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Основание на проверката – чл. 54 ЗСВ, Годишната програма на
Инспектората към ВСС за 2022 г. и заповед № ПП-22-53/13.09.2022 г. на главния
инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър
Мумджиев и експерти Ана Рачева и Звездица Николова.

Проверката беше извършена на място в РП Перник, ТО Радомир, ТО
Брезник и ТО Трън в периода от 19.09.2022 г. до 26.09.2022 г.

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, както и приключването им в
установените срокове, анализ на приключените преписки и дела и констатиране
на  противоречива практика. Предходната комплексна планова проверка на РП
Перник, РП Радомир, РП Брезник и РП Трън е извършена от Инспектората към
ВСС през 2015 г. Настоящата проверка обхваща периода 01.01.2020 г. -
31.12.2020 г. и 01.01.2021 г. - 31.12.2021 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
сравнителен анализ и 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
Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните  отчетни  доклади  на Районна прокуратура Перник  за 2020
г. и 2021 г., на предоставените от РП Перник 4 бр. справки за проверявания
период относно организацията на административната дейност на прокуратурата
/справка № 1/, организацията на образуването и движението на преписките
/справка № 2/, организацията на образуването и движението на досъдебните и
бързи производства /справка № 3/ и организацията на съдебния надзор /справка
№ 4/. Справките съдържат информация за основните показатели, по които се
извърши проверката.
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КОНСТАТИВНА ЧАСТ

I. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА
ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРАТУРАТА, НА ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗСВ.
/Данните са от предоставените от РП Перник справки за 2020 г. и 2021 г./

Структурата на РП Перник е определена с решение по протокол № 21 от
заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 19.07.2018 г., когато  към РП
Перник са разкрити Териториални отделения /ТО/ в гр. Брезник и в гр. Трън,
считано от 01.01.2019 г. През 2019 г. с Решение по протокол № 20 от заседание
на Пленума на ВСС, проведено на 29.07.2019 г. за района на ОП Перник, считано
от 01.01.2020 г. е разкрито Териториално отделение  в гр. Радомир към РП
Перник.

Със закриването на Районна прокуратура Брезник и Районна
прокуратура Трън, считано от 01.01.2019 г. както и Районна прокуратура
Радомир, считано от 01.01.2020 г. и обособяването им като териториални
отделения към Районна прокуратура Перник, реформата в съдебния район е
приключила.

1. ЩАТНА осигуреност.

Брой прокурори - общо и поотделно в РП и ТО

през 2021г. – към 31.12.2021 г общо 20 броя в РП Перник,  от които в РП
Перник – 15 бр., в ТО Радомир – 3 бр. и в ТО Брезник и ТО Трън – 2 бр.;

през 2020г.  – към 31.12.2020 г. общо 20 броя в РП Перник,  от които в РП
Перник – 15 бр., в ТО Радомир – 4 бр. и в ТО Брезник и ТО Трън – 1 бр.

- от тях работили:
през 2021г. – общо 19 бр., от които в РП Перник – 14 бр., в ТО Радомир – 3

бр. и в ТО Брезник и ТО Трън – 2 бр.
Прокурорите Бисер Ковачки и Росица Ранкова са били командировани в ОП

Перник през цялата 2021г., а прокурор Гергана Малиновска е била
командирована в СГП, считано от 18.10.2021г. до 31.12.2021г.

За периода от 01.02.2021г. до 02.06.2021г. в РП Перник е била
командирована прокурор Райна Бачева от РП Благоевград, която е работила в ТО
Брезник, а за периода от 01.09.2021г. до 31.12.2021г. в РП Перник е бил
командирован прокурор Георги Балков от РП Плевен, който е работил в ТО
Радомир.

през 2020г. – общо 18 бр., от които в РП Перник – 13 бр., в ТО Радомир – 4
бр. и в ТО Брезник и ТО Трън – 1 бр.
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Прокурор Бисер Ковачки е бил командирован в ОП Перник от 12.02.2020г.
до 31.12.2020 г., а прокурор Росица Ранкова е била командирована в ОП Перник
от 20.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

За периода от 30.04.2020 г. до 02.07.2020 г. в РП Перник е била
командирована Стиляна Георгиева – младши прокурор от РП Враца, която е
работила в ТО Радомир.

- брой отсъствали прокурори за повече от един месец -
през 2021 г. - за периода от 25.05.2021г. до 04.11.2021 г. прокурор Даниела

Банкова  е била в отпуск поради временна неработоспособност.
през 2020 г.  - за периода от 01.01.2020 г. до 23.08.2020 г. и от 25.08.2020 г.

до 31.12.2020 г. прокурор Емилия Ганева е била в отпуск за бременност и
раждане, отглеждане на дете до 2-годишната му възраст и платен отпуск.

- незаети щатни бройки за прокурори и предприети мерки за попълване на
щатовете

през 2021  г.- 1 незаета щатна бройка за длъжност „младши прокурор“.
Считано от 02.07.2021г., след изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ, на
длъжност „прокурор“ в РП Перник е назначен Христофор Рачев, а считано от
30.08.2021 г. на длъжност „младши прокурор“ е назначен Радослав Ценков.

през 2020 г.- в началото на годината 3 незаети щатни бройки за длъжност
„прокурор“, а в края на 2020 г. 1 незаета щатна бройка за длъжност „младши
прокурор“. Считано от 03.07.2020г., след изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 от
ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в РП Перник са назначени София Димитрова,
Стиляна Георгиева и Теодор Николов.

След закриване на Районна прокуратура Радомир, считано от 01.01.2020 г. е
съкратена 1 свободна щатна длъжност „административен ръководител- районен
прокурор“ и 1 свободна щатна длъжност „прокурор“ и са разкрити 2 свободни
щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура Перник. Съкратена е една
щатна длъжност „прокурор“ и разкрита в РП Перник, като е преназначена
прокурор Весела Младенова.

От длъжност и. ф. „административен ръководител - районен прокурор“ на
Районна прокуратура Радомир, след закриването ѝ Красимир Първанов е
преназначен на длъжност „прокурор“ в РП Перник, ТО  Радомир.

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

Административно ръководство:

Административното ръководство през 2020 г. и през 2021 г. на РП Перник
се е осъществявало от прокурор Аделина Алексиева, назначена на длъжността
„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура
Перник с решение на ПК на ВСС по протокол № 1/20.01.2021 г., за втори мандат.
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Съгласно протокол № 28/20.07.2022 г. и решение на ПК, Алексиева е  назначена
на длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура Перник. До встъпване в
длъжност на нов административен ръководител, Гергана Малиновска –
заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на
Районна прокуратура Перник е била определена за изпълняващ функциите
районен прокурор на Районна прокуратура Перник.  С решение на ПК по
протокол  № 37/ 19.10.2022 г. Гергана Малиновска е назначена на длъжността
„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура
Перник.

През проверявания период е имало двама заместника на административния
ръководител – зам. районен прокурор.

Със заповеди на административния ръководител на Районна прокуратура
Перник са определяни прокурорите по съответните надзори. Към момента на
проверката, действа Заповед № 805/25.07.2022 г., с която считано от 25.07.2022 г.
разпределението на прокурорите по надзори е както следва:

-  „Следствен надзор“ – прокурор Албена Терзийска, при отсъствие на
титуляра Гергана Малиновска, Мирослава Чифчиева и Елза Митева;

-  „Наказателно-съдебен надзор“ – прокурор Теодор Николов, при
отсъствие на титуляра Мирослава Чифчиева, Албена Терзийска, Цветелина
Евтимова и Гергана Малиновска;

- „Надзор за изпълнение на наказанията и други принудителни мерки“
– прокурор Даниела Банкова, при отсъствие на титуляра Емилия Ганева,
Станислав Страшимиров, Елза Митева, Гергана Малиновска и Теодор Николов;

-  „Административен надзор за законност“– прокурор Елза Митева, при
отсъствие на титуляра Мирослава Чифчиева, Красимира Минчева, Станислав
Страшимиров, София Димитрова, Радослав Ценков, Цветелина Евтимова,
Христофор Рачев, Даниела Банкова и Александър Манов;

-  „Надзор за законност и закрила на малолетните и непълнолетните“-
прокурор Емилия Ганева, при отсъствие на титуляра Красимира Минчева;

-  „Надзор по преписки, свързани със задължителни лечения и
принудителни медицински мерки“- прокурор Цветелина Евтимова, при
отсъствие на титуляра Красимира Минчева, София Димитрова, Христофор
Рачев, Радослав Ценков и Александър Манов;

-  „Гражданско-съдебен надзор“– прокурор София Димитрова, при
отсъствие на титуляра Даниела Банкова, Красимира Минчева, Емилия Ганева,
Христофор Рачев, Албена Терзийска,  Радослав Ценков и  Александър Манов;

-„Административен надзор за законност“, за ТО Брезник и ТО Трън–
прокурори Райна Бачева и Красимир Първанов.

-  „Надзор по преписки, свързани със задължителни лечения и
принудителни медицински мерки“, за ТО Брезник и ТО Трън - прокурори
Райна Бачева и Красимир Първанов;

- „Гражданско-съдебен надзор“,  за ТО Брезник и ТО Трън – прокурори
Райна Бачева и Красимир Първанов;

-  „Административен надзор за законност“, за ТО Радомир– прокурори
Весела Младенова, Стиляна Георгиева и Георги Балков;
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-  „Надзор по преписки, свързани със задължителни лечения и
принудителни медицински мерки“, за ТО Радомир - прокурори Весела
Младенова, Стиляна Георгиева и Георги Балков;

- „Гражданско-съдебен надзор“, за ТО Радомир – прокурори Весела
Младенова, Стиляна Георгиева и Георги Балков;

В заповедта е посочено, че всички видове прокурорски надзори се
упражняват под непосредственото ръководство и контрол на административния
ръководител - районния прокурор, а за териториалните отделения от съответния
зам. административен ръководител - зам. районен прокурор.

Със заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура
Перник се определят дежурните прокурори в съдебен регион Перник, в
почивните и празнични дни на съответния месец, а дежурните служители – със
заповед на административния ръководител на Районна прокуратура Перник.
Определят се дежурен прокурор и служител за РП Перник, както дежурен
прокурор и служител за ТО Радомир, ТО Брезник и ТО Трън. За ежеседмичните
дежурства /понеделник-петък/ прокурорите в РП Перник се определят със
заповед на административния ръководител – по един за всяка седмица.
Респективно със заповед на съответния зам. административен ръководител се
определя дежурен прокурор, както следва – един за ТО Радомир и един за ТО
Трън и ТО Брезник.

3. Администрация - брой служители и конкретно заети длъжности
общо и поотделно в РП и ТО.

Общият брой служители в Районна прокуратура Перник за 2021 г. е 32 бр,
от които в Районна прокуратура Перник – 26 бр.,  ТО  Радомир – 3 бр.,  ТО
Брезник – 2 бр.  и ТО Трън – 1 бр. За 2020 г. общият брой служители в Районна
прокуратура Перник е 32 бр., от които в Районна прокуратура Перник – 25 бр.,
ТО Радомир – 3 бр., ТО Брезник – 2 бр. и ТО Трън – 2 бр.

- незаети щатни бройки:
- за 2021 г. - към 31.12.2021 г. има 1 незаета щатна бройка за длъжност

„прокурорски помощник“, разкрита с решение на ПК на ВСС по Протокол
№ 45/21.12.2021 г.

- за 2020 г. - към 31.12.2020 г. няма незаети бройки за съдебни служители.

4. Материална база и техническа обезпеченост, вкл. и по отношение
на ТО.

Районна прокуратура Перник се помещава в сградата на Съдебната палата,
но капацитета и възможностите на сградата не могат да обезпечат напълно
дейността на прокуратурата.
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ТО Радомир, ТО Брезник и ТО Трън също се помещават в сградата на
Съдебната палата, като за ТО Радомир са изградени отлични работни условия за
прокурорите и служителите.

5. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата, вкл. и
водени в ТО.

5.1. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата

1. Входящ дневник
2. Изходящ дневник
3. Административен дневник
4. Разносна книга
5. Книга за веществените доказателства
6. Вътрешен входящ дневник
7. Вътрешен изходящ дневник
8. Азбучник по входящия дневник
9. Заповедна книга
10.Вътрешни разносни книги – Доклад на прокурори
11. Описна книга на досъдебните производства
12. Описна книга по НСН по обвинителни актове
13. Описна книга по НСН по споразумения
14. Описна книга по НСН по предложения за освобождаване от

наказателна отговорност и налагане на административно
наказание /по чл.78а от НК/

15. Азбучници към книгите за обвинителните актове, предложенията
за споразумение и за освобождаване от наказателна отговорност

16. Книга за изпълнение на присъдите
17. Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите
18. Книга за изпълнение на присъдите по делегация
19. Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите по делегация
20. Книга за предложенията за принудително лечение
21. Регистър - график за участие на прокурорите в съдебни заседания

/таблица – Еxcel и на хартиен носител/
22.Дневник по международната дейност
23. Регистър на МПС, иззети като веществени доказателства по

досъдебни производства
24. Регистър на исканията по чл.159а, ал.1 НПК
25. Дневник за ползване на документи в учрежденския архив
26. Регистър на постъпленията в учрежденския архив
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27. Регистър на взетите МО „Подписка и ДА“
         28. Касова книга
         29. Книга за положен извънреден труд

30. Регистър на преписките и ДП, образувани по съобщения за
домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за
домашно насилие
31. Регистър граждански дела
32. Регистър на преписките и досъдебните производства, водени за
престъпления против интелектуалната собственост
33. Дневник на постановените и влезли в сила оправдателни съдебни
актове, актове за прекратяване на НП или актове за връщане на
делото на прокурора
34. Регистър на постъпващите заявки за възлагане на превод

1. От тях:
- водени на основание ПАПРБ:

1. Входящ дневник
2. Изходящ дневник
3. Разносна книга
4. Книга за веществените доказателства
5. Вътрешен входящ дневник
6. Вътрешен изходящ дневник

- водени по указание на ВКП:

1. Регистър на МПС, иззети като веществени доказателства по
досъдебни производства

                    2. Регистър на исканията по чл.159а, ал.1 НПК

- водени по собствена преценка:

1. Азбучник по входящия дневник
2. Заповедна книга
3. Вътрешни разносни книги – Доклад на прокурори.
4. Описна книга на досъдебните производства
5. Описна книга по НСН по обвинителни актове
6. Описна книга по НСН по споразумения



9

7. Описна книга по НСН по предложения за освобождаване от
наказателна отговорност и налагане на административно
наказание /по чл.78а от НК/

8. Азбучници към книгите за обвинителните актове, предложенията
за споразумение и за освобождаване от наказателна отговорност.

9. Книга за изпълнение на присъдите
10. Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите
11. Книга за изпълнение на присъдите по делегация
12. Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите по делегация
13. Книга за предложенията за принудително лечение.
14. Регистър - график за участие на прокурорите в съдебни заседания
15. Дневник по международната дейност
16. Дневник за ползване на документи в учрежденския архив
17. Регистър на постъпленията в учрежденския архив
18. Регистър на взетите МО „Подписка и ДА“
19. Касова книга
 20. Книга за положен извънреден труд
21. Регистър на преписките и ДП, образувани по съобщения за дом.
Насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за дом. Насилие
22. Регистър граждански дела
23. Регистър на преписките и досъдебните производства, водени за
престъпления против интелектуалната собственост
24. Дневник на постановените и влезли в сила оправдателни съдебни
актове, актове за прекратяване на НП или актове за връщане на
делото на прокурора
25. Регистър на постъпващите заявки за възлагане на превод
26. Административен дневник

2. От тях:

- водени на хартиен носител:
1. Входящи дневници
2. Изходящ дневник
3. Административен дневник
4. Разносна книга
5. Книга за веществените доказателства
6. Вътрешен входящ дневник
7. Вътрешен изходящ дневник
8. Азбучник по входящия дневник
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9. Заповедна книга
10.Вътрешни разносни книги – Доклад на прокурори.
11. Описна книга на досъдебните производства
12. Описна книга по НСН по обвинителни актове
13. Описна книга по НСН по споразумения
14. Описна книга по НСН по предложения за освобождаване от

наказателна отговорност и налагане на административно
наказание /по чл.78а от НК/

15. Азбучници към книгите за обвинителните актове, предложенията
за споразумение и за освобождаване от наказателна отговорност.

16. Книга за изпълнение на присъдите
17. Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите
18. Книга за изпълнение на присъдите по делегация
19. Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите по делегация
20. Книга за предложенията за принудително лечение.
21. Регистър - график за участие на прокурорите в съдебни заседания
22.Дневник по международната дейност
23. Регистър на МПС, иззети като веществени доказателства по

досъдебни производства.
24. Регистър на исканията по чл.159а, ал.1 НПК
25. Дневник за ползване на документи в учрежденския архив
26. Регистър на постъпленията в учрежденския архив
27. Регистър на взетите МО „Подписка и ДА“

         28. Касова книга
         29. Книга за положен извънреден труд

                   30. Регистър граждански дела
          31. Дневник на постановените и влезли в сила оправдателни съдебни

актове, актове за прекратяване на НП или актове за връщане на делото на
прокурора

- водени на електронен носител:

1. Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите
2. Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите по делегация
3. Регистър - график за участие на прокурорите в съдебни заседания
4. Регистър на МПС, иззети като веществени доказателства по

досъдебни производства.
5.  Регистър на исканията по чл.159а, ал.1 НПК
6. Регистър на взетите МО „Подписка и ДА“
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7. Регистър на преписките и ДП, образувани по съобщения за
домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за
домашно насилие

8. Регистър на преписките и досъдебните производства, водени за
престъпления против интелектуалната собственост

9. Дневник на постановените и влезли в сила оправдателни съдебни
актове, актове за прекратяване на НП или актове за връщане на
делото на прокурора

10. Регистър на постъпващите заявки за възлагане на превод

3. Водени в ТО-Радомир, Брезник и Трън
1. Вътрешен входящ дневник
2. Вътрешен изходящ дневник
3. Разносна книга
4. Книга за веществените доказателства
5. Вътрешни разносни книги – Доклад на прокурори
6. Регистър - график за участие на прокурорите в съдебни заседания

/таблица – Еxcel и на хартиен носител
7. Дневник за ползване на документи в учрежденския архив
8. Описна книга на досъдебните производства

Воденето на част книгите, регистрите и дневниците се проследи при
извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.

5.2. Организация на деловодната дейност и документооборота в РП
Перник и в ТО и взаимодействието между тях

След присъединяването към РП Перник  /през 2019 г. на  ТО Брезник и ТО
Трън и през 2020 г. на ТО Радомир/ със заповеди на административния
ръководител е създадена организация на деловодната дейност и
документооборота: Вътрешни правила за деловодната дейност и
документооборота на РП Перник и Помощно указание по осъществяването на
деловодната и статистическа дейност на РП Перник и трите ТО към нея.

Деловодната дейност и документооборота в РП Перник и в трите ТО, както
и взаимодействието между тях, са осъществявани както следва:

А) Деловодна обработка на новопостъпили сигнали, жалби, тъжби и др.
в служба „Регистратура, деловодство и архив” в РП Перник:

Регистрираните материали, получените в служба „Регистратура,
деловодство и архив” в РП Перник за първоначална регистрация (жалби,
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сигнали, и пр.), включително и тези, които са от териториална компетентност на
ТО, деловодно се обработват във входящия дневник и УИС от същата служба.

В УИС номера на преписката съответства на номера на преписката от
входящия дневник в РП Перник.

Новорегистрираните в дневника и в УИС жалби и пр. се докладват на
административния ръководител на РП Перник, с оглед определяне групата за
случайно разпределение.

Същите се разпределят чрез УИС съгласно Правилата за приложението на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
случайния подбор в ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. и
последваща Заповед № РД-02-23/13.09.2021 г. на главния прокурор.
Разпределението се извършва от определени със заповед съдебни служители.

Материалите до ТО се изпращат с опис по пощата. След постъпването на
материалите в съответното ТО се извършва регистрирането им във вътрешния
вх. дневник, в който се отразява и номера на преписката на РП Перник.

 Номерът от вътрешния входящ дневник се записва в УИС от служител на
служба „Деловодство“ от съответното ТО в поле „Анотация” по първото
движение след завеждането на преписката.

Номерът от вътрешния входящ дневник се записва във входящия дневник
от служител на служба „Регистратура, деловодство и архив“ .

Материалите се отразяват във вътрешна разносна книга – доклад на
прокурор и се докладват на определения за наблюдаващ прокурор срещу подпис
като датата на докладването им се отразява в УИС и в съответната книга.

Б) Деловодна обработка на новопостъпили сигнали, жалби, тъжби и
др. в служба „Деловодство” в ТО:

Постъпили на място в ТО Брезник, ТО Трън и ТО Радомир материали за
първоначална регистрация (подадени жалби и др., както и БП, материали по
Закона за здравето, за домашно насилие и др.) се сканират и изпращат незабавно
по ел. поща на служба „Регистратура, деловодство и архив” в РП Перник.

На всеки постъпил документ за първоначална регистрация в ТО се поставя
щемпел с номер на преписка от входящия дневник на РП Перник. Номерът на
преписката се вписва в щемпела, поставен върху регистрирания документ.
Служба „Деловодство“ на ТО предоставя на подателя на жалбата (сигнала) на
място само номер на преписката от вх. дневник на РП Перник.

Върху документа не се поставя номер от вътрешния входящ дневник на
ТО. Последващата деловодна обработка е в съответствие с описаното в т. А

В) Деловодна обработка на материали, постъпили по вече
регистрирани преписки и дела

Постъпилите за регистриране материали по вече регистрираните преписки,
наблюдавани от прокурори с място на работа РП Перник се завеждат във
входящия дневник от служба „Регистратура, деловодство и архив” в РП Перник
и се докладват на адм. ръководител, с оглед поставяне на резолюция. Отразяват
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се в УИС и във вътрешната разносна книга – доклад на прокурор и се докладват
на съответния наблюдаващ прокурор срещу подпис, като датата на докладването
им се отразява в съответната книга.

Постъпилите за регистриране материали по вече регистрираните преписки,
възложени на прокурорите от териториалните отделения,  се докладват от
служба „Регистратура, деловодство и архив“ на съответния зам. адм.
ръководители, с оглед поставяне на резолюция. Изпращат се с опис на
съответното ТО, където служба „Деловодство“ ги отразява във вътрешния вх.
дневник и в УИС. Материалите се отразяват във вътрешна разносна книга –
доклад на прокурор и се докладват на определения за наблюдаващ прокурор
срещу подпис, като датата на докладването им се отразява в УИС и в съответната
книга.

Пълната хронология се описва във вътрешния входящ дневник от служба
„Деловодство“ в съответното ТО. Пълното хронологично отразяване на
движенията в УИС се осъществява от определените със заповед съдебни
служители.

Постъпилите за регистриране материали по  наблюдавани и неприключени
преписки и дела на вече закритите РП се докладват на съответния зам. адм.
ръководител, с оглед поставяне на резолюция и се изпращат с опис на
съответното ТО. Служба „Деловодство“ ги отразява във входящия дневник и в
УИС. Материалите се отразяват във вътрешна разносна книга – доклад на
прокурор и се докладват на определения за наблюдаващ прокурор срещу подпис,
като датата на докладването им се отразява в УИС и в съответната книга.

Въвеждането на книгите по чл. 67, ал. 2 от ПАПРБ
-  през 2020 г. със Заповед № 485/2018 г., Заповед № 930/2019 г.
- през 2021 г. не са въвеждани книги от цитираната категория, т. к.

присъединяването на трите териториални отделения към РП Перник е извършено
през 2019 г. за ТО Брезник и ТО Трън и през 2020 г. за ТО Радомир.

6. Информационно обслужване, статистика и анализ:

6.1. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:
Правни програми:

- „АПИС“
Деловодни програми, предоставени от ВКП и ВСС:

- „Унифицирана информационна система“ на ПРБ /УИС-3/;

7. СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.

Действащата към момента на проверката уредба, касаеща разпределението
на преписките и делата на случайния принцип в РП Перник и в Териториалните
отделения към РП Перник- ТО Брезник, ТО Трън и ТО Радомир е създадена със
Заповед № 804/25.07.2022 г. на и. ф.  адм. ръководител - районен прокурор на РП
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Перник, с която е изменена и допълнена Заповед № 1014/2021 г. С нея са
определени групите, прокурорите, между които ще се разпределят преписките и
досъдебните производства в различните групи и процента на натовареност на
всеки прокурор в отделната група. Съобразно заповедта, разпределението на
преписките и делата в Районна прокуратура Перник се осъществява на принципа
на случайния подбор чрез УИС-3, съобразно поредността на постъпването им.
Със заповед на административния ръководител – районен прокурор на Районна
прокуратура Перник разпределението на преписките и досъдебните производства
се възлага на магистрати или служители. Преписките и досъдебните
производства се разпределят в деня на постъпването им, или на следващия
работен ден, съобразно поредността на завеждането им.

Административният ръководител е включен с 50% натовареност в групите
„Преписки“ и „Наказателно-съдебен надзор“. В групите „Досъдебни
производства – по общ ред“, „Бързи производства“ и „Досъдебни производства,
водени срещу неизвестен извършител, производството по които е спряно и чиито
наблюдаващи прокурори са напуснали РП Перник“ е с 80% натовареност, а в
групите „Международно правно сътрудничество“, „Преписки- изпълнителни“ и
„Изпълнение на методически и организационни указания на Главен прокурор“ е
включен с натовареност 100 %. Административният ръководител не участва в
групите за разпределение на трите ТО.

Заместниците на административния ръководител са включени в групи
„Преписки“, „Досъдебни производства – по общ ред“, „Бързи производства“ и
„Досъдебни производства, водени срещу неизвестен извършител,
производството по които е спряно и чиито наблюдаващи прокурори са напуснали
РП Перник“ с 80 % натовареност, като само в група „Преписки“ са с 50 %
натовареност. В групите „Международно правно сътрудничество“ и
„Изпълнение на методически и организационни указания на Главен прокурор“ са
включени с натовареност 100 %, а в група „Наказателно-съдебен надзор“ са
включени с натовареност 50 %. Единият от заместниците е включен също така и
в група „ Преписки административен надзор за законност с 50 % натовареност, а
другия – в група „Преписки – гражданско-съдебен надзор“ също с 50 %
натовареност.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение.

8. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.

Съгласно предоставената справка, средната натовареност на прокурор в
прокуратурата, съгласно Правилата за измерване на натовареността на
прокурорите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател,
приети от ВСС с решение по Протокол № 60 от 11.12.2014 г. за 2021г. е 3,16, а за
2020г. е 2,7.
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

В РП Перник са определени служители от служба „Регистратура,
деловодство и архив“ за обработване, систематизиране и изготвяне на
статистическите данни и предоставянето им съгласно Указание за организация
на информационната дейност в ПРБ, утвърдено със Заповед № ЛС-
1985/30.05.2014г., изм. със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г., Заповед РД-02-
17/27.06.2019 г. и Заповед № РД-02-20/05.07.2021 г. на главния прокурор, в
сроковете определени от ВКП. За изготвяне на статистическите справки, със
заповед на административния ръководител са определени служители, на които е
осигурен достъп до справочния модул „OracleBI Discoverer“ в УИС. Предоставен
е потребителски достъп до електронните регистри на ведомствения
информационен сайт /ВИС/ на ПРБ. Съдебните служители попълват данните за
дейността на РП Перник в електронните таблици и ги докладват на прокурорите,
отговарящи за съответните надзори, за преглед и на административния
ръководител. В указаните от ПРБ срокове попълнените статистически таблици се
изпращат по електронната поща на ОП Перник. Годишният отчет се изготвя  в
съответствие с утвърдения от главния прокурор обхват и структура за
прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите
органи,  а шестмесечен отчет  се изготвя във връзка с отчитането на дейността
през първото полугодие на годината, като се систематизират статистическите
данни по дейността на прокуратурата по надзори. В РП Перник се провеждат
ежемесечни съвещания  между ръководството на РП Перник и представители на
структурите на МВР във връзка с организацията, взаимодействието и цялостната
дейност по делата, свързани с престъпления по чл. 354а - 354в НК, битовата
престъпност и домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за
домашно насилие.

10. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

Прокурорите от наказателно-съдебния надзор при РП Перник, на всяко
тримесечие на  2020 г. и 2021 г., са запознавали всички прокурори с обобщените
данни за постановените и влезлите в сила оправдателни съдебни актове, актове
за прекратяване на наказателното производство, или актовете за връщане на
делото с констатираните субективни и обективни причини за тяхното
постановяване, включително и с установените различия при прилагане на закона
в съдебната практика. Анализ е изготвян на всяко тримесечие, съдържащ
обобщена информация относно организацията на работата по прилагане на чл. 53
от НК и чл. 72 от НПК по досъдебните производства, образувани за
престъпления по транспорта, за ефективността на предприетите мерки и
действия в РП Перник, както и анализ на съдебната практика в съдебните райони
Перник, Радомир, Брезник и Трън. Изготвя се годишен анализ, като
аналитичната част  се изготвя съобразно данните от статистическата отчетност.
В него се представят обобщени данни, анализи, изводи. В анализа на
статистическите данни се включват абсолютни стойности и процентни
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съотношения по основни показатели на статистическата отчетност, съпоставени
с предходните две години, положителни и отрицателни резултати от дейността –
върнати за доразследване от съда дела на прокуратурата, оправдателни присъди
и прекратени досъдебни производства. Извеждат са общите проблеми /от
нормативен, кадрови, материален, финансов и др. характер/. Очертават се
приоритетите в дейността на РП Перник.

11. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ от административния
ръководител за целия проверяван период.

Предложения за поощрения (чл. 304, ал.1 от ЗСВ), както и предложения за
налагане на дисциплинарни наказания (чл. 312, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСВ) – няма и за
двете години.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

Съгласно чл. 74 от ПАПРБ в РП Перник със заповед № 189/19.02.2020 г. са
определени длъжностни лица, отговарящи за приемането, съхраняването и
предаването на веществените доказателства в РП Перник и териториалните
отделения в гр. Брезник, гр. Трън и гр. Радомир. Със заповедта е възложено на
определените лица да водят и съхраняват книги за веществените доказателства в
РП Перник и териториалните отделения. Назначена е и със заповедта комисия,
която всяка календарна година през м. януари да извършва ежегодна проверка на
всички ВД, за което да се съставя протокол, който след утвърждаване от адм.
ръководител да се прилага към книгите за веществените доказателства. Със
заповедта е указан и начина на унищожаване на веществените доказателства.

На проверяващия екип бяха представени протоколите за проверка на
веществените доказателства за проверявания период- протокол от 30.01.2020 г.,
утвърден от адм. ръководител на 31.01.2020 г. и протокол от 25.01.2021 г.,
утвърден от адм. ръководител на същата дата.  Беше извършена проверка и на
Книгата за веществени доказателства, като се установи, че за 2020 г. са заведени
22 веществени доказателства, а за 2021 г. са заведени 23.

Със заповед № 104/18.02.2019 г. на административния ръководител, във
връзка с писмо рег. № А-641/2018 г. от 18.02.2019 г. на адм. ръководител на ОП
Перник, по повод съхранение на ВД - пари и парични ценности в Банка ДСК
ЕАД, клон Перник е възложено на съдебния администратор при РП Перник
осъществяването на влагане и изтегляне на пари и др. ценности, иззети като ВД
по досъдебни производства, наблюдавани от РП Перник в/ и /от наетия от ОП
Перник за нуждите на РП Перник, сейф в Банка ДСК ЕАД, клон Перник.
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Установи се, че е създадена необходимата организация за приемане,
съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ, както и за съхранение на пари
и ценности, в изпълнение на  разпоредбата на чл. 110, ал. 5 от НПК  и указание
изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор.

13. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.

По указание на главния прокурор :

за 2021 г.- 6 бр.

за 2020 г.- 14 бр.

По собствена преценка:

за 2021г.- 7 бр.

за 2020г. - 19 бр.

14. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ от горестоящите прокуратури или други
органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

През 2020 г. ОП Перник е извършила цялостна комплексна ревизия на
дейността на РП Перник през 2019г. и комплексна ревизия за дейността на РП
Радомир за 2019 г. През годината ОП Перник е извършила проверки и относно:

- неприключени наказателни производства за дела срещу обвиняеми лица с
две и повече ДП – 4-то тримесечие на 2019 г.;

- неприключени наказателни производства за дела срещу обвиняеми лица с
две и повече ДП – 1-во шестмесечие  на 2020 г.;

- проверка на прекратените през 2019 г. дела за корупционни
престъпления;

- проверка на ДП, прекратени срещу лица с повдигнато обвинение за
първото полугодие на 2019 г.;

- проверка на прекратените за първото полугодие на 2020 г. ДП с предмет
наркотични вещества;

- проверка на образуваните преди 01.01.2017 г. преписки и дела ,
наблюдавани от РП-Перник – към 01.06.2020 г.;

- проверка на образуваните преди 01.01.2017 г. преписки и дела ,
наблюдавани от РП-Перник – към 01.12.2020 г.;

- проверка за спазване на сроковете по чл.145, ал.2 ЗСВ – за 1-во
шестмесечие;

- проверка за спазване на сроковете по чл.145, ал.2 ЗСВ – за 2-ро
шестмесечие
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От други органи на съдебната власт не са извършвани проверки.

През 2021 г. в РП Перник са били извършвани проверки относно:
- спазване на принципа на случайно разпределение на преписките и делата

в РП Перник.
- проверка на образуваните преди 01.01.2018 г. досъдебни производства,

наблюдавани от РП Перник, които не са приключили към 30.06.2021 г.
 - проверка на образуваните преди 01.01.2018 г. досъдебни производства,

наблюдавани от РП Перник, които не са приключили към 31.12.2021 г.
-  проверка за изпълнение на Инструкцията за поддръжка и използване на

ел. регистър на лица с неприключени наказателни производства от 2010 г. на
Главен прокурор на Р България и на Споразумение между ПРБ и МВР за
взаимодействие при разследване на две и повече досъдебни производства срещу
един и същ обвиняем за първото тримесечие на 2021 г.

- проверка за изпълнение на Инструкцията за поддръжка и използване на
ел. регистър на лица с неприключени наказателни производства от 2010 г. на
Главен прокурор на Р България и на Споразумение между ПРБ и МВР за
взаимодействие при разследване на две и повече досъдебни производства срещу
един и същ обвиняем за второто тримесечие на 2021 г.

- проверка за изпълнение на Инструкцията за поддръжка и използване на
ел. регистър на лица с неприключени наказателни производства от 2010 г. на
Главен прокурор на Р България и на Споразумение между ПРБ и МВР за
взаимодействие при разследване на две и повече досъдебни производства срещу
един и същ обвиняем за третото тримесечие на 2021 г.

- проверка за изпълнение на Инструкцията за поддръжка и използване на
ел. регистър на лица с неприключени наказателни производства от 2010 г. на
Главен прокурор на Р България и на Споразумение между ПРБ и МВР за
взаимодействие при разследване на две и повече досъдебни производства срещу
един и същ обвиняем за четвъртото тримесечие на 2021 г.

 -  проверка, касаеща спрените ДП на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК.

Извършена и една тематична проверка на работата на прокурорите от РП
Перник, по отношение прилагането на чл. 196, ал. 1, т. 4 и т. 5 от НПК.

15. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и съдебни
служители:

През 2020 г. в обучения в смесена форма, организирани от Национален
институт по правосъдието, са взели участие прокурорите Даниела Банкова,
Христофор Рачев, Станислав Страшимиров, София Димитрова и Мирослава
Чифчиева. Съдебни служители от РП Перник също  са участвали в обучения,
организирани от Национален институт по правосъдието и Прокуратура на
Република България.
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През 2021 г. прокурорите Мирослава Чифчиева и София Димитрова са
участвали в различни форми на обучение, организирани от Европейска мрежа за
съдебно обучение, Национален институт за магистрати - Румъния и Национален
институт на правосъдието. През годината съдебни служители не са участвали в
обучения.

ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА, НА
ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

1.ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ

През 2020г. в Районна прокуратура Перник общият брой на наблюдаваните
преписки е бил 3058. От общия брой, наблюдавани преписки в РП Перник - 2115
бр., в ТО Радомир – 717 бр., в ТО Брезник и ТО Трън – 226 бр.

Общият броя на новообразуваните преписки в РП Перник е 2764 броя, от
тях 1936 броя в РП Перник, 629 в ТО Радомир, 199 в ТО Брезник и ТО Трън.
Образуваните в предходни периоди, общо за РП Перник са 294 броя, от тях 179
бр. за РП Перник, 88 бр. за ТО Радомир и 27 бр. за ТО Брезник и ТО Трън.

През 2021г. в Районна прокуратура Перник общият брой на наблюдаваните
преписки е бил 2897 броя, от тях в РП Перник  наблюдавани 1920 броя,  в ТО
Радомир 526 броя, в ТО Брезник и ТО Трън 451 броя. От тях новообразувани са
общо 2531 броя, от които 1669 бр.  за РП Перник, 457  бр.  за ТО Радомир и 405
бр. за ТО Брезник и ТО Трън.

 Образувани от предходни периоди – общо 366 бр., от тях 251 бр.  в РП
Перник, 69 бр. в ТО Радомир и 46  бр. ТО Брезник и ТО Трън.

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка:

През 2020 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени общо
1042  бр. преписки, като от тях 777 бр. на РП Перник, 203 бр. на ТО Радомир, 62
бр. на ТО Брезник и ТО Трън.

През 2021 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени общо
1050 бр. преписки, от които за РП Перник 739 бр.,  за ТО Радомир 235 бр.  и за
ТО Брезник и ТО Трън 76  бр.
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3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка:

През 2020 г. - 3 броя преписки,
През 2021 г. - 7 броя преписки.

Бяха изискани и  проверени преписки, по които прокурорът е извършил
лични проверки през проверявания период:

Пр. пр. № 2112/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Даниела Банкова;

Пр. пр. № 2811/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Гергана Малиновска;

Пр. пр. № 2984/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Христофор Рачев;

Пр.  пр.  № 659/2021  г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
София Димитрова;

Пр.  пр.  № 663/2021  г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Аделина Алексиева;

Пр. пр. № 2281/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Христофор Рачев;

Пр. пр. № 2433/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Гергана Малиновска;

Пр. пр. № 2489/2021 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ
прокурор Георги Балков;

Пр. пр. № 2898/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Радослав Ценков;

Пр. пр. № 3331/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Радослав Ценков.

От проверката се установи, че наблюдаващите прокурори са възлагали с
резолюция лична проверка, която е извършвана в сроковете по чл. 145 ЗСВ и
след приключването ѝ са се произнасяли с мотивирани актове.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила:

- до 2 месеца : през 2020 г. – 909 бр. преписки, от тях за РП Перник 674
бр.,  за ТО Радомир 182 бр.  и за ТО Брезник и ТО Трън 53 бр., а през 2021 г. –
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912 бр. преписки, от тях за РП Перник 640 бр., за ТО Радомир 199 бр.  и за ТО
Брезник и ТО Трън 73 бр.

-преписки, по които предварителната проверка е продължила над срока по
чл. 145, ал. 2 ЗСВ - няма за проверявания период.

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ

През 2020 г. в РП Перник са решени общо 2958 бр. преписки:
От тях:
- в РП Перник - 2044 бр.,
- в ТО Радомир - 697 бр.
- в ТО Брезник и ТО Трън - 217 бр.

През 2021 г. в РП Перник са решени общо 2795 бр. преписки, от които:
-  в РП Перник - 1865 бр.,
- в ТО Радомир - 506 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 424 бр.

5.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство

През 2020 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство в РП Перник са приключени общо 1913 бр. преписки от които:

- в РП Перник - 1201 бр.,
- в ТО Радомир - 534 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 178 бр.
От тях общо обжалвани са 124 бр., от които 76 бр. за РП Перник, 33 бр. за

ТО Радомир и 15 бр. за ТО Брезник и ТО Трън. Отменени са общо 27 бр.,  от
които 13 бр. за РП Перник, 8 бр. за ТО Радомир и 6 бр. за ТО Брезник и ТО Трън.

През 2021 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство в РП Перник са приключени общо 1734 бр. преписки, от които:

- в РП Перник - 1113 бр.,
- в ТО Радомир - 302 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 319 бр.
От тях общо обжалвани са 122 бр., от които 89 бр. за РП Перник, 13 бр. за

ТО Радомир и 20 бр. за ТО Брезник и ТО Трън. Отменени са общо 29 бр.,  от
които 21 бр. за РП Перник, 1 бр.  за ТО Радомир и 7 бр. за ТО Брезник и ТО
Трън.

5.2.Образувани досъдебни производства:
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Образуваните досъдебни производства през 2020 г.  в РП Перник са общо
567 бр. преписки, в РП Перник - 464 бр., в ТО Радомир - 81 бр., в ТО Брезник и
ТО Трън - 22 бр.

Образуваните досъдебни производства през 2021 г.  в РП Перник са общо
522 бр. преписки, в РП Перник - 367 бр., в ТО Радомир - 76 бр., в ТО Брезник и
ТО Трън - 79 бр.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период:

В края на 2020 г. при прокурорите в РП Перник, ТО Радомир, ТО Брезник и
ТО Трън са останали нерешени 100 бр.

В края на 2021 г. при прокурорите в РП Перник, ТО Радомир, ТО Брезник и
ТО Трън са останали нерешени 102 бр.

6.1. Преписки, по които не е извършена проверка или проверката е
приключила  и  които се намират за решаване при прокурора над един месец през
2020 и 2021 г. - няма за проверявания период.

Бяха изискани и проверени на случаен принцип преписки, приключили с
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство:

Пр. пр. № 74/2020г. по описа на РП Перник, ТО Радомир (ДП №
299/2020 г. по описа на РУ Радомир), наблюдаващ прокурор Весела
Младенова. Преписката е образувана по постъпила на 07.01.2020 г. жалба в РП
Перник и с протокол за избор от 08.01.2020 г. е разпределена на наблюдаващия
прокурор в категория „Преписки“ в ТО Радомир. С постановление от 14.01.2020
г. е възложено на РУ Радомир извършване на проверка, с дадени указания и срок
от 30 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата с извършена проверка на
12.02.2020 г. С постановление от 14.02.2020 г. е отказано образуване на
досъдебно производство на основание чл. 9, ал. 2 от НК. Препис от
постановлението е изпратен на жалбоподателя на 18.02.2020 г. На 02.03.2020 г. в
РП Перник е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
преписката е изпратена на ОП Перник, с писмо от 03.03.2020 г. С постановление
от 12.03.2020 г. постановлението на РП Перник, ТО Радомир е отменено и
преписката е върната за допълнителна проверка. С постановление от 01.04.2020
г. наблюдаващият прокурор е възложил допълнителна проверка на РУ Радомир,
при която да се изпълнят указанията, дадени в отменителното постановление, за
което е определен срок от 30 дни. Срокът на проверката е удължен от
наблюдаващия прокурор, с постановление от 07.05.2020 г., с още 30 дни. С
постановление от 22.06.2020 г.  отново е отказано образуване на досъдебно
производство на основание чл. 9, ал. 2 НК. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан реда и начина на
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обжалване. Срещу това постановление също е постъпила жалба и с
постановление от 04.12.2020 г. по пр. пр. № 2740/2020 г. прокурор от ОП Перник
е отменил постановлението на РП Перник, ТО Радомир за отказ да се образува
досъдебно производство и е указал да бъде образувано досъдебно производство
за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. В отменителното постановление е
посочено, че наблюдаващия прокурор не е изпълнил в цялост указанията, дадени
от ОП Перник в предходното постановление, както и неправилно е приел, че е
налице хипотезата на чл. 9, ал. 2 НК, мотивирайки този си извод само и
единствено на база на стойността на отнетия мобилен телефон. Преписката е
върната в РП Перник на 09.12.2020 г. С постановление от 29.12.2020 г. е
образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Срокът
на разследване е удължен с два месеца, считано от 01.03.2021 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 28.04.2021 г., с мнение за спиране. С
постановление от 31.05.2021 г. досъдебното производство е спряно на основание
чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. В постановлението липсва изискване за уведомяване на
прокуратурата за резултатите от издирването, както и няма данни да е
постъпвала такава информация.

Пр. пр. № 794/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Цветелина Евтимова. Преписката е образувана на 09.03.2020 г. по постъпили
материали от 01 РУ Перник и с протокол за избор от 10.03.2020 г. е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С постановление от 08.04.2020 г. е отказано
образуване на досъдебно производство. Разпоредено е препис от постановление
да се изпрати на жалбоподателя, като е указан реда и начина на обжалване.
Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя на 09.04.2020 г. На
02.06.2020 г. в РП Перник е постъпила жалба срещу постановлението. С
постановление от 24.06.2020 г. на прокурор от ОП Перник по пр. пр. №
1302/2020 г. постановлението на РП Перник е отменено и преписката е върната
за извършване на допълнителна проверка, с дадени указания. Преписката е
постъпила в РП Перник на 24.06.2020 г.  и с разпореждане от 16.07.2020 г. е
изпратена на 01 РУ Перник за извършване на проверка на основание чл. 145, ал.
1, т. 3 ЗСВ, с дадени указания и срок от 1 месец. Срокът на проверката е удължен
с още един месец. Преписката е върната в прокуратурата на 19.08.2020 г., с
извършена проверка. С писмо от 23.09.2020 г. на наблюдаващия прокурор е
върната за допълнителна проверка, да бъдат стриктно изпълнени указанията,
дадени в постановлението на ОП Перник, като е указано проверката да бъде
изпълнена в удължения срок. Преписката е върната в прокуратурата на
08.10.2020 г. С постановление от 06.11.2020 г. е отказано образуване на
досъдебно производство, но към преписката липсва втората страница от
постановлението, поради което не могат да бъдат посочени мотивите  на отказа.

Пр. пр. № 671/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Цветелина Евтимова. Образувана е по постъпило на 28.02.2020 г.
постановление на прокурор от ОП Перник по пр. пр. № 608/2020 г., с което
изпраща преписката по компетентност на РП Перник и с протокол за избор от
02.03.2020 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
01.04.2020 г. на наблюдаващия прокурор е отказано образуване на досъдебно
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производство. Препис от постановлението е изпратено на  02.04.2020 г. Срещу
постановлението е постъпила жалба от 21.08.2020 г., която с писмо от  25.08.2020
г., заедно с преписката е изпратена на ОП Перник. С постановление от 16.09.2020
г. по пр. пр. № 2126/2020 г. прокурор от ОП Перник е отменил постановлението
на РП Перник и е върнал преписката за изпълнение на дадени указания.
Преписката е върната в РП Перник на 18.09.2020 г. и на същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо от 16.10.2020 г. преписката е
изпратена на ОДМВР Перник за извършване на проверка, като в писмото е
посочено единствено, стриктно да се изпълнят указанията дадени в
постановлението на ОП Перник. На 18.11.2020 г. преписката е върната в РП
Перник, с изпълнени указания. С постановление от 17.12.2020 г. отново е
отказано образуване на досъдебно производство.

Пр. пр. № 572/2021 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир
наблюдаващ прокурор Весела Младенова. Преписката е образувана по
постъпили на 26.02.2021 г. материали от извършена проверка по преписка по
описа на РУ Радомир и с протокол за избор от 01.03.2021 г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 25.03.2021 г. е отказано образуване
на досъдебно производство, на основание чл. 213, ал. 1 и чл. 24, ал.1, т. 1 НПК.
На 07.04.2021 г. е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
преписката, с писмо от 08.04.2021 г., е изпратена по компетентност на ОП
Перник. С постановление от 14.04.2021 г. прокурор от ОП Перник, по пр. пр. №
902/2021 г., е отменил постановлението на РП Перник за отказ от образуване на
досъдебно  производство и преписката е върната на РП Перник, за извършване на
допълнителна проверка, с дадени указания. С постановление от 18.05.2021 г.
наблюдаващият прокурор е изпратил преписката в РУ Радомир за извършване на
проверка, с дадени указания и срок от 30 дни. Преписката е върната в
прокуратурата, с извършена проверка на 16.06.2021 г. С постановление от
09.07.2021 г. е отказано образуване на досъдебно производство, на основание чл.
213,  ал.  1  и чл.  24,  ал.  1,  т.  1  НПК. Актовете на прокурора от РП Перник, ТО
Радомир не са деловодно обработени.

Пр. пр. № 420/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Елза Митева. Преписката е образувана по постъпила на 12.02.2021 г. в РП
Перник жалба, която с протокол за избор от 15.02.2021 г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 15.02.2021 г. е възложено
извършване на предварителна проверка на 01 РУ Перник, с дадени конкретни
указания и срок за извършване на проверката 60 дни.  На 18.02.2021 г. в РП
Перник е постъпило постановление, с което е изпратена по компетентност
преписка на ОП Перник № 447/2021 г., която съдържа жалба от същите лица за
същите обстоятелства. С писмо от 18.02.2021 г. допълнителните материали са
изпратени на РУ Перник, с оглед извършваната проверка. Преписката е
постъпила в прокуратурата, с извършена проверка, на 23.03.2021 г. С
постановление от 14.04.2021 г. отново е отказано образуване на досъдебно
производство. В мотивите на постановлението е посочено, че престъплението по
чл. 130 НК се преследва по тъжба на пострадалия. От данните по преписката не
се установяват такива, налагащи намеса на прокуратурата по реда на чл. 49 НПК.
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С писмо на ОП Перник, постъпило в РП Перник на 19.07.2021 г., преписката е
изискана за инстанционен контрол по повод постъпила там жалба, където е
изпратена, с писмо от 19.07.2021 г. С постановление от 28.07.2021 г. прокурор
от ОП Перник отново е отменил постановлението на РП Перник и преписката
е върната поради непълнота на проверката. Преписката е постъпила в РП
Перник на 30.07.2021 г. Наблюдаващият прокурор е подал протест на 11.08.2021
г., против постановлението на ОП Перник. С постановление от 23.08.2021 г.
прокурор от АП София по пр. пр. № 2300/2021 г. е потвърдил постановлението
на ОП Перник. Преписката е върната в РП Перник на 26.08.2021 г. и с
разпореждане на наблюдаващия прокурор от 02.09.2021 г. е изпратена на 01 РУ
Перник, за извършване на проверка, с дадени подробни указания и срок от 60
дни. Преписката е върната в прокуратурата, с изпълнени указания на 10.11.2021
г. С постановление от 07.12.2021 г. отново е отказано образуване на досъдебно
производство, като на жалбоподателите е разяснено и правото им на жалба пред
компетентния съд, които могат да упражнят в сроковете по чл. 81, ал. 3 НПК,
предвид обстоятелството, че престъпленията се преследват по тъжба на
пострадалия.

Пр. пр. № 1043/2021 г. по описа на РП Перник, ТО Брезник и ТО Трън,
наблюдаващ прокурор Райна Бачева. Преписката е образувана по постъпила
на 19.04.2021 г. жалба в РП Перник и с протокол за избор от 21.04.2021 г. е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 23.04.2021 г. е
възложено на органите на РУ Трън извършването на проверка, с дадени
конкретни указания и срок от 1 месец. Преписката е върната, с извършена
проверка на 27.05.2021 г. С постановление от  31.05.2021 г. е отказано
образуване на досъдебно производство, на основание чл. 213, ал. 1 НПК, вр. чл.
24, ал. 1, т. 1 НПК. На 24.06.2021 г. е постъпила жалба в прокуратурата, която
заедно с преписката е изпратена на ОП Перник, с писмо от 28.06.2021 г. С
постановление от 14.07.2021 г. прокурор от ОП Перник по пр. пр. № 1750/2021 г.
е отменил постановлението на РП Перник, като е указал възлагането на
проверка, с оглед събиране на достатъчно данни за извършено престъпление
против собствеността. Преписката е върната в прокуратурата на 19.07.2021 г.
С постановление от 21.07.2021 г. наблюдаващият прокурор е образувал
досъдебно производство за престъпление по чл. 323, ал. 1 НК.  С писмо от
21.07.2021 г. наблюдаващият прокурор е уведомил жалбоподателя на основание
чл. 75, ал. 2 НК за образуваното досъдебно производство, като са му разяснени и
правата. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
25.01.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 21.03.2022 г., с мнение на
разследващия за прекратяване на наказателното производство. С постановление
от 24.03.2022 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал.
1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК.

Пр. пр. № 2077/2021 г. по описа на РП Перник,  наблюдаващ прокурор
Аделина Алексиева. Преписката е образувана по постъпила на 02.08.2021 г.
жалба в РП Перник и с протокол за избор от 03.08.2021 г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.08.2021 г. е възложено на
органите на 02 РУ Перник извършването на проверка, с дадени конкретни
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указания и срок от 30 дни. Преписката е върната, с извършена проверка на
24.08.2021 г. С постановление от  30.09.2021 г. материалите по преписката са
изпратени на 02 РУ Перник за извършване на допълнителна проверка тъй като не
са били изяснени всички обстоятелства, необходими за правилното и
законосъобразно решаване на преписката. Допълнителната проверка е възложена
в оставащия срок. Преписката е постъпила в прокуратурата на 11.10.2021 г. с
извършена проверка и с постановление от 05.11.2021 г. е отказано образуване на
досъдебно производство, на основание чл. 213, ал. 1 НПК вр. чл. 24, ал. 1, т. 1
НПК.

Пр. пр. № 2464/2020 г. по описа на РП Перник,  наблюдаващ прокурор
Аделина Алексиева. Преписката е образувана по постъпили на 27.07.2020 г.
материали от ВКП и с протокол за избор от 28.07.2020 г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 28.07.2020 г. е възложено на
органите на 01 РУ Перник извършването на проверка, с дадени конкретни
указания и срок от 1 месец. Преписката е върната с извършена проверка на
01.09.2020 г. и с постановление от  28.09.2020 г. е възложена допълнителна
проверка със срок от 30 дни. С писмо от 02.11.2020 г. срокът на проверката е
удължен, с още един месец. Преписката е постъпила в прокуратурата на
09.11.2020 г., с извършена проверка и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 23.11.2020 г. е отказано образуване
на досъдебно производство, на основание чл. 213, ал. 1 НПК вр. чл. 24, ал. 1, т. 1
НПК. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателката, като е указан реда и начина на обжалване.

Възложените от прокурорите предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
приключване на проверката, наблюдаващите прокурори също се произнасят в
срок, като в постановлението за отказ от образуване на ДП винаги се указва
копие от него да бъде изпратено на жалбоподателя, както и реда и начина на
обжалване. Постановленията за отказ да се образува ДП се изпращат с
обикновена поща, чрез „Български пощи“ ЕАД, за което се съставя ежедневен
опис, в който се описват номерата на преписките и имената на адресатите.
Приемо - предаването се удостоверява с подпис на служител от РП Перник и
„Български пощи“ ЕАД.

По отношение на сроковете за извършване на проверки по реда на чл. 145,
ал. 1, т. 3 ЗСВ е създадена организация - ежеседмично (всеки понеделник) да се
изготвя и предоставя справка на административния ръководител на РП
Перник, или изпълняващия тази длъжност, за разпоредените от прокурор, на
основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ неприключени проверки и дадения от
наблюдаващия прокурор срок по чл. 145, ал. 2 ЗСВ кога изтича. Напомня се на
наблюдаващите прокурори да предприемат адекватни мерки, с оглед
недопускане просрочие на проверката. Утвърдена е практика всеки последен
петък от текущия месец да се провеждат срещи на административния
ръководител на РП Перник с началниците на 01 РУ МВР Перник, 02 РУ МВР
Перник, РУ Брезник, РУ Трън и РУ Радомир, относно спазване на сроковете по
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възложените от РП Перник проверки, от страна на служителите, на които са
възложени.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат, по
компетентност, на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията и разпореждане за извършване на допълнителна проверка,
наблюдаващите прокурори, като цяло, дават конкретни указания на
полицейските органи за обстоятелствата, които следва да бъдат установени,
както и способите за установяването им. През проверявания период
сравнително малко постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство са били обжалвани /от общо 3647 постановления са обжалвани
246, т. е. 7%/, но не малък брой от тях са били отменени от горестоящите
прокуратури /от общо обжалваните 246 постановления са отменени 56, т. е.
23 %/. Установи, че постановленията преимуществено се отменят и връщат за
допълнителна проверка, с оглед  събиране на всички необходими данни, от
които би могло да се направи извод за извършено престъпление от общ
характер. Статистическите данни и проверката на конкретни преписки
налага извод, че е необходимо при първоначалното възлагане на проверките
наблюдаващите прокурори да дават изчерпателни указания и да следят
стриктно за тяхната изпълнение, тъй като отмяната на актовете и
връщането за извършване на допълнителна проверка води до неоснователно
забавяне движението и решаването на преписката.

Материалите по наблюдателните преписки не се подреждат
хронологично, по някои липсват прокурорски и съдебни актове, или писмата, с
които са постъпили материали в прокуратурата. След разговор с
административния ръководител, същият предприе незабавни мерки за
отстраняване на този пропуск.

Констатира се, че през проверявания период административният
ръководител е удължавал срока на предварителните проверки с писмо, а не с
писмена резолюция, съобразно  т.5.2 от Указание за приложението на чл. 145,
ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-30/01.11.2016г. на главния
прокурор. В хода на проверката този пропуск беше отстранен и
административният ръководител вече се произнася с резолюция.

Изходящите документи /постановления и писма/ не са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ /утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016г., изм. и
допълнена със Заповед № РД-04-459/07.12.2018г. на главния прокурор/. За
отстраняване на този пропуск, в хода на проверката, административният
ръководител издаде Заповед № 996/26.09.2022г., с която е разпоредил датата
на всички изходящи за РП Перник документи да се поставя при деловодната
обработка на същите, в съответствие с Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ и в съответствие с Вътрешните
правила за деловодната дейност и документооборота в РП Перник,
утвърдени със Заповед № 23 от 08.01.2020г. на административния
ръководител на РП Перник.
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Движението на преписките се проследи и във входящия дневник, като се
установи, че записванията са коректни и кореспондират с материалите.

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

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП.
НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства през 2020 г. са общо

2865 бр.,  от които
-  в РП Перник са 2242 бр.,  в ТО Радомир – 540 бр., в ТО Брезник и ТО

Трън -83 бр..
От тях – новообразуваните ДП са общо 1413 броя, от които
- в РП Перник са 1123 бр., в ТО Радомир – 239 бр. и 51 бр. в ТО Брезник и

ТО Трън.
 Образуваните в предходен период през 2020 г. са общо 1452 бр.,  от които
- в РП Перник 1119 бр., в ТО Радомир – 301 бр. и 32 бр. в ТО Брезник и ТО

Трън .
Общо наблюдавани ДП през 2021 г. са 3259 бр.,  от които
- в РП Перник са 2309 бр., в ТО Радомир – 511 бр. и 439 бр. в ТО Брезник и

ТО Трън.
От тях – новообразуваните ДП са общо 1209 бр., от които
- в РП Перник са 887 бр., в ТО Радомир – 160 бр. и 162 бр. в ТО Брезник и

ТО Трън.
 Образуваните в предходен период през 2021 г. са общо 2057 бр.,  от които
- в РП Перник 1429 бр., в ТО Радомир – 351 бр.  и 277 бр.  в ТО Брезник и

ТО Трън.

РЕШЕНИ ДОСЪДЕБНИ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2020 г. са
общо 2287 бр.,  от които

- в РП Перник - 1781 бр.,
- в ТО Радомир - 438 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 68 бр.
От тях – новообразуваните ДП са общо 923 бр., като в РП Перник - 721 бр.,

в ТО Радомир - 165 бр.  и в ТО Брезник и ТО Трън - 37 бр. Образуваните в
предходен период през 2020 г. са общо 1364 бр.,  като в РП Перник - 1060 бр., в
ТО Радомир - 273 бр. и 31 бр. в ТО Брезник и ТО Трън.

РЕШЕНИ ДОСЪДЕБНИ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2021 г. са
общо 2814 бр.,  от които

- в РП Перник - 1979 бр.,
- в ТО Радомир - 440 бр.,
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- в ТО Брезник и ТО Трън - 395 бр.
От тях – новообразуваните ДП са общо 774 бр., като в РП Перник - 548 бр.,

в ТО Радомир - 109 бр.  и в ТО Брезник и ТО Трън - 114 бр. Образуваните в
предходен период през 2021 г. са общо 2040 бр.,  като в РП Перник - 1431 бр., в
ТО Радомир - 331 бр. и 278 бр. в ТО Брезник и ТО Трън.

Решени ДП през 2020 г. са общо 2263 бр.,  като в РП Перник - 1779 бр., в
ТО Радомир - 416 бр. и 68 бр. за ТО Брезник и ТО Трън.

Решените бързи производства през 2020 г.  са общо – 24 бр.,  като в РП
Перник – 2 бр., в ТО Радомир - 22 бр. и в ТО Брезник и ТО Трън - няма.

Намиращи се за произнасяне при прокурор ДП и бързи производства
към края на 2020 г.  общо са 36 бр., от които 27 бр. за РП Перник, 7 бр.  за ТО
Радомир и 2 бр. за ТО Трън и ТО Брезник. Бързи производства няма.

Решените ДП през 2021 г. са общо 2791 бр.,  като в РП Перник са 1979 бр.,
в ТО Радомир - 422 бр. и 390 бр. в ТО Брезник и ТО Трън.

Решените бързи производства през 2021 г.  са общо 23 бр.,  като в РП
Перник - няма, в ТО Радомир -18 бр. и в ТО Брезник и ТО Трън - 5 бр.

Намиращи се за произнасяне при прокурор ДП и бързи производства
към края на 2021 г.  общо са 34 бр., от които 27 бр. за РП Перник, 5 бр.  за ТО
Радомир и 2 бр. за ТО Трън и ТО Брезник. Бързи производства няма.

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2020 г., по които
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са общо 23 бр.,
от които в РП Перник са 1 бр., в ТО Радомир – 22 бр.;

- БП, по които разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от
НПК - няма ;

- БП, при които е постановено разследването да се извърши по общия ред
са общо 249 бр.,  като в РП Перник - 192 бр., в ТО Радомир - 55 бр., в ТО Брезник
и ТО Трън - 2 бр.;

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2021 г., по които
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са общо 23 бр.,
от които в ТО Радомир - 18 бр. и 5 бр. в ТО Брезник;

- БП, по които разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от
НПК - няма ;
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- БП, при които е постановено разследването да се извърши по общия ред
общо 242 бр.,  като в РП Перник - 187 бр., в ТО Радомир - 28 бр., в ТО Брезник и
ТО Трън - 27 бр.;

2.Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2020 г. ДП, които през проверявания период на основание чл. 242, ал. 2

от НПК са изпратени на разследващ орган  са общо 23 бр.,
- в РП Перник - 21 бр.
- в ТО Радомир - 1 бр.,
- в ТО Брезник - 1 бр.;
ДП, по които прокурорът сам е извършил необходимите действия общо 13

бр., като в РП Перник -11 бр., в  ТО Радомир – 1 бр., в ТО Брезник и ТО Трън -1
бр.

За 2021 г. ДП, които през проверявания период на основание чл. 242, ал. 2
от НПК са изпратени на разследващ орган са общо 14 бр.,

- в РП Перник - 13 бр.
- в ТО Радомир - 1 бр.,
- ТО Брезник и ТО Трън - няма;
ДП, по които прокурорът сам е извършил необходимите действия са общо

29 бр., като в РП Перник - 24 бр., в  ТО Радомир – 2 бр., в ТО Брезник и ТО Трън
- 3 бр.

3.Спрени наказателни производства

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2020 г.  общо са 642 бр.,   от
които:

-  в РП Перник - 544 бр.,
-  в ТО Радомир - 79 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 19 бр.;.
От тях спрени срещу неизвестен извършител общо са 633 бр.,   като в РП

Перник - 538 бр.,  в ТО Радомир  - 76 бр., в ТО Брезник и ТО Трън - 19 бр..
Спрени срещу известен извършител общо 9 бр., от които 6 бр.  за РП

Перник, 3 бр. за ТО Радомир, в ТО Брезник и ТО Трън - няма.

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2021 г.  са общо 530 бр.,  от
които

-  в РП Перник - 416 бр.,
-  в ТО Радомир - 63 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 51 бр.;.
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От тях спрените срещу неизвестен извършител са общо 523 бр.,  като в РП
Перник - 411 бр., в ТО Радомир  - 61 бр., в ТО Брезник и ТО Трън - 51 бр. Спрени
срещу известен извършител общо 7 бр., от които за РП Перник 5 бр., 2 бр. за ТО
Радомир, в ТО Брезник и ТО Трън - няма.

Беше извършена проверка на случайно избрани дела, водени срещу
неизвестен извършител, спрени през 2020г. и 2021г., като резултатите са
отразени в табличен вид.

ДП № Пр. № Дата на
спиране

Указания за
периодично
уведомяване

Справки от

МВР

Напом.
писма

ДП № 109/2021
01РУ- Перник

пр.пр. № 670/2021 г.
Аделина Алексиева

23.04.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 213/2021 г.
02 РУ Перник

пр.пр. № 1750/2021 г.
Аделина Алексиева

29.10.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 503/2021 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 2866/2021 г.
София Димитрова

14.12.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 339/2020 г.
01 РУ Перник

1460/2020 г.
Христофор Рачев

29.06.2021 г. няма няма не

ДП№320/2021 г.
02 РУ Перник

2718/2021 г.
Емилия Ганева

17.12.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 236/2021 г.
01 РУ Перник

1305/2021 г.
Гергана Малиновска

20.09.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 74/2020 г.
РУ Брезник

3314/2020 г.
Албена Терзийска

16.02.2021 г. няма няма не

ДП№ 180/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. №2485/2021 г.
 Теодор Николов

21.12.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 242/2021 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 1338/2021 г.
Станислав Страшимиров

23.08.2021 г. няма няма не
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ДП№ 364/2021 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 2033/2021 г.
Цветелина Евтимова

06.10.2021 г. няма няма не

ДП№ 127/2021 г.
02РУ Перник

пр.пр. № 418/2021 г.
Даниела Банкова

23.12.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 233/2021 г.
01РУ Перник

пр.пр. № 1266/2021 г.
Красимира Минчева

24.06.2021 г. няма няма не

ДП №524/2021 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 3111/2021 г.
Радослав Ценков

20.12.2021 г. на всеки 3м. няма не

ДП№233/2020 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 1221/2020 г.
Йордан Ченков

27.08.2020 г. на всеки 3 м. няма не

ДП№96/2020 г.
01РУ Перник

пр.пр. № 445/2020 г.
Цветелина Евтимова

16.12.2021 г. на всеки 4 м. една справка
от 15.04.22 г.

не

ДП№ 91/2020 г.
02 РУ Перник

пр.пр. № 781/2020 г.
Цветелина Евтимова

16.12.2021 г. на всеки 4 м. една справка
от 20.01.22 г.

не

ДП№87/2020 г.
02 РУ  Перник

пр.пр. № 779/2020 г.
Аделина Алексиева

10.12.2021 г. на всеки 4 м. една справка
от 23.12.21 г.

не

ДП№156/2020 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 832/2020 г.
Аделина Алексиева

10.12.2021 г. на всеки 4 м. 01.03.2022 г. не

ДП 28/2020 г. 02
РУ Перник

пр.пр. № 281/2020 г.
Албена Терзийска

13.12.2021 г. на всеки 4 м. 23.12.2021 г. не

ДП№36/2020 г.
02 РУ Перник

пр.пр. № 332/2020 г.
Албена Терзийска

13.12.2021 г. на всеки 4 м. 23.12.2021 г. не

ДП273/2019 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 1078/2019 г.
София Димитрова

13.12.2021 г. на всеки 4 м. 11.01.2022 г. не

ДП№99/2020 г.
02 РУ Перник

пр.пр. № 904/2020 г.
Станислав Страшимиров

21.12.2021 г. на всеки 4 м. 14.01.2022 г. не

ДП№236/2019 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 807/2019 г.
Станислав Страшимиров

21.12.2021 г. на всеки 4 м. 15.04.2022 г. не

ДП№155/2020 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 1127/2020 г.
Красимира Минчева

10.12.2021 г. на всеки 4 м. 01.03.2022 т. не

ДП№ 682/2021 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 3144/2019 г.
Красимира Минчева

20.12.2021 г. на всеки 4м. 15.04.2022 г. не

ДП№ 132/2020 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 689/2020 г.
Христофор Рачев

22.12.2021 г. на всеки 4 м. 02.02.2022 г. не

144/2020 г.
01 РУ Перник

пр.пр. № 777/2020 г.
Христофор Рачев

22.12.2021 на всеки 4 м. 02.02.2022 г.

ДП№ 62/2021 г.
РУ Трън

пр.пр. 3009/2021 г.
Райна Бачева

16.12.2021 г. на всеки 4 м. 4 бр. справки,
последната от
01.09.2022 г.

да
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ДП № 93/2021 г.
РУ Брезник

пр.пр. № 2674/2021 г.
Райна Бачева

07.12.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 73/2021 г.
РУ Брезник

пр.пр. № 2209/2021 г.
Красимир Първанов

07.12.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 71/2021 г.
РУ Брезник

пр.пр. № 2191/2021 г.
Красимир Първанов

13.12.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 69/2019 г.
РУ Брезник

пр.пр. № 3129/2019 г.
Николай Иванов

13.04.2020 г. няма няма не

ДП№ 4/2020 г.
РУ Брезник

Пр.пр. № 227/2020 г.
Николай Иванов

04.06.2020 г. няма няма не

ДП№ 20/2020 г.
РУ Трън

пр.пр. № 1600/2020 г.
Николай Иванов

24.09.2020 г. няма 19.08.2022 г. не

ДП №26/2020 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 361/2020 г.
Весела Младенова

28.04.2020 г. няма 07.01.2022 г. пост. от
17.12.21 г.

ДП №171/2020 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 2252/2020 г.
Весела Младенова

16.11.2020 г. няма 10.01.2022 г. пост. от
17.12.21 г.

ДП №5/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 69/2021 г.
Весела Младенова

27.09.2021 г. няма няма не

ДП №177/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 2406/2021 г.
Весела Младенова

20.12.2021 г. няма няма не

ДП№ 183/2020 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 2470/2020 г.
Теодор Николов

09.12.2021 г. на всеки 4 м. 06.01.2022 г. не

ДП№ 177/2020 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 2348/2020 г.
Красимир Първанов

09.12.2021 г. на всеки 4 м. 06.01.2022 г. писмо от
02.02.21 г.

ДП 41/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 485/2021 г.
Теодор Николов

16.04.2021 г. на всеки 4 м. няма няма

ДП 79/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 1132/2021 г.
Теодор Николов

24.06.2021 г. на всеки 4 м. няма няма

ДП145/2020г.
РУ Радомир

пр.пр. № 1531/2020 г.
Стиляна Георгиева

02.09.2020 г. на всеки 2 м. 07.01.2022 г.
19.07.2021 г.

23.12.20 г.
18.01.21 г.
08.07.21 г.
20.12.21 г.

ДП 166/2020 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 1973/2020
Стеляна Георгиева

18.09.2020 г. на всеки 2 м. 15.07.2021 г.
07.01.2022 г.

08.07.20 г.
17.12.21 г.

ДП 120/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 1731/2021 г.
Стелияна Георгиева

22.10.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП 161/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 2223/2021 г.
Стелияна Георгиева

22.11.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП 176/2021 г. пр.пр. № 2689/2021 г. 09.12.2021 г. периодично няма не
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РУ Радомир Георги Балков
ДП№ 174/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 2582/2021 г.
Георги Балков

02.12.2021 г. периодично няма не

ДП№ 023/2020 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 315/2020 г.
Красимир Първанов

01.04.2020 г. няма 31.12.2021 г. 09.12.21 г.

ДП№ 141/2020 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 2298/2020 г.
Красимир Първанов

25.09.2020 г. няма няма не

ДП№ 36/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 273/2021 г.
Красимир Първанов

26.03.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП№ 31/2021 г.
РУ Радомир

пр.пр. № 417/2021 г.
Красимир Първанов

22.03.2021 г. няма няма не

Извърши се проверка на дела, водени срещу известен извършител,
спрени през 2020 г. 2021 г., които към момента на проверката не са възобновени,
а именно:

ДП № 877/2018 г. по описа 01 РУ Перник, пр. пр. № 1744/2018 г. по
описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Емилия Ганева. Досъдебното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от
22.11.2018 г. за престъпление по чл. 206, ал. 1 НК. С постановление от 13.03.2019
г. производството по делото е спряно, като лицето е обявено за ОДИ. С
постановление от 05.08.2021 г. производството по делото е възобновено. Срокът
на досъдебното производство е удължаван, последно с 1 месец, считано от
19.03.2022 г. Делото е постъпило на 25.08.2021 г., за  доклад, по реда на чл. 226,
ал. 1 НПК и с постановление от 27.08.2021 г. е върнато на разследващия, с
дадени конкретни указания. Делото е постъпило, последно, за  доклад по чл. 226,
ал. 1 НПК на 31.03.2022 г. и с постановление от същата дата е върнато от
наблюдаващия прокурор за приключване, тъй като са извършени всички
възможни и необходими действия по разследването, като се чака само отговор до
изпратена до Канада молба за международна правна помощ, свързана с разпит на
пострадалия. Делото е постъпило в прокуратурата на 14.04.2022 г., с мнение за
спиране и с постановление от 18.04.2022 г. същото е спряно.

ДП № 85/2019  г.  по описа ОДМВР Перник,  пр.  пр.  № 1840/2019  г.  по
описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Йордан Ченков. Досъдебното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от
22.08.2019 г. за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 30.01.2021 г. След
приключване на разследването, делото е постъпило в прокуратурата, с мнение за
спиране и с  постановление от  30.03.2021 г. производството по делото е спряно
на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 2 НПК. Причините за спиране на
производството е изпратена молба за международна правна помощ до съдебните
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власти в Република Северна Македония, относно провеждането на разпит на
лице в качеството на свидетел.

ДП № 184/2020 г. по описа 01 РУ Перник, пр. пр. № 987/2020 г. по описа
на РП Перник, наблюдаващ прокурор Станислав Страшимиров.
Досъдебното производство е започнало на 29.03.2020 г. за престъпление по чл.
345, пр. 1 НК. С постановление от 12.10.2020 г. делото е спряно на основание чл.
244,  ал.  1,  т.  1,  вр.  чл.  25,  ал.  1,  т.  2  НПК и с постановление от 26.07.2021  г.  е
възобновено. Делото е постъпило в прокуратурата на 10.08.2021 г., с мнение за
спиране и с постановление от 11.08.2021 г. е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т.
1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК, до откриване местонахождението на обвиняемия, с
оглед предявяване на постановлението за привличане на обвиняем и провеждане
на разпит в това му качество. Лицето е обявено за ОДИ. Разпоредено е
периодично полицейските органи да докладват за предприетите действия по
издирване на лицето и резултатите от същото.

ДП № 51/2021 г. по описа  РУ Радомир, пр. пр. № 702/2021 г. по описа
на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор Весела Младенова.
Производство е започнало като бързо производство на 12.03.2021 г. за
престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. С постановление  от 19.03.2021 г. на
наблюдаващия прокурор бързото производство е преобразувано в производство
по общия ред. Делото е постъпило в прокуратурата на 14.05.2021 г., с мнение за
спиране. С постановление от 14.06.2021 г. производството по делото е спряно, на
основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК, като няма указания за
периодично  уведомяване резултатите от издирването. Лицето е обявено за ОДИ.
Изисквани са справки за резултата от издирването, с писмо от 12.10.2021 г., като
отговор е получен на 27.10.2021 г. На 14.03.2022 г. е изискана справка, отговор
по която е постъпил на  24.03.2022 г. На 01.08.2022 г. също е изискана справка,
отговор по която е постъпил на 09.08.2021 г.

4. Възобновени наказателни производства
ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2020 г. са общо 843 бр.,

от които:
 - в РП Перник - 637 бр.,
 - в ТО Радомир - 202 бр.,
 - в  ТО Брезник и ТО Трън - 4 бр.,

като от тях срещу неизвестен извършител са общо - 838 бр.,   от които 633 бр. в
РП Перник, 201 бр.  в ТО Радомир и 4 бр.  в ТО Брезник и ТО Трън.  Срещу
известен извършител общо са 5 бр.,  като в РП Перник - 4 бр., в ТО Радомир– 1
бр., в ТО Брезник и ТО Трън - няма.

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2021 г.  са общо 1472
бр., от които:

 - в РП Перник - 929 бр.,
 - в ТО Радомир - 303 бр.,
 - в  ТО Брезник и ТО Трън - 220 бр.,

като от тях срещу неизвестен извършител общо са 1457 бр., от които 939 бр. в РП
Перник, 301 бр.  в ТО Радомир и 217 бр.  в ТО Брезник и ТО Трън.  Срещу
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известен извършител са общо 15 бр.,  като в РП Перник - 10 бр.,  в ТО Радомир -
2 бр., в ТО Брезник и ТО Трън - 3 бр.

При предходната комплексна проверка от ИВСС е отправена препоръка
към административните ръководители на РП Перник, РП Радомир РП Брезник
и РП Трън да създадат организация за контрол върху работата на прокурорите
при спиране на наказателното производство.

При настоящата проверка беше предоставена информация за
създадената организация, която се изразява в следното:

- административният ръководител на РП Перник периодично
осъществява контрол на делата, спрени на основание чл.  244, ал. 1,  т. 2 НПК,
като на всеки 4 месеца изготвя и изпраща до наблюдаващите прокурори
напомнителни писма, с оглед спазване разпоредбата на чл.  22, ал.  2 НПК.
Определен е служител, който създава организация за докладване на делата на
съответния наблюдаващ прокурор и извършва регулярна проверка на регистъра
на спрените дела, изготвя  и представя на административния ръководителя
актуален списък на същите. Списъкът се изпраща на Директора на ОДМВР
Перник, за което се уведомяват и прокурорите.

- прокурорите  от РП Перник и териториалните ѝ отделения периодично
извършват проверка на разпределените им наблюдавани производства по спрени
дела, с оглед преценка налице ли са предпоставките за възобновяването им,
както и проверка на давностните срокове. Едновременно с това, периодично на
всеки 4 месеца, прокурорите изискват регулярна писмена информация от
ОДМВР Перник и съответните РУ на МВР при същото за резултатите от
проведените ОИМ по делата от цитираната категория. Досъдебните
производства се възобновяват от съответния наблюдаващ прокурор при
констатиране на основания на чл. 245, ал. 2 НПК.

Независимо от създадената организация отново се констатираха
спрени дела, основно срещу неизвестен извършител, по които
наблюдаващите прокурори не са осъществявали в пълен обем необходимия
контрол. Не във всички постановления за спиране, се съдържат указания
към органите на полицията периодично да докладват резултатите от
проведените ОИМ, както и писма, с които се изискват справки за
резултати от издирването и независимо, че по част от делата е
предоставяна информация е необходимо наблюдаващите прокурори да
осъществяват по стриктен  контрол над работата по спрените дела.

Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане.

По всички проверени дела се констатира и извършване на доклад по чл.
226, ал. 1 от НПК.
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5. Прекратени наказателни производства
ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2020 г.  са общо 1174

бр.,
- в РП Перник - 894 бр.,
- в ТО-Радомир - 257 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 25 бр.,
От тях срещу известен извършител са общо - 27 бр.,  като в РП Перник - 12

бр.,  в ТО Радомир - 14 бр., в ТО Брезник и ТО Трън - 1 бр.
Срещу неизвестен извършител са общо – 1147 бр.,  като в Р Перник - 882

бр., в ТО Радомир - 243 бр., в ТО Трън и ТО Брезник - 24 бр.
Пред съда  обжалваните постановления са общо 8 бр.,  от които
- в Р Перник - 5 бр.,
- в ТО Радомир -3 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън- няма.
Отменените постановления за прекратяване - едно за РП Перник. Пред по -

горестоящите прокуратури обжалвани постановления за прекратяване са общо 24
бр.,  като в РП Перник - 15 бр., в ТО Радомир - 9 бр., в ТО Трън и ТО Брезник -
няма. От тях отменени са общо 5 бр., от които за РП Перник - 2 бр.  и за ТО
Радомир - 3 бр. Служебно отменени постановления за прекратяване на ДП -
няма.  От общо прекратените НП, прекратените поради изтекъл давностен срок
са общо 792 бр.,  от които 592 бр. за РП Перник, 185 бр. за ТО Радомир и 15 бр.
за ТО Трън и ТО Брезник.

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2021 г. в РП – Перник
са общо 1813 броя, от които

- в РП Перник - 1199 бр.,
- в ТО Радомир - 334 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 280 бр.,
От тях срещу известен извършител са общо - 20 бр.,  като в РП Перник - 9

бр., в ТО Радомир - 5 бр., в ТО Брезник и ТО Трън - 6 бр.
Срещу неизвестен извършител са общо – 1793 бр.,  като в РП Перник - 1190 бр., в
ТО Радомир - 329 бр., в ТО Трън и ТО Брезник - 274 бр.

Пред съда  обжалваните постановления са общо 11 бр., от които
- в РП Перник - 8 бр.,
- в ТО Радомир - 1 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 1 бр.
Отменени постановления за прекратяване  са общо 3 бр., от които 1 бр.  за

РП Перник, 1 бр.  за ТО Радомир и 1 бр. за ТО Трън. Пред по-горестоящи
прокуратури обжалвани постановления за прекратяване са общо 55 бр.,   като в
РП Перник - 38 бр., в ТО Радомир - 13 бр., в ТО Трън и ТО Брезник - 4 бр. От тях
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отменени са общо 10 бр., от които за РП Перник - 5 бр., за ТО Радомир - 4 бр. и 1
бр. за ТО Трън и ТО Брезник. Служебно отменени постановления за
прекратяване на ДП общо са 4 бр., от които 1 бр. за РП Перник, 3 бр.  за ТО
Радомир, а ТО Брезник и ТО Трън - няма.
От общо прекратените НП, прекратените поради изтекъл давностен срок са общо
1374 бр.,  от които 883 бр. за РП Перник, 277 бр. за ТО Радомир и 214 бр. за ТО
Трън и ТО Брезник.

Прекратени ДП
2020г.

- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК са общо 286
бр.,  от които

- в РП Перник - 219 бр.,
- в ТО Радомир - 58 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 9 бр.,

- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК са общо 23 бр.,  като в РП Перник
- 20 бр., в ТО Радомир - 3 броя, в ТО Брезник и ТО Трън - няма.

2021г.
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК са общо 277
бр., от които

- в РП Перник - 196 бр.,
- в ТО Радомир - 45 бр.,
- в ТО Брезник и ТО Трън - 36 бр.,

- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК са общо 49 бр.,  като в РП Перник
- 20 бр., в ТО Радомир - 3 бр., в ТО Брезник и ТО Трън – 26 бр.

6. Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване:

През 2020 г. е имало общо 2 бр. протести срещу определение на съда
за отмяна на постановление за прекратяване на НП, от които единият е
неуважен, а другия не е разгледан.

През 2021 г.  е имало общо 6 бр. протести срещу определение на съда
за отмяна на постановление за прекратяване на НП, от които 2 бр.
уважени, 3 бр. са неуважени и 1 бр. чака решение.

Бяха изискани и проверени дела, по които през проверявания период
наказателното производство е било прекратено и постановленията са били
обжалвани и отменени:

ДП № 41/2020 г. по описа на РУ Брезник, пр. пр. № 1653/2020 г. по
описа на РП Перник, ТО Брезник. Досъдебното производство е започнало на
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28.05.2020 г. за престъпление по чл. 152, ал. 1, т. 2 НК. С протокол за избор от
01.06.2020 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор Николай Иванов.
Материалите са изпратени в прокуратурата, с мнение за прекратяване, на
29.07.2020 г. и на същата дата са разпределени на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 28.08.2020 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 НПК. Срещу постановлението е
подадена жалба от 10.09.2020 г., която заедно с делото е изпратена  в съда, с
писмо от 05.10.2020 г. С определение № 8/09.10.2020 г. по ЧНД № 90/2020 г. РС
Брезник  е отменил постановлението и е върнал делото с дадени указания, тъй
като е приел, че разследването е непълно и е необходимо да се извърши
фактически разбор на доказателствения материал, както и да се формират
подробни и аргументирани правни изводи, въз основа на приетата за
установена фактическа обстановка. Срещу това определение е подаден протест
от прокурор Иванов и с определение № 165/02.12.2020 г. по ВЧНД № 244/2020 г.
ОС Перник е потвърдил определението на РС Брезник. Определението е влязло в
сила на 02.12.2020 г. Делото е върнато в прокуратурата на 07.01.2021 г. и с
постановление от 14.01.2021 г. е изпратено на разследващия, с дадени указания.
С протокол за избор от 15.02.2021 г. делото е преразпределено на прокурор
Райна Бачева, поради  навършване на пенсионна възраст на прокурор Иванов.
Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
13.07.2021 г. Делото е  постъпило в прокуратурата на 26.08.2021 г., с мнение за
прекратяване. С постановление от 07.09.2021 г. на прокурор Бачева
производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК.
Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на пострадалата. Към
наблюдателните материали е приложено известие за доставяне, от което е видно,
че същото е връчено на пострадалата на 09.09.2021 г.

ДП № 8/2020 г. по описа на РУ Трън, пр. пр. № 279/2020 г. по описа на
РП Перник, ТО Брезник и ТО Трън. Досъдебното производство е образувано с
постановление на прокурор Николай Иванов от 25.02.2020 г. за престъпление по
чл. 216а, ал. 1 НК. На 13.07.2020 г. делото е постъпило за доклад  по чл. 219, ал. 1
НПК, ведно с 4 бр. проекти на постановления за привличане на обвиняем. С
постановление от 14.07.2020 г. прокурор Иванов е приел доклада и е изпратил
материалите за извършване на последващи процесуално - следствени действия.
На 05.08.2020 г. делото е постъпило в прокуратурата, за доклад, на основание чл.
226, ал. 1 НПК и с постановление от 17.08.2020 г. е върнато за изготвяне на
писмено мнение и приключване на разследването, като е прието, че са
извършени всички действия по разследването и че същото е извършено
всестранно, обективно и пълно. Делото е постъпило в прокуратурата на
28.08.2020 г., с мнение за съд. Изготвен е ОА срещу едно лице за престъпление
по чл. 216а, ал. 1 НК, който е внесен в съда, с писмо от 28.09.2020 г. (ПД №
172/2020 г.). С протоколно определение № 28/06.11.2020 г. по НОХД № 35/2020
г. РС Трън е прекратил съдебното производство и е върнал делото на РП Перник,
за отстраняване на констатирани нарушения, а именно в ОА няма реално
посочено обстоятелство, което да сочи времето на извършване на деянието.
Към наблюдателната преписка е приложена попълнена форма за анализ на
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причините за връщане на делото на прокурора и прекратяване на съдебното
производство от съда. Делото е върнато в прокуратурата  на 19.11.2020 г. и с
постановление от 26.11.2020 г. е изпратено на разследващия орган за изпълнение
на указанията. С протокол за избор от 12.02.2021 г. делото е преразпределено на
прокурор Райна Бачева, поради пенсиониране на прокурор Иванов. Срокът на
разследване е удължен, последно с два месеца, считано от 14.01.2021 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 26.02.2021 г., с мнение за съд. С постановление от
04.03.2021 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1,
т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Постановлението е обжалвано и с определение №
21/05.04.2021 г. по ЧНД №18/2021 г. РС Трън е отменил постановлението на РП
Перник, тъй като е приел, че изводите на прокурора са направени при непълнота
на доказателствата, поради което делото следва да бъде върнато за
допълнително разследване и изпълнение на дадени указания, гарантиращи
правилното приложение на закона. Срещу това определение  е подаден протест
от прокурор Бачева и с определение № 102/02.06.2021 г. по ВЧНД № 188/2021 г.
ОС Перник е потвърдил определението на РС Трън. Делото е върнато в
прокуратурата на 14.06.2021 г. С постановление от 16.06.2021 г. е изпратено на
разследващия орган с дадени подробни указания. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 16.10.2021 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 13.12.2021 г., с мнение за прекратяване. С постановление от
14.12.2021 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал.1
т.1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. На 31.12.2021 г. в РП Перник е постъпила жалба
срещу постановлението, която заедно с материалите по делото е изпратена на РС
Трън, с писмо от 05.01.2022 г. С определение № 1/17.01.2022  г. по ЧНД №
1/2022 г. РС Трън е потвърдил постановлението на РП Перник. С определение №
61/28.03.2022 г. по ВЧНД № 71/2022 г.  ОС Перник е потвърдил определението
на РС Трън.

ДП № 470/2019г. по описа на 02 РУ Перник, пр. пр. № 3264/2019 г. по
описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Красимира Минчева.
Досъдебното производство е започнало на 20.12.2019 г. за престъпление по чл.
354а, ал. 3 НК. Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано до
20.04.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 02.03.2020 г., с мнение за
прекратяване. С постановление от 09.03.2020 г. производството по делото е
прекратено, поради това, че деянието е малозначително. С постановление от
14.12.2020 г. по пр. пр. № 2216/2020 г., след извършена служебна проверка,
прокурор от ОП Перник е отменил постановлението на РП Перник, тъй като е
приел, че е постановено при неизяснена фактическа обстановка и е върнал
делото. Делото е постъпило в РП Перник и с постановление от 16.12.2020 г. е
изпратено на разследващия орган, с дадени указания. Срокът на разследване е
удължен с 1 м., считано до 16.03.2021 г.  Делото е постъпило в прокуратурата на
26.02.2021 г. и с постановление от същата дата отново е прекратено поради това,
че деянието е малозначително.

ДП № 416/2019г. по описа на 02 РУ Перник, пр. пр. № 2734/2019 г. по
описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Красимира Минчева.
Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия
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прокурор от 05.11.2019 г. за престъпление по чл. 217, ал. 1 НК. Срокът на
разследване е удължен с два месеца, считано от 05.03.2020 г. Делото е постъпило
в прокуратурата на 02.03.2020 г., с мнение за прекратяване. С постановление от
10.03.2020 г. производството по делото е прекратено, поради това, че
престъплението не е извършено. Срещу постановлението е подадена жалба от
02.09.2020 г., която заедно с делото е изпратена на ОП Перник, с писмо от
04.09.2020 г. С постановление от 07.10.2020 г. по пр. пр. № 2213/2020 г. прокурор
от ОП Перник е отменил постановлението на РП Перник, като е указал да се
проведе предвидената по чл. 50 от НПК процедура. Делото е върнато в РП
Перник на 09.10.2020  г. и с постановление от 12.10.2020 г. производството по
делото е спряно, като на основание чл. 50 от НПК е уведомено пострадалото
лице, че има право да подаде тъжба по чл. 81 НПК. С постановление от
23.04.2021 г. производството по делото е прекратено, тъй като след извършена
проверка е установено, че в РС Перник няма депозирана тъжба от пострадалото
лице. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
заинтересованите страни, като е указан реда и начина на обжалване.

ДП № 235/2017г. по описа на 01 РУ Перник,  пр. пр. № 805/2017 г. по
описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Даниела Банкова. Досъдебното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от
22.03.2017 г., срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл. 167, ал. 2
НК. След приключване на разследването делото е постъпило в прокуратурата на
27.04.2017 г., с мнение за прекратяване и с постановление от 15.05.2017 г.
производството по делото е прекратено. Със заповед на административния
ръководител на ОП Перник № РД-04-66/2020 г. е разпоредено да се извърши
служебна проверка на досъдебното производство, като за целта преписката да се
изпрати на ОП Перник. С постановление от 08.01.2021 г. по пр. пр. № 2357/2020
г. Пламена Цветанова - за главен прокурор на Република България е отменила
постановлението на РП Перник, тъй като е приела, че правните изводи за липса
на съставомерно деяние са изградени при непълнота на събраните
доказателства, без наблюдаващият прокурор да извърши анализ и оценка на
изготвените в резултат на използване на СРС веществени доказателства.
Делото е върнато в РП Перник на 15.01.2021 г. С постановление от 12.02.2021 г.
наблюдаващият прокурор е приобщил веществените доказателства от приложени
СРС-та към досъдебното производство. Срокът на разследване е удължен с два
месеца, считано от 09.03.2021 г. С постановление от 12.03.2021 г. производството
по делото е прекратено, на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1
НПК.

ДП № 322/2019г. по описа на 02 РУ Перник, пр. пр. № 2183/2019 г. по
описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Елза Митева. Досъдебното
производство е започнало на  22.08.2019 г. за престъпление по чл. 354в, ал.1 НК.
Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
22.12.2019 г. След приключване на разследването, делото е постъпило в
прокуратурата на 13.02.2020 г., с мнение за прекратяване. С постановление от
същата дата  производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал.1,
т. 2 НПК. На преписката е осъществен служебен контрол от ОП Перник и с
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постановление от 14.01.2021 г., по пр. пр. № 2213/2020 г., постановлението на РП
Перник е било потвърдено. С постановление от 23.02.2021 г. по пр. пр. №
3702/2020 г. прокурор от АП София е отменил постановлението на ОП Перник, с
което е било потвърдено постановлението за прекратяване и е указал по
досъдебното производство да се извърши допълнително разследване, като са
дадени указания. Делото е върнато в РП Перник на 04.03.2021 г. Срокът на
разследване е удължен с два месеца, считано от 04.05.2021 г. Делото е постъпило
в прокуратурата, с приключило разследване на 02.07.2021 г. и с постановление от
13.07.2021 г. производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2
и чл. 245, ал. 1 НПК, като е разпоредено на всеки 4 месеца да се изпраща
писмена справка, отразяваща проведените за периода ОИМ и съответните
резултати.

ДП № 28/2019 г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. № 100/2019 г. по описа
на РП Радомир, наблюдаващ прокурор Весела Младенова. Досъдебното
производство е започнало на 23.02.2019 г. за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр.
2, т. 1 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 30.04.2019 г. и на 02.05.2019 г.
е разпределено на наблюдаващия прокурор.  С постановление от 30.05.2019 г. на
административния ръководител, поради фактическа и правна сложност по
делото, срокът е удължен на основание чл. 242, ал. 5 НПК, с един месец, с краен
срок до 30.06.2019 г. С постановление от 01.07.2019 г. производството по делото
е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК. След извършване на служебна
проверка с постановление от 27.10.2020 г. по пр. пр. № 2472/2020 г. прокурор от
ОП Перник е отменил постановлението на РП Перник и е върнал делото за
довършване на разследването. Делото е постъпило в ТО Радомир на 28.10.2020 г.
С постановление от 05.11.2020 г. досъдебното производство е върнато за
допълнително разследване, с дадени указания. По делото е извършен доклад по
чл. 226, ал. 1 НПК, както и доклади по чл. 219, ал. 1 НПК, които са удостоверени.
Делото е върнато в прокуратурата, с приключило разследване и мнение за
прекратяване на 29.12.2020 г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 11.01.2021 г. производството по делото отново е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК.

Сл.  д.  № 40/2019  г.  по описа на ОСлО към ОП Перник,  пр.  пр.  №
728/2018 г. по описа на РП Радомир, наблюдаващ прокурор Весела
Младенова. Досъдебното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 13.02.2019 г. за престъпление по чл. 235, ал. 1 НК и
възложено за разследване на разследващ полицай от РУ Радомир. С
постановление от 22.07.2019 г. по пр. пр. № 1881/2019 г. заместник окръжен
прокурор на ОП Перник е възложил разследването по досъдебното производство
на следовател от ОСлО в ОП Перник на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК.
Срокът на разследване е удължаван, последно с 1 месец, считано от 27.11.2020г.
С постановление от 06.01.2021г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. На 15.02.2021г. е
постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с преписката е изпратена
на РС Радомир на същата дата. С определение № 260023/22.02.2021г. по ЧНД №
44/2021г. РС Радомир е потвърдил постановлението на РП Радомир. С
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определение № 44/29.03.2021г. по ВЧНД № 99/2021г. ОС Перник е отменил
определението на РС Радомир и е върнал делото на прокуратурата за излагане на
правни доводи, тъй като такива не са изложени по установените безспорни
факти, поради което не могат да бъдат предмет на съдебен контрол по чл. 243
НПК.  Делото е постъпило в ТО Радомир на 08.04.2021г. и с постановление от
07.05.2021г. е върнато на разследващия орган, с указания. Делото е постъпило в
прокуратурата на 25.05.2021г., с мнение за спиране. С постановление от
28.06.2021г. производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 2 и
чл. 245, ал. 1 и ал. 2 от НПК. С определение № 19/20.09.2021г. на РС Радомир по
ЧНД № 238/2021г. е потвърдено постановлението за спиране.

Сл.  д.  № 43/2018  г.  по описа на ОСлО към ОП Перник,  пр.  пр.  №
708/2018 г. по описа на РП Радомир, наблюдаващ прокурор Весела
Младенова. Досъдебното производство е образувано с постановление от
07.12.2018 г. на окръжния прокурор на ОП Перник по пр. пр. № 3693/2018 г. за
престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 201, ал. 1 НК. С постановление от
същата дата разследването по досъдебното производство е възложено на
следовател от ОСлО. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано до 08.10.2019 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 20.09.2019 г., с
мнение за съд. С постановление от 14.10.2019 г. е продължен срока на основание
чл. 242 ал. 5 НПК, поради фактическа и правна сложност на делото от и. ф.
районен прокурор на РП Радомир - Весела Младенова. Изготвен е обвинителен
акт срещу едно лице за престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 201, ал. 1 НК,
който е внесен в съда, с писмо от 26.11.2019 г. (акта и придружителното писмо са
деловодно необработени). С определение от 21.01.2020 г. по НОХД № 394/2019
г. РС Радомир е прекратил съдебното производство и е върнал делото на
прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални
нарушения. Извършено е допълнително разследване и на 15.04.2020 г. делото е
постъпило в прокуратурата, с мнение за прекратяване. С постановление от
12.05.2020 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1,
т. 1 и чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. На постановлението е извършена служебна проверка
от ОП Перник, която с постановление от 16.06.2021 г. е отменила
постановлението на РП Радомир за изпълнение на указания. Срокът на
разследване е удължен, последно с два месеца, считано от 17.08.2021 г. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 06.10.2021 г.
Изготвен е нов ОА, срещу едно лице, за престъпление чл. 212, ал. 1 и чл. 309, ал.
1 НК, който е внесен в съда, с писмо от 03.11.2021 г.

По проверените преписки се установи, че наблюдаващите прокурори, след
отмяна на акта и връщане за допълнително разследване, са изпращали делата
на разследващия орган своевременно, с указания за необходимите действия,
които следва да се извършат за отстраняване на констатираните нарушения и
пропуски.
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Бяха проверени дела, по които е постановено прекратяване на
наказателното производство през проверявания период и постановленията
не са били обжалвани:

ДП № 95/2021 г. по описа на РУ Брезник, пр. пр. № 2805/2021 г. по
описа на РП Перник, ТО Брезник и ТО Трън, наблюдаващ прокурор
Красимир Първанов. Досъдебното производство е започнало на 12.10.2021 г. за
престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на
03.11.2021 г., с мнение за прекратяване. С постановление от 11.11.2021 г.
производство по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24
ал. 1, т. 1 НПК. Разпоредено е копие от постановлението да се изпрати на
пострадалия, като е указан реда и начина на обжалване. Към наблюдателната
преписка са приложени доказателства за връчване на постановлението на
16.12.2021 г.

ДП № 51/2021 г. по описа на РУ Трън, пр. пр. № 2540/2021 г. по описа
на РП Перник, ТО Брезник и ТО Трън, наблюдаващ прокурор Красимир
Първанов. Досъдебното производство е образувано на 27.09.2021 г., с
постановление на наблюдаващия прокурор,  за престъпление по чл. 191, ал. 1 НК.
Делото е постъпило в прокуратурата на 16.11.2021 г. с мнение за прекратяване. С
постановление от 07.12.2021 г. производство по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Разпоредено е копие от
постановлението да се изпрати на пострадалия, като е указан реда и начина на
обжалване. Към наблюдателната преписка са приложени доказателства за
връчване на постановлението.

БП № 32/2021 г. по описа на РУ Трън, пр. пр. № 1879/2021 г. по описа
на РП Перник, ТО Брезник и ТО Трън, наблюдаващ прокурор Райна
Бачева. Досъдебното производство е започнало на 11.07.2021 г., за престъпление
по чл. 343б, ал. 1 НК. С постановление от 13.07.2021 г. е разпоредено бързото
производство да продължи по общия ред. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано от 12.09.2021 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 30.09.2021 г. с мнение за прекратяване. С постановление от
01.10.2021 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1,
т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Разпоредено е копие от постановлението да се
изпрати на пострадалия, както и на ОДМВР Перник, за вземане на отношение по
компетентност, с оглед административно нарушение по ЗДвП. Указан е реда и
начина на обжалване. Към наблюдателната преписка са приложени
доказателства за връчване на постановлението.

БП № 64/2019 г. по описа на РУ Трън, пр. пр. № 2874/2019 г. по описа
на РП Перник, ТО Брезник и ТО Трън, наблюдаващ прокурор Николай
Иванов. Досъдебното производство е започнало на 02.11.2019 г., за
престъпление по чл. 343в, ал. 1 НК. С постановление от 15.11.2019 г. е
разпоредено бързото производство да продължи по общия ред. Срокът на
разследване е удължаван с два месеца, считано от 03.01.2020 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 30.01.2020 г., с мнение за прекратяване. С
постановление от 20.02.2020 г. производството по делото е прекратено на
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основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Разпоредено е копие от
постановлението да се изпрати на пострадалия, като е указан  реда и начина на
обжалване. Към наблюдателната преписка са приложени доказателства за
връчване на постановлението.

БП № 87/2021 г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. № 1188/2021 г. по
описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор Теодор Николов.
Досъдебното производство е започнало на 09.05.2021 г. за престъпление по чл.
216, ал. 1 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 18.05.2021 г., с
приключило разследване и мнение за прекратяване. С постановление от
20.05.2021 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 2
НПК, чл. 357 ал.1 т.1 вр. чл. 24 ал. 1 т. 1 НПК. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на адресатите, като е указан реда и начина на
обжалване.

БП № 83/2021 г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. № 1142/2021 г. по
описа на РП Перник,  ТО Радомир,  наблюдаващ прокурор Весела
Младенова. Досъдебното производство е започнало на 30.04.2021 г. за
престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на
12.05.2021 г., с приключило разследване и мнение за прекратяване. С
постановление от 14.05.2021 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 218б, ал. 1 НК. Разпоредено е препис от постановлението да се
изпрати на адресатите, вкл. и на началника на РУ Радомир за налагане на
административно наказание, като е указан реда и начина на обжалване.

ДП № 126/2020 г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. № 1536/2020 г. по
описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор Красимир
Първанов. Досъдебното производство е започнало на 18.05.2020 г. за
престъпление по чл. 122, ал. 1 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на
30.07.2020 г., с приключило разследване и мнение за прекратяване. С
постановление от 31.07.2020 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на адресатите, като е указан реда и начина на
обжалване.

БП № 272/2020 г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. № 3553/2020 г. по
описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор Стиляна
Георгиева. Досъдебното производство е започнало, като бързо производство на
07.11.2020 г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. С постановление на
наблюдаващия прокурор от 12.11.2020 г. е разпоредено разследването по бързото
производство да продължи по общия ред. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано до 07.01.2021 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 17.12.2020 г., с приключило разследване и мнение за
прекратяване. С постановление от 22.12.2020 г. производството по делото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24 ал. 1, т. 1 НПК и чл. 424,
ал.  5, вр.  ал.1, вр.  чл.  218 б НК. Разпоредено е препис от постановлението да се
изпрати на адресатите, като е указано след влизането му в сила препис от
същото, ведно с материалите по досъдебното производство, да бъдат изпратени
по компетентност на началника на РУ Радомир, за преценка на нуждата от
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осъществяване на административно наказателно производство, на основание чл.
424, вр. чл. 218 б НК.

Бяха проверени още и:

- ДП № 105/2021 г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. № 1169/2021 г. по
описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор В. Младенова.
- ДП № 298/2020 г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. № 3272/2020 г. по
описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор Ст. Георгиева.
- Сл. д. № 9/2021 г. по описа на ОСлО, пр. пр. № 3612021 г. по описа на РП
Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор Ст. Георгиева.
- ДП № 160/2020 г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. № 2168/2020 г. по
описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор Т. Николов;
- ДП № 38/2021 г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. № 494/2021 г. по описа
на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор Т. Николов.

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 да бъде направено това.

Приложени са разписки за получаване на постановленията за
прекратяване на ДП.

7. Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства:

7.1. През 2021г.
7.1.1. Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 1615 бр., всички уважени.

7.1.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния ръководител
на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК - общо 624 бр., всички са уважени.

7.2. През 2020г.
7.2.1 Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 1339 бр., от тях уважени- 334 бр. и неуважени 5 бр.

7.2.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния ръководител
на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК – общо 657 бр.,  като 655 бр. са били
уважени, и неуважени 2 бр.
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8. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството

8.1 ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца за
2020 г. в РП Перник общо - 293 бр., а за 2021г. - общо 363 бр.

В предоставената от РП Перник справка, като причини за
продължителността на разследването са посочени:

- необходимостта от разпити на множество свидетели, в т. ч и по делегация;
- неизготвени в указания срок заключения по назначените съдебно-
психиатрични и авто -технически експертизи;
- забавяне изпълнението на възложени преводи от по-специфични езици,
като унгарски, литовски и др.;
- затруднено извършването на следствени действия, относно призоваването
и явяването на лица, поради Пандемията и епидемичната обстановка в
страната.
Предприетите мерки са: съвместни периодични проверки с представители

на ръководството на РП Перник, на ръководството на отдел „Разследване“ при
ОДМВР Перник и на ОСлО при ОП Перник на делата, производството по които
продължава повече от 6 месеца. При извършване на проверките наблюдаващия
прокурор и водещият разследването докладват извършените до момента
действия по разследването, предстоящите такива и прогнозен срок за
приключване на производствата. Административният ръководител или негов
заместник извършва ежедневна проверка в Електронния регистър за срочността
на разследването и произнасянето на прокурор, като при констатирана голяма
продължителност на разследване се изисква информация за причините, поради
които разследването не е приключено.

8.2 ДП, по които от привличането на обвиняемия са изтекли повече
от две години: за 2020 г. общо - 5 броя, от които 1 бр. за РП Перник, за ТО
Радомир - 3 бр., за ТО Брезник и ТО Трън - 1 бр.

За 2021г. общо - 5 бр., от които 2 бр.  за РП Перник,  за ТО Радомир -
2 бр., за ТО Брезник и ТО Трън - 1 бр.

8.3 ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал. 1, т. 4 от НПК- няма и за двете години.

8.4 ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК :

- за 2020 г. общо - 2 бр., от които за РП Перник - 1 бр., за ТО Радомир
- 1 бр., за ТО Брезник и ТО Трън - няма;

- за 2021 г. общо - 6 бр., всички за РП Перник.

9. Внесени искания до съда за:
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Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3
НПК през проверявания период

- за 2020 г. общо 31 бр., от тях за РП Перник - 27 бр.,  за ТО Радомир - 4 бр.
и за ТО Брезник и ТО Трън - няма. От тях общо 10 бр. са уважени, всички на РП
Перник, неуважените са 18 бр. от които 14 бр. на РП Перник, 4 бр.  на ТО
Радомир и 3 бр. чакат решение, всички на РП Перник.

- за 2021 г.  общо 32 бр., от тях за РП Перник- 29 бр.,    за ТО Радомир - 3
бр., за ТО Брезник и ТО Трън - няма, всички неуважени.

Внесени МНО през 2020г. общо - 31 бр.
МНО „задържане под стража” общо 31 бр., от тях за РП Перник - 26 бр. и за

ТО Радомир - 5 бр.
- уважени - общо 24 бр.,  от тях - 19 бр.  за РП Перник и 5 бр.  за ТО

Радомир
- неуважени - 7 бр., всички за ТО Радомир
- подадени протести - 4 бр., всички неуважени.
МНО  „домашен арест”-няма.

Внесени МНО през 2021г., общо - 24 бр.
МНО „задържане под стража” - общо 24 бр., от тях за РП Перник 22 бр.,  за

ТО Радомир - 1 бр. и за ТО Брезник и ТО Трън - 1 бр.
- уважени - 18 бр., от които - 17 бр. за РП Перник и 1 бр. за ТО Брезник и

ТО Трън
- неуважени - 6 бр., от които за РП Перник - 5 бр., за ТО Радомир - 1 бр.
- подадени протести - 4 бр., всички неуважени.
МНО  „домашен арест”-няма.

10. Наказателни производства на специален надзор.
- За 2020 г.  - общ брой - 18 бр.
- За 2021г. - общ брой - 18 бр.

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

Съгласно предоставените справки,  в РП Перник и териториалните
отделения, произнасяне на прокурор след срока по чл. 242, ал. 4 или ал. 5 от НПК
за проверявания период – няма.

В РП Перник е утвърдена организация за недопускане произнасяния извън
законоустановените срокове. В тази връзка административният ръководител
или негов заместник извършва ежедневна проверка в Електронния регистър за
произнасянето на прокурор. По отношение на сроковете за извършване на
проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ - ежеседмично (всеки понеделник) се
изготвя и предоставя справка на административния ръководител на РП
Перник, относно преписките, с оставащ срок за произнасяне по - малък от 7
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дни. В изпълнение на правомощията по чл. 140, ал.3 ЗСВ административният
ръководител, или негов заместник напомня на наблюдаващите прокурори, че
следва да предприемат действия за своевременно произнасяне.

Към 21.09.2022 г. прокурорите в РП Перник, ТО Радомир, ТО Брезник и
ТО Трън наблюдават общо 607 досъдебни производства и 272 преписки по
следствения надзор. От тях прокурорите от РП Перник наблюдават 427
досъдебни производства и 141 преписки. Прокурорите от ТО Радомир
наблюдават 138 досъдебни производства и 121 преписки, а прокурорите от ТО
Брезник и ТО Трън наблюдават общо 42 досъдебни производства и 10 преписки
по следствения надзор.

От тях по прокурори, както следва:

Албена Терзийска- 19 ДП и 5 преписки;
Александър Манов- 16 ДП и 13 преписки;
Гергана Малиновска- 35 ДП и 8 преписки;
Даниела Банкова- 44 ДП и 15 преписки;
Елза Митева- 54 ДП и 7 преписки;
Емилия Ганева- 30 ДП и 21 преписки;
Красимира Минчева- 32 ДП и 6 преписки;
Радослав Ценков- 46 ДП и 8 преписки;
София Димитрова- 29 ДП и 14 преписки;
Станислав Страшимиров-35 ДП и 10 преписки
Христофор Рачев 61 ДП и 24 преписки и
Цветелина Евтимова 26 ДП и 10 преписки
Красимир Първанов - 19 ДП и  5 преписки;
Райна Бачева – 23 ДП и 5 преписки;
Весела Младенова-29 ДП и 16 преписки;
Стиляна Георгиева-38 ДП и 46 преписки;
Теодор Николов- 45 ДП и 28 преписки;
Георги Балков- 26 ДП и 31 преписки;

От тях, за решаване са общо 40  ДП и 133  преписки, както следва

Албена Терзийска- 1 ДП и 1 преписки;
Александър Манов- 0 ДП и 4 преписки;
Гергана Малиновска- 2 ДП и 2 преписки;
Даниела Банкова- 3 ДП и 11 преписки;
Елза Митева- 1 ДП и 2 преписки;
Емилия Ганева- 3 ДП и 11 преписки;
Красимира Минчева- 2 ДП и 3 преписки;
Радослав Ценков- 1 ДП и 5 преписки;
София Димитрова- 3 ДП и 6 преписки;
Станислав Страшимиров-0 ДП и 2 преписки
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Христофор Рачев 2 ДП и 16 преписки и
Цветелина Евтимова 6 ДП и 9 преписки
Красимир Първанов - 2 ДП и  0 преписки;
Райна Бачева – 0 ДП и 1 преписки;
Весела Младенова-3 ДП и 10 преписки;
Стиляна Георгиева-2 ДП и 23 преписки;
Теодор Николов- 4 ДП и 13 преписки;
Георги Балков- 5 ДП и 14 преписки;

Бяха проверени следните досъдебни производства и преписки, намиращи
се за решаване при прокурорите:

за РП Перник, ТО Брезник

прокурор Райна Бачева
Пр. пр. № 2771/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 16.09.2022 г. по постъпила жалба в РП Перник, която с протокол
за избор от 19.09.2022 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор.

прокурор Красимир Първанов
Пр. пр. № 3065/2021 г. по описа на РП Перник, ДП № 60/2021 г. по

описа на РУ Трън. Досъдебното производство е започнало на 09.11.2021 г. за
престъпление по чл. 323, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1 НК. Постъпило е в
прокуратурата, с писмо от 07.09.2022 г., с приключило разследване и мнение за
прекратяване и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 1958/2021 г. по описа на РП Перник, ДП № 68/2021 г. по
описа на РУ Трън. Досъдебното производство е образувано с постановление
на прокурор Първанов от 15.11.2021 г. за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал.
1 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 29.08.2022 г., с приключило
разследване и мнение за прекратяване и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.

за РП Перник

прокурор Гергана Малиновска
Пр.  пр.  № 629/2022  г.  по описа на РП Перник,  ДП № 39/2022  г.  по

описа на ОДМВР Перник. Досъдебното производство е образувано с
постановление на наблюдаващия прокурор от 05.04.2022 г. за престъпление по
чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван, последно с два
месеца, считано от 09.08.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата, с писмо
от 16.09.2022 г., с приключило разследване и мнение за прекратяване и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
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прокурор Елза Митева
Пр. пр. № 3321/2021 г. по описа на РП Перник, ДП № 10/2022 г. по

описа на 01 РУ Перник. Досъдебното производство е образувано с
постановление на наблюдаващия прокурор от 05.01.2022 г. за престъпление по
чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван, последно с
два месеца, считано от 05.07.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата, с
писмо от 31.08.2022 г., с приключило разследване и мнение за повдигане на
обвинение и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

прокурор Албена Терзийска
Пр. пр. № 2785/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 16.09.2022 г. по постъпила преписка от 02 РУ Перник, с
извършена проверка, която с протокол за избор от 19.09.2022 г. е разпределена
на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 2816/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е
образувана на 20.09.2022 г. по постъпила преписка от 01 РУ Перник, с
извършена проверка, която с протокол за избор от 21.09.2022 г. е разпределена
на наблюдаващия прокурор.

прокурор Теодор Николов
Пр. пр. № 1847/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 23.06.2022 г. по постъпили материали от 02 РУ Перник и с
протокол за избор от 24.06.2022 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С разпореждане от 21.07.2022 г. е възложено на 02 РУ Перник извършване на
проверка, с дадени подробни указания и срок от 30 дни. Срокът на проверката е
удължен с още 30 дни, считано от 21.08.2022 г. Срокът на проверката е удължен
с още един месец, с писмо на административния ръководител на РП
Перник, считано от 21.09.2022 г. Преписката е постъпила в прокуратурата, с
извършена проверка,  на 21.09.2022 г. и на същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 849/2022 г. по описа на РП Перник, ДП № 324/2022 г. по
описа на 01 РУ Перник. Досъдебното производство е образувано с
постановление на наблюдаващия прокурор от 24.06.2022 г. за престъпление по
чл. 183, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от
25.08.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата, с писмо от 14.09.2022 г., с
приключило разследване и мнение за изготвяне на обвинителен акт и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

прокурор Александър Манов
Пр. пр. № 2072/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 12.072022 г. по постъпили материали от 01 РУ Перник, с
извършена проверка и с протокол за избор от 13.07.2022 г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 26.07.2022 г. е възложено на 01 РУ
Перник извършване на проверка, с дадени  указания и срок от 30 дни. Срокът
на проверката е удължен от наблюдаващия прокурор с още 1 месец, считано от
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27.08.2022 г. Преписката е постъпила в прокуратурата с извършена проверка  на
16.09.2022 г. и с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство.

прокурор Красимира Минчева
Пр. пр. № 2615/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 31.08.2022 г. по постъпила в РП Перник жалба и с протокол за
избор от 01.09.2022 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 01.09.2022 г. е възложено на 02 РУ Перник извършване на
проверка, с дадени  подробни указания и срок от 30 дни. Преписката е
постъпила в прокуратурата, с извършена проверка  на 21.09.2022 г.

прокурор Христофор Рачев
Пр. пр. № 2369/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 08.08.2022  г. по постъпила в РП Перник жалба и с протокол за
избор от 09.08.2022 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
разпореждане от 09.08.2022 г. е възложено на 01 РУ Перник извършване на
проверка, с дадени  подробни указания и срок от 1 месец. С разпореждане от
12.09.2022 г. е разпоредена допълнителна проверка, в първоначално
определения срок, с дадени указания. Преписката е постъпила в прокуратурата,
с извършена проверка  на 21.09.2022 г.

Пр. пр. № 452/2022 г. по описа на РП Перник, ДП № 198/2022 г. по
описа на 02 РУ Перник. Досъдебното производство е образувано с
постановление на наблюдаващия прокурор от 18.05.2022 г. за престъпление по
чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължен с два месеца,
считано от 19.07.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 20.09.2022 г., с
приключило разследване и мнение за прекратяване и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор.

прокурор Станислав Страшимиров
Пр. пр. № 2077/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 13.07.2022  г. по постъпил в РП Перник сигнал и с протокол за
избор от 14.07.2022 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 15.07.2022 г. е възложено на 01 РУ Перник извършване на
проверка, с дадени  указания и срок от 1 месец. Преписката е постъпила в
прокуратурата, с извършена проверка  на 23.08.2022 г. и на същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 2215/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е
образувана на 22.07.2022   г.  по постъпила в РП Перник молба,  която  с
протокол за избор от 25.07.2022 г. е разпределена на прокурор Емилия Ганева.
След уважен самоотвод, с постановление от 05.08.2022 г. на прокурор от ОП
Перник по пр. пр. № 1766/2022 г., преписката е върната в РП Перник на
11.08.2022 г. и с протокол  за избор от същата дата е разпределена на прокурор
Страшимиров. С постановление от 12.08.2022 г. е възложено на 01 РУ Перник
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извършване на проверка, с дадени  указания и срок от 1 месец. Преписката е
постъпила в прокуратурата, с извършена проверка  на 07.09.2022 г.

прокурор София Димитрова
Пр. пр. № 1892/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 28.06.2022  г. по постъпили материали от ОДМВР Перник  и с
протокол за избор от 29.06.2022 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С постановление от 28.07.2022 г. е възложено на 01 РУ Перник извършване на
проверка, с дадени  указания и срок от 2 месеца. Преписката е постъпила в
прокуратурата, с извършена проверка  на 16.09.2022 г. и на същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 1377/2022 г. по описа на РП Перник, ДП № 315/2022 г. по
описа на 01 РУ Перник. Досъдебното производство е образувано с
постановление на наблюдаващия прокурор от 17.06.2022 г. за престъпление по
чл. 343в, ал. 3 НК. Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от
18.08.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата, с писмо от 14.09.2022 г., с
приключило разследване и мнение за изготвяне на обвинителен акт и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

прокурор Даниела Банкова
Пр. пр. № 2256/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 27.07.2022  г. по постъпила в РП Перник жалба и с протокол за
избор от 28.07.2022 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 02.08.2022 г. е възложено на 01 РУ Перник извършване на
проверка, с дадени  указания и срок от 1 месец. Срокът на извършване на
проверка е удължен с още един месец, считано от 09.09.2022 г. от
наблюдаващия прокурор. Преписката е постъпила в прокуратурата, с
извършена проверка на 05.09.2022 г. и на същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 1779/2022 г. по описа на РП Перник, ДП № 312/2022 г. по
описа на 01 РУ Перник. Досъдебното производство е започнало като бързо
производство на 20.06.2022 г., за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. Бързото
производство е преобразувано в производство по общия ред, с постановление
от 23.06.2022 г. Срокът на разследване е удължен от наблюдаващия прокурор с
два месеца, считано от 23.08.2022 г. Удостоверявани са докладите по чл. 219,
ал.1 НПК и доклада по чл. 226, ал.1 НПК. Делото е постъпило в прокуратурата
на 20.09.2022 г., с приключило разследване и мнение за изготвяне на
обвинителен акт и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

прокурор Емилия Ганева
Пр. пр. № 1646/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 07.06.2022  г. по постъпили материали от ОДМВР Перник от
извършена проверка и с протокол за избор от 08.06.2022 г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 10.06.2022 г. е възложено на
ОДМВР Перник извършване на проверка, с дадени  указания и срок от 30 дни.
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Срокът на извършване на проверка е удължен от наблюдаващия прокурор, с
още 30 дни, считано от 10.07.2022 г. С писмо от 02.08.2022 г. районният
прокурор на РП Перник е удължил срока на проверката с 1 месец. Преписката е
постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на 12.09.2022 г. и на същата
дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 2734/2021 г. по описа на РП Перник, ДП № 316/2021 г. по
описа на 02 РУ Перник. Досъдебното производство е образувано с
постановление на прокурор Чифчиева от 25.01.2022 г.  за престъпление по чл.
195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 НК. С протокол за повторен избор от 04.04.2022
г. делото е преразпределено на прокурор Ганева, поради дългосрочно отсъствие
на наблюдаващия прокурор.  Срокът на разследване е удължаван, последно с
два месеца, считано от 27.07.2022 г.  Делото е постъпило в прокуратурата на
12.09.2022 г., с приключило разследване и мнение за прекратяване и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

прокурор Радослав Ценков
Пр. пр. № 2162/2022 г. по описа на РП Перник. Преписката е

образувана на 19.07.2022  г. по постъпила в РП Перник жалба и с протокол за
избор от 20.07.2022 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 26.07.2022 г., деловодно необработено, е възложено на 02 РУ
Перник извършване на проверка, с дадени  указания и срок от 2 месеца.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на 19.09.2022 г.
и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 2341/2022г. по описа на РП Перник, ДП № 308/2022г. по
описа на 02 РУ Перник. Досъдебното производство е започнало 03.08.2022 г.
за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Делото е постъпило в
прокуратурата на 07.09.2022 г., с приключило разследване и мнение за
прекратяване на наказателното производство и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор.

Прокурор Цветелина  Евтимова е в отпуск към момента на проверката.

за РП Перник, ТО Радомир

прокурор Стиляна Георгиева
Пр. пр. № 1511/2022 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир.

Преписката е образувана на 30.05.2022 г. по постъпил сигнал в прокуратурата,
която с протокол за избор от 31.05.2022 г. е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С разпореждане от 01.06.2022 г. е възложено на ОДМР Перник
извършване на проверка, с дадени подробни указания и срок от 30 дни за
извършването ѝ. Срокът е удължен от наблюдаващия прокурор с още 30 дни,
считано от 03.07.2022 г. С писмо от 26.07.2022 г. срокът е удължен от
административния ръководител на РП Перник, с още един месец, считано от
02.08.2022 г. С писмо от 22.08.2022 г. наблюдаващият прокурор е напомнил, че
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срокът на проверката предстои да изтече на 01.09.2022 г., поради което следва
да се предприемат спешни действия за приключването му. Преписката е
постъпила в прокуратурата на 05.09.2022 г., с извършена проверка и на същата
дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 2402/2022г. по описа на РП Перник, ДП № 121/2022г. по описа
на РУ Радомир. Досъдебното производство е започнало на 10.08.2022 г. като
бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. С постановление от
16.08.2022 г. е разпоредено разследването по бързото производство да продължи
по общия ред. Делото е постъпило в прокуратурата на 08.09.2022 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

прокурор Георги Балков
Пр. пр. № 2007/2022 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир.

Преписката е образувана на 06.07.2022 г. по постъпила в прокуратурата жалба и
с протокол за избор от 07.07.2022 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С разпореждане от 27.07.2022 г. е възложено извършването на проверка на
Дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР, с дадени подробни указания и срок
от 30 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата на 09.09.2022 г., с извършена
проверка и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор, след
отпуск.

Пр. пр. № 2272/2022г. по описа на РП Перник, ТО Радомир БП №
114/2022г. по описа на РУ Радомир. Досъдебното производство е започнало на
25.07.2022 г. за престъпление по чл. 216, ал. 1 НК. С постановление от
28.07.2022г. наблюдаващият прокурор е разпоредил разследването по бързото
производство да се извърши по общия ред. Делото е постъпило в прокуратурата,
с приключило разследване, на 13.09.2022 г. и с мнение за повдигане на
обвинение с ОА.

Прокурор Весела Младенова е в отпуск към момента на проверката

Всички преписки и досъдебни производства, намиращи се за решаване при
прокурорите към момента на проверката, са в едномесечен срок за произнасяне.

ІV. ПРОВЕРКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР, на
основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

1.Наказателно-съдебен надзор

През 2020 г. са внесени в съда общо 229 бр. обвинителни актове, от които
-  РП Перник - 188 бр.,
-  ТО Радомир - 31 бр.,
-  ТО Брезник и ТО Трън - 10 бр.
От тях, по образувани ДП през проверявания период - 109 бр., от които за

РП Перник - 92 бр., за ТО Радомир - 14 бр., за ТО Брезник- 3 бр., по образувани
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ДП в предходни години общо 120 бр.,  от тях за РП Перник - 96 бр.,  за ТО
Радомир - 17 бр., за РП Брезник - 7 бр.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове - общо 5 бр.,  от тях
две определения са протестирани, като едно неуважено, а другото е върнато.

 - изпратени на прокуратурата на основание чл. 248 а, ал. 1 от НПК – 1 бр.
на прокурор от ТО Радомир. Невнесени ОА в 7-мо дневния срок и неотстранени
фактически грешки- няма.

 Решени от съда дела по обвинителен акт, които са приключили с
осъдителни присъди по общия ред са общо 204 бр.,  от които 175 бр.  за РП
Перник, 20 бр.  за ТО Радомир и 9 бр. за ТО Брезник и ТО Трън. Подадени са 6
бр. протеста, всички от РП Перник, от които 1 бр.  е неуважен и 5 бр.  са
неразгледани.

Оправдателни присъди по делата, разглеждани по общия ред - общо 3 бр.
от тях - 2 бр. за РП Перник и 1 бр. за ТО Радомир. Подадени са 3 бр. протеста, от
които 1 бр. неуважен, 2 бр. неразгледани.

Осъдителни присъди по глава ХХVІІ от НПК /чл. 371 и сл. НПК/  общо -
10 броя, всички за РП Перник.

Оправдателни присъди по глава ХХVІІ от НПК /чл. 371 и сл. НПК/ - няма.

През 2021 г. са внесени в съда общо 222 бр. обвинителни актове, от които
-  РП Перник - 162 бр.,
- ТО Радомир - 33 бр.,
-  ТО Брезник и ТО Трън - 27 бр.

От тях, по образувани ДП през проверявания период - 100 бр., от тях за РП
Перник - 65 бр., за ТО Радомир - 15 бр., за ТО Брезник - 20 бр., по образувани ДП
в предходни години общо 122 бр., от тях за РП Перник - 97 бр., за ТО Радомир -
18 бр., за РП Брезник - 7 бр.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове
- общ брой - 3 бр.,  от тях 2 бр. за РП Перник и 1 бр. за ТО Брезник. Едно

определение е протестирано, което е неуважено.
 - изпратени на прокуратурата на основание чл. 248 а ал.1 от НПК - няма
Невнесени ОА в 7-мо дневния срок и неотстранени фактически грешки -

няма.
 Решени от съда дела по обвинителен акт, които са приключили с

осъдителни присъди по общия ред са общо 228 бр., от които 175 бр.  за РП
Перник, 28 бр. за ТО Радомир и 25 бр. за ТО Брезник и ТО Трън. Подадени са 9
бр. протеста, всички от РП Перник, от които 4 бр. са неуважени, 1 бр. е уважен
и 4 бр. са неразгледани.

Оправдателни присъди по делата, разглеждани по общия ред -общо 8 бр.,
от тях - 5 бр. за РП Перник и 3 бр. за ТО Брезник и ТО Трън. Подадени са 10 бр.
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протеста, от които 7 бр. на РП Перник и 3 бр. на ТО Брезник и ТО Трън. От тях 7
бр. неуважени, 3 бр. неразгледани.

Осъдителни присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл. 371 и сл. НПК/  общо - 10
бр., всички за РП Перник.

Оправдателни присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл. 371 и сл. НПК/ - няма.

На случаен принцип бяха проверени следните досъдебни производства,
внесени с обвинителен акт през 2020 г. и 2021 г. :

ПД № 154/2020 г., ДП № 14/2020г. по описа на РУ Трън, пр. пр. №
1134/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Николай
Иванов. Делото е постъпило в прокуратурата на 03.08.2020 г., с мнение за съд и
на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт, който не е деловодно обработен, срещу едно лице за
престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1,
вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, който е внесен в РС Трън, с писмо от
02.09.2020 г., също деловодно необработено. С протоколно определение от
13.10.2020 г. по НОХД № 29/2020 г. съдът е одобрил постигнато споразумение
между страните, с което подсъдимият се признава за виновен за извършеното
престъпление и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 13
месеца. Към наблюдателната преписка се съдържа копие от постановения
съдебен акт.

ПД № 128/2020 г., ДП № 4/2020г. по описа на РУ Трън, пр. пр. №
707/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Николай Иванов.
Делото е постъпило в прокуратурата на 22.06.2020 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт, който не е деловодно обработен, срещу едно лице за
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, който е внесен в РС Трън, с писмо от
20.07.2020 г., също деловодно необработено. С протоколно определение от
17.09.2020 г. по НОХД № 19/2020 г. съдът е одобрил постигнатото споразумение
между страните, с което подсъдимият се признава за виновен за извършеното
престъпление и му е наложено наказание „Пробация“. Към наблюдателната
преписка се съдържа копие от постановения съдебен акт.

ПД № 165/2021 г., ДП № 35/2021г. по описа на РУ Трън, пр. пр. №
1987/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Райна Бачева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 10.09.2021 г., с мнение за съд и на
13.09.2021 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт, който не е деловодно обработен срещу едно лице за
престъпление по чл. 197, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, който е внесен в РС Трън,
с писмо от 17.09.2021 г., също деловодно необработено. С протоколно
определение № 66 от 30.11.2021  г. по НОХД № 92/2021 г. съдът е прекратил
съдебното производство, като е разпоредил след влизане в сила на
определението делото да се изпрати на началника на РУ Трън за налагане на
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подсъдимия на глоба по административен ред. Определението е влязло в сила на
08.12.2021 г.

ПД № 106/2021 г., ДП № 36/2021г. по описа на РУ Трън, пр. пр. №
10/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Райна Бачева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 27.05.2021 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт, който не е деловодно обработен, срещу две лице за
престъпление по  чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 НК, който е внесен в РС Трън, с писмо
от 16.06.2021 г., също деловодно необработено. С протоколно определение от
44/30.06.2021 г. по НОХД № 41/2021 г. съдът е одобрил постигнато
споразумение между страните, с което подсъдимите се признават за виновни за
извършеното престъпление и им е наложено наказание „Пробация“. Към
наблюдателната преписка се съдържа копие от постановения съдебен акт.

ПД № 10/2021 г., ДП № 239/2019г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. №
884/2019 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор
Весела Младенова. Делото е постъпило в прокуратурата на 18.11.2020 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт, който е деловодно необработен, срещу три лица, за
престъпление по  чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.
2, вр. чл. 26, ал. 1 НК, а за единия и във връзка с чл. 28, ал. 1 НК, който е внесен
в РС Радомир, с писмо от 18.01.2021 г., деловодно обработено. С протоколно
определение от 09.06.2021 г. по НОХД № 14/2021 г. съдът е одобрил постигнато
споразумение между страните, с което подсъдимите се признават за виновни за
извършеното престъпление и им е наложено наказание „Лишаване от свобода“.
Към наблюдателната преписка се съдържа копие от постановения съдебен акт.

ПД № 177/2020 г., ДП № 178/2020г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. №
2342/2020 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор
Теодор Николов. Делото е постъпило в прокуратурата на 13.10.2020 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт, който е деловодно необработен, срещу едно лице,
за престъпление по  чл. 343б, ал. 1 НК, който е внесен в РС Радомир, с писмо от
14.10.2020 г., деловодно  необработено. С протоколно определение от 13.01.2021
г. по НОХД № 310/2021 г. съдът е одобрил постигнато споразумение между
страните, с което подсъдимият се признава за виновен за извършеното
престъпление и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“, което е
отложено за срок от 3 години, както и „Лишаване от право да управлява МПС“
за срок от 6 месеца. Към наблюдателната преписка се съдържа копие от
постановения съдебен акт.

ПД № 123/2020 г., ДП № 136/2020г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. №
1666/2020г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор
Стиляна Георгиева. Делото е постъпило в прокуратурата на 26.06.2020 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт, който е деловодно необработен, срещу едно лице,
за престъпление по  чл. 343б, ал. 1, внесен в съда, с писмо от 14.07.2020 г. С
протоколно определение от 01.10.2020 г. по НОХД № 200/2020 г. съдът е
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одобрил постигнато споразумение между страните, с което подсъдимият се
признава за виновен за извършеното престъпление и му е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца, чието изпълнение е отложено за
срок от 3 г. и 6 м. и „Глоба“ в размер на 300 лева. Към наблюдателната преписка
се съдържа копие от постановения съдебен акт.

ПД № 181/2021 г., БП № 172/2021г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. №
2766/2021г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор
Георги Балков. Делото е постъпило в прокуратурата на 14.10.2021 г., с мнение
за съд и на 15.10.2021 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт, срещу едно лице, за престъпление по  чл. 343б, ал. 1 НК, който
е деловодно обработен и внесен в съда с писмо от 15.10.2021 г., също деловодно
обработено. С протоколно определение от 20.10.2021 г. по НОХД № 264/2021 г.
съдът е одобрил постигнато споразумение между страните, с което подсъдимият
се признава за виновен за извършеното престъпление и му е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, чието изпълнение е отложено за
срок от 3 год., както и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 м.
Към наблюдателната преписка се съдържа копие от постановения съдебен акт.

ПД № 85/2020 г., ДП № 246/2019г. по описа на РУ Радомир, пр. пр. №
902/2019г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, наблюдаващ прокурор
Красимир Първанов. Делото е постъпило в прокуратурата на 24.04.2020  г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице, за престъпление по  чл. 343б, ал. 3
НК и чл.  354 а,  ал.  5, вр.  ал.  3, пр.  2, т.  1 НК,  който е деловодно необработен и
внесен в съда, с писмо от 13.05.2020 г., също деловодно необработено. С
протоколно определение от 10.06.2020 г. по НОХД № 127/2020 г. съдът е
одобрил постигнато споразумение между страните, с което подсъдимият се
признава за виновен за извършеното престъпление и му е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, чието изпълнение е отложено за
срок от 3 год., „Глоба“ в размер на 500 лева и „Лишаване от право да управлява
МПС“ за срок от 8 месеца.  Към наблюдателната преписка се съдържа копие от
постановения съдебен акт.

ПД № 221/2020 г., ДП № 313/2020г. по описа на 01 РУ Перник, пр. пр.
№ 1760/2020г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Малиновска.
Делото е постъпило в прокуратурата на 16.11.2020 г. с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА срещу
едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 НК, деловодно
необработен, който е внесен в съда с писмо, деловодно обработено, на
14.12.2020 г. С протоколно определение № 260019/02.02.2021 г. по НОХД №
01997/2020 г. е одобрено постигнато споразумение, с което подсъдимият е
осъден на „Глоба“ в размер на 600 лева.

ПД № 140/2020 г., ДП № 157/2020г. по описа на 02 РУ Перник, пр. пр.
№ 1219/2020г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Христофор
Рачев. Делото е постъпило в прокуратурата на 16.07.2020 г. с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА срещу
едно лице за престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК, деловодно
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необработен, който е внесен в съда с писмо, деловодно обработено, на
11.08.2020 г. С присъда № 260023/27.04.2021 г. по НОХД № 1295/2020 г.
подсъдимият е признат за виновен и му е определено наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от 5 месеца, както и  „Лишаване от право да управлява МПС“
за срок от 1 година. С решение № 67/19.10.2021 г. по ВНОХД № 286/2021 г.
Окръжен съд Перник е изменил присъдата на РС Перник, в частта за
наказанието, като е постановил принудително лекуване на подсъдимия от
алкохолна зависимост, което да се проведе през време на изпълнение на
наложеното му наказание „Лишаване от свобода", в болнично заведение.

ПД № 34/2020 г., ДП № 415/2019г. по описа на 02 РУ Перник, пр. пр. №
2882/2019г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор София
Димитрова. Делото е постъпило в прокуратурата на 13.02.2020 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА
срещу едно лице за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл.
28, ал. 1 НК, деловодно необработен, който е внесен в съда с писмо, деловодно
необработено, на 25.02.2020 г. С протоколно определение № 33/19.05.2020 г. по
НОХД № 360/2020 г. е одобрено постигнато споразумение, с което подсъдимият
е осъден на „Лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца.

ПД № 137/2020 г., ДП № 141/2020г. по описа на 01 РУ Перник, пр. пр.
№ 713/2020г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Даниела
Банкова. Делото е постъпило в прокуратурата на 03.07.2020 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА,
срещу две лица, за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, вр.
чл. 194,  ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б. „а“ и б. „б“, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 НК,
за единия и за другия по чл.  чл. 195, ал. 1, т. 4  и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28
ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 и вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, деловодно
обработен, с дата 03.08.2020 г., който е внесен в съда с писмо от същата дата,
деловодно обработено. С протоколно определение № 260004/17.09.2020 г. по
НОХД № 1244/2020 г. е одобрено постигнато споразумение, с което
подсъдимите се признават за виновни, като на единия е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 9 месеца, изпълнението на което е отложено
за срок от 3 години, а на другия наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3
години.

ПД № 207/2020 г., ДП № 282/2019г. по описа на 01 РУ Перник, пр. пр.
№ 1104/2019г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Красимира
Минчева. Делото е постъпило в прокуратурата на 23.11.2020 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА
срещу едно лице за престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, деловодно необработен,
който е внесен в съда с писмо, деловодно необработено, на 23.11.2020 г. С
протоколно определение № 260027/10.02.2021 г. по НОХД № 1895/2020 г. е
одобрено постигнато споразумение, с което подсъдимият се признава за виновен
и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца,
изтърпяването на което е отложено за срок от 3 години.

ПД № 144/2020 г., ДП № 266/2020г. по описа на 01 РУ Перник, пр. пр.
№ 1429/2020г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Елза Митева.
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Делото е постъпило в прокуратурата на 12.08.2020 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА срещу
едно лице за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, деловодно необработен, който
е внесен в съда с писмо, деловодно необработено, на 18.08.2020 г. С протоколно
определение № 200016/13.10.2020 г. по НОХД № 1323/2020 г. е одобрено
постигнато споразумение, с което подсъдимият се признава за виновен и му е
наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца.

ПД № 118/2020 г., ДП № 135/2020г. по описа на 02 РУ Перник, пр. пр.
№ 1055/2020г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор С.
Страшимиров. Делото е постъпило в прокуратурата на 10.06.2020 г., с мнение
за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
ОА, с дата 06.07.2020 г., деловодно обработен, срещу едно лице за престъпление
по чл. 343б, ал. 3 НК, който е внесен в съда с писмо, от същата дата, деловодно
обработено. По делото липсва акта на съда, приложено е становище на
прокурора, в което е отразено, че с определение от 07.06.2021 г. по НОХД №
1053/2020г. е одобрено споразумение, като на подсъдимия е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 11 месеца, както и „Лишаване от право да
управлява МПС“ за срок от 1 год. и 6 месеца.

ПД № 213/2021 г., ДП № 317/2021г. по описа на 02 РУ Перник, пр. пр.
№ 2614/2021г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Радослав
Ценков. Делото е постъпило в прокуратурата на 13.12.2021 г., с мнение за съд и
на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА
срещу едно лице за престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК, деловодно необработен,
който е внесен в съда с писмо от 16.12.2021 г., деловодно необработено. С
протоколно определение № 83/16.06.2022 г. по НОХД № 1990/2021 г. е одобрено
постигнато споразумение, с което подсъдимият се признава за виновен и му е
наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца.

ПД № 104/2021 г., ДП № 147/2021г. по описа на 01 РУ Перник, пр. пр.
№ 789/2021г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Е. Ганева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 17.05.2021 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА от
07.06.2021 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 НК,
деловодно необработен. Няма данни кога е внесен, липсва придружително
писмо. С присъда № 3/30.06.2021 г. по НОХД № 901/2021 г. подсъдимият е
признат за виновен и му е наложено наказание „ Пробация“ и „Глоба“ в размер
на 100 лева. Присъдата е влязла в сила на 16.07.2021 г.

ПД № 126/2021 г., ДП № 231/2021г. по описа на 01 РУ Перник, пр. пр.
№ 1291/2021г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Гергана
Малиновска. Делото е постъпило в прокуратурата на 08.07.2021 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА
срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 НК,
деловодно необработен, който е внесен в съда с писмо от 13.07.2021 г.,
деловодно необработено. Липсва акта на съда. Приложено е становище, в което
е отразено, че е одобрено споразумение, с определение на РС Перник от
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14.09.2021 г. по НОХД № 1136/2021 г., с което на подсъдимия е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца.

ПД № 45/2021 г.,  ДП № 2/2021г.  по описа на 01 РУ Перник,  пр.  пр.  №
23/2021г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Даниела Банкова.
Делото е постъпило в прокуратурата на 02.03.2021 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА срещу
едно лице за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, деловодно необработен, който
е внесен в съда с писмо от 25.03.2021 г., деловодно обработено. С протоколно
определение № 260082/22.06.2021 г. по НОХД № 508/2021 г. е одобрено
споразумение, с което се признава за виновен и му е наложено наказание
„Лишаване от свобода“  за срок от 3 м., изпълнението на което е отложено за
срок от 3 г., както и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 месеца.

ПД № 134/2021 г., ДП № 542/2020г. по описа на 01 РУ Перник, пр. пр.
№ 3355/2020г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Елза Митева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 21.07.2021 г., с мнение за съд. Изготвен
е ОА срещу едно лице за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 270, ал.
1 НК, деловодно обработен с дата 22.07.2021., който е внесен в съда с писмо от
22.07.2021 г., деловодно необработено. С протоколно определение № 112/03.
11.2021 г. по НОХД № 1196/2021 г.  е одобрено постигнато споразумение, с
което е наложено наказание „ Глоба“ в размер на 1200 лева.

ПД № 13/2021 г., ДП № 568/2020г. по описа на 01 РУ Перник, пр. пр. №
2513/2020г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор София
Димитрова. Делото е постъпило в прокуратурата на 13.01.2021 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА
срещу едно лице за престъпление по чл. 183, ал. 1 НК, деловодно необработен,
който е внесен в съда с писмо, деловодно необработено, на 20.01.2021 г. г. С
присъда № 260026 /11.05.2021 г. по НОХД № 107/2021 г. подсъдимият е признат
за виновен, но на основание чл. 183, ал. 3 НК не му е наложил наказание, тъй
като преди постановяване на присъдата подсъдимият е изпълнил задължението
си и не са настъпили вредни последици за пострадалите. Присъдата е влязла в
сила на 27.05.2021 г.

ПД № 26/2021 г., ДП № 18/2021г. по описа на 02 РУ Перник, пр. пр. №
163/2021г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Красимира
Минчева. Делото е постъпило в прокуратурата на 17.02.2021 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление
от 18.02.2021 г. са отделени материали от досъдебното производство, касаещи
извършено нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1, пр. 1 от ЗДвП, в нова прокурорска
преписка по описа на РП Перник. Изготвен е ОА срещу едно лице за
престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, деловодно необработен, който е внесен в
съда с писмо от 19.02.2021 г., деловодно необработено. С протоколно
определение от 28.04.2021 г. по НОХД № 306/2020 г. съдът е одобрил
постигнато между страните споразумение, с което е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ от 4 месеца, изпълнението на което е отложено за срок
от 3 години, както и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 7
месеца.
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ПД № 157/2020 г., ДП № 764/2019г. по описа на 01 РУ Перник, пр. пр.
№ 3024/2019г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Аделина
Алексиева. Делото е постъпило в прокуратурата на 20.08.2020 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор, след отпуск.
Изготвен е ОА срещу две лица, единият за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и
т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК и
за другия по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29,
ал. 1, б. „а“ и б. „б“ и  вр. чл. 20, ал. 2 НК, деловодно необработен, който е
внесен в съда, с писмо от 09.09.2022 г., деловодно обработено. С протоколно
определение № 114/23.12.2020 г. по НОХД № 1508/2020 г. съдът е одобрил
споразумение, по което е постигнато съгласие за налагане на наказание, за
първия „Пробация“, а  за втория „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година.

ПД № 130/2021 г., ДП № 104/2020 г. по описа на ОДМВР Перник, пр.
пр. № 3908/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Аделина
Алексиева. Делото е постъпило в прокуратурата на 16.06.2021 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА
срещу едно лице за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал.1  НК,
деловодно необработен, който е внесен в съда, с писмо от 16.07.2021 г.
деловодно обработено. С протоколно определение № 79/15.09.2021 г. по НОХД
0 1153/2021 г. съдът е одобрил постигнато между страните споразумение и е
наложил на подсъдимия наказание „Пробация“.

Бяха проверени и върнати от съда дела, а именно:

ПД № 116/2021 г., ДП № 57/2018г. по описа на ОДМВР Перник, пр. пр.
№ 2458/2018 г. по описа на РП Перник. Досъдебното производство е
започнало на 17.09.2019 г. за престъпление по чл. 172б, ал. 1 НК и на случаен
принцип е избран за наблюдаващ прокурор Албена Терзийска. Срокът на
разследване е удължаван, последно с един месец, считано от 03.01.2021 г. По
делото редовно са провеждани и удостоверявани доклади по чл. 219, ал. 1 и чл.
226, ал. 1 НПК. Делото е постъпило в прокуратурата, с приключило разследване
и с мнение за съд на 04.12.2020 г. Изготвен е обвинителен акт, от прокурор
Страшимиров, срещу едно лице за престъпление по чл. 172б, ал. 2, вр. ал. 1, вр.
чл. 26, ал. 1 НК, без деловодна обработка, който е внесен в съда, с писмо от
03.02.2021 г., деловодно обработено. С определение № 84/12.05.2021 г. по ВНЧД
№ 165/2021 г. ОС Перник е отменил определение от 19.04.2021 г. по НОХД №
218/2021 г. по описа на РС Перник, в частта в която е оставено без уважение
искането на защитника на подсъдимата за връщане на делото на РП Перник и е
прекратил съдебното производство по НОХД № 218/2021 г. по описа на РС
Перник на основание чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК и  върнал делото
на РП Перник, за отстраняване на допуснати в хода на ДП съществени
нарушения на процесуалните правила, а именно нарушаване на разпоредба  на
чл. 227 НПК в хода на досъдебното производство. Делото е върнато в
прокуратурата на 25.05.2021 г. Попълнена е форма за анализ на причините за
връщане на делото – приложение № 5. С постановление на прокурор
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Страшимиров от 25.05.2021 г. делото е изпратено на разследващия орган, за
изпълнение указанията на съда. Делото е върнато в прокуратурата на
24.06.2021г., с приключило разследване и мнение за изготвяне на ОА. Изготвен
е ОА от прокурор Страшимиров срещу едно лице за престъпление по чл. 172б,
ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК., който е внесен в съда, с писмо от 28.06.2021
г. На корицата на наблюдателната преписка е посочено, че делото е отложено за
26.09.2022 г.

ПД № 116/2021 г., ДП № 306/2020г. по описа на 02 РУ Перник, пр. пр.
№ 2531/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Аделина
Алексиева. Досъдебното производство е започнало като бързо производство на
01.08.2020 г. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „а“, вр. чл. 342, ал. 1  НК. С
постановление от 01.08.2020 г. на наблюдаващия прокурор бързото
производство е преобразувано в досъдебно производство. Срокът на разследване
е удължен, последно с два месеца, считано от 02.10.2020 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 27.11.2020 г., с мнение за изготвяне на ОА. Изготвен е ОА
срещу едно лице за престъпления по чл. 343, ал. 1, б. „а“, вр. чл. 342, ал. 1 НК и
по чл.  343б,  ал.  1  НК,  който е внесен в съда,  с писмо от 04.12.2020  г.  С
определение от 03.02.2021 г. по НОХД № 1957/2020 г. (липсва акта на съда) РС
Перник е прекратил съдебното производство и е върнал делото на РП Перник,
поради ограничаване процесуалните права на ощетеното ЮЛ. Срещу това
определение е подаден протест от прокурор Алексиева и с определение №
39/17.03.2021 г. по ВЧНД № 90/2021 г. ОС Перник е потвърдил определението
на РС Перник. Делото е върнато в прокуратурата на 02.04.2021 г.  Попълнена е
форма за анализ на причините за връщане на делото – приложение № 5. С
постановление от 02.04.2021 г. наблюдаващият прокурор е върнал делото на
разследващия орган, с дадени подробни указания.  С постановление от
23.04.2021 г. наказателното производство е частично прекратено, в частта
водена за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 б. „а“, вр. чл. 342, ал. 1 НК.
След влизане в сила на постановлението е изготвено споразумение на основание
чл. 381 НПК, с което подсъдимият се признава за виновен и му се налага
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 15 месеца, изпълнението на което
на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за срок от 3 г., както и глоба в размер на
500 лева. Споразумението е внесено в съда, с писмо от 10.08.2021 г. С
протоколно определение № 53/17.08.2021 г. по НОХД № 1289/2021 г. РС Перник
е одобрил постигнатото споразумение.

ДП № 259/2019 г. по описа на РУ Радомир,  пр. пр. № 952/2019 г. по
описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Весела Младенова.
Досъдебното производство е започнало на 02.11.2019 г. за престъпление по чл.
195, ал.1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван,
последно с 1 месец, считано от 09.04.2020 г. След приключване на
разследването е изготвено споразумение на основание чл. 381 НПК, с което
обвиняемите се признават за виновни в извършване на престъпление по чл. 195,
ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, което е внесено в съда с
писмо от 08.05.2020 г. С протоколно определение от 14.05.2020 г.  по НОХД №
117/2020 г. съдът не е одобрил представеното споразумение, тъй като
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противоречи на закона и морала и е върнал делото на прокуратурата, където е
получено на 19.05.2020 г. Срокът на разследване е удължен, считано от
23.06.2020 г. След приключване на разследването делото е постъпило в
прокуратурата и е изготвено ново споразумение, внесено в съда на 31.07.2020 г.
Актовете на съда липсват по наблюдателната преписка, но има приложено
становище от наблюдаващия прокурор, в което е отразено, че с протоколно
определение от 11.08.2020 г. по НОХД № 236/2020 г. е одобрено
споразумението и с двамата обвиняеми, с което същите са признати за виновни
за извършеното от тях престъпление и им е наложено наказание „ Пробация“ в
размер на 8 месеца.

ДП № 93/2020 г. по описа на РУ Радомир,  пр. пр. № 1404/2020 г. по
описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор Красимир Първанов.
Досъдебното производство е започнало на 13.04.2020 г. за престъпление по чл.
355, ал. 2, пр. 3, вр. ал. 1 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 22.06.2020
г., с мнение за предаване на съд. Изготвено е споразумение, с което обвиняемата
се признава за виновна за извършеното престъпление, което е внесено в съда, с
писмо от 21.07.2020 г. С протоколно определение от 28.07.2020 г. по НОХД 0
215/2020 г. РС Радомир не е одобрил споразумението и е върнал делото на
прокуратурата, тъй като е приел, че същото противоречи на закона. Делото е
постъпило в прокуратурата на 03.08.2020 г. Срокът на разследване е удължен, с
един месец, считано от 04.09.2020 г. С постановление от 05.10.2020 г.
производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл.
24, ал. 1, т. 1 НПК. По наблюдателната преписка има формуляр за връщане на
делото на прокурора - приложение № 1 и приложение № 5.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2021г. - общо 162 бр., от които за РП Перник -
119 бр., за ТО Радомир - 22 бр. и за ТО Брезник и ТО Трън - 21 бр. Разгледани от
съда -161 бр., неодобрени от съда - 1бр.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2020г. - общо 129 бр., от които за РП Перник -
69 бр.,  ТО Радомир - 53 бр. и за ТО Брезник и ТО Трън - няма.  Разгледани от
съда -126 бр., неодобрени от съда и върнати – 3 бр.

- брой споразумения по чл. 384а от НПК – няма и за двете години.

На случаен принцип бяха проверени внесени в съда през проверявания
период споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:

СП № 138/21 г.,  пр.  пр.  № 2610/2021 г.  по описа на РП Перник,  ДП №
87/2021 г. по описа на РУ Брезник, наблюдаващ прокурор Красимир
Първанов. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване
на 04.11.2021 г., с мнение за съд и на 05.11.2021 г. е разпределено на
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наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се
признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК и му се
налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изтърпяването на
което на основание чл. 66 НК се отлага за срок от 3 години, както и „Лишаване
от право да управлява МПС“ за срок от 8 месеца.  Делото е внесено в съда, с
писмо от 10.11.2021 г. С протоколно определение  № 7 от 12.11.2021 г. по НОХД
№ 75/2021 г., РС Брезник е одобрил споразумението.

СП № 148/21 г.,  пр.  пр.  № 2720/2021 г.  по описа на РП Перник,  ДП №
54/2021 г. по описа на РУ Трън, наблюдаващ прокурор Красимир Първанов.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
29.11.2021 г., с мнение за съд и на 30.11.2021 г. е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се
признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК и му се
налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изтърпяването на
което на основание чл. 66 НК се отлага за срок от 3 години, както и „Лишаване
от право да управлява МПС“ за срок от 10 месеца. Делото е внесено в съда, с
писмо от 07.12.2021 г. С протоколно определение  № 72 от 07.12.2021 г. по
НОХД № 116/2021 г. РС Трън е одобрил споразумението.

СП № 134/21 г.,  пр.  пр.  № 1973/2021 г.  по описа на РП Перник,  ДП №
34/2021 г. по описа на РУ Трън, наблюдаващ прокурор Райна Бачева.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
28.10.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за
виновен в извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, вр.
чл. 194, ал. 1 НК и му се налага наказание „Пробация“.  Делото е внесено в съда,
с писмо от 03.11.2021 г. С протоколно определение  № 3 от 03.12.2021 г. по
НОХД № 101/2021 г. РС Трън е одобрил споразумението.

СП № 26/20 г., пр. пр. № 2879/2019 г. по описа на РП Перник, ДП №
62/2019 г. по описа на РУ Брезник, наблюдаващ прокурор Николай Иванов.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
31.03.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за
виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК и му се налага
наказание „Лишаване от свобода “ за срок от 3 години, изтърпяването на което е
отложено за срок от 3 години, както и „Лишаване от право да управлява МПС“
за срок от 7 месеца. Делото е внесено в съда, с писмо от 29.04.2020 г. С
протоколно определение  № 14/18.05.2020 г. по НОХД № 21/2020 г. РС Брезник
е одобрил споразумението.

Пр. пр. № 3552/2020 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, ДП №
271/2020 г. по описа на РУ Радомир, наблюдаващ прокурор Стиляна
Георгиева. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване
на 26.03.2021 г., с мнение за съд и на 29.03.2021 г. е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се
признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, което
е внесен в съда, с писмо от 05.04.2021 г., деловодно необработено. С протоколно
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определение от 12.04.2021 г. по НОХД № 81/2021 г. съдът е одобрил
споразумението и на подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от свобода“
за срок от 7 месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 НК се отлага за
срок от 3 г. и 6 м., както и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 11
месеца.

Пр. пр. № 652/2020 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, БП №
49/2021 г. по описа на РУ Радомир, наблюдаващ прокурор Теодор Николов.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
16.03.2021 г., с мнение за съд и на 17.03.2021 е разпределено на наблюдаващия
прокурор. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за
виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 НК, което е внесено в
съда, с писмо от  18.03.2021 г., деловодно обработено. С протоколно
определение от 24.03.2021 г. по НОХД № 73/2021 г. г. РС Радомир  е одобрил
споразумението, с което на обвиняемия се налага наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от 4 м., чието изпълнение е отложено за срок от 3 год., както и
наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.

Пр. пр. № 137/2020 г. по описа на РП Перник,  ТО Радомир, БП №
12/2020 г. по описа на РУ Радомир, наблюдаващ прокурор Весела
Младенова. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване
на 20.01.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се
признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, което
е внесено в съда, с писмо от  23.01.2020 г., деловодно необработено. С
протоколно определение от 29.01.2020 г. по НОХД № 34/2020 г. РС Радомир е
одобрил споразумението, с което на обвиняемия се налага наказание „Лишаване
от свобода“ за срок от 8 м., чието изпълнение е отложено за срок от 3 год.

Пр. пр. № 199/2020 г. по описа на РП Перник, БП № 17/2020 г. по описа
на РУ Радомир, наблюдаващ прокурор Красимир Първанов. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 23.01.2020 г., с
мнение за съд и на 24.01.2020г. е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за виновен в
извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, което е внесено в съда с
писмо от  31.01.2020 г., деловодно необработено. С протоколно определение от
04.02.2020 г. по НОХД № 45/2020 г. РС Радомир е одобрил споразумението, с
което на обвиняемия се налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 м.,
чието изпълнение е отложено за срок от 3 год., и „Глоба“ в размер на 200 лева.

Пр. пр. № 166/2021 г. по описа на РП Перник, ДП № 31/2021 г. по описа
на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Емилия Ганева. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 14.05.2021 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за виновен в
извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК и му се налага наказание ЛС
за срок от 4 месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 НК се отлага за
срок от 3 години, както и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10
месеца.  По наблюдателната преписка липсват данни кога и как е внесено в съда.
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С протоколно определение  № 13 от 01.06.2021 г. по НОХД № 813/2021 г. РС
Перник е одобрил споразумението.

Пр. пр. № 1838/2021 г. по описа на РП Перник, ДП № 324/2021 г. по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Гергана Малиновска.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
28.09.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за
виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК и му се налага
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изтърпяването на което на
основание чл. 66 НК се отлага за срок от 3 години, както и „Лишаване от право
да управлява МПС“ за срок от 7 месеца.  Делото е внесено в съда, с писмо
деловодно обработено, на 30.09.2021 г. С протоколно определение №
91/05.10.2021 г. по НОХД № 1543/2021 г. РС Перник е одобрил споразумението.

Пр. пр. № 4016/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 499/2020 г. по
описа на 02 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Христофор Рачев. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 29.04.2021 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за
виновен в извършване на престъпление по чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 НК и му се
налага наказание „Пробация“. Делото е внесено в съда, с писмо деловодно
необработено,  на 25.05.2021 г. С протоколно определение  № 14/02.06.2021 г. по
НОХД № 811/2021 г. РС Перник е одобрил споразумението.

Пр. пр. № 3168/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 515/2020 г. по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Даниела Банкова. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 06.01.2021 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за виновен в
извършване на престъпление по чл. 354в, ал. 1, пр. 1 и пр. 2 НК и му се налага
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца, изтърпяването на което на
основание чл. 66 НК се отлага за срок от 3 години.  Делото е внесено в съда, с
писмо деловодно обработено на 15.01.2021 г. С протоколно определение №
260010/21.01.2021 г. по НОХД № 89/2021 г. РС Перник е одобрил
споразумението.

Пр. пр. № 1053/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 134/2020 г. по
описа на 02 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Елза Митева. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 07.04.2021 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за виновен в
извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 НК и му
се налага наказание „Глоба“ в размер на 400 лева.  Делото е внесено в съда, с
писмо деловодно необработено, на 28.04.2021 г. С протоколно определение №
260071/05.05.2021 г. по НОХД № 713/2021 г. РС Перник е одобрил
споразумението.

Пр. пр. № 832/2021 г. по описа на РП Перник, ДП № 110/2021 г. по
описа на 02 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Красимира Минчева. Делото
е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 15.06.2021 г., с
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мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за виновен в
извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК и му се налага наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изтърпяването на което на
основание чл. 66 НК се отлага за срок от 3 години, както и „Лишаване от право
да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.  Делото е внесено в съда, с писмо
деловодно необработено на 21.06.2021 г. С протоколно определение  №
26/25.06.2021 г. по НОХД № 983/2021 г. РС Перник е одобрил споразумението.

Пр. пр. № 1366/2021 г. по описа на РП Перник, ДП № 205/2021 г. по
описа на 02 РУ Перник, наблюдаващ прокурор София Димитрова. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 14.09.2021 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение с обвиняемия, който се признава за
виновен в извършване на престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 1 и пр. 5, вр. ал. 1
НК и му се налага наказание „Пробация“. Делото е внесено в съда, с писмо
деловодно необработено, на 01.10.2021 г. С протоколно определение  №
94/08.10.2021 г. по НОХД № 1589/2021 г. РС Перник е одобрил споразумението.

Пр. пр. № 1535/2021 г. по описа на РП Перник, ДП № 275/2021 г. по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Станислав Страшимиров.
Делото е постъпило в прокуратурата, за доклад по чл. 203, ал. 1 НПК  на
01.07.2021 г. След извършени процесуални действия от наблюдаващия прокурор
/постановление за привличане и разпит на обвиняем/ е изготвено споразумение с
обвиняемия, с което се признава за виновен в извършване на престъпление по
чл. 343б, ал. 1 НК и му се налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4
месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 НК се отлага за срок от 3
години, както и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.
Делото е внесено в съда с писмо, деловодно обработено, от 16.08.2021 г. С
протоколно определение  № 55/20.08.2021 г. по НОХД №ъ1330/2021 г. РС
Перник е одобрил споразумението.

Пр. пр. № 3993/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 103/2020 г. по
описа на ОДМВР Перник, наблюдаващ прокурор Аделина Алексиева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 21.06.2021 г. и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение с
обвиняемия, с което се признава за виновен в извършване на престъпление по
чл. 234, ал.1, пр. 2 НК и му се налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок
от 6 месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 НК се отлага за срок от
3 години. Делото е внесено в съда с писмо, деловодно необработено, от
30.06.2021 г. С протоколно определение  № 36/06.07.2021 г. по НОХД №
1076/2021 г. РС Перник е одобрил споразумението.

Бяха проверени още:

- пр. пр. № 134/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 25/2020 г. по описа
на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Елза Митева.
- пр. пр. № 2479/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 423/2020 г. по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Христофор Рачев.
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- пр. пр. № 1114/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 175/2020 г. по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Даниела Банкова.
- пр. пр. № 3654/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 588/2020 г. по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор София Димитрова.
- пр. пр. № 3104/2020 г. по описа на РП Перник, БП № 501/2020 г. по описа
на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Гергана Малиновска.
- пр. пр. № 1747/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 218/2020 г. по
описа на 02 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Красимира Минчева.
- пр. пр. № 163/2020 г. по описа на РП Перник, ДП № 32/2020 г. по описа
на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Станислав Страшимиров.

ВНЕСЕНИТЕ през 2020 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 са общ брой -
42 бр., от които

- РП Перник - 30 бр.,
- ТО Радомир - 10 бр.,
- ТО Брезник и ТО Трън - 2 бр.
Решени от съда - 36 бр.,  от тях уважени са 35 бр. предложения и 1 бр.  е

върнато от съда на ТО Радомир.

ВНЕСЕНИТЕ през 2021 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 са общ брой -
45 бр., от които

- РП Перник - 19 бр.,
-ТО Радомир - 10 бр.,
- ТО Брезник и ТО Трън - 16 бр.
Решени от съда са 45 бр., от които са уважени 43 бр., неуважени са 2 бр.,

едно на РП Перник и едно на ТО Брезник и ТО Трън.

Бяха изискани и проверени внесени в съда през 2020 г. и 2021 г.
предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл. 78а
НК:

78а - № 36/2021 г., пр. пр. № 1394/2021 г. по описа на РП Перник, ДП №
46/2021 г. по описа на РУ Брезник, наблюдаващ прокурор Райна Бачева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 13.07.2021 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление за освобождаване от наказателна отговорност от 14.07.2021 г. за
едно лице за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 НК. С решение №
45/30.06.2021 г. по НАХД № 47/2021 г. РС Брезник е признал обвиняемия за
виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК
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вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност, като му е наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева. Решението е влязло в
сила на 17.08.2021 г.

78а - № 5/2021 г., пр. пр. № 3425/2020 г. по описа на РП Перник, ДП №
80/2020 г. по описа на РУ Брезник, наблюдаващ прокурор Николай Иванов.
Делото е постъпило в прокуратурата на 18.01.2021 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление за освобождаване от наказателна отговорност от 26.01.2021 г. за
едно лице за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 НК, внесено с писмо от
същата дата. С решение № 8/17.02.2021 г. по НАХД № 8/2021 г. РС Брезник е
признал обвиняемият за виновен за извършеното престъпление, като на
основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна
отговорност, като му е наложил административно наказание „Глоба“ в размер на
1000 лева. Решението е влязло в сила на 05.03.2021 г.

78а - № /2020 г.,  пр.  пр.  № 1109/2020 г.  по описа на РП Перник,  ДП №
30/2020 г. по описа на РУ Брезник, наблюдаващ прокурор Николай Иванов.
Делото е постъпило в прокуратурата на 18.05.2020 г. с мнение за съд и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 17.06.2020 г. за едно лице за
престъпление по чл. 345, ал. 2 вр. ал. 1 НК, внесено с писмо от същата дата. С
решение № 34/08.07.2020 г. по НАХД № 47/2020 г. РС Брезник е признал
обвиняемият за виновен за извършеното престъпление, като на основание чл.
378, ал. 4, т. 1 НПК вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност,
като му е наложил административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева.
Решението е влязло в сила на 24.07.2020 г.

Пр. пр. № 1026/2021 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, ДП №
72/2021 г. по описа на РУ Радомир, наблюдаващ прокурор Стиляна
Георгиева. Делото е постъпило в прокуратурата на 15.07.2021 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление за освобождаване от наказателна отговорност от 11.08.2021 г.,
деловодно обработено, за едно лице за престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК,
внесено с писмо от 11.08.2021 г., деловодно обработено. С решение №
26/31.08.2021 г. по НАХД № 210/2021 г. РС Радомир е признал обвиняемия за
виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК
вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност, като му е наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева. Решението е влязло в
сила на 16.09.2021 г.

Пр. пр. № 3300/2020 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, ДП №
251/2020 г. по описа на РУ Радомир, наблюдаващ прокурор Теодор Николов.
Делото е постъпило в прокуратурата на 13.04.2021 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление за освобождаване от наказателна отговорност от 05.05.2021 г.,
деловодно обработено, за две лица за престъпление по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 20,
ал. 2, вр. ал. 1 НК, внесено с писмо от 05.05.2021 г., деловодно обработено. С
решение № 9/02.06.2021 г. по АНД № 124/2021 г. РС Радомир е признал
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обвиняемите за виновни за извършеното престъпление, като на основание чл.
378, ал. 4, т. 1 НПК вр. чл. 78 а НК ги е освободил от наказателна отговорност и
им е наложил административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева.
Решението е влязло в сила на 18.06.2021 г.

Пр. пр. № 1516/2021 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, БП №
110/2021 г. по описа на РУ Радомир, наблюдаващ прокурор Весела
Младенова. Делото е постъпило в прокуратурата на 21.06.2021 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление за освобождаване от наказателна отговорност от 28.06.2021 г.,
деловодно необработено, за едно лице за престъпление по чл. 345, ал.2 НК,
внесено с писмо от 28.06.2021 г., деловодно необработено. С решение №
17/15.07.2021 г. по АНД № 165/2021 г. РС Радомир е признал обвиняемия за
виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК
вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева. Решението е влязло в
сила на 02.08.2021 г.

Пр. пр. № 1480/2020 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир, ДП №
118/2020 г. по описа на РУ Радомир, наблюдаващ прокурор Стиляна
Георгиева. Делото е постъпило в прокуратурата на 02.07.2020 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление за освобождаване от наказателна отговорност от 14.07.2020 г.,
деловодно необработено, за едно лице за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1
НК, внесено с писмо от 14.07.2021 г., деловодно необработено. С решение №
117/28.07.2020 г. по НАХД № 199/2020 г. РС Радомир е признал обвиняемия за
виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК
вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева. Решението е влязло в
сила на 13.08.2020 г.

Пр.  пр.  № 3713/2020  г.  по описа на РП Перник,  ДП № 460/2020  г.  по
описа на 02 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Христофор Рачев. Делото е
постъпило в прокуратурата на 15.11.2021 г. с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 13.12.2021 г., деловодно
необработено, за едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК,
внесено с писмо от 13.12.2021 г., деловодно необработено. С решение №
35/11.01.2022 г. по АНД № 1967/2021 г. РС Перник е признал обвиняемия за
виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК
вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева. Решението е влязло в
сила на 27.01.2022 г.

Пр.  пр.  № 4008/2020  г.  по описа на РП Перник,  ДП № 497/2020  г.  по
описа на 02 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Страшимиров. Делото е
постъпило в прокуратурата на 02.03.2021 г. с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 01.04.2021 г., деловодно



73

необработено, за едно лице за престъпление по чл. 354а ал. 5, вр. ал. 3 пр. 2, т. 1,
пр.1 НК, внесено с писмо от 01.04.2021 г., деловодно обработено. С решение от
01.09.2021 г. по АНД № 562/2021 г. РС Перник е признал обвиняемия за виновен
за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК вр. чл.
78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лева. Решението е влязло в
сила на 17.09.2021 г.

Пр. пр. № 491/2019 г. по описа на РП Перник, ДП № 195/2019 г. по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Гергана Малиновска. Делото
е постъпило в прокуратурата на 29.04.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 26.05.2020 г., деловодно
необработено, за едно лице за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.1 НК,
внесено с писмо от 26.05.2020 г., деловодно необработено. С решение №
217/23.06.2020 г. по АНД № 734/2020 г. РС Перник е признал обвиняемия за
виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК
вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева. Решението е влязло в
сила на 09.07.2022 г.

Пр. пр. № 904/2019 г. по описа на РП Перник, ДП № 235/2019 г. по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Красимира Минчева. Делото
е постъпило в прокуратурата на 10.04.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 10.04.2020 г., деловодно
необработено, за едно лице за престъпление по чл. 325б, ал. 1 НК, внесено с
писмо от 10.04.2020 г., деловодно необработено. С решение № 198/02.06.2020 г.
по АНД № 572/2020 г. РС Перник е признал обвиняемия за виновен за
извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК вр. чл. 78 а
НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание „Глоба“ в размер на 1400 лева. Решението е влязло в сила на
18.06.2020 г.

Пр.  пр.  № 2695/2017  г.  по описа на РП Перник,  ДП № 434/2017  г.  по
описа на 02  РУ Перник,  наблюдаващ прокурор Елза Митева. Делото е
постъпило в прокуратурата на 13.04.2020 г. с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 13.04.2020 г., деловодно
обработено, за едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1,
пр. 1 НК, внесено с писмо от 13.04.2020 г., деловодно необработено. С решение
№ 233/06.07.2020 г. по АНД № 601/20210г. РС Перник е признал обвиняемия за
виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК
вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева. Решението е влязло в
сила на 22.07.2020 г.

Пр. пр. № 2770/2019 г. по описа на РП Перник, ДП № 665/2019г. по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор София Димитрова. Делото е
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постъпило в прокуратурата на 12.06.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 17.06.2020 г., деловодно
необработено, за две лица, едното за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т.
1 НК, а второто и във връзка с чл. 63, ал.1 НК, внесено с писмо от 17.06.2020 г.,
деловодно необработено. С решение № 318/05.08.2020 г. по АНД № 926/2020 г.
РС Перник е признал обвиняемите за виновни за извършеното престъпление,
като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК вр. чл. 78 а НК ги е освободил от
наказателна отговорност и им е наложил административно наказание за първия
„Глоба“ в размер на 1000 лева и за втория наказание „Обществено порицание“.
Решението е влязло в сила на 21.08.2020 г.

Пр.  пр.  № 2685/2019  г.  по описа на РП Перник,  ДП № 401/2019  г.  по
описа на 02 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Даниела Банкова. Делото е
постъпило в прокуратурата на 14.02.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 10.03.2020 г., деловодно
необработено, за едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т.1,
пр. 1 НК, внесено с писмо от 10.03.2020 г., деловодно обработено. С решение №
204/10.06.2020 г. по АНД № 450/2020 г. РС Перник е признал обвиняемия за
виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК
вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 800 лева. Решението е влязло в
сила на 26.06.2020 г.

Пр.  пр.  № 2218/2019  г.  по описа на РП Перник,  ДП № 534/2019  г.  по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Аделина Алексиева. Делото е
постъпило в прокуратурата на 21.09.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 12.10.2020 г., деловодно
необработено, за едно лице за престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 2, пр. последно,
вр. ал. 1 НК, внесено с писмо от 12.10.2020 г., деловодно обработено. С решение
№ 260169/25.11.2020 г. по АНД № 1689/2020 г. РС Перник е признал обвиняемия
за виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1
НПК вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1300 лева. Решението е влязло в
сила на 11.12.2020 г.

Пр.  пр.  № 1027/2021  г.  по описа на РП Перник,  ДП № 187/2021  г.  по
описа на 01 РУ Перник, наблюдаващ прокурор Аделина Алексиева. Делото е
постъпило в прокуратурата на 13.08.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност от 20.08.2021 г., деловодно
необработено, за едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. чл. 354 а, ал. 3
пр. 2, т. 1, пр. 1 НК, внесено с писмо от 20.08.2021 г., деловодно обработено. С
решение № 112/30.09.2021 г. по АНД № 1352/2021 г. РС Перник е признал
обвиняемия за виновен за извършеното престъпление, като на основание чл. 378,
ал. 4, т. 1 НПК вр. чл. 78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е
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наложил административно наказание „Глоба“ в размер на 600 лева. Решението е
влязло в сила на 16.10.2021 г.

При проверката на делата, внесени в съда с обвинителен акт,
споразумение или постановление с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание, се
установи, че  прокурорите се произнасят в срока по НПК.

 Прокурорските актове се връчват на адресатите срещу разписка, която
се прилага към наблюдателните материали, или се изпращат с препоръчана
поща.

От предоставената статистика е видно, че през проверявания период
броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия брой внесени актове е
много нисък. От общо внесените 829 акта, 15 са върнати от съда /1,8%/. От
тази статистика и проверката на конкретни дела, може да се направи извод за
добра работа на прокурорите по наказателно-съдебния надзор.

Създадената организация за работа по този надзор е в съответствие с
„Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния
надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

Установи се, че в прокуратурата се водят отделни книги за внесените,
обвинителните актове, споразумения и предложенията по чл. 78а НК.
Записванията в тях кореспондират с материалите по наблюдателните
преписки. На всички книги, регистри и дневници в РП Перник и териториалните
отделения се извършва проверка от съдебния администратор на всеки три
месеца, съгласно Заповед № 161/14.02.2020 г. на административния
ръководител на РП Перник. За резултата от проверката се докладва на
административния ръководител. Изпълнена е препоръката, дадена при
предходната комплексна проверка от ИВСС.

УЧАСТИЕ в съдебни заседания
През 2020 г. прокурорите общо са участвали в 835 съдебни заседания по

наказателни дела, от които в РП Перник по 626 бр.,  в ТО Радомир по 177 бр.  и
по 32 бр. в ТО Брезник и ТО Трън

Отлагане на заседания поради неявяване на прокурор - няма.
- чл. 144, ал. 2 ЗСВ - 48 бр.
- Средно месечна натовареност на прокурор - 4,64.

През 2021 г. прокурорите общо са участвали в 1225 съдебни заседания по
наказателни дела, от които в РП Перник по 868 бр.,  в ТО Радомир по 193 бр.  и
по 164 бр. в ТО Брезник и ТО Трън.

Отлагане на заседания поради неявяване на прокурор - няма.
- чл. 144, ал. 2 ЗСВ - 335 бр.
- Средно месечна натовареност на прокурор - 4,86.
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2. Организация по изпълнение на наказанията

През 2020 г. общо са приведени в изпълнение 249 бр. присъди.
Изпълнението на присъдите се осъществява  само от прокурори от РП Перник,
включени в група „Изпълнение на наказания“.

- Неприведени в изпълнение са 8 присъди. Причини: по 2 бр. присъди са
внесени предложения по чл. 306 от НПК; по 3 бр. присъди са били налице
основания за възобновяване на наказателните производства, 2 присъди са
постъпили в края на отчетния период и една присъда е била върната на
делегиращата прокуратура.

- отлагания на изпълнението на наказанието - няма

През 2021 г.  общия брой на приведени в изпълнение  присъди е 250 бр.
- неприведени присъди в срок - 6 бр. присъди. Причини: по 2 присъди е

внесено предложение по чл. 306 от НПК; по 1 присъда наказанието не е
подлежало на изтърпяване,  след произнасяне на съда по реда на чл.306, ал.1,т. 1
от НПК; по 2 присъди след приспадане по реда на чл. 417 от НПК наказанието се
е явило изтърпяно и по 1 присъда е подаден сигнал за възобновяване на
наказателното производство.

- отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи по
материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на присъдите.

На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки:

Присъдна преписка № П - 246/2021 г. по описа на РП Перник.
Преписката е образувана на 15.11.2021 г. по постъпило в РП Перник, за сведение
и изпълнение, препис от влязло в сила споразумение № 117/15.11.2021 г. по
НОХД № 1801/2021 г. по описа на РС Перник, с което на едно лице е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца, при първоначален строг
режим. С протокол за избор от 16.01.2021 г. преписката е разпределена на
прокурор Емилия Ганева. С писмо от 16.11.2021 г. наблюдаващият прокурор е
изискал от РС Перник НОХД № 1801/2021 г., за послужване. С писмо от същата
дата е изготвено предложение от прокурор Ганева до директора на ОДМВР
Перник, да наложи принудителна административна мярка „Забрана за напускане
на страната“ на осъденото лице. С писмо от 16.11.202, г. препис от
определението е изпратено на началника на Областно звено гр. Перник при ГДО
към МВР. С писмо от същата дата  РП Перник е уведомила РС Перник, че са
предприети незабавни действия по привеждане в изпълнение на наказанието. С
писмо, постъпило в РП Перник на 23.11.2021 г., началникът на ОЗ „Охрана“ е
уведомил, че лицето е задържано на 22.11.2021 г. и е приведено в затвора Бобов
дол. На 23.11.2021 г. наблюдаващият прокурор е изпратил писмо до 01 РУ
Перник с искане незабавно да бъде изпратено заверено копие на заповед за



77

задържане за срок от 24 часа на осъденото лице, въз основа на която същия е бил
задържан във връзка с деяние, осъществено на 02.05.2021 г. и за което е било
образувано БП № 208/2021 г. по описа на 01 РУ Перник. Копие от заповедта е
получана в прокуратурата на 29.11.2021 г. С постановление от същата дата
наблюдаващият прокурор е приспаднал от срока на определеното и наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца, времето през което е бил
задържан по същото наказателно производство, считано от 02.05.2021 г., като
един ден задържане да се зачете за един ден „Лишаване от свобода“. С писмо,
постъпило в прокуратурата на 14.12.2021 г., началникът на Затвора Ловеч е
уведомил прокуратурата, че определението на съда е приведено в изпълнение, с
начало на наказанието 22.11.2021 г. С писмо от 14.12.2021 г. РП е уведомила РС
Перник за началото на наказанието. С писмо, постъпило в прокуратурата на
17.12.2021 г., началникът на Затвора е уведомил, че постановлението от
29.11.2021 г. на РП Перник е получено и изпълнено, като е приспаднато при
изпълнение на наложеното наказание един ден. С писмо, постъпило в
прокуратурата на 05.05.2022 г. началникът на Затвора Ловеч е уведомил, че на
04.05.2022 г. лицето е изтърпяло наказанието и е освободено същия ден. С писмо
от 05.05.2022 г. РП е уведомила РС Перник за края на изтърпяното наказание. С
писмо от същата дата РП Перник е уведомила директора на ОДМВР София, че
лицето е изтърпяло наказанието, поради което е отпаднало основанието за
действие на наложената ПАМ по чл. 75, т. 3 по ЗДБС/ЗБЛД. С писмо, постъпило
в прокуратурата на 16.05.2022 г., директорът на ОДМВР София уведомил, че
наложената ПАМ е снета.

Бяха проверени също:

Пр. пр. № 972/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Николай Иванов. Преписката е образуване на 27.03.2020 г. по постъпил сигнал
от директор дирекция „Социално подпомагане“, гр. Трън и с протокол за избор
от 30.03.2020 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. Изготвено е искане
от 07.04.2020 г. от прокурор Иванов за задължително настаняване и лечение, по
реда на чл. 155, вр. чл. 146, ал. 1, т. 1 от ЗЗ на едно лице, което е внесено в РС
Трън. С решение № 10/15.05.2020 г. по  НЧХД № 11/2020 г. лицето е настанено
на задължително лечение за срок от 1 месец. Решението е влязло в сила на
23.05.2020 г.

Пр. пр. № 1086/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Николай Иванов. Преписката е образувана на 10.04.2020  г. по изпратени
материали от РУ Брезник по тяхна преписка, с извършена проверка и с протокол
за избор от същата дата разпределена на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
искане от 13.04.2020 г. от прокурор Иванов за задължително настаняване и
лечение по реда на чл. 155, вр. чл. 146, ал. 1, т. 1 от ЗЗ на едно лице, което е
внесено в РС Брезник. С решение № 12 от 29.04.2020 г. по  НЧД № 17/2020 г.
лицето е настанено  на задължително лечение за срок от 1 месец. Решението е
влязло в сила на 08.05.2020 г.
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Материалите, относно изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в присъдни преписки, които са комплектовани в отделни папки. На
получените по пощата входящи документи по преписките, се прилагат
пликовете с пощенското клеймо.

Уведомяването на съда за началото и края на изпълнението на
наказанието се извършва своевременно.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията са идентични с материалите по присъдните
преписки. Проверката на Книгата се извършва ежемесечно от прокурор
Банкова, определена в „Надзор за изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки“, съгласно Заповед № 161/14.02.2020 г. на
административния ръководител на РП Перник. За резултата от проверката се
докладва на административния ръководител.

3. Гражданско-съдебен надзор:
През 2020 г. прокурорите са участвали  общо в  91 бр. съдебни заседания,

по 66 бр. дела, от които по 49 бр. за РП Перник, 29 бр. за ТО Радомир и 13 бр. за
ТО Брезник и ТО Трън.

Предявени граждански искове от прокурор - няма
Обжалвани съдебни решения от прокурор - 1 на прокурор от РП Перник.
През 2021 г. прокурорите са участвали общо в 114 бр. съдебни заседания,

по 76 бр. дела, от които по 58 бр. за РП Перник, 28 бр. за ТО Радомир и 28 бр. за
ТО Брезник и ТО Трън.

Предявени граждански искове от прокурор - 3 бр. на прокурор от РП
Перник;

Обжалвани съдебни решения от прокурор - 2 бр. на прокурор от РП
Перник, като 1 бр. е уважен и 1 бр. неразгледан.

4. Административно-съдебен надзор
- извършени проверки от прокурора, съгласно плана на прокуратурата -

няма за проверявания период.
-извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите

прокуратури - няма за проверявания период.

5. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

5.1. Получени и образувани преписки - общ брой за 2020г. - 112 бр., всички
образувани по инициатива на прокурора /за 2021г. - 108 бр., всички
образувани по инициатива на прокурора/

 5.2. Решени преписки 2020 г.– 108 бр., за 2021г.– 102 бр.
- подадени протести за 2020г.- 1 до АдС Перник от прокурор от РП Перник;
за 2021г. - 1 от прокурор от РП Перник, който е уважен.



79

6. Останали нерешени преписки за 2021г. - 6 бр., за 2020г. - 4 бр.

Беше извършена проверка на:

Пр. пр. № 2759/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Красимир Първанов. Преписката е образувана на 28.09.2021 г. по постъпили в
РП Перник протоколи от заседание на Общински съвет Трън,  проведено на
23.09.2021 г. С протокол за избор от 08.10.2021 г. преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С писмо от 14.10.2021 г. наблюдаващият прокурор е
изискал от председателя на Общински съвет Трън, информация във връзка с
взетите решения от заседанието на Общинския съвет, която е постъпила в
прокуратурата на 26.10.2021 г. С резолюция от 01.11.2021 г. наблюдаващият
прокурор е приел, че няма основание за намеса на прокуратурата по реда на
надзора за законност и защита на обществения интерес и правата на гражданите
и АПК, като на основание чл. 145, ал. 1 ЗСВ е прекратил преписката.

Пр. пр. № 3138/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Красимир Първанов. Преписката е образувана на 15.11.2021 г. по постъпили по
компетентност от ОП Перник материали – решения, взети на заседание на
Общински съвет Брезник,  проведено на 29.10.2021 г. С протокол за избор от
16.11.2021 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
резолюция от 02.12.2021 г. наблюдаващият прокурор е приел, че няма основание
за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите и АПК, като на основание чл. 145,
ал. 1 ЗСВ е прекратил преписката.

Пр. пр. № 1542/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Райна Бачева. Преписката е образувана на 14.06.2021 г. по постъпили по
компетентност от ОП Перник материали – решения, взети на заседание на
Общински съвет Брезник,  проведено на 28.05.2021 г. С протокол за избор от
15.06.2021 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
резолюция от 18.06.2021 г. наблюдаващият прокурор е приел, че няма основание
за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите и АПК, като на основание чл. 145,
ал. 1 ЗСВ е прекратил преписката.

Пр. пр. № 1007/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Райна Бачева. Преписката е образувана на 15.04.2021 г. по повод постъпили
материали от ОП Перник, касаещи получено указание на АП София за
извършване на проверка за установяване на незаконни сметища, почистването им
и налагане на санкции на виновните лица за 2020 г. С протокол за избор от
16.04.2021 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 21.04.2021 г. е възложено на кмета на Община Брезник
извършване на проверка, досежно посочените обстоятелства. Информацията е
постъпила на 22.04.2021 г. в РП Перник. С резолюция от 23.04.2021 г.
наблюдаващият прокурор е приел, че няма основание за намеса на прокуратурата
по реда на надзора за законност и защита на обществения интерес и правата на
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гражданите и АПК, като на основание чл. 145, ал.1 ЗСВ е прекратил преписката.
Пр.  пр.  № 3976/2020  г. по описа на РП Перник, ТО Радомир

наблюдаващ прокурор Красимир Първанов. Преписката е образувана на
21.12.2020 г. по повод постъпили материали от ОП Перник, съдържащи решения
от заседание на Общински съвет Радомир, проведено на 30.11.2020 г., за
проверка и преценка по реда на надзора за законност. С протокол за избор от
22.12.2020 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
резолюция от 23.12.2020 г. наблюдаващият прокурор е установил, че няма
основание за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност и защита
на обществения интерес и правата на гражданите и АПК, като на основание чл.
145, ал. 1 ЗСВ е прекратил преписката.

Пр. пр. № 3437/2020 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир,
наблюдаващ прокурор Теодор Николов. Преписката е образувана на
27.10.2020 г. по повод постъпили материали от ОП Перник, съдържащи решения
от заседание на Общински съвет Земен, проведено на 12.10.2020 г., за проверка и
преценка по реда на надзора за законност. С протокол за избор от 28.10.2020 г.
преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С разпореждане от
17.12.2020 г. наблюдаващият прокурор е отделил материали, в нова прокурорска
преписка, за предприемане на последващи действия. С резолюция от 18.12.2020
г. наблюдаващият прокурор е приел, че по тази преписка липсват основания за
извършване на последващи действия по реда на надзора за законност и
преписката е прекратена.

Пр. пр. № 3524/2020 г. по описа на РП Перник, ТО Радомир
наблюдаващ прокурор Теодор Николов. Преписката е образувана на
11.11.2020 г. по повод постъпили материали от ОП Перник, съдържащи решения
от заседание на Общински съвет Ковачевци, проведено на 30.10.2020 г., за
проверка и преценка по реда на надзора за законност. С протокол за избор от
същата дата преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция
от 30.11.2020 г. наблюдаващият прокурор е установил, че няма основание за
намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите и АПК, като на основание чл. 145,
ал. 1 ЗСВ е прекратил преписката.

Пр. пр. № 3062/2021 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
Радослав Ценков. Преписката е образувана на 09.11.2021 г. по повод постъпили
материали от ОП Перник, съдържащи решения от заседание на Общински съвет
Перник, проведено на 09.09.2021 г., за проверка и преценка по реда на надзора за
законност. С протокол за избор от 10.11.2021 г. преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С резолюция от 30.11.2021 г. наблюдаващият прокурор
е установил, че няма основание за намеса на прокуратурата по реда на надзора за
законност и защита на обществения интерес и правата на гражданите и АПК,
като на основание чл. 145, ал. 1 ЗСВ е прекратил преписката.

Пр. пр. № 469/2020 г. по описа на РП Перник, наблюдаващ прокурор
София Димитрова. Преписката е образувана на 11.02.2020 г. по повод
постъпили материали от ОП Перник, съдържащи решения от заседание на
Общински съвет Перник, проведено на 21.01.2020 г., за проверка и преценка по
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реда на надзора за законност. С протокол за избор от 12.02.2020 г. преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 14.02.2020 г.
наблюдаващият прокурор е установил, че няма основание за намеса на
прокуратурата по реда на надзора за законност и защита на обществения интерес
и правата на гражданите и АПК, като на основание чл. 145, ал. 1 ЗСВ е прекратил
преписката.

Преписките, отнасящи се до общия надзор за законност, се приключват
със съответния формален акт - резолюция, съгласно утвърдената със заповед
на главния прокурор Методика за взаимодействие на прокуратурата с
контролните органи при противодействие на закононарушенията и
престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите.

Дейността по този надзор е на много добро ниво.

Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните

ИЗВОДИ:

Създадена е добра организация за деловодната дейност и
документооборота в РП Перник и в трите ТО, както и взаимодействието
между тях.  Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура
Перник и териториалните отделения към нея, са водени редовно и съгласно
изискванията на Вътрешните правила за деловодната дейност и
документооборота на РП Перник, Правилника за администрацията на
Прокуратурата на Република България и съответните указания на Върховна
касационна прокуратура.

Изходящите документи /постановления и писма/ не са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ /утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016г., изм. и
допълнена със Заповед № РД-04-459/07.12.2018г. на главния прокурор/. За
отстраняване на този пропуск, в хода на проверката, административният
ръководител издаде Заповед № 996/26.09.2022г., с която е разпоредил датата
на всички изходящи за РП Перник документи да се поставя при деловодната
обработка на същите, в съответствие с Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ и в съответствие с Вътрешните
правила за деловодната дейност и документооборота в РП Перник,
утвърдени със Заповед № 23 от 08.01.2020г. на административния
ръководител на РП Перник.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на разпределението
на преписките и досъдебните производства на принципа на „случайния подбор“
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в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-23/13.09.2021г. на главния
прокурор.

Установи се, че е създадена необходимата организация за приемане,
съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ, както и за съхранение на пари
и ценности, в изпълнение на  разпоредбата на чл. 110, ал. 5 от НПК  и указание
изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор.

Възложените от прокурорите предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
приключване на проверката, наблюдаващите прокурори също се произнасят в
срок, като в постановлението за отказ от образуване на ДП винаги се указва
копие от него да бъде изпратено на жалбоподателя, както и реда и начина на
обжалване. Постановленията за отказ да се образува ДП се изпращат с
обикновена поща, чрез „Български пощи“ ЕАД, за което се съставя ежедневен
опис, в който се описват номерата на преписките и имената на адресатите.
Приемо - предаването се удостоверява с подпис на служител от РП Перник и
„Български пощи“ ЕАД.

По отношение на сроковете за извършване на проверки по реда на чл. 145,
ал. 1, т. 3 ЗСВ е създадена организация - ежеседмично (всеки понеделник) да се
изготвя и предоставя справка на административния ръководител на РП
Перник, или изпълняващия тази длъжност, за разпоредените от прокурор, на
основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ неприключени проверки и дадения от
наблюдаващия прокурор срок по чл. 145, ал. 2 ЗСВ кога изтича. Напомня се на
наблюдаващите прокурори да предприемат адекватни мерки, с оглед
недопускане просрочие на проверката. Утвърдена е практика всеки последен
петък от текущия месец да се провеждат срещи на административния
ръководител на РП Перник с началниците на 01 РУ МВР Перник, 02 РУ МВР
Перник, РУ Брезник, РУ Трън и РУ Радомир, относно спазване на сроковете по
възложените от РП Перник проверки, от страна на служителите, на които са
възложени.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат, по
компетентност, на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията и разпореждане за извършване на допълнителна проверка,
наблюдаващите прокурори, като цяло, дават конкретни указания на
полицейските органи за обстоятелствата, които следва да бъдат установени,
както и способите за установяването им. През проверявания период
сравнително малко постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство са били обжалвани /от общо 3647 постановления са обжалвани
246, т. е. 7%/, но не малък брой от тях са били отменени от горестоящите
прокуратури /от общо обжалваните 246 постановления са отменени 56, т. е.
23 %/. Установи, че постановленията преимуществено се отменят и връщат за
допълнителна проверка, с оглед  събиране на всички необходими данни, от
които би могло да се направи извод за извършено престъпление от общ
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характер. Статистическите данни и проверката на конкретни преписки
налага извод, че е необходимо при първоначалното възлагане на проверките
наблюдаващите прокурори да дават изчерпателни указания и да следят
стриктно за тяхната изпълнение, тъй като отмяната на актовете и
връщането за извършване на допълнителна проверка води до неоснователно
забавяне движението и решаването на преписката.

Материалите по наблюдателните преписки не се подреждат
хронологично, по някои липсват прокурорски и съдебни актове, или писмата, с
които са постъпили материали в прокуратурата. След разговор с
административния ръководител, същият предприе незабавни мерки за
отстраняване на този пропуск.

Констатира се, че през проверявания период административният
ръководител е удължавал срока на предварителните проверки с писмо, а не с
писмена резолюция, съобразно  т.5.2 от Указание за приложението на чл. 145,
ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-30/01.11.2016г. на главния
прокурор. В хода на проверката този пропуск беше отстранен и
административният ръководител вече се произнася с резолюция.

При предходната комплексна проверка от ИВСС е отправена препоръка
към административните ръководители на РП Перник, РП Радомир РП Брезник
и РП Трън да създадат организация за контрол върху работата на прокурорите
при спиране на наказателното производство.

При настоящата проверка беше предоставена информация за
създадената организация, която се изразява в следното:

- административният ръководител на РП Перник периодично
осъществява контрол на делата, спрени на основание чл.  244, ал. 1,  т. 2 НПК,
като на всеки 4 месеца изготвя и изпраща до наблюдаващите прокурори
напомнителни писма, с оглед спазване разпоредбата на чл.  22, ал.  2 НПК.
Определен е служител, който създава организация за докладване на делата на
съответния наблюдаващ прокурор и извършва регулярна проверка на регистъра
на спрените дела, изготвя  и представя на административния ръководителя
актуален списък на същите. Списъкът се изпраща на Директора на ОДМВР
Перник, за което се уведомяват и прокурорите.

- прокурорите  от РП Перник и териториалните ѝ отделения периодично
извършват проверка на разпределените им наблюдавани производства по спрени
дела, с оглед преценка налице ли са предпоставките за възобновяването им,
както и проверка на давностните срокове. Едновременно с това, периодично на
всеки 4 месеца, прокурорите изискват регулярна писмена информация от
ОДМВР Перник и съответните РУ на МВР при същото за резултатите от
проведените ОИМ по делата от цитираната категория. Досъдебните
производства се възобновяват от съответния наблюдаващ прокурор при
констатиране на основания на чл. 245, ал. 2 НПК.

Независимо от създадената организация отново се констатираха
спрени дела, основно срещу неизвестен извършител, по които
наблюдаващите прокурори не са осъществявали в пълен обем необходимия
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контрол. Не във всички постановления за спиране, се съдържат указания
към органите на полицията периодично да докладват резултатите от
проведените ОИМ, както и писма, с които се изискват справки за
резултати от издирването и независимо, че по част от делата е
предоставяна информация е необходимо наблюдаващите прокурори да
осъществяват по стриктен  контрол над работата по спрените дела.

Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане.

По всички проверени дела се констатира и извършване на доклад по чл.
226, ал. 1 от НПК.

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 да бъде направено това. Приложени са разписки за получаване на
постановленията за прекратяване на ДП.

По проверените преписки се установи, че наблюдаващите прокурори, след
отмяна на акта за прекратяване на наказателното производство  и връщане,
са изпращали делата на разследващия орган своевременно, с указания за
необходимите действия, които следва да се извършат за отстраняване на
констатираните нарушения и пропуски.

Съгласно предоставените справки, както и от установеното при
извършената проверка на конкретни преписки в РП Перник и териториалните
отделения, произнасяне на прокурор след срока по чл. 242, ал. 4 или ал. 5 от НПК
за проверявания период – няма.

В РП Перник е утвърдена организация за недопускане произнасяния извън
законоустановените срокове. В тази връзка административният ръководител
или негов заместник извършва ежедневна проверка в Електронния регистър за
произнасянето на прокурор. По отношение на сроковете за извършване на
проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ - ежеседмично (всеки понеделник) се
изготвя и предоставя справка на административния ръководител на РП
Перник, относно преписките, с оставащ срок за произнасяне по - малък от 7
дни. В изпълнение на правомощията по чл. 140, ал.3 ЗСВ административният
ръководител, или негов заместник напомня на наблюдаващите прокурори, че
следва да предприемат действия за своевременно произнасяне.

При проверката на делата, внесени в съда с обвинителен акт,
споразумение или постановление с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание, се
установи, че  прокурорите се произнасят в срока по НПК.

 Прокурорските актове се връчват на адресатите срещу разписка, която
се прилага към наблюдателните материали, или се изпращат с препоръчана
поща.
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От предоставената статистика е видно, че през проверявания период
броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия брой внесени актове е
много нисък. От общо внесените 829 акта, 15 са върнати от съда /1,8%/. От
тази статистика и проверката на конкретни дела, може да се направи
извод за добра работа на прокурорите по наказателно-съдебния надзор.

Създадената организация за работа по този надзор е в съответствие с
„Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния
надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

Материалите, относно изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в присъдни преписки, които са комплектовани в отделни папки. На
получените по пощата входящи документи по преписките, се прилагат
пликовете с пощенското клеймо.

Уведомяването на съда за началото и края на изпълнението на
наказанието се извършва своевременно.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията са идентични с материалите по присъдните
преписки. Проверката на Книгата се извършва ежемесечно от прокурор
Банкова, определена в „Надзор за изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки“, съгласно Заповед № 161/14.02.2020 г. на
административния ръководител на РП Перник. За резултата от проверката се
докладва на административния ръководител.

Преписките, отнасящи се до общия надзор за законност, се приключват
със съответния формален акт - резолюция, съгласно утвърдената със заповед
на главния прокурор Методика за взаимодействие на прокуратурата с
контролните органи при противодействие на закононарушенията и
престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите.

Дейността по този надзор е на много добро ниво.

При извършване на настоящата комплексна проверка беше проверено
изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от предходната
проверка на ИВСС в РП Перник и териториалните отделения към нея и се
установи, че същите реално се изпълняват, с изключение на работата по
спрените дела, където е необходимо наблюдаващите прокурори да
осъществяват по- стриктен контрол.

 По отношение на констатираните пропуски, в хода на настоящата
проверка, административният ръководител на РП Перник предприе
незабавно организационни мерки, включително и чрез издаване на конкретни
заповеди, поради което не е необходимо отправянето на конкретни
препоръки.

Прокурорите в РП Перник,  ТО Радомир ,  ТО Брезник и ТО Трън да
обсъдят констатациите от настоящия акт и да предприемат ефективни
действия за отстраняване на посочените пропуски. Административният
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