов е участвал в 61 бр. Участието на прокурор по закон е
било по 61 бр.адм.дела, по указание на ГП – няма, с участие по преценка на
прокурора – няма адм.дела. Второинстационните адм.дела са 236, разгледани са
в 247 съд. заседания.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ
И ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ПРАВАТА НА
ГРАЖДАНИТЕ.
2019 г.
1.Получените и образувани преписки са общо 52 бр. От тях
новообразуваните по инициатива на прокурора са 49 бр., а образувани по
искане на граждани и организации – 3 бр.
2.Решените преписки са 39 бр., подадените протести са 30 бр., като 22 са
уважени, а 8 са неразгледани; участие в административни дела - 320.
3.Останалите нерешени преписки в края на периода са 13 бр.
2020 г.
1.Получените и образувани преписки са общо 48 бр. От тях
новообразуваните по инициатива на прокурора са 46 бр., а образуваните по
искане на граждани и организации – 2 бр.
2.Решените преписки са 48 бр., подадените протести – 16 бр., като
всички са уважени, неразгледани – няма; участие в административни дела 311.
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3.Останали нерешени преписки в края на периода – няма.
По време на проверката беше извършена и контролна проверка по
Акт за резултатите от комплексната плановата проверка в Окръжна
прокуратура – Видин, извършена по Заповед ПП-01-27/11.05.2016 г. на
главния инспектор на ИВСС.
Със Заповед №224/11.07.2016 г. административният ръководител на
ОП – Видин М.Илиева е разпоредила:
I.Прокурорите в ОП-Видин:
В срок до 25.07.2016 г. да извършат преглед на възложените им и
неприключени преписки и досъдебни производства /в това число и спрените/,
като:
- по назначени по преписките проверки, където не е указан срок за
извършването, незабавно да се определи такъв и се уведоми органа, на
когото е възложена проверката;
- при бъдещо възлагане на проверки стриктно да се съблюдава
изискването за определяне на срок за извършване и се контролира
спазването му.
По всички неприключени досъдебни производства, при извършване на
доклада по чл. 219, ал. 1 от НПК, освен подпис, прокурорът да поставя и
дата на докладването.
Докладът по чл. 226, ал. 1 от НПК, ако не е в писмена форма, да се
отбелязва в делото и в наблюдателната преписка датата и начина на
докладване /по телефона, устно и др./.
По всички спрени ДП да се изискват периодично писмени справки за
проведени оперативно – издирвателни мероприятия, което следва да се
отбелязва в постановлението по чл. 245 от НПК.
II. Следователите от отдел „Следствен“:
1.Стриктно да спазват разпоредбата на чл. 235 от НПК за незабавно
изготвяне на писмено мнение след приключване на разследването и
изпращане на делото на прокурор.
2.Завеждащият отдел „Следствен“ към ежемесечните справки за
приключените от следовател дела да изисква и прилага справка, отразяваща
датата на последното процесуално – следствено действие по делото,
датата на изготвяне на заключителното мнение и дата на изпращане на
делото на съответната прокуратура.
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Установи се, че административният ръководител на ОП - Видин е
взел мерки и е изпълнил препоръките за подобряване на организацията на
административната дейност на прокуратурата, като препоръките на
ИВСС са съобразени в разпорежданията, дадени със Заповед
№224/11.07.2016 г.

Въз основа на извършената от ИВСС проверка в ОП – Видин се
налагат следните
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ:
1. Окръжният прокурор и административен ръководител на ОП - Видин
е създал добра организация на административната дейност в ОП - Видин.
Спазва се строго принципът на случайния подбор при разпределението на
преписките и делата в съответствие със Закона за съдебната власт и
заповедите на главния прокурор. Данните в Унифицираната информационна
система на ПРБ се въвеждат регулярно, деловодните книги се водят добре.
2. По всички наблюдателни преписки е приложен протокол от
случайното разпределение.
3. Прокурорите в ОП - Видин се произнасят по преписките и
досъдебните производства в законните срокове по чл. 242, ал.4 от НПК, като
не допускат забавяния и нарушаване на сроковете, определени в закона, както
по отношение на решаването на преписките, така и по отношение на
разследването на досъдебните производства и действията на прокурора след
приключването им. Актовете на прокурорите ОП - Видин са добре
мотивирани.
4. Възложените предварителни проверки се извършват в указаните от
прокурорите срокове за тяхното провеждане. След приключване на
проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в кратки срокове, с
мотивирани постановления.
5. В ОП - Видин прокурорите постановяват преписи от
постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на жалбоподателите
при постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство и на
страните при постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното
производство. В постановленията се изписва както органът, пред който могат
да бъдат обжалвани, така и срокът за обжалването им.
6. Постановленията за отказ от образуване на ДП са подробни и
мотивирани.
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7. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на
органите на МВР за продължаване на издирването, съгласно разпоредбата на
чл.245, ал.1 от НПК.
В постановленията за спиране на наказателното производство срещу
НИ е посочено разследващите да продължат действията по издирването на
извършителя, като на всеки 3 или 4 месеца ОП - Видин да бъде уведомявана
за резултатите от издирването. При липсата на уведомление, наблюдаващят
прокурор незабавно изисква от РУП - Видин да предостави съответната
справка.
В наблюдателните преписки по проверените спрени наказателни
производства е приложена разписка за получаване на постановлението за
спиране на наказателното производство от пострадалото лице.
8. В постановленията за прекратяване на наказателното производство,
при наличие на веществени доказателства, наблюдаващият прокурор винаги
се произнася по отношение на тях.
9. В наблюдателните преписки се съдържат копия от постановленията
за привличане на обвиняем. Приложени са и протоколи за извършени
доклади по чл. 226 от НПК.
10. Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на
изискванията на чл. 381 от НПК.
11. Добра практика в ОП - Видин е, че към наблюдателните преписки е
приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението, присъдата и
мотивите към нея.
12. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 3 и 4 от
НПК задължителни реквизити, вкл. датата и мястото на съставяне на
обвинителния акт; поставен е подпис на прокурора, изготвил акта.
13. Добра практика в ОП – Видин е към наблюдателната преписка на
делата, внесени в съда с предложения по реда на чл. 375 от НПК да се
прилага копие от акта на съда.
14. Проверката на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в
сила присъди установи, че влезлите в сила присъди и получени преписи от
тях в ОП - Видин се описват редовно в дневника. След получаване на
информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, служителят в ОП
- Видин описва и изпраща присъдата за изпълнение в предвидения в чл. 416,
ал.6 от НПК срок.
15. Предаването на веществените доказателства в ОП - Видин се
извършва с приемо-предавателен протокол, в който те подробно са описани,
отбелязан е номерът на ДП, прокурорската преписка, името на обвиняемия,
на приемащия и предаващия В.Д. служител, съдържат се и графи за подпис.
Периодично се прави ревизия на веществените доказателства, които
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подлежат на унищожаване и същите се унищожават. Периодично книгата е
проверявана и проверката е удостоверена с подпис на прокурор и печат.
Протоколите за отваряне и унищожаване на ВД се съдържат в отделна
папка, в която са обособени части за 2019 г. и 2020 г.

ЧАСТ ВТОРА
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -

ВИДИН
І. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖНИЯ СЛЕДСТВЕН
ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН
НА ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
1. ЩАТНА И АДМИНИСТРАТИВНА осигуреност, приложение на
случайния принцип, информационни технологии.
Щатната осигуреност на ОСлО в ОП-Видин е от 6 следователи.
Длъжностите за съдебни служители са 2 щатни бройки – завеждащ
служба „Деловодство“ и съдебен секретар, като всички са заети.
Организационното и административното ръководство на ОСлО в ОП
Видин се осъществява от следовател Ваня Владова, която е завеждащ
следствения отдел.
Незаети щатни бройки – няма.
През на 2020 година няма промяна в щатната и административна
осигуренност на ОСлО при ОП – Видин.
Въведените информационни и деловодни програми са:
-Централизирана информационна система на следствените служби;
- Унифицирана информационна система на ПРБ;
- Автоматизирана информационна система за справки от МВР;
- Национална база данни „Население“;
- Електронен регистър на нотариалната камара;
- Информационна система за справка от БНБ.
2019 г.
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През 2019 г. се прилага случайния принцип на разпределение на делата,
като със Заповед № 464/18.12.2015 г. на административния ръководител на
Окръжна прокуратура – Видин за разпределящ служител е определен съдебен
секретар Р.Г., а в нейно отсъствие – зав. служба „Деловодство“ П.Е. Със
същата заповед са определени групи и процента на натовареност на всеки
един от следователите, като следва:
- Група „Досъдебни производства“:
Бойко Николов – 100 %;
Ваня Владова – 100 %;
Валентин Найденов – 100 %;
Димо Миков – 100 %;
Иван Иванов – 100 %;
Лили Филипова – 100 %.
-

Група „Следствени поръчки“:
Бойко Николов – 70 %;
Ваня Владова – 100 %;
Валентин Найденов – 100 %;
Димо Миков – 100 %;
Иван Иванов – 100 %;
Лили Филипова – 100 %.
Няма специализация на следователите според вида на разследваните

дела.
2020 г.
През 2020 г. се прилага случайния принцип на разпределение на делата,
като със Заповед № 52/03.02.2020 г., която отменя Заповед № 464/18.12.2015
г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Видин за
разпределящ служител е определен съдебен секретар Р.Г., а в нейно
отсъствие – зав. служба „Деловодство“ П.Е. Със същата заповед са
определени групи и процента на натовареност на всеки един от
следователите, като следва:
- Група „Досъдебни производства“:
Ваня Владова – 100 %;
Бойко Николов – 100 %;
Валентин Найденов – 100 %;
Димо Миков – 100 %;
Иван Иванов – 100 %;
66

Лили Филипова – 100 %.
-

Група „Следствени поръчки“
Ваня Владова – 90 %;
Бойко Николов – 100 %;
Валентин Найденов – 100 %;
Димо Миков – 100 %;
Иван Иванов – 100 %;
Лили Филипова – 100 %.
Няма специализация на следователите според вида на разследваните

дела.
1.Водени книги в ОСлО в ОП – Видин
В Окръжен следствен отдел в ОП – Видин се водят следните регистри,
дневници и др.:
- Регистри за следствени дела/нови, възобновени, върнати, спрени/;
- Дневник за завеждане на изходяща кореспонденция;
- Дневник за завеждане на входяща кореспонденция;
- Дневник за справки от НБД“Население“;
- Електронен дневник за завеждане на следствени поръчки;
- Електронен дневник/ и на хартиен носител/ за справки от АИС МВР;
- Електронен дневник за завеждане на експертизи и възнаграждения на
вещи лица;
- Регистър за Веществени доказателства – на хартиен носител и
електронен;
- Регистър на банковите сметки и сейфове на БНБ/съхранява се в ОП –
Видин;
- Регистър на стажант – юристите;
- Дневник за регистриране на протоколите по чл. 6а, ал. 3 от ЗПФКПП;
- Азбучници за обвиняеми лица;
- Азбучници за пострадали лица.
2. РАЗСЛЕДВАНИ досъдебни производства.
През 2019 г. разследваните досъдебни производства са общо 70 броя
/средна натовареност на следовател -11.66/. От тях:
- образувани през периода – 37 броя;
- образувани през предходни периоди – 27 броя;
- възобновени през периода – 6 броя;
- срещу ИИ – 11 броя;
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- срещу НИ – 59 броя;
- дела в двумесечния срок – 17 броя;
-дела в срок, продължен от административния ръководител на
наблюдаващия прокурор – 48 броя;
- дела в срок, продължен от административния ръководител на погорестоящата прокуратура – 5 броя;
- дела извън срок – няма;
- привлечени лица в качеството им на обвиняеми – 5,
- доклади по реда на чл. 226 от НПК – 46.;
- с МНО „Задържане под стража” – няма обв.лица.
Средната натовареност на следствения отдел по статистическата
отчетност по указанията на главния прокурор за 2019 г. е 1.28. /от
таблицата 14.1г с приложенията на Прокуратурата на Р.България за
2019г./
През 2019 г. Окръжният следствен отдел при ОП – Видин се намира на
30-то място в страната, според средната натовареност на следователите в
окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. При средна
натовареност за ОСлО и НСлС - 1.28, ОСлО в ОП-Видин има натовареност –
0.63 /Според Приложение 14.1г от приложенията към Доклада от 2019 г. на
ПРБ/.
През 2020 г. разследваните досъдебни производства са общо 74 броя
/средна натовареност на следовател -12.33/. От тях:
- образувани през периода – 25 броя;
- образувани през предходни периоди – 44 броя;
- възобновени през периода – 5 броя;
- срещу ИИ – 8 броя;
- срещу НИ – 66 броя;
- дела в двумесечния срок – 20 броя;
-дела в срок, продължен от административния ръководител на
наблюдаващия прокурор – 48 броя;
- дела в срок, продължен от административния ръководител на погорестоящата прокуратура – 6 броя;
- дела извън срок – няма;
- привлечени лица в качеството им на обвиняеми – 8;
- доклади по реда на чл. 226 от НПК – 63;

- с МНО „Задържане под стража” – няма обв.лица.
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Средната натовареност на следствения отдел по статистическата
отчетност по указанията на главния прокурор за 2020 г. е 1.14./от таблицата
14.1г с приложенията на Прокуратурата на Р.България за 2020г./
През 2020 г. Окръжният следствен отдел при ОП – Видин се намира на
29-то място в страната, според средната натовареност на следователите в 32
окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. При средна
натовареност за ОСлО и НСлС - 1.14, ОСлО в ОП-Видин има натовареност –
0.65 /Според Приложение 14.1г от приложенията към Доклада от 2020 г. на
ПРБ/.
Наблюдава се увеличение с 13.4% в броя на делата в сравнение с 2019 г.,
когато са били 67, като следва да се отбележи, че следственият отдел все
още не е достатъчно натоварен и остава с най-ниската натовареност в
страната. За преодоляване на това, през годината от страна на
административния ръководител на Окръжна прокуратура – Видин 13 ДП
са възложени за разследване на следовател по реда на чл.194, ал.1, т.4 от
НПК. Броят на възложените по този ред дела не е особено висок и е понисък в сравнение с 2019 г., като обяснението за това е нежеланието на
наблюдаващите прокурори да правят искания за възлагане на
разследванията на следовател, продиктувано от продължителните срокове,
в които се извършва разследването по тези дела и ниския интензитет на
работата по тях от страна на следователите. /Доклад за дейността на ОПВидин за 2020 г./

3. ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства.
Общият брой на приключените през 2019 г. ДП е 26. От тях:
- в двумесечен срок – 5 броя;
- в продължен срок – 21 броя;
- извън срок – няма.
Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК са
1 брой, като указанията на прокуратурата са изпълнени в срок от 38 дни.
Приключени с мнение за съд са 5 броя ДП, приключени с мнение за
прекратяване – 12 броя, приключени с мнение за спиране – 3 броя, изпратени
по компетентност – 6 броя.
От приключените ДП новообразуваните през 2019 г. са 7 броя, 14 броя
са образувани през минали периоди, а 5 броя ДП са били възобновени.
Приключени дела на специален надзор и на специален отчет (по стария
ред) – няма. Приключени дела с голям обществен интерес – също няма.
През 2020 г. общо са приключени 29 броя досъдебни производства, от
които:
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- в двумесечен срок – 4 броя;
- в продължен срок – 25 броя;
- извън срок – няма.
Едно ДП е върнато от прокуратурата на основание чл. 242, ал.2 от НПК,
като указанията са били изпълнени в срок от 111 дни.
Приключените през 2020 г. ДП с мнение за съд са 6 броя ДП,
приключените с мнение за прекратяване – 14 броя, приключени с мнение за
спиране – 6 броя, изпратени по компетентност – 3 броя.
От приключените ДП новообразувани през 2020 г. са 6 броя, 20 броя са
образувани през минали периоди, а 3 броя ДП са били възобновени.
Приключени дела на специален надзор и на специален отчет (по стария
ред) – няма. Приключени дела с голям обществен интерес – също няма.
4. ОСТАНАЛИ неприключени досъдебни производства.
В края на 2019 г. общият брой на неприключените ДП е 44, от тях:
- според датата на образуване - 30 бр. са новообразувани, 11 бр. –
образувани в предходен период / 1 от 2015 г., 2 от 2016 г., 1 от 2017 и 7 от
2018 г./; 3 бр. са възобновени;
- според извършителя - 6 бр. срещу ИИ и 38 - срещу НИ;
- според срока:
16 броя в двумесечен срок;
28 броя – в срок, продължен от прокуратурата;
извън срок – няма;
- с взета МНО „Задържане под стража” - няма;
- на специален надзор и на специален отчет (по стария ред) – няма;
- с голям обществен интерес – няма;
- срещу непълнолетни лица – няма.
В края на 2020 г. общият брой на неприключените ДП е 45, от тях:
- според датата на образуване - 19 броя са новообразувани; 24 броя образувани в предходен период стари / 2 от 2016 г., 1 от 2017 г., 5 от 2018 г. и
18 от 2018 г./,; 2 бр. са възобновени;
- според извършителя - 3 бр. са срещу ИИ и 42 бр. - срещу НИ;
- според срока:
- 5 броя в двумесечен срок;
- 40 броя в срок, продължен от прокуратурата;
- извън срок – няма;
- с взета МНО „Задържане под стража” - няма;
- на специален надзор и на специален отчет (по стария ред) – няма;
- с голям обществен интерес – няма;
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- срещу непълнолетни лица – няма.
Проверени на случаен принцип досъдебни производства, намиращи
се за разследване при следователите
в ОСлО в ОП – Видин:
Досъдебно производство ДП № 1/2017 г. на ОСлО-ОП-Видин, пр.
пр. № 1542/2016 г. на РП - Видин с наблюдаващ прокурор Ил. Целова от
РП – Видин, разследващ - следовател Ваня Владова.
ДП е образувано на 07.11.2016 г. от РП – Видин и се води за
престъпление по чл. 286, ал. 2 НК за това, че Р.А. на 12.08.2013 г. пред
надлежен орган на власт набедила Л.Г. от с. С., обл. Видин, в извършване на
престъпление, като знаела, че е невинен, и набеденият е бил привлечен към
наказателна отговорност по НОХД № 12/2014 г. по описа на РС – Видин.
Първоначално е било възложено за разследване на РУ – МВР Видин, а с
постановление от 06.01.2017 г. преписката е иззета и е възложена на ОСлО –
ОП - Видин. На 10.01.2017 г. е разпределено на следовател В. Владова.
Извършени са следните действия по разследването:
- на 11.01.2017 г., 12.01.2017 г., 13.01.2017 г., 19.01.2017 г. и 20.01.2017
г.са изготвени искания за предоставяне на сведения и документи на
основание чл. 159 от НПК;
- на 20.01.2017 г. е извършен разпит на свидетел;
- 27.01.2017 г.- призоваване на двама свидетели и разпит на един
свидетел;
- 31.01.2017 г.- призоваване на двама свидетели и разпит на свидетел;
- 01.02.2017 г. -разпит на свидетел;
- 09.02.2017 г.- разпит на свидетел;
- 10.02.2017 г.
разпит на свидетел; изготвени искания за
предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159 от НПК;
- 13.02.2017 г.- призоваване на лица;
- 20.02.2017 г. – извършен е разпит на свидетел; изготвени са искания
за предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159 от НПК; както
и постановления на основание чл. 218 от НПК;
- 16.03.2017 г.- изготвени са искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 от НПК, постановления на основание чл. 218
от НПК, както и мнение на основание чл. 235 от НПК – за спиране;
- 13.09.2017 г. сл.д. № 1/2017 г. е възобновено, на същата дата са
изготвени искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл.
159 от НПК, както и призовки;
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- 14.09.2017 г. - вземане на образци за сравнително изследване;
изготвени искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл.
159 от НПК;
- 20.09.2017 г. - изготвяне на постановление за привличане в
качеството на обвиняем и предявяване на обвинение; разпит на обвиняем;
- 18.10.2017 г. - постановления на основание чл. 218 от НПК;
- 10.11.2017 г. - постановление за назначаване на експертиза; искане за
удължаване на срока за разследване;
- 16.11.2017 г. - постановления на основание чл. 218 от НПК;
- 14.12.2017 г.- изготвени са искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 от НПК, както и доклади на основание чл.
203 и чл. 226 от НПК
- 22.12.2017 г. - призоваване на лица;
-10.01.2018 г.- изготвяне на искане за удължаване на срока за
разследване;
- 02.03.2018 г. - разпит на свидетел;
- 07.03.2018 г.- назначаване на експертиза;
изготвяне на искане за
удължаване на срока за разследване;
- 21.03.2018 г.- изготвени са искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 от НПК - 4 броя;
- 27.03.2018 г.- изготвени са искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 от НПК;
- 28.03.2018 г.- изготвени са постановления на основание чл. 218 от
НПК;
- 30.03.2018 г. – проведен е разпит на свидетел;
- 03.05.2018 г.- изготвени са искания за предоставяне на сведения на
магнитен носител;
- 11.05.2018 г. - изготвено е искане за удължаване на срока за
разследване;
- 04.07.2018 г.- изготвени са искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 от НПК;
- 11.07.2018 г.- изпраща досъдебното производство на РП-Видин по
тяхно искане;
- 13.07.2018 г.- изготвено е искане за удължаване на срока за
разследване;
- 10.09.2018 г.- РП-Видин е върнала ДП № 1/17 г. за продължаване на
разследването;
- 03.10.2018 г.- назначаване на експертиза, проведен е разпит на
свидетел;
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- 16.11.2018 г.- доклади на основание чл. 203 във връзка с удължаване
на срока за разследване;
- 19.11.2018 г.- изготвени са искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 от НПК;
- 20.11.2018 г.- изготвени са доклади до прокуратурата на основание чл.
203 и чл. 226 от НПК;
- 04.12.2018 г.- РП-Видин е върнала делото с указания;
- 10.12.2018 г.- изготвени са искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 от НПК;
- 28.01.2019 г. - изготвено е писмено мнение на основание чл. 235 от
НПК.
ДП е приключено с писмено мнение по чл. 235 НПК на разследващия
орган за предаване Р.А. на съд за престъпление по чл. 286, ал. 1 НК. С
постановление от 28.02.2019 г. РП – Видин е прекратила ДП поради липса на
престъпление на осн. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК.
Прекратяването не е обжалвано пред съда и е влязло в сила.
Л.Г. е подала жалба до ОП-Видин срещу постановлението на РП Видин за прекратяване. ОП-Видин е отхвърлила искането за отмяна на
постановлението с резолюция от 11.09.2020 г. Л.Г. е обжалвал пред главния
прокурор на Република България. Отношение по жалбата е взето от АП –
София и с постановление от 02.11.2020 г. АП – София е отменила
резолюцията на ОП-Видин и постановлението на РП-Видин за прекратяване
на наказателното производство. В мотивите за отмяната на прекратяването на
ДП е посочено, че не са събрани достатъчно данни относно един от
признаците на състава по чл. 286 НК, а именно - дали Р.А. е знаела, че Л.Г. е
невинен при подаването на сигнала срещу него за блудство с дъщеря им, от
08.08.2013 г., заведен с вх. № 907Ж от 12.08.2013 г. във Второ РУП – МВР
Плевен. Изброени са определени необсъдени несъответствия в събраните
доказателства.
На 09.12.2020 г. сл.д. № 1/2017 г. е върнато в ОСлО при ОП-Видин за
допълнително разследване.
За периода от м.януари 2021 г. до м.септември 2021 г. са изготвяни
искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159 от
НПК, искания за удължаване на срока за разследване; доклад на основание
чл. 203 и чл. 226 от НПК; постановления на основание чл. 218 от НПК,
призовавани са лица; разпитани са свидетели.
На 15.09.2021 г. СД № 1/17 г. е изискано от РП - Видин за служебен
контрол.
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На 27.09.2021 г. след служебен контрол прокуратурата е върнала делото
с указания.
С постановление от 01.10.2021 г. срокът на разследване е удължен с 2
месеца, считано от 09.10.2021 г. до 10.12.2021 г. След тази дата са изготвени
поредните искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл.
159 от НПК, призовани са лица за разпит, назначена е съдебна психологопсихиатрична експертиза, разпитан е свидетел.
Към момента на проверката разследването не е приключило.
Досъдебно производство ДП № 11/2021 г. на ОСлО-ОП-Видин, с
наблюдаващ прокурор Емил Младенов от РП-Видин, разследващ следовател Бойко Николов.
ДП №11/21 г. е образувано на 21.07.2021 г. за извършено престъпление
по чл. 316, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от НК - за ползване на неистинско
свидетелство за управление на МПС. На 26.07.2021 г.е изискана справка за
задграничните пътувания на Л.М. На 26.07.2021 г. е назначена техническа
експертиза на СУМПС, но не е изпълнена поради липса на оригиналния
документ. На 03.08.21 г. делото е изпратено с доклад на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 05.08.2021 г. са дадени указания по
разследването. На 11.08.2021 г. е изпратено запитване до ДМОС-МВР дали
по същия случай се води досъдебно производство във ФРГ, като до момента
на проверката няма отговор. На 10.09.21 г. е направено искане за
продължаване на срока за разследване. На 15.11.21 г.отново е изготвено
искане за продължаване на срока, като делото е изпратено на наблюдаващия
прокурор Емил Младенов по негово искане. Направено е предложение за
изготвяне на Европейска заповед за разследване.
Срокът за разследване е удължен с 2 месеца, считано от 23.11.2021 г.
От РП-Видин на 30.11.2021 г. са уведомили, че по делото е изготвена
Европейска заповед за разследване/ЕЗР/ до ФРГ и делото е върнато на
следователя.
На 30.11.2021 г. е възложен разпит на свидетел по делегация в ОСлОПлевен.
Сл.д. № 9/2021 г. на ОСлО-ОП-Видин, пр. пр. №1750/2021 г. по
описа на РП-Видин с наблюдаващ прокурор Светослав Кръстев от РПВидин , разследващ - следовател Димо Миков.
Делото е започнато на 14.07.2021 г. при условията на чл. 212, ал. 2 от
НПК по ЗМ № 457/2021 г. по описа на РУ – МВР – Видин за престъпление по
чл.152, ал.3, т.1, вр. с ал.1. т.2 от НК. Възложено е за разследване на
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следовател Миков на 14.07.2021 г. Извършени са следните действия по
разследването:
На 14.07.2021 г. е извършен оглед на местопроизшествие и са
направени две искания до РС – Видин за разпит на двама свидетели пред
съдия, изготвено е искане за справка от ИС „БДС“ и писмо до КСУДСВидин.
На 15.09.2021 г. е проведен разпит на свидетел пред съдия в РС –
Видин, изготвен е протокол по чл. 6а, ал. 2 и ал.3 от ЗПФКПП, разпитан е
непълнолетен свидетел пред съдия в КСУДС – Видин в присъствието на
преводач от и на английски език и е назначена психолого-психиатрична
експертиза на непълнолетен свидетел – пострадал.
На 16.09.2021 г. е изпратено писмо до КСУДС – Видин.
На 19.09.2021 г. е съставен протокол за приемане на веществени
доказателства по делото, изготвено е постановление за назначаване на
съдебно-химическа експертиза по делото и съпроводително писмо към него
до ВМА-София.
На 20.07.2021 г.е изпратено писмо до КСУДС – Видин и искане до РС –
Видин за разпит на непълнолетен свидетел в КСУДС – Видин, изготвени са
постановление за назначаване на видеотехническа и лицево-опознавателна
експертиза и съпроводително писмо до НТЛ – ОД-МВР – Видин.
На 21.07.2021 г. са изготвени протокол за предаване на ВД, протокол за
оглед на веществени доказателства и постановления за назначаване на 3 бр.
психолого-психиатрични експертизи на непълнолетни лица.
На 22.07.2021 г. са съставени три постановления за изискване на
образци за сравнително изследване и три декларации за доброволно съгласие
за снемане на образци.
На 23.07.2021 г. са съставени три протокола за вземане на образци за
сравнително изследване и писмо до НТЛ – ОД-МВР – Видин.
На 26.07.2021 г. е извършен разпит на малолетен свидетел пред съдия в
КСУДС – Видин.
На 27.07.2021 г. са изготвени писма до РУ – МВР – Видин, РДСГ –
Видин и КБППМН – Видин.
На 28.07.2021 г. е разпитан свидетел.
На 29.07.2021 г. е изготвено становище по направено искане от адвокат
от АК-Видин и постановление за назначаване на съдебно-медицинска
експертиза.
За периода от 27.08.2021 г. до 01.09.2021 г.- – са извършени разпити
на четирима свидетели.
На 07.09.2021 г. в прокуратурата е изпратено искане за удължаване на
срока за разследване.
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Междувременно са изготвяни постановления за възнаграждения на
вещите лица по назначените експертизи, които са изготвени.
На 08.11.2021 г. е изготвено ново искане за удължаване на срока за
разследване.
На 22.11.2021 г. - делото е докладвано устно на наблюдаващия
прокурор преди предявяване на материалите по разследването.
На 24.11.2021 г. е изготвена призовка за връчване на представител на
непълнолетната пострадала за предявяване на материалите по разследването.
По делото предстои да се предявят материалите на майката на
непълнолетната пострадала, което е насрочено за 09.12.2021 г., ако същата
дойде от гр. Питсбърг, щат Пенсилвания, САЩ и да се изготви писмено
мнение за приключване на досъдебното производство и изпращането му в
прокуратурата.
Сл.д. № 13/2021 г. на ОСлО-ОП-Видин, пр. пр. №1546/2021 г. по
описа на ОП-Видин, с наблюдаващ прокурор Лилия Цветкова от ОПВидин, разследващ - следовател Иван Иванов.
Сл. дело № 13/2021 г. по описа на ОСлО- Видин, пр.пр. №1546/2021 г.
по описа на ОП – Видин е образувано с постановление на ОП – Видин от
23.08.2021 г. за извършено престъпление по чл.255, ал.3 вр. с чл.255, ал.1, т.2
във вр. с чл.26, ал.1 от НК и е възложено за разследване в ОСлО – ОП-Видин
с постановление от 23.08.2021 г. на Владислав Влашев – зам. окръжен
прокурор на ОП – Видин. Разпределено от системата за случаен избор на
следовател на 24.08.2021 г.
Извършени са следните действия по разследването:
На 28.09.2021 г. е изготвено искане за справка от НБД „Население“ за
пет лица. На 29.09.2021 г. са изготвени и изпратени призовки за три лица от
гр.Видин и за лице от с.Неговановци, обл.Видин. На 04, 05, и 06.10.2021 г. са
разпитани трима свидетели.
На 12.10.2021 г. е изготвено искане за удължаване срока за разледване.
На 20.10.2021 г. е изготвено постановление за принудително довеждане
на лице. На 26.10.2021 г. е проведен разпит на свидетеля Ц.В.
На 24.11.2021 г. е изготвена призовка за С.С. до адрес в гр.Видин.
На 24.11.2021 г. изготвено постановление за изискване на данни и
информация, на основание чл.159 от НПК.
На 30.11.2021 г. е разпитан свидетел.
Към момента на проверката делото е процес на разследване, срокът на
което е удължен до 23.12.2021 г.
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ДП № 2/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Видин, пр. пр. №2241/2019 г.
по описа на РП-Видин, с наблюдаващ прокурор Г.Светославов от РПВидин, разследващ - следовател Валентин Найденов.
ДП е образувано на 16.12.2019 г. за престъпление по чл.316 НК.
Възложено на следовател от ОСлО на 14.01.2020 г. Разпределено е на
следовател В.Найденов 15.01.2020 г.
Извършени действия по разследването:
На 12.02.2020 г. е назначена графическа експертиза и е изготвено
искане срок за продължаване на разследването.
На 02.04.2020 г. е изготвено ново искане за удължаване на срока за
разследване.
На 11.06.2020 г. е изготвено заключението на графическата експертиза.
На 08.07.2020 г. е съставено постановление за възнаграждение на в.л.
На 14.09.2020 г. е изпратено искане за удължаване на срока за
разследване. Такива искания са изпратени на 13.10.2020 г. и 16.12.2020 г.
На 15.01.2021 г. е изготвено постановление за възлагане на разпит на
свидетел по делегация, както и искания за предоставяне на информация до
НБД, Агенция по вписванията и ЕИСПП.
На 20.01.2021 г. е изготвено писмо до кмет, ведно с призовка за лице.
На 25.01.2021 г. по делото е приобщен извършеният разпит на свидетел
по делегация.
На 11.02.2021 г. е получено уведомление от кметски наместник,
изпратено е писмо до МВР за издирване на лице.
На 15.02.2021 г. е изготвено искане срок за продължаване на срока за
разследване.
На 24.02.2021 г. от МВР е получено уведомление-телеграма за
издирване на лице.
На 02.03.2021г. са изпратени три постановления възлагане на разпити
на свидетели по делегация.
На 19.03.2021 г. по делото е получен и приобщен разпит на свидетел по
делегация.
На 01.04.2021 г. е получен и приобщен разпит на свидетел по
делегация.
На 06.04.2021 г. е изпратено искане за удължаване на срока за
разследване по делото.
На 31.05.2021 г. е изпратено постановление за възлагане на разпит на
свидетел по делегация.
На 14.06.2021 г.е изготвено поредно искане за удължаване на срока за
разследване по делото.
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На 27.07.2021 г. е получен и приобщен по делото разпит на свидетел по
делегация.
На 17.08.2021г. са изготвени и изпратени в прокуратурата доклад по
реда на чл.203, ал.4 НПК и искане за срок.
На 19.08.2021 г. е получено писмо от РП-Видин с указания по
разследването.
На 01.10.2021 г. е изготвено постановление за възлагане на разпит на
свидетел по делегация, както и искане за удължаване на срока по делото.
На 20.10.2021 г. материалите от проведения разпит по делегация са
получени и приобщени към делото.
На 04.11.2021 г. е изговено постановление за възлагане на разпит на
свидетел по делегация, който е проведен и материалите са получени по
делото на 12.11.2021г.
Към момента на проверката делото не е приключило.
Сл.д. №10/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Видин, пр. пр. №883/2021
г. по описа на РП-Видин, с наблюдаващ прокурор Кр.Кайзеров от РПВидин, разследващ - следовател Лили Филипова.
Сл. дело №19/19 г. е образувано на 11.09.2019 г. за извършено
престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, разпределено е на
следовател на 12.09.2019 г.
Извършени действия по разследването:
На 19.09.2019 г. е изготвено искане за справки от НБД „Население“.
На 20.09.2019 г. е изготвена заявка за справка с инф. системи на МВР.
На 26.09.2021 г. са направени справки във фирмено досие на АПИС и
извлечения на копия на документи.
За периода от 26.09.2019 г. до 11.10.2019 г. са проведени разпити на
шестима свидетели.
На 04.11.2019 г. е изпратено писмо до ОДМВР с искане за предоставяне
на ВД /предоставени са на 07.11.2019 г./.
На 04.11.2019 г. и 07.11.2019 г. са съставени протоколи за призовавания
по телефона на двама свидетели.
На 06.11.2019 г. е изготвено предложение за удължаване на срока за
разследване, разпитан е един свидетел и са направени справка и извлечение
на копия на документи от АПИС.
На 11.11.2019 г. е проведен разпит на един свидетел.
На 18.11.2019 г. е проведен разпит на един свидетел.
На 20.11.2019 г. е изготвен и изпратен доклад и предложение до
наблюдаващия прокурор за назначаване на данъчна ревизия /назначена е от
прокурора на 12.12.2019 г./.
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На 03.01.2020 г. в прокуратурата е изпратено предложение за
удължаване на срока за разследване.
На 10.01.2020 г. е съставен протокол за извършено техническо действие
съвместно със специалист-технически помощник.
На 23.01.2020 г. с протокол са предадени материали, събрани по делото,
на назначените със заповед на НАП ревизори.
На 24.01.2020 г. са изискани справки за банкови сметки.
На 30.01.2020 г. е изготвено предложение до РП за искане за разкриване
на банкова тайна.
На 07.02.2020 г. е изпратено искане до Инвестбанк АД за предоставяне
на документи; получени са на 04.03.2020 г.
На 05.03.2020 г., 23.04.2020 г. и 01.07.2020 г в прокуратурата са
изпратени предложения за удължаване на срока за разследване.
На 09.09.2020 г. е изготвено искане до съда за разкриване на данъчна
тайна.
На 15.09.2020 г. е поискан от ТД на НАП – В. Търново изготвения за
нуждите на разследването Ревизионен акт, който е предоставен без
приложенията на 23.09.2020 г.
На 21.09.2020 г. е изпратено искане за удължаване на срока за
разследване.
На 23.09.2020 г. от ТД на НАП – В. Търново са поискани приложенията
към РА, които са предоставени на 21.10.2020 г.
На 16.10.2020 г. е извършена справка и извлечение на копия от
документи от АПИС.
На 23.10.2020 г. е разпитан един свидетел.
Изготвени са искания за предоставяне на справки от НБД „Население“,
от ЕИСПП и за свидетелство за съдимост.
На 03.11.2020 г. е изготвено ново предложение за удължаване на срока
за разследване.
На 09.11.2020 г. е изготвен доклад по чл. 219 от НПК и е повдигнато на
обвинение.
Изготвени са искания за справка от ТД на НАП – В. Търново, до
председателя на АК – Видин за определяне на служебен защитник.
На 03.12.2020 г. е назначен служебен защитник.
На 04.12.2020 г. е изготвено постановление за принудително довеждане
и писмо до ОЗ „Охрана“.
На 15.12.2020 г. е предявено обвинение, разпитан е обвиняем и е
изготвено искане за справка до кмета на община Видин, като отговор е
получен на 30.12.20 г.
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Изготвени са искания за справка от ТД на НАП - В. Търново, от
регистъра на Агенцията по вписванията и до председателя на ОС – Видин,
като отговор от съда е получен на 06.01.21 г.
Изпратено е предложение за удължаване на срока и доклад по чл. 203
от НПК и предложение за частично прекратяване на разследването спрямо
обвиняемия.
Изискани са информация от масивите на МВР, от Д“МОС“ на МВР
/отговори са получени на 02.02.21 г. и 15.02.21 г./, достъп до регистъра на
Агенцията по вписванията.
На 20.01.2021 г. е изпратено писмо до ВОП с отделени материали по
делото.
На 23.02.2021 г. са приобщени свидетелства за съдимост от
Министерство на правосъдието, поискани от по-рано.
На 01.03.2021 г. е изготвен доклад по чл. 203, ал. 1 от НПК с
предложение за изготвяне на МПП /изготвена е МПП до Република Сърбия
от прокурор Костов/, писмо до ОДМВР – Видин с допълнително отделени
материали; изготвено е и предложение за удължаване на срока за
разследване.
На 05.03.2021 г. е изготвен доклад по чл. 203, ал. 4 от НПК, както и на
13.04.2021 г. с предложение за частично прекратяване на разследването
спрямо привлечения обвиняем.
На 27.04.2021 г., 12.07.2021 г., 10.09.2021 г. в прокуратурата са
изпратени предложение за удължаване на срока за разследване.
На 06.10.2021 г. са получени материали по МПП до Република Сърбия.
На 07.10.2021 г. е изготвен доклад по чл. 219, ал. 1 от НПК за
привличане на обвиняем. На 12.10.2021 г. е повдигнато обвинение за
престъпление по чл.255 от НК.
На 13.10.2021 г. е изпратено предложение до наблюдаващия прокурор
за изготвяне на нова МПП до Република Сърбия /изготвена е от прокурор
Костов МПП за връчване на книжа/.
На 12.11.2021 г. е изпратено искане до прокуратурата за удължаване на
срока.
По време на извършване на проверката от ИВСС, делото е в процес на
разследване.
При проверката
на досъдебните производства, които са на
производство в следствения отдел се установи, че действията по
разследване се извършват ритмично и следователите спазват дадените
прокурорски указания с оглед приключването на делата.
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5. ДЕЙСТВИЯ по делегация.
През 2019 г. са извършени 267 броя действия по делегация,
приключени до 1 месец са 259 броя, приключени над 1 месец – 8 броя. През
2020 г. тези действия са 225 броя, приключени над 1 месец са 210 броя,
приключени над 1 месец – 15 броя.
6. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ досъдебни производства.
През 2019 г. общият брой на спрените ДП е 27:
- според извършителя - срещу ИИ – няма; срещу НИ са 27 броя;
- според датата на образуване - новообразувани през периода – няма;
образувани през предходни периоди са 27 броя.
Спрените дела са 26 броя, и се намират в ОД на МВР – Видин, едно ДП
се намира в ОСлО на ОП-Видин /изготвена е МПП/. Изпращат се писма за
резултатите от издирването на извършителите.
Няма спрени дела на специален надзор и специален отчет, нито такива
с голям обществен интерес.
През 2020 г. общият брой на спрените ДП е 28:
- според извършителя - срещу ИИ – няма; срещу НИ са 28 броя;
- според датата на образуване - новообразувани през периода няма;
образувани през предходни периоди са 28 броя.
Спрените дела са 27 броя и се намират в ОД на МВР – Видин, едно ДП
се намира в ОСлО на ОП-Видин /изготвена е МПП/. Изпращат се писма за
резултатите от издирването на извършителите.
Няма спрени дела на специален надзор и специален отчет, нито такива с
голям обществен интерес.
7. СЪХРАНЯВАНЕ НА веществените доказателства.
В ОСлО в ОП-Видин има обособено помещение – склад за съхраняване
на веществените доказателства по водените досъдебни производства – стая,
която е обособена и за архив.
Съгласно Заповед № 14/2016 г. от 13.01. 2016 г.– Окръжен прокурор –
Административен ръководител на ОП-Видин, действията по приемане,
проверка, предаване и съхранение на веществените доказателства в ОПВидин са възложени на П.Е.. – зовеждащ служба „Деловодство“ в ОП-Видин,
а в негово отсъствие – Р.Г. – съдебен секретар. С нова Заповед
№221/07.07.2020 г. действията по приемане, проверка, предаване и
съхранение на веществените доказателства в ОП-Видин са възложени на
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същите служители.
След предоставянето за съхранение на иззетите веществени
доказателства от следователите, ведно с копие от протоколите, с които те се
приобщават към досъдебните производства /за оглед на местопроизшествие;
за претърсване и изземване; за доброволно предаване/, се извършва проверка
на съответствието по описа, предоставен от следователя, прикрепва се етикет
с номер към всяко веществено доказателство. Служителят описва във
входящата книга за веществени доказателства всички ВД. Съставя приемопредавателен протокол, с който се удостоверява предаването на веществените
доказателства от следователя и оставянето им за съхранение в склада за ВД.
Екземпляр от протокола, след подписване от следователя, се прилага към
материалите по досъдебното производство, а другият остава за служителя,
отговарящ за съхранение на ВД. Копие от приемо-предавателния протокол се
прикрепя към опакованите веществени доказателства.
Когато се наложи следователят да разполага физически със съответните
веществените доказателства /при назначаване на експертиза/, на служителя се
предоставя постановление за назначаване на експертиза. Той изготвя приемопредавателен протокол за ВД, като единият екземпляр се прилага към
материалите по ДП, а другият остава за съхранение при служителя.
След приключване на разследването по досъдебното производство, на
служителя се предоставя писмено мнение – заключение за приключване на
ДП и той съставя приемо-предавателен протокол за предаване на
веществените доказателства в съответната прокуратура. Единият екземпляр
от протокола следва веществените доказателства, а другият остава за
съхранение при служителя, отговарящ за ВД. Веществените доказателства се
отразяват в изходящата книга за ВД, като в нея се полага подпис и печат от
съответната прокуратура.
Въз основа на извършената от ИВСС проверка в ОСлО в ОП –
Видин се налагат следните
КОНСТАТАЦИИ и ИЗВОДИ
1. При проверката на досъдебните производства, които са на
производство в следствения отдел се установи, че действията по разследване
се извършват ритмично и следователите спазват дадените прокурорски
указания с оглед приключването на делата.
2. По всички дела разследването се провежда в законово определения и
в удължения срок за разследване.
3. Предложенията за удължаване на срока за разследване, изготвени от
разследващите са мотивирани.
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Въз основа на изложените констатации и изводи за дейността на
прокурорите и следователите, проверяващият екип установи, че
организацията на дейността на ОП - Видин е на много добро ниво,
прокурорите се произнасят в срок по наблюдаваните преписки и
досъдебни производства, прокурорските актове са мотивирани, а
резултатите от дейността на прокуратурата като цяло са
положителни.
На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС намира,
че поради създадената добра организация на административната дейност
през проверявания период от страна на административния ръководител
Ваня Ненкова и добра работа на прокурорите и следователите от ОП –
Видин и ОСлО при ОП - Видин, не е необходимо да бъдат давани
препоръки.
Настоящият Акт да се изпрати на хартиен и на електронен носител на
административния ръководител на ОП-Видин за сведение.
Административният ръководител да запознае прокурорите от ОПВидин и следователите от ОСлО в ОП-Видин с резултатите от извършената
планова проверка, за което да уведоми писмено ИВСС.
На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен
срок от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка,
могат да бъдат направени възражения пред главния инспектор.
Екземпляр от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет на
електронен носител, за сведение.
Екземпляр от Акта да се изпрати на главния прокурор на Република
България на електронен носител, за сведение.
Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител на
Апелативна прокуратура – Варна на електронен носител, за сведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Заповед № ПП -21-47/16.11.2021 г. на главния инспектор на ИВСС.
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