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                          РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

 

 

      ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА  КЪМ  ВСС  НА     

СОФИЙСКИ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 

 

 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. БЕРКОВИЦА 

 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 70/03.05.2010г. 

на Главния инспектор на ИВСС. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ 

на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика. 

Проверката бе извършена в Районна прокуратура – гр. Берковица от 

екип в състав инспектор Васил Петров и експерти Маргарита Борисова и 

Елеонора Иванова в  периода от 13.05.2010г.  до 15.05.2010г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методика за извършване на 

планови проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на Годишния отчетен доклад за 2009г. на Районна прокуратура - 

Берковица, изискване и предоставяне от РП - Берковица на 4 бр. справки, 

относно: организацията на административната дейност на прокуратурата 

/справка №1/, организацията на образуването и движението на преписките 

/справка № 2/, организацията на образуването и движението на 

досъдебните, бързи и незабавни производства /справка № 3/, 
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организацията на съдебния надзор /справка № 4/. Справките включват 

данни за 2009г., както и отразяват индивидуалната натовареност на 

прокурорите за същия период. Бе изискана и получена Справка № 5 по 

предвидената в Годишната програма на ИВСС  тематична проверка. 

 

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност 

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

 

1. Щатна осигуреност. 

 

Общият брой на прокурорите по щат  в РП – Берковица  е 4 

прокурори.  

Общ брой  на прокурорите, работили през годината – 4, като 

районният прокурор през 2009г. Илка Андонова е ползвала  болнични – 51 

дни.  

Незаети щатни бройки за прокурори  -  няма. 

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.  

Не е въведен Дневник за предварителните проверки по преписките, 

съгласно Указание № 281/2006г. на Главния прокурор на РБ. 

Не са въведени регистри на спрените дела срещу известен и срещу 

неизвестен извършител, по отделно, съгласно Заповед № 2403/2007г.  на 

Главния прокурор на РБ. 

В описната книга на следователя и органите на дознанието не се 

попълват всички графи. Не се попълва графа „ дата на свършване на 

разследването”, както и „колко дни е траяло разследването”.   

Всички дневници, книги, тетрадки и азбучници се водят на хартиен 

носител.  

На електронен носител се водят преписките и досъдебните 

производства в УИС. 

 

През 2009г. РП-Берковица е работила с Унифицираната 

информационна система /УИС/. Въвеждат се всички нови данни. 

Съществуват някои пропуски във въведената предходна информация. 
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Годишните и шестмесечните отчети относно дейността на 

прокуратурата се изготвят от административния ръководител  - районен 

прокурор и от зам.районният прокурор, като предварителните данни се 

обработват и подават от служителите съобразно тяхната длъжност. 

 

Аналитична дейност на прокуратурата. 

 

Аналитичната дейност на Районна  прокуратура – Берковица се 

осъществява в изпълнение на Указание  изх.№ 283/30.10.2008г. и Указание 

№ И-301/2007г.  за организацията на информационната дейност в 

Прокуратурата на РБ. 

 Анализи, съвещания и други са провеждани за периода 2009г. в 

Районна прокуратура – Берковица по указания и изисквания на АП-София 

и ВКП. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

 В РП-Берковица се води книга по години, в която се описват 

иззетите веществени доказателства. В нея се завеждат всички протоколи, с 

които се изземват ВД. През 2009г. е описано като иззето едно ВД по ДП 

№ 16/2009г. 

 В РП-Берковица има специално помещение, където се съхраняват 

ВД. Това помещение се намира в сградата на Пожарната служба, бивш 

кабинет на следователите в ТСО-Берковица. Иззетите огнестрелни оръжия 

и боеприпаси се държат на съхранение в служба КОС към РУ на МВР. За 

иззетите наркотични вещества се прилага чл.91,ал.2 от Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на 

преписките и делата. 

 

Преписките и делата в РП-Берковица се разпределят чрез 

предоставения от ВСС програмен продукт за случайно разпределение на 

преписки и дела „Law Choice”, като са определени групите преписки, 

които  се разпределят с този програмен продукт, прокурорите по групи, 

процента на натовареност и брой преписки на прокурор при въвеждане на 

продукта. 

Със заповед № 9/2010г. от 24.03.2010г. на районния прокурор 

Весела Ранова е разпоредено, считано от 24.03.2010г. ново разпределение 

на прокурорите от РП-Берковица, по надзори и дейности. 

Със заповед № 10/2010г. от 24.03.2010г. на районния прокурор 

Весела Ранова, с цел подобряване на организацията и ефективността на 
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работата в РП-Берковица, считано от 24.03.2010г. се определят преписки и 

дела по групи и прокурори, при съответната процентна натовареност.                      

        Протоколите от случайния избор се съхраняват в папки. 

 

5.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

Заповедите и разпорежданията на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата  за 2009г. са общо 53бр., от 

които -  по указание на Главния прокурор  и неговите заместници – 9 броя,  

по собствена преценка – 44 бр.  

Всички прокурори се запознават със съдържанието на заповедите, 

издадени от административния ръководител, както и с тези, изпратени от 

по-горестоящи прокуратури,  срещу подпис. 

 

Наложени наказания от административния ръководител.  

През 2009г. е наложено едно наказание от административния 

ръководител на РП-Берковица. Уволнена е дисциплинарно служител Е.Г. 

И., компютърен оператор, изпълняващ деловодни случаи. Наказанието е 

обжалвано пред РС-Берковица и ОС-Монтана и потвърдено. Последвала е 

жалба до ВКС        

 Предложение за поощрение – няма 

 

 През 2009г. в РП-Берковица, по инициатива на административния 

ръководител, не са извършвани проверки. 

 За същия период са извършени 7 проверки, по които са образувани 4 

бр.преписки и са проверени 161 административни  акт. Проверките са по 

указания на ВАП и са свързани  с административния надзор за законност 

на административните актове и защита обществения интерес и правата на 

гражданите. Същите са осъществени от прокурора, отговарящ за този 

надзор, зам.районния прокурор В.Ранова.  

 По инициатива на административния ръководител на ОП – Монтана 

през 2009г.  е извършена комплексна планова проверка на  дейността на 

всички прокуратури от съдебен район Монтана  за 2008г., вкл. и на РП-

Берковица.  

Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, 

изготвена от РП-Берковица, относно организацията на 

административната дейност.  

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2009г. е 723 бр, от които 663 

– новообразувани, 43 – образувани в предходни години. 
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Решени преписки през 2009, общо 687 бр. 

Отказите да се образува наказателно производство през 2009г. са 

508. Образувани досъдебни производства – 126 бр. и изпратени по 

компетентност -53 бр. 

Обжалвани са 21 бр. откази да се образува наказателно 

производство, от които 17 бр. са потвърдени и 4бр. отменени.  

          Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 

период – общо 36 бр. От тях – 26 бр. са останали нерешени в едномесечен 

срок, 10 бр. са нерешени в тримесечен срок, без да е налице разрешение на 

административния ръководител на прокуратурата, съгласно  указанието 

на ВКП. 

Останали нерешени преписки, образувани в предходни години – 

няма.  

 

Преписки на специален надзор през 2009г. –няма. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

 Бяха проверени пр.пр. № 00212/2009г., пр.пр. № 1300/2009г., 

пр.пр.№ 01123/2009г., пр.пр.№ 824/2009г., пр.пр.№ 97/2009г., пр.пр.№ 

44/2009г., пр.пр.№ 958/2009г., пр.пр.№ 284/2009г., пр.пр. № 00991/2009г., 

пр.пр.№ 1122/2009г., пр.пр.751/2009г., пр.пр.№ 792/2009г. 

 Не се установиха нарушения по образуването и движението на 

проверените преписки. 

          Бяха проверени още: 

          Пр.пр.№1315/2009г., наблюдаващ прокурор Весела Ранова. 

Постановление  за възлагане на проверка от от 24.11.2009г. на ОД на МВР, 

с оглед събиране на данни за извършено престъпление от общ характер. 

Определен е срок за извършване на проверката – 30 дни. На 29.12.2009г. е 

постановен отказ да се образува наказателно производство, който е 

обжалван  и потвърден от МОП. 

 

           Пр.пр. № 1316/2009г., наблюдаващ прокурор Весела Ранова. 

Постановление от 24.11.2009г. за възлагане на проверка с определяне на 

срок от 30 дни за извършването й. (в постановлението не е посочено 

проверката с оглед данни за кое престъпление следва да се извърши). 

 

Обжалвани откази да се образува наказателно производство 

 

           Пр.пр.№ 1364/2009г., наблюдаващ прокурор Мария Соколова. 

Постановление за възлагане на проверка от 03.12.2009г. с оглед данни за 

престъпление по чл.323 НК. Определен е срок от 20 дни за извършване на 

проверката. На 11.02.2010г. е постановен отказ да се образува наказателно 
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производство. След обжалване пред МОП и отмяна на постановлението за 

отказ е назначена допълнителна проверка с писмо. На 13.04.2010г.  е 

изпратено напомнително писмо. На 15.04.2010г. е входирано искане от 

Началника на РУ на МВР за продължаване срока на проверката. С 

постановление от 15.04.2010г. срокът за извършване на проверката е 

продължен. 

   

          Като цяло проверките по преписките се извършват от органите на 

МВР в указания месечен срок. По някои преписки се установи, че 

извършването на проверките е просрочвано от органите на МВР, което е 

налагало наблюдаващите прокурори да изпращат по няколко 

напомнителни писма, но без резултат. Във възлагателното 

постановление се указва престъплението от НК с оглед, на което следва 

да се извърши проверката, както и действията, които трябва да бъдат 

извършени от проверяващия. Установи се, че в постановленията за отказ 

да се образува ДП се указва 7 дневен срок за обжалване, което не 

съответства на разпоредбата на чл.213, ал.2 от НПК. Сроковете на 

проверките се продължават не от датата, на която реално са изтекли, а 

от датата, на която е постъпило искането за продължаване на срока за 

извършване на проверката. Жалбите срещу постановленията да отказ да 

се образува ДП се администрират своевременно. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена от РП – 

Берковица Справка № 2 по организацията на образуването и движението 

на преписките, отразяваща и индивидуалната натовареност на 

прокурорите. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

т.2 ЗСВ 

 

През 2009г. в РП-Берковица са наблюдавани общо 629 досъдебни 

производства,  от които 293 са образувани през проверявания период, и 

336 ДП, образувани в предходни години.  

          Приключени ДП от разследващ орган – 536 бр.  

          Решени от прокурор в предвидените в НПК срокове – 536бр. 

 В края на 2009г. 36бр. са останали за решаване при прокурор, като 

същите са в едномесечен срок.  

 В РП – Берковица няма ДП, образувани през 2009г., които да са 

останали неприключени от разследващ орган в сроковете по чл.234 от 

НПК. 

          ДП, които са неприключени от разследващ орган в сроковете по 

чл.234 от НПК – 20 бр., са образувани в предходни години и са 
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разследвани от следовател. Към Справка № 3 е приложена таблица за тези 

досъдебни производства, в която е посочен номера, наблюдаващия 

прокурор, датата на образуване и сроковете по чл.234 НПК.  

Няма приключени ДП от разследващ орган и нерешени от 

наблюдаващия прокурор над 1 месец за 2009г.  

Действия на прокурора по чл.242, ал.2 от НПК за 2009г. – 26 ДП, 

които са изпратени от прокурора на разследващия орган и по 1 ДП 

прокурорът сам е извършил необходимите действия. 

През 2009г. в РП –Берковица са  образувани 41  бързи 

производства, от които  36 бр. са приключили в законовия срок по 

чл.356,ал.5 НПК, по едно ДП е постановено допълнително разследване в 

сроковете по чл.357,ал.1,т.5 НПК, като същото е приключило в 14-дневен 

срок. По 4 бр.бързи производства е постановено разследването да се 

извърши по общия ред. 

През 2009г. в РП-Берковица  са образувани 15 бр. назабавни 

производства, от които 13 бр. са решени в срока по чл.362,ал.5 от НПК и 

по 2 бр. - постановено разследването да се извърши по общия ред. 

Прекратени НП през 2009г. са общо 266 бр. Обжалвани пред съда – 

6 бр., от тях: отменени – 1 бр., потвърдени – 5 бр. 

Обжалвани пред по-горните прокуратури – 4 бр., от които 3 бр. – 

потвърдени и 1 бр. отменено. 

Служебно отменени от по-горните прокуратури – няма. 

Прекратени поради изтекла давност -162 бр. 

Възобновените през 2009г. ДП са  307 бр., от които 19 ДП са 

образувани през 2009г. и 288 ДП са образувани  в предходни години.  

 

Спрени ДП през 2009г. -  общо 128 бр., от които срещу неизвестен 

извършител 95 бр., срещу известен извършител 33 бр. 

Със заповед № 14/28.03.2007г. на Окръжния прокурор на ОП-

Монтана Петър Петров, на основание заповед № 127/26.03.2007г. на 

Апелативния прокурор на САП, във връзка с необходимостта от 

оптимизиране работата по спрените досъдебни производства, е 

разпоредено на зам.окръжния прокурор на ОП-Монтана Олег Димитров и 

на районните прокурори от съдебния район да създадат организация за 

периодично докладване на наблюдаващите прокурори на досъдебните 

производства, които са спрени срещу известен извършител за преценка на 

основанията за възобновяване на наказателните производства. За целта, 

наблюдаващите прокурори следва да изискват актуални справки за 

издирване на лицата. В тази връзка са разпоредени и други мерки. 

На проверяващия екип на ИВСС бе предоставена Докладна вх.№ 

1030/04.09.2009г., от Весела Ранова, зам.районен прокурор при РП-

Берковица, до Районния прокурор на РП-Берковица Илка Андонова, 

относно работата по спрените досъдебни производства срещу известен 
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извършител. Г-жа Ранова е описала в докладната си проблемите, които е 

установила във връзка с определена категория досъдебни производства, а 

именно:  лошо водене на книги и регистри, отразяващи движението на  

спрени досъдебните производства в периода 1996-2000г.; невъзможност да 

се установи местонахождението на самите досъдебни производства и др. 

В докладната са направени пет предложения до административния 

ръководител за решаване на проблема.  

Не бе предоставена  писмена  информация за вземане на отношение 

по горепосочената докладна от тогавашния административен ръководител 

– районен прокурор Илка Андонова. 

Със заповед № 19/16.04.2010г. на новоизбрания административен 

ръководител – районен прокурор на РП-Берковица Весела Ранова  е 

възложено на деловодителя Б. и на архиваря М. в срок от един месец да 

проверят всички деловодни книги в РП-Берковица до 2009г. и установят 

какво е движението по посочени  в заповедта преписки, да се проследи 

движението на преписките и по разноските книги на прокуратурата, като 

се провери и дали отговарят на образуваните по тях досъдебни 

производства.От докладната записка на г-жа Б. от 23.04.2010г. е видно, че 

по част от преписките в деловодните книги е отразено вписване с мнение 

за спиране от РСС-гр.Берковица, но не са отразени следващите движения 

по преписката от деловодителя. През 2000г. преписките са изпратени от 

РСС за приключване от дознател към МВР. През 2009г. са възобновени 

само въз основа на прокурорски преписки. Досъдебните производства са 

намерени в РП-Берковица и докладвани на 23.04.2010г.    

Със Заповед № 31а/15.06.2009г. на Окръжния прокурор на ОП - 

Монтана, предвид констатациите по Акт за извършена проверка по 

Заповед № 128/25.05.2009г. на ИВСС за допускани пропуски и нарушения 

при спиране на ДП срещу ИИ, е разпоредено при спиране на ДП срещу 

ИИ стриктно да се спазва заповед № ЛС 2403/15.06.2007г. на Главния 

прокурор. Разпоредено е също така, главният разследващ полицай да  

изпрати за служебна проверка на ОП – Монтана всички спрени ДП срещу 

ИИ, които са от компетентността на МОП. Същото е разпоредено и по 

отношение на следствените дела. В заповедта е указано на районните 

прокурори при РП да следят за нейното изпълнение. 

 

През проверявания период са изготвени 140 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

продължаване на срока за разследване. От тях, уважени – 139, 

неуважени – 1. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследване до по-горестоящата прокуратура – 139. От тях, 

уважени – 139.  
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Направени искания от наблюдаващия прокурор до Главния 

прокурор на РБългария -  1бр., уважено.  

 

През 2009г. в РП-Берковица са наблюдавани 5 бр. НП, които са на 

специален надзор от Първи отдел на ВКП , а Инспекторатът към ВКП е 

взел 1 ДП на специален надзор. От взетите на специален надзор досъдебни 

производства с обвинителен акт е приключило  1 бр., прекратени са  2 бр., 

по останалите – разследването все още не е приключило.  

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Спрени ДП 

 

Пр.пр.№ 47/1999г., ДП № 201/99г., образувано на 25.03.1999г., 

спряно на 14.06.1999г. С постановление от 05.08.2009г. производството е 

възобновено. С постановление от 22.04.2010г. на прокурор В.Ранова – 

прекратено. 

 

Пр.пр. № 351/2009г. по описа на РП – Берковица. С постановление 

от 24.03.2009г. прокурор М. Соколова е възложила на РУ МВР – 

Берковица да извърши проверка по преписката в срок от 30 дни. На 

27.04.2009г. е изпратено напомнително писмо, че срокът за извършване на 

проверката е изтекъл и преписката следва да бъде приключена. На 

08.05.2009г. в РП – Берковица е постъпило искане за продължаване на 

срока за извършване на проверката. С резолюция от 11.05.2009г. прокурор 

Соколова е продължила срока за извършване на проверка с 30 дни. На 

15.06.2009г. в РП – Берковица е постъпило искане за продължаване на 

срока за извършване на проверката. С резолюция от 17.06.2009г. прокурор 

Соколова е продължила срока на проверката с още 20 дни, считано от 

същата дата. На 13.07.2009г. материалите по преписката са постъпили в РП 

– Берковица. С постановление от 27.07.2009г. прокурор Соколова е 

образувала ДП срещу ИИ за престъпление по чл.212, ал.2, вр.ал.1 от НК. 

На 03.09.2009г. е направено искане от водещия разследването за 

продължаване на срока за разследване. На 09.09.2009г. наблюдаващият 

прокурор е направил искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за 

разследване по ДП с 2 месеца.  С писмо от 11.09.2009г. ОП – Монтана е 

продължила срока с 2 месеца, считано от 28.09.2009г. На 04.12.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Берковица с мнение за спиране. С постановление от 

07.12.2009г. прокурор Соколова е спряла наказателното производство на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. По наблюдателната преписка няма 

данни лицето да е обявено за ОДИ. 
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Пр.пр. № 564/2007г. по описа на РП – Берковица. Наблюдаващ 

прокурор В. Давидов. ДП е образувано с постановление от 11.06.2007г. 

срещу ИИ за престъпление по чл.210, ал.1, т.2, вр.чл.209, ал.1 от НК. На 

03.08.2009г. е направено искане до ОП – Монтана за продължаване на 

срока за разследване по ДП с 2 месеца, считано от 11.08.2007г., което е 

уважено от ОП – Монтана. На 11.10.2007г. е направено искане до ОП – 

Монтана за продължаване на срока за разследване по ДП с още 2 месеца, 

което е уважено. На 18.01.2008г. е изпратено напомнително писмо за 

това, че срокът за разследване е изтекъл. На 21.03.2008г. до разследващия 

орган е изпратено второ напомнително писмо. На 28.08.2008г. е 

изпратено трето напомнително писмо. На 06.11.2008г. ДП е постъпило 

в РП – Берковица. С постановление от 13.11.2008г. наказателното 

производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. 

На 20.02.2009г. в РП – Берковица е постъпило искане за възобновяване на 

ДП. С постановление от 23.02.2009г. наказателното производство е 

възобновено. На 10.04.2009г. до ОП – Монтана е направено искане за 

продължаване на срока за разследване по ДП. С писмо от 14.04.2009г. ОП 

– Монтана е продължила срока за разследване с 2 месеца, считано от 

23.04.2009г. На 15.06.2009г. е направено искане от прокурор Андонова до 

ОП – Монтана за продължаване на срока за разследване с още 2 месеца, 

което е уважено. На 03.09.2009г. ДП е постъпило в РП – Берковица с 

мнение за съд. С постановление от 13.10.2009г. прокурор Давидов е 

прекратил наказателното производство по отношение на двамата 

обвиняеми и е спрял ДП срещу НИ.    

 

Пр.пр. № 00620/2009г. по описа на РП – Берковица.  ДП е 

образувано с постановление на прокурор Давидов от 17.08.2009г. срещу 

ИИ за престъпление по чл.316, вр.чл.308, ал.1 от НК. На 02.10.2009г. е 

направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за 

разследване по ДП с 2 месеца. С писмо от 07.10.2009г. ОП – Монтана е 

уважила искането и е продължила срока за разследване по ДП с 2 месеца, 

считано от 17.10.2009г. На 11.12.2009г. ДП е постъпило в РП – Берковица с 

мнение за спиране. С постановление от 16.12.2009г. прокурор Давидов е 

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

/поради обстоятелството, че обвиняемата не е открита на адреса. По 

наблюдателната преписка няма данни лицето да е обявено за ОДИ./ 

 

Пр.пр. № 556/2007г. по описа на РП – Берковица. ДП е образувано 

с постановление на прокурор Андонова от 18.06.2007г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.211, вр.чл.210, ал.1, т.2 и чл.209 от НК. На 17.08.2007г. 

е направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за 

разследване по ДП с 2 месеца, считано от 18.08.2007г., което е уважено. На 

11.10.2007г. от прокурор Давидов е направено искане за продължаване на 
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срока за разследване по делото с още два месеца, което е уважено от ОП – 

Монтана. На 18.01.2008г., 21.03.2008г. и 28.08.2008г. са изпратени 

напомнителни писма до водещия разследването за това, че срокът за 

разследване е изтекъл. ДП е постъпило в РП – Берковица на 06.11.2008г. / 

ДП е изпратено в прокуратурата 11 месеца, след като удълженият срок 

за разследване е изтекъл./  С постановление от 10.11.2008г. ДП е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. На 20.02.2009г. в РП – Берковица е 

постъпило искане за възобновяване на наказателното производство. С 

постановление от 23.02.2009г. прокурор Давидов е възобновил ДП. На 

10.04.2009г. е направено искане до ОП – Монтана за продължаване на 

срока за разследване по ДП с 2 месеца, считано от 23.04.2009г.,  което е 

уважено с писмо от 14.04.2009г. на ОП – Монтана. На 30.07.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Берковица с мнение за спиране. С постановление от 

31.07.2009г. прокурор Андонова е указала допълнителни действия по 

разследването, които да се извършат „в законния срок”. На 25.09.2009г. 

ДП е изпратено в РП – Берковица с мнение за спиране. С постановление от 

13.10.2009г. прокурор Андонова е прекратила наказателното производство 

спрямо обвиняемите на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК и е спряла ДП 

срещу НИ на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

 

Пр.пр. № 366/2009г. по описа на РП – Берковица. С постановление 

от 26.03.2009г. прокурор Андонова е разпоредила на РУ МВР – Берковица 

извършване на проверка по преписката в срок от 1 месец. На 13.05.2009г. 

до РУ МВР – Берковица е изпратено напомнително писмо, че е изтекъл 

срока за извършване на проверката. На 19.05.2009г. е направено искане за 

продължаване на срока на проверката. С резолюция от 19.05.2009г. срокът 

е продължен с 1 месец, считано от 26.05.2009г. На 15.06.2009г. е направено 

искане за продължаване на срока за извършване на проверката. С писмо 

срокът е продължен с 1 месец, считано от 26.06.2009г. На 07.08.2009г. 

материалите по преписката са постъпили в РП – Берковица. С 

постановление от 10.08.2009г. прокурор Андонова е образувала ДП срещу 

ИИ за престъпление по чл.308, ал.1 от НК. На 24.09.2009г. е направено 

искане за продължаване на срока за разследване от водещия разследването. 

На 25.09.2009г. наблюдаващия прокурор е направил искане до ОП – 

Монтана да продължаване на срока за разследване по ДП. С писмо от 

01.10.2009г.  ОП – Монтана е продължила срока за разследване с 2 месеца, 

считано от 10.10.2009г. На 03.12.2009г. ДП е постъпило в РП – Берковица  

с мнение за спиране на наказателното производство. С постановление от 

15.12.2009г. на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е 

отразено, че лицето е обявено за ОДИ. 

 

Пр.пр. № 213/2009г. по описа на РП – Берковица. С постановление 

на прокурор Ранова от 23.02.2009г. е възложена проверка на РУ МВР – 
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Берковица в срок от 30 дни. На 30.03.2009г. е изпратено напомнително 

писмо, че срокът за извършване на проверката е изтекъл. На 31.03.2009г. е 

направено искане за продължаване на срока за извършване на проверката. 

С писмо от 01.04.2009г. прокурор Ранова е продължила срока за 

извършване на проверката с 30 дни. На 30.05.2009г. до РУ МВР – 

Берковица е изпратено напомнително писмо. На 06.08.2009г. преписката е 

постъпила в РП – Берковица. С постановление от 07.08.2009г. прокурор 

Ранова е образувала ДП срещу ИИ за престъпление по чл. 308, ал.1 от НК. 

На 01.10.2009г. е направено искане до ОП – Монтана за продължаване на 

срока за разследване по ДП. С писмо от 06.10.2009г. ОП – Монтана е 

уважила искането и е продължила срока за разследване с 2 месеца, считано 

от 07.10.2009г. На 09.12.2009г. ДП е постъпило в РП – Берковица с мнение 

за спиране. С постановление от 11.12.2009г. прокурор Ранова е спряла 

наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В 

постановлението за спиране е посочено, че лицето е обявено за ОДИ.    

 

Прекратени ДП. 

 

 Пр.пр. № 1162/1998г. по описа на РП – Берковица. ДП е 

образувано с постановление на прокурор Ранова срещу ИИ за 

престъпление по чл.216, ал.4, вр.ал.1 от НК. ДП е получено в РП – 

Берковица на 22.12.2009г. С постановление от 23.12.2009г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 

от НПК и чл.9, ал.2 от НК. В постановлението е указана възможността за 

неговото обжалване в 7 дневен срок от получаването му пред РС – 

Берковица. 

 

 Пр.пр. № 492/2009г. по описа на РП – Берковица. Наблюдаващ 

прокурор В. Ранова. ДП е образувано с постановление от 07.05.2009г. 

срещу ИИ за престъпление по чл.323, ал.1 от НК. На 06.07.2009г. от 

водещия разследването е направено предложение за продължаване на 

срока за разследване по ДП. На 07.07.2009г. от прокурор В. Ранова е 

направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за 

разследване по ДП с 2 месеца. С писмо от 10.07.2009г. ОП – Монтана е 

продължила срока за разследване по ДП с 2 месеца. На 03.09.2009г. от 

водещия разследването е направено предложение за продължаване на 

срока за разследване по ДП се още 2 месеца. На 04.09.2009г. прокурор 

Ранова е направила искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за 

разследване по делото с още 2 месеца. С писмо от 09.09.2009г. ОП – 

Монтана е продължила срока за разследване по ДП с още 2 месеца. ДП е 

постъпило в РП – Берковица на 27.10.2009г. с мнение за прекратяване. С 

постановление от 28.10.2009г. прокурор Ранова е прекратила 



 13 

наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, 

т.1 от НПК. 

 

 Пр.пр. № 00785/2009г. по описа на РП – Берковица. Наблюдаващ 

прокурор Виктор Давидов. ДП е образувано с постановление от 

09.07.2009г. срещу ИИ за престъпление по чл.202, ал.1, т.1, вр.чл.309, ал.1, 

вр.чл.201, ал.1 от НК. На 18.08.2009г. от водещия разследването е 

направено искане за продължаване на срока за разследване по делото. На 

25.08.2009г. прокурор Давидов е направил искане до ОП – Монтана за 

продължаване на срока за разследване по ДП. С писмо от 31.08.2009г. ОП 

– Монтана е продължила срока за разследване по ДП с 2 месеца, считано 

от 09.09.2009г. На 29.10.2009г. ДП е постъпило в РП – Берковица с мнение 

за прекратяване. С постановление от 25.11.2009г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 

от НПК. В постановлението е указана възможността за обжалването му 

пред РС – Берковица в 7 дневен срок. 

 

 Пр.пр. № 00590/2009г. по описа на РП – Берковица.  ДП е 

образувано с постановление на прокурор В. Давидов от 10.06.2009г. срещу 

ИИ за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от 

НК. На 28.07.2009г. е направено искане от водещия разследването за 

продължаване на срока за разследване по ДП. На 30.07.2009г. прокурор 

Андонова е направила искане до ОП – Монтана за продължаване на срока 

за разследване с 2 месеца. С писма от 04.08.2009г. ОП – Монтана е 

продължила срока за разследване с 2 месеца, считано от 10.08.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Берковица на 09.10.2009г. С постановление от 

02.11.2009г. прокурор Давидов е прекратил наказателното производство на 

основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението 

за прекратяване е указана възможността за обжалването му по чл.243, ал.3 

от НПК. 

 

 Пр.пр. № 346/2008г. по описа на РП – Берковица. Наблюдаващ 

прокурор Илка Андонова. ДП е образувано на 09.06.2008г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.182, ал.1 от НК. На 13.08.2008г. ДП е постъпило в РП – 

Берковица с мнение за спиране. С постановление от 14.08.2008г. 

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

вр.чл.25, т.2 от НПК. С писмо от 06.08.2009г. прокурор Андонова е указала 

да се вземат мерки за незабавното обявяване на извършителя за ОДИ, 

както и да се докладват предприетите мерки. На 25.08.2009г. е направено 

искане за възобновяване на ДП. С постановление от същата дата ДП е 

възобновено от прокурор В. Ранова. На 06.10.2009г. ДП е постъпило в РП – 

Берковица с мнение за прекратяване. С постановление от 07.10.2009г. 
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прокурор Андонова е прекратила наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

  Пр.пр. № 1060/2009г. по описа на РП – Берковица.  ДП е 

започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 08.09.2009г. срещу НИ за 

престъпление по чл.330, ал.1 от НК. ДП е получено в РП – Берковица на 

05.11.2009г. С постановление от 06.11.2009г. прокурор Андонова е 

прекратила наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението за прекратяване е указана 

възможността за неговото обжалване по реда на чл.243, ал.3 от НПК. 

 

 Пр.пр. № 454/2009г. по описа на РП – Берковица. ДП е започнато 

на 11.04.2009г. срещу ИИ за престъпление по чл. 343, ал.3, вр.ал.1, б.”а”, 

вр.чл.342, ал.1 от НК. На 30.05.2009г. е направено искане от водещия 

разследването за продължаване на срока за разследване по ДП. На 

03.06.2009г. прокурор Мария Соколова е направила искане до ОП – 

Монтана за продължаване на срока за разследване по делото, което е 

уважено от ОП – Монтана с писмо от 05.06.2009г. и срокът за разследване 

е продължен с 2 месеца, считано от 12.06.2009г. На 10.08.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Берковица с мнение за прекратяване. С постановление от 

13.08.2009г. наблюдаващият прокурор е прекратил наказателното 

производство на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК и 

чл.343, ал.2 от НК. В постановлението за прекратяване е указана 

възможността за неговото обжалване по реда на чл.243, ал.3 от НПК. 

 

 Пр.пр. № 929/2009г. по описа на РП – Берковица. ДП е започнато 

на основание чл.212, ал.2 от НПК на 06.08.2009г. за престъпление по 

чл.343б, ал.1 от НК. ДП е постъпило в РП – Берковица на 13.08.2009г. С 

постановление от 14.08.2009г. прокурор Соколова е прекратила 

наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. 

Указана е възможността за обжалване на постановлението за прекратяване 

по реда на чл.243, ал.3 от НПК. 

 

ДП с искания за удължаване на срока за разследване. 

 

Пр.пр. № 16/2010г. по описа на ОП – Монтана. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Ранова от 14.01.2010г. срещу НИ по чл. 309, 

ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. На 01.03.2010г. от водещия разследването е 

направено искане за удължаване на срока за извършване на разследването.  

На 08.03.2010г. от прокурор Ранова е направено искане до ОП – Монтана 

за продължаване на срока за разследване по делото с 4 месеца. С писмо от 

09.03.2010г. ОП – Монтана е продължила срока за разследване с 4 месеца. 
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Пр.пр. № 239/2010г. по описа на РП – Берковица. ДП е образувано 

от  РП – Берковица на 26.02.2010г. срещу ИИ по чл.212, ал.3, пр.1, 

вр.чл.212, ал.1, пр.1 от НК, с оглед постановление на СРП от 11.11.2009г., 

за изпращане на материали по подсъдност. На 06.04.2010г. е направено 

искане от водещия разследването за продължаване на срока за разследване 

по ДП. На 08.04.2010г. прокурор Андонова е направила искане до ОП – 

Монтана за продължаване на срока за разследване по делото. С писмо от 

13.04.2010г. ОП – Монтана е продължила срока за разследване по делото с 

2 месеца, считано от 21.04.2010г. 

 

Пр.пр. № 93/2010г. по описа на РП – Берковица. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Соколова от 08.02.2010г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.198, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. На 29.03.2010г. от 

водещия разследването е направено искане за продължаване на срока за 

разследване по ДП, тъй като не е изготвено заключението на назначената 

СПЕ. На 06.04.2010г. е направено искане от прокурор Соколова до ОП – 

Монтана за продължаване на срока за разследване с 2 месеца. С писмо от 

08.04.2010г. ОП – Монтана е продължила срока за разследване по делото с 

2 месеца, считано от 08.04.2010г. 

 

Пр.пр. № 776/2009г. по описа на РП – Берковица. ДП е образувано 

с постановление на прокурор В. Ранова от 06.07.2009г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.316, вр.чл.309, ал.1, пр.2 от НК. На 21.08.2009г. от 

водещия разследването е направено искане за продължаване на срока за 

разследване по делото с 4 месеца. На 26.08.2009г. от прокурор Ранова  е 

направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за 

разследване по ДП с 2 месеца, считано от 06.09.2009г., което е уважено с 

писмо на ОП – Монтана от 31.08.2009г. На 20.10.2009г. е направено искане 

от водещия разследването по ДП за продължаване на срока за разследване 

с още 2 месеца. На 23.10.2009г. прокурор Ранова е направила искане до ОП 

– Монтана за продължаване на срока за разследване по ДП. С писмо от 

28.10.2009г. ОП – Монтана е продължила срока за разследване с 2 месеца, 

считано от 06.11.2009г. На 13.01.2010г. ДП е постъпило в РП – Берковица с 

мнение за спиране. С постановление от 15.01.2010г. наказателното 

производство е спряно. С постановление от 17.02.2010г. ДП е възобновено. 

На 06.04.2010г. от водещия разследването е направено искане за 

продължаване на срока за разследване с 2 месеца. На 09.04.2010г. прокурор 

Ранова е направила искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за 

разследване по ДП с 2 месеца. С писмо от 13.04.2010г. срокът е продължен 

от ОП – Монтана с 2 месеца, считано от 17.04.2010г.    

 

           ДП, образувани в предходни години 
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          В хода на проверката бе изискана писмена справка от 

административния ръководител  на РП-Берковица за образуването и 

движението на  11 бр. следствени дела, водени в ОСС-Монтана, които 

бяха проверени от екипа на ИВСС на случаен принцип. Такава бе 

изготвена и заведена в ИВСС на 27.05.2010г.  

          

          Установи се следното: 

           

          1.Сл.дело № 21/2000г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, 

пр.пр.№ 314/1999г. по описа на РП-Берковица. Досъдебното 

производство е образувано на 10.02.2000г. срещу известни извършители за 

престъпление по чл.194,ал.1,вр.чл.20,ал.1 от НК. Делото е възложено за 

разследване на следовател Юлита Георгиева. С резолюция от 21.11.2000г. 

по делото е определен нов следовател – Цветан Младенов, тъй като 

следовател Георгиева напуснала заеманата длъжност. С постановление  от  

04.11.2001г. производството е спряно от наблюдаващия прокурор Илка 

Андонова, поради отсъствие на обвиняемите. С писмо  на ОСС-Монтана, 

рег.№ сд 21/2000 от 11.11.2008г. е поискано възобновяване на 

наказателното производство и същото е възобновено с постановление от 

17.11.2008г. на районен прокурор Илка Андонова. След изтичане на 

законовия срок за разследване  на 17.01.2009г. с напомнително писмо 

изх.№ 314/17.02.2009г. наблюдаващият прокурор е поискал от 

следователя незабавно приключване на разследването. В писмото с голям 

шрифт е изписано „МОЛЯ ЗА СПЕШНОСТ!” Следственото дело е 

изпратено в РП-Берковица на 13.04.2010г., приключено с мнение за 

прекратяване. С постановление  от 26.04.2010г.  наказателното 

производство е прекратено по отношение на всички обвиняеми поради 

изтекла абсолютна давност, тъй като престъпното деяние е извършено за 

периода  от 30.12.1994 до 30.01.1995г.  

           Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 17.01.2009г. до 13.04.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата. 

 

2.Сл.дело № 94/2000г. по описа на ОСО при ОП-Монтана , 

пр.пр.№ 347/1999г. по описа на РП-Берковица. Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 11.03.1999г. от разследващ 

орган и преобразувано в следствено дело с постановление от  28.02.2000г. 

на районен прокурор Илка Андонова, за  извършено престъпление по 

чл.346,ал.1 от НК срещу  двама известни извършители. Разследването е 

възложено  на следовател  Виктор Давидов. Наказателното производство е 

спряно с постановление от 24.08.2000г. и възобновено на 14.11.2008г. 



 17 

След изтичане на законовия срок за разследване на 14.01.2009г. с 

напомнително писмо изх.№ 347/23.01.2009г. е поискано от 

наблюдаващия прокурор незабавно приключване на разследването. Второ 

напомнително писмо е изпратено на 11.11.2009г. Разследването е 

водено от следовател Цветан Младенов. Следственото дело е изпратено 

в РП-Берковица на 22.04.2010г., приключено с мнение за прекратяване. С 

постановление  от 27.04.2010г.  наказателното производство е прекратено 

по отношение на всички обвиняеми поради изтекла абсолютна давност, 

тъй като престъпното деяние е извършено на 28.07.1995г. 

           Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 14.01.2009г. до 22.04.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата. 

 

3.Сл.дело № 113/1996г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, 

пр.пр.№ 1497/1996г. по описа на РП-Берковица. Досъдебното 

производство е образувано с постановление на прокурор В.Ранова от 

12.12.1996г. срещу известни извършители, за извършено престъпление по 

чл.195,ал.1,т.5 във вр.чл.194,ал.1,вр.чл.63,ал.1,т.3 от НК. Деянието е 

извършено през месец ноември 1996г.  Разследването първоначално е 

възложено на следовател Пепи Недков, който е напуснал ОСС-Монтана, 

поради което от септември 2001г. същото е възложено  на следовател 

Цветан Младенов. Наказателното производство е спряно с 

постановление на прокурора от 16.11.2001г., поради укриване на двама от 

обвиняемите. През 2008г. е поискано възобновяване на наказателното 

производство от следовател Младенов. Същото е възобновено с 

постановление на прокурора от 14.11.2008г. След изтичане на законовия 

срок за разследване  на 14.01.2009г. с напомнително писмо изх.№ 

1497/23.01.2009г. е поискано от наблюдаващия прокурор незабавно 

приключване на разследването. Указанията не са изпълнени и за това с 

още три напомнителни  писма е изисквано от разследващия орган 

приключване на разследването. Въпреки това, следственото дело е 

изпратено със заключително постановление за прекратяване на 

следователя Цветан Младенов на 06.04.2010г. Производството по делото е 

прекратено с постановление на прокурора от 14.04.2010г. поради 

недоказаност, а по отношение непълнолетните обвиняеми – поради 

изтекла абсолютна давност, съгласно чл.81,ал.3 НК. 

           Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 14.01.2009г. до 06.04.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата. 
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4.Сл.дело № 41/1998г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, 

пр.пр.№738/1998г. по описа на РП-Берковица. Досъдебното 

производство е образувано с постановление на прокурор В.Ранова от 

23.06.1998г.. срещу известни извършители, за извършено на 05.04.1998г. 

престъпление по чл.195,ал.1,т.3 във вр.чл.194,ал.1,вр.чл.63,ал.1,т.3 от НК. 

Разследването е възложено на следовател Виктор Давидов от РСС-

Берковица. Разследването е приключило с постановление за спиране на 

прокурор В.Ранова от 01.10.1999г. поради отсъствие на обвиняемите. С 

писмо рег.№ сд 41/11.11.2008г. е поискано възобновяване на 

наказателното производство от следовател Цветан Младенов поради 

отпаднало основание и необходимост от извършване на действия по 

разследването. Възобновено е от прокурор Мария Соколова на 

17.11.2008г. След изтичане на законовия срок за разследване на 

17.01.2009г. с напомнително писмо от 16.02.2009г. е поискано от 

наблюдаващия прокурор незабавно приключване на разследването. 

Въпреки това, същото не е приключено и докладвано на наблюдаващия 

прокурор. На 15.03.2010г. до Ръководителя на ОСО при ОП-Монтана  

Цветан Младенов е изпратено ново напомнително писмо.  На 

01.04.2010г. до Ръководителя на ОСО при ОП-Монтана  Цветан Младенов 

е изпратено ново напомнително писмо. Разследването е приключило със 

заключително постановление  на разследващия следовател Цветан 

Младенов  на 31.03.2010г. и е спряно с постановление на прокурор Мария 

Соколова от 08.04.2010г. В резултат на издирването на лицата, същите са 

намерени. С писмо от 29.04.2010г. административният ръководител на 

РП-Берковица – районен прокурор Весела Ранова е потърсила съдействие 

от Окръжния прокурор на ОП-Монтана във връзка с приключване на 

разследването по това наказателно производство и е изпратила запитване 

до разследващия за резултатите от издирването на обвиняемите. С 

постановление от 03.05.2010г. производството е възобновено от районен 

прокурор Ранова, тъй като прокурор Соколова е излязла в отпуск.  

Законовият срок  за разследване изтича на 03.07.2010г. С писмо рег. № 

311/2010г. районен прокурор Весела Ранова е потърсила съдействие от 

Окръжен прокурор  на ОП- Монтана във връзка с приключване на това 

наказателно производство в най-кратки срокове. 

         Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 17.01.2009г. до 31.03.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата. 

 

5. Сл.дело № 138/2000г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, 

пр.пр.№ 393/2000 г. по описа на РП-Берковица. 
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Досъдебното производство е образувано като дознание срещу 

неизвестен извършител, а след това с постановление от 12.04.2000г. на 

прокурор Весела Ранова е преобразувано в следствено дело срещу  вече 

установени извършители. След преобразуване на дознанието в следствено 

дело, разследването е възложено на следовател Цветан Младенов.  

Разследването е приключило със заключително постановление за спиране 

на наказателното производство на 29.10.2001г., поради необходимост от 

издирване на извършителите. На 16.11.2001г. прокурорът е постановил 

спиране на производството. Във връзка с издирването на лицата 

следовател Цветан Младенов е изпратил писмо на 15.05.2003г. до РПУ – 

Вършец за резултата от издирването. Отговор не е приложен по делото. С 

писмо рег. № сд 138/11.11.2008г. делото е изпратено в РП-Берковица с  

искане за възобновяване на наказателното производство, поради 

възникнала необходимост от извършване на действия по разследването. 

Същото е възобновено  от зам. районен прокурор Весела Ранова с 

постановление от 14.11.2008г. и върнато  на разследващия следовател.  

Срокът за разследване е изтекъл на 14.01.2009г. На 23.01.2009г. 

наблюдаващият прокурор е изпратил напомнително писмо до 

разследващия орган за изтеклия срок на разследване. Последвали са още 4 

напомнителни писма, с които наблюдаващият прокурор е изисквал от 

следователя  приключване на разследването. С писмо от 25.03.2010г. 

следователят  е поискал да бъде обявен за местно и общодържавно 

издирване обвиняемия И.С. Г., както и обвиняемия И. С. Н.. Разследването 

по делото е приключило със заключително постановление за спиране на 

разследването, делото е постъпило в РП-Берковица на 06.04.2010г. и 

производството е спряно с постановление от 07.04.2010г. на районен 

прокурор Ранова. В резултат на издирването е открит един от обвиняемите 

С писмо от 29.04.2010г. следовател Цветан Младенов е поискал 

възобновяване на наказателното производство. Същото е възобновено с 

постановление от 03.05.2010г. С писмо № 311/14.05.2010г. на районен 

прокурор Ранова е поискано съдействие от Окръжен прокурор на ОП-

Монтана за приключване на разследването в най-кратки срокове. След 

възобновяване на разследването тече законовия двумесечен  срок до 

03.07.2010г.  

          Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 14.01.2009г. до 06.04.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата. 

 

6.Сл.дело № 64/1999г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, 

пр.пр.№ 1325/1999г. по описа на РП-Берковица. 
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Досъдебното производство е образувано с постановление  от 

13.12.1999г. на прокурор Весела Ранова срещу известни извършители за 

престъпление по чл.195,ал.1,т.3,във вр.чл.194,ал.1,вр.чл.20,ал.2 от НК. 

Деянието е извършено през месец октомври в гр.Вършец. Разследването по 

делото е възложено на следовател Мария Соколова. Разследването е 

приключило със заключително постановление за спиране от 22.11.2001г. 

на следовател Мария Соколова и спряно с постановление на Окръжен 

прокурор Захари Кузманов от 03.12.2001г. През 2008г. делото е било при 

следовател Цветан Младенов, който с писмо от 11.11.2008г. е поискал 

възобновяването му поради възникнала необходимост от извършване на 

действия по разследването. Същото е възобновено с постановление на 

прокурор Ранова от 14.11.2008г. След изтичане на законноустановения 

срок на 14.01.2009г., с напомнително писмо от 26.01.2009г. 

наблюдаващият прокурор е изискал приключване на разследването. 

Разследващият следовател Цветан Младенов не е изпълнил указанията и 

поради това наблюдаващият прокурор е написал и изпратил  още 3 броя 

напомнителни писма, с които е поискал приключване на разследването. 

Те също не са породили резултат.  Следственото дело е приключено със 

заключително постановление за спиране поради укриване на обвиняемия  

и изпратено в РП-Берковица на 06.04.2010г. Спряно е с постановление на 

наблюдаващия прокурор Ранова от 07.04.2010г. С писмо от 04.05.2010г. 

следовател Цветан Младенов е поискал възобновяване на разследването, 

тъй като обявения за издирване  И. Г. е намерен. Производството по делото 

е възобновено с постановление на районен прокурор  Весела Ранова от 

04.05.2010г. С писмо № 311/14.05.2010г. на районен прокурор Ранова е 

поискано съдействие от Окръжен прокурор на ОП-Монтана за 

приключване на разследването в най-кратки срокове. Законовият срок 

изтича на 04.07.2010г. 

           Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 14.01.2009г. до 06.04.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата. 

 

           7. Сл.дело № 27/1999г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, 

пр.пр.№ 290/1999г. по описа на РП-Берковица. Досъдебното 

производство е образувано с постановление на районен прокурор Илка 

Андонова на 16.03.1999г. срещу известни извършители за кражба, 

извършена на 17.01.1999г. в гр.Вършец. Първоначално, разследването е 

било възложено на следовател Виктор Давидов, РСС-Берковица.  Делото е 

спряно с постановление на прокурора от 13.09.1999г. поради това, че 

обвиняемите не са били  открити на известните по делото адреси. С писмо 

от 11.11.2008г. следовател Цветан Младенов е поискал възобновяване на 
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досъдебното производство поради необходимост от извършване на 

действия по разследването. Разследването е възобновено с постановление 

от 17.11.2008г. на  прокурор Мария Соколова. Срокът за разследване е 

изтекъл на 17.01.2009г. Разследването е приключило с мнение за спиране 

на досъдебното производство, делото е постъпило в РП-Берковица на 

01.04.2010г., и  спряно с постановление от 06.04.2010г. на прокурор 

Андонова поради укриване на обвиняемите. С писмо изх.№ 

819/04.05.2010г. следовател Младенов е поискал възобновяване на 

наказателното производство и същото е възобновено с постановление от 

04.05.2010г.  Срокът изтича на 04.07.2010г. С писмо № 311/14.05.2010г. на 

районен прокурор Ранова е поискано съдействие от Окръжен прокурор на 

ОП-Монтана за приключване на разследването в най-кратки срокове.  

           Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване и  бездействие в периода от 17.01.2009г. до 01.04.2010г. 

от разследващия орган. 

 

8.Сл.дело № 5/1998г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, пр.пр.№ 

2087/1997г. по описа на РП-Берковица. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 06.01.1998г. на прокурор Весела Ранова 

срещу известни извършители за кражба, извършена на 18.11.1997г. в 

гр.Вършец. Разследването е възложено на следовател Цветан  Младенов 

– ОСС-Монтана.  Разследването е завършило с постановление за спиране и 

е спряно с постановление на Окръжния прокурор Захари Кузманов от 

16.11.2001г. поради укриване на обвиняем. С писмо изх.№ сд 

5/11.11.2008г. следовател Цветан Младенов е поискал възобновяване на 

досъдебното производство, поради възникнала необходимост от 

извършване на действия по разследването. Същото е възобновено с 

постановление на прокурор Ранова от 14.11.2008г. След изтичане на 

законноустановения срок за разследване  на 14.01.2009г. с напомнително 

писмо изх.№ 2087/11.11.2009г. е поискано от наблюдаващия прокурор 

приключване на разследването. Указанията не са изпълнени и за това с 

още 3 напомнителни писма разследващият орган  в лицето на 

следователя Цветан Младенов е бил подканен да приключи същото в най-

кратък срок. Разследването е приключило  с постановление за спиране на 

разследването от 29.03.2010г. на следовател Цветан Младенов и същото е 

спряно с постановление на прокурора от 02.04.2010г. поради укриване на 

обвиняем. С писмо от 29.04.2010г. е поискано от следовател Цветан 

Младенов възобновяване на досъдебното производство поради откриване 

на А. Т. Р., видно от писмо рег. № 1033/07.04.2010г. на началника на РУ на 

МВР-Вършец. Разследването е възобновено с постановление от 

03.05.2010г. на районен прокурор Весела Ранова.  Срокът изтича на 

03.07.2010г. С писмо № 311/14.05.2010г. на районен прокурор Ранова е 
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поискано съдействие от Окръжен прокурор на ОП-Монтана за 

приключване на разследването в най-кратки срокове.  

          Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 14.01.2009г. до 20.03.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата. 

 

9. Сл.дело № 39/1997г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, 

пр.пр.№ 508/1997г. по описа на РП-Берковица. Досъдебното 

производство е образувано срещу известни извършители с постановление 

на районния прокурор Илка Андонова от 28.03.1997г. за кражба, 

извършена през февруари – март 1997г. в гр.Берковица. Разследването е 

възложено на следовател Цветан Младенов. Същото е спряно с 

постановление на окръжния прокурор Захари Кузманов от 16.11.2001г. 

заради отсъствие на обвиняемите.  С писмо рег. № сд 39/11.11.2008г. 

следовател Цветан Младенов  е поискал възобновяване на досъдебното 

производство поради възникнала необходимост от извършване на действия 

по разследването. Разследването е възобновено с постановление на 

районен прокурор Андонова от 17.11.2008г. След изтичане на 

законноустановения срок за разследване  на 17.01.2009г. с напомнително 

писмо  № 508/17.02.2009г.  е поискано незабавно приключване на 

разследването. Разследващият следовател Младенов не е изпълнил 

указанията на наблюдаващия прокурор.  Разследването е приключило с 

постановление  от 06.04.2010г. за спиране и е спряно от районния 

прокурор Илка Андонова с постановление от 12.04.2010г., поради 

укриване на обвиняем. Към момента делото е спряно. 

          Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 17.01.2009г. до 06.04.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата. 

 

          10. Сл.дело № 19/1999г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, 

пр.пр.№ 84/1999г. по описа на РП-Берковица. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 

02.02.1999г. на прокурор Весела Ранова срещу известни извършители за 

кражба, извършена на 14.12.1998г. в гр.Вършец. Разследването 

първоначално е възложено на следовател Мария Соколова. Делото е 

спряно с постановление от 01.11.1999г. поради укриване на обвиняемия. С 

писмо рег. № сд 19/11.11.2008г. следовател Цветан Младенов , на който е 

било възложено делото поради напускането на следовател Соколова, е 

поискал възобновяване на разследването поради възникнала необходимост 
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от  извършване на действия по разследването. С постановление от 

14.11.2008г. на зам.районен прокурор Весела Ранова делото е възобновено. 

След приключване на законноустановения срок за разследване на 

14.01.2009г., с напомнително писмо от № 84/2009г. наблюдаващият 

прокурор е поискал незабавно приключване на разследването, но 

указанията не са били изпълнени. За това, с още три напомнителни 

писма е изисквано приключване на  разследването. Разследването е 

приключило със заключително постановление за спиране, постъпило е в 

РП-Берковица на 06.04.2010г.  и спряно с  постановление на районен 

прокурор Ранова от 07.04.2010г. поради укриване на обвиняемия. С писмо 

от 29.04.2010г. районен прокурор Ранова е изискала от разследващия 

следовател Младенов резултат от издирването на укрилите се лица.  С 

писмо от 29.04.2010г. изх.№ 808/2010г. по описа на ОСО при ОП-Монтана 

следовател Младенов е поискал възобновяване на разследването и същото 

е възобновено с постановление на районен прокурор Ранова от 03.05.2010г. 

Законният срок изтича на 03.07.2010г.  

          Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 14.01.2009г. до 06.04.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата. 

 

          11.Сл.дело № 28/1999г. по описа на ОСО при ОП-Монтана, 

пр.пр.№ 275/1999г. по описа на РП-Берковица. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 

15.03.1999г. на прокурор Весела Ранова срещу известни извършители за 

кражба, извършена  в периода от 30.01.-12.02.1997г. в село Долна Бяла 

Речка. Първоначално, разследването е възложено на следовател  Виктор 

Давидов, РСС, Берковица. Същото е приключило с постановление за 

спиране от 14.06.1999г. поради укриване на извършителите. С писмо 

изх.№ сд 28/11.11.2008г. следовател Цветан Младенов, който е поел 

разследването, след като следовател Виктор Давидов е напуснал РСС, е 

поискал възобновяване на разследването поради  необходимост от 

извършване на  действия по разследването. Разследването е възобновено с 

постановление на прокурора от 17.11.2008г. След изтичане на 

законноустановения срок на 17.01.2009г. прокурор Соколова е изискала 

незабавно приключване на разследването с напомнително писмо изх.№ 

275/16.11.2009г. С още едно напомнително писмо № 275/2010г. на 

зам.районен прокурор В.Ранова е поискано приключване на разследването.  

Същото е приключено с мнение  за спиране, делото е постъпило в РП-

Берковица на 01.04.2010г. и спряно с постановление на прокурор Ранова от 

01.04.2010г., поради укриване на извършителите. В резултат на 
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издирването извършителите са открити и делото е възобновено на 

03.05.2010г. 

Следователно, налице е неспазване на законноустановения срок 

за разследване, бездействие в периода от 17.01.2009г. до 01.04.2010г., 

както и неизпълнение на задължителните указания на наблюдаващия 

прокурор до разследващия орган относно незабавно приключване и 

изпращане на делото в прокуратурата 

 

При така установената фактическа обстановка се налага 

изводът, че следовател Цветан Младенов, с неприключване в 

установения срок на разследването по сл.дела: № 21/2000г.; № 94/2000г.; 

№ 113/1996г.; № 41/1998г.; № 138/2000г.; № 64/1999г.; № 27/1999г.; № 

5/1998г.; № 39/1997г.; № 19/1999г. и № 28/1999г.,  по описа на ОСО-

Монтана, с неизпращане на  материалите по същите  на 

наблюдаващия прокурор в законноустановения срок, както и с 

неизпълнение на  задължителните указанията на наблюдаващите 

прокурори относно незабавно приключване и изпращане на 

следствените дела, е нарушил разпоредбата на чл.234(1) НПК,  

чл.52(3),(предишна ал.2-ДВ бр.33/2009г.) във вр.чл.46(2),т.1 НПК, чл.210, 

т.1 от ЗСВ,  с което е допуснал дисциплинарни нарушения по ЗСВ, 

както следва:  по  чл.307(4),т.1, системно неспазване на сроковете, 

предвидени в процесуалните закони, по чл.307(4), т.2, предл.второ, 

бездействие, което неоправдано забавя производството, както и по 

чл.307(4), т.5, неизпълнение на други служебни задължения,  което е 

основание за предприемане на действия по осъществяване на 

дисциплинарна отговорност спрямо него. 

 

Като цяло исканията за  удължаване  на срока за разследване по ДП 

се правят при наличие на фактическа и правна сложност по делото, като 

в някои случаи не се спазва разпоредбата на чл.234, ал.4 от НПК. 

При извършената проверка по някои ДП се установи, че при 

изпращане с постановление на ДП за извършване на допълнителни 

действия по разследването на основание чл.242, ал.2 от НПК или не се 

посочва срок, или в постановленията се посочва, че указаните действия 

следва да се извършат в „законовия срок”, който се възприема от 

разследващите, като двумесечен. Следва да се отбележи, че срокът за 

извършване на указаните действия е този, в който прокурорът 

осъществява правомощията си по чл.242, ал.1 от НПК и не може да бъде 

по- дълъг от един месец.  

Срокът за разследване по някои от проверените ДП не е спазван от 

разследващите органи и това е наложило наблюдаващите прокурори да 

изпращат по няколко напомнителни писма, с които да изискват делата, 

но без реален резултат. 
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Наказателните производства срещу ИИ се спират при наличие на 

предвидените в НПК основания, като не във всички постановления се 

посочва номера на телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ. 

Едва през 2009г. след извършената от ИВСС проверка започва  да се 

извършва обявяване за ОДИ на лицата при спиране на ДП срещу ИИ. До 

този момент практиката в РП – Берковица  е била ДП да се спират без 

лицето да е обявено за ОДИ. 

 

          Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от РП – 

Берковица  Справка № 3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните производства, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите. 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2009г. в РС – Берковица  са внесени общо 161 обвинителни 

акта, от които 101 бр. по ДП от 2009г. и 60 бр. по ДП от предходни години.  

 

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  -  1 бр.  

В изпълнение на Заповед № 10/11.02.2009г. на Окръжният прокурор 

на ОП – Монтана, Административният ръководител – Районен прокурор на 

РП – Берковица на всеки три месеца изготвя доклад относно причините за 

връщане на делата за доразследване и причините за забавеното движение на 

делата в досъдебната и съдебната фаза в района на РП – Берковица.   

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 167 бр.  

Брой осъдителни присъди по общия ред – 123 бр., оправдателни 

присъди -7бр., от тях 2бр. са протестирани, 1 протест не е уважен, а другият 

не е разгледан. Споразумения в хода на съдебното заседание -16бр.  

Внесените споразумения в съда по чл.381 от НПК през 2009г. - 1 бр., 

което е  одобрено от съда. 

През 2009г. в РС-Берковица са внесени 25 бр. 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, по 23бр. от 

които делата са решени, а 2 бр. не са  разгледани и по тях няма постановен 

съдебен акт. От разгледаните предложения съдът е уважил 21 бр., едно не е 

уважил и едно е върнал на прокурора с указание за събиране на 

допълнителни доказателства. Върнатото предложение отново е внесено в 

БРС през 2010г. и е уважено. 
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През 2009г. прокурорите от РП-Берковица са осъществили общо 260 

бр. участия в съдебни заседания по наказателни дела. 

В РП-Берковица по всеки прокурорски акт е образувано прокурорско 

дело, материалите по което са подредени хронологично и отразяват всеки 

етап от движение на делото.  

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД 37/2009г. по описа на РП – Берковица. ДП е започнато на 

30.12.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. На 

29.01.2009г. е направено искане до РП – Берковица за продължаване на 

срока за разследване. На 29.01.2009г. от прокурор Виктор Давидов е 

направено искане до ОП – Монтана за продължаване на срока за 

разследване по ДП с 2 месеца. С писмо от 02.02.2009г. ОП – Монтана е 

продължила срока за разследване с 2 месеца. На 24.02.2009г. в РП – 

Берковица е постъпило ДП с мнение за съд. На 27.03.2009г.  е изготвен 

обвинителен акт от прокурор Давидов, който е внесен в РС – Берковица на 

30.03.2009г. Образувано е НОХД № 147/2009г. и е постановена присъда.  

 

ПД 85/2009г. по описа на РП – Берковица. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Виктор Давидов от 19.11.2007г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 и чл.26, ал.1 от НК. На 

07.02.2008г. е изпратено напомнително писмо до РПУ – Вършец, че срокът 

за разследване е изтекъл. На 13.05.2008г. е изпратено второ напомнително 

писмо за приключване на разследването и изпращане на ДП в РП – 

Берковица. На 12.09.2008г. е изпратено трето напомнително писмо от 

прокурор Андонова. ДП е получено в РП – Берковица на 23.10.2008г. С 

постановление от 24.10.2008г. ДП е спряно от прокурор Давидов на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С определение от 18.11.2008г. РС – 

Берковица е отменил постановлението за спиране на наказателното 

производство. ДП е постъпило в РП – Берковица на 20.11.2008г. С 

постановление от 20.11.2008г. прокурор Виктор Давидов е дал указания по 

разследването и е изпратил ДП в РПУ – Вършец за изпълнение. На 

12.01.2009г. е изпратено напомнително писмо, с което уведомяват РПУ – 

Вършец, че е изтекъл срока за разследване и делото незабавно следва да се 

изпрати на РП – Берковица. ДП е постъпило в РП – Берковица на 

11.03.2009г. с мнение за спиране на наказателното производство. С 

постановление от 13.03.2009г. ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, 

вр.чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 31.03.2009г. ДП е възобновено от 

прокурор В. Давидов. На 01.06.2009г. е изпратено напомнително писмо, че 

е изтекъл срока за разследване по ДП. Същото е постъпило в РП – 

Берковица на 10.06.2009г. На 14.07.2009г. прокурор Давидов  е внесъл в РС 

– Берковица обвинителен акт. 



 27 

 

ПД 154/2009г. по описа на РП – Берковица. ДП е започнато на 

основание чл.212, ал.2 от НПК на 07.06.2009г. срещу НИ за престъпление 

по чл.343, ал.1, б.”б”, вр.чл.342, ал.1 от НК. На 27.07.2009г. е направено 

искане от водещия разследването за продължаване на срока за разследване 

по делото. На 30.07.2009г. прокурор Соколова е направила искане до ОП – 

Монтана за продължаване на срока за разследване с 2 месеца. С писмо от 

04.08.2009г. ОП – Монтана е продължила срока за разследване по ДП с 2 

месеца, считано от 06.08.2009г. На 13.10.2009г. ДП е постъпило в РП – 

Берковица с мнение за съд. С постановление от 06.11.2009г. прокурор 

Соколова не е уважила направено възражение при предявяване на 

разследването. На 15.12.2009г. е внесен обвинителен акт в РС – Берковица, 

където е образувано НОХД № 579/2009г. постановена е оправдателна 

присъда.   

 

ПД 112/2009г. по описа на РП – Берковица. Наблюдаващ прокурор 

Илка Андонова. Сл. дело № 449/2004г., пр.пр.№ 630/2004г.е водено срещу 

ИИ по чл.215, ал.1 от НК.С постановление от 08.02.2007г е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 и чл.25, т.2 от НПК. На 31.10.2008г. в РП – 

Берковица е постъпило писмо от ОСС – Монтана, с което е направено 

искане за възобновяване на делото. С постановление от 03.11.2008г. 

прокурор Андонова е възобновила наказателното производство. На 

17.12.2008г. е направено искане от водещия разследването за 

продължаване на срока за разследване по ДП с 60 дни. На 22.12.2008г. от 

районен прокурор Андонова е направено искане до ОП – Монтана за 

продължаване на срока за разследване с 2 месеца.  На 30.01.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Берковица с мнение за съд. С постановление от 

17.02.2009г. на основание чл.242, ал.2 от НПК, прокурор Андонова е 

указала извършване на допълнителни действия по разследването „в 

законовия срок”. На 06.04.2009г. ДП е постъпило в РП – Берковица за 

доклад. С постановление от 08.04.2009г. прокурор Андонова е дала 

допълнителни указания за действия по разследването. На 23.06.2009г. ДП е 

получено в РП – Берковица. На същата дата делото е разпределено на 

прокурор Мария Соколова. С постановление от 31.07.2009г. прокурор 

Соколова частично е прекратила наказателното производство. На 

16.09.2009г. прокурор Соколова е изискала актуална справка за съдимост 

на лице. На 17.09.2009г. в РС – Берковица е внесен обвинителен акт. 

 

ПД 128/2009г. по описа на РП – Берковица. ДП е образувано с 

постановление на прокурор М. Соколова от 19.02.2009г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.129, ал.1 от НК. На 01.04.2009г. от водещия 

разследването е направено искане за продължаване на срока за разследване 

с 2 месеца. На 03.04.2009г. е направено искане от прокурор Соколова до 
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ОП – Монтана за продължаване на срока за разследване по делото с 2 

месеца. С писмо от 07.04.2009г. ОП – Монтана е продължила срока с 2 

месеца. На 22.06.2009г. ДП е постъпило в РП – Берковица с мнение за 

спиране. С постановление от 24.06.2008г. ДП е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. На 29.06.2009г. в РП – Берковица е получено 

писмо от РПУ – Берковица, с което се иска възобновяване на 

наказателното производство. С постановление от 01.07.2009г. 

наказателното производство е възобновено. На 09.09.2009г. ДП е 

постъпило в РП – Берковица с мнение за съд. С постановление от 

24.09.2009г. прокурор Соколова не е уважила направени искания при 

предявяване на разследването. На 26.10.2009г. в РС – Берковица е внесен 

обвинителен акт. 

 

Прокурорите от РП - Берковица са спазвали разпоредбата на чл.242, 

ал.3 от НПК и в едномесечен срок за внасяли в съда делата за 

разглеждане.  

Не всички прокурорските дела са комплектовани с постановените 

съдебни актове. Установи се, че в тях се правят отбелязвания за 

насрочваните съдебни заседания и постановените присъди. 

Обвинителните актове са правилно структурирани и се изготвят в 

съответствие с изискванията на НПК. Протестите  се описват в 

отделна тетрадка и се съхраняват в класьор. Същите са изготвени в 

съответствие с изискванията на НПК. 

 

Организация по изпълнение на наказанията 

 

През 2009г. дейността на РП-Берковица по изпълнение на присъдите 

и другите принудителни мерки е осъществявана при добра организация, 

съобразена с НПК, ЗИН и Указание на ВКП за дейността по привеждане в 

изпълнение на влезли в сила присъди. Срочността е спазена за всички 

приведени в изпълнение присъди,  като това е ставало в установения срок 

или веднага след получаването им. 

През 2009г. са приведени в изпълнение 148бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието -  няма. 

Административният секретар води книгата за изпълнение на 

присъдите, съгласно указанията на ВКП. Записите в нея се водят редовно. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2009г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е 

общо 35бр. 
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 В РП – Берковица се води регистър на гражданските дела. Прави се 

график за явяване в съдебно заседание, за който своевременно се 

уведомяват прокурорите. Изготвят се досиета на гражданските дела, които 

се класират в общ класьор. 

   

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от РП-Берковица 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

V.ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА 

 

Във връзка с Тематичната проверка на тема: „ Проверка и анализ на 

досъдебни производства за измами и документни престъпления с предмет 

недвижими имоти”, включена в Годишната програма на ИВСС за 2010г.,   

от РП-Берковица бе изискана Справка № 5. Описаните в нея прокурорски 

преписки бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 00060/2009г. по описа на РП – Берковица. С 

постановление от 11.03.2009г. прокурор Виктор Давидов  е отказал да 

образува ДП  и е прекратил преписката. Срещу постановлението е 

подадена жалба  в ОП – Монтана. На 03.04.2009г. прокурор Лилия Илиева 

при ОП – Монтана е потвърдила постановлението на РП – Берковица и е 

оставила без уважение жалбата. С постановление от 07.05.2009г. АП – 

София е потвърдила постановлението на ОП – Монтана. 

 

Пр.пр. № 827/2009г. по описа на РП – Берковица. С постановление 

от 30.07.2009г. Илка Андонова – районен прокурор при РП – Берковица е 

образувал ДП срещу НИ за престъпление по чл.308, ал.1 от НК. С писмо от 

28.09.2009г. ОП – Монтана е удължила срока за разследване по ДП с 2 

месеца. Срокът за разследване е удължен с още 2 месеца от ОП – Монтана 

с писмо от 23.11.2009г. С постановление от 02.03.2010г. прокурор 

Андонова е прекратила ДП на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 

от НПК. На 06.04.2010г. ДП е изпратено в ОП – Монтана във връзка с 

постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване. С 

постановление от 13.04.2010г. ОП – Монтана е потвърдила 

постановлението на РП – Берковица и е оставила жалбата без уважение. 

 

Пр.пр. № 1126/2008г. по описа на РП – Берковица. ДП е 

образувано на 13.11.2008г. с постановление на Илка Андонова – районен 

прокурор при РП – Берковица срещу ИИ за престъпление по чл. 316, 

вр.чл.309, ал.1 от НК. С постановление от 14.01.2009г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 19.01.2009г. прокурор Андонова е възобновила ДП. 
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Срокът за разследване по ДП е удължен от ОП – Монтана с 2 месеца. На 

29.05.2009г. е изпратено напомнително писмо до РУ МВР – Берковица. ДП 

е постъпило в РП – Берковица на 17.07.2009г. С постановление от 

31.07.2009г. прокурор Андонова е направила предложение до РС – 

Берковица  за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемата и 

налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. С 

решение от 25.09.2009г. РС – Берковица е наложил административно 

наказание – глоба. С решение по ВНАХД №202/2009г. ОС – Монтана е 

отменил решението на РС – Берковица поради допуснати съществени 

нарушения на процесуалните правила. С постановление от 14.01.2010г. 

прокурор Андонова е указала извършване на допълнителни действия по 

разследването. Срокът за разследване по ДП е удължен от ОП – Монтана с 

1 месеца, считано от 14.03.2010г. ДП е получено в РП – Берковица на 

22.03.2010г. с мнение за съд. На 19.04.2010г. в РС – Берковица е внесен 

обвинителен акт. 

 

Пр.пр. № 1027/2009г. по описа на РП – Берковица. С 

постановление от 07.09.2009г. районен прокурор на РП – Берковица, Илка 

Андонова е образувал ДП срещу ИИ за престъпление по чл.316, вр.чл.308, 

ал.1 от НК. Срокът за разследване по ДП е удължаван от ОП – Монтана 

два пъти с по 2 месеца. На 08.03.2010г. е направено искане от 

наблюдаващия прокурор на Главния прокурор на РБългария за 

продължаване на срока за разследване с 2 месеца, считано от 07.03.2010г. 

 

Пр.пр. № 79/2008г. по описа на РП – Берковица. С постановление 

от 10.03.2008г. районен прокурор – Илка Андонова е образувала ДП срещу 

ИИ за престъпление по чл.311, ал.1 от НК и чл.316, вр.чл.308, ал.1 от НК. 

На 14.08.2009г. в РС – Берковица е внесен обвинителен акт.  

 

Пр.пр. № 585/2009г. по описа на РП – Берковица. ДП е образувано 

срещу ИИ за престъпление по чл.316, вр.чл.308, ал.1 от НК. С 

постановление от 29.01.2010г. на основание чл.242, ал.2 от НПК прокурор 

Андонова е указала извършване на допълнителни действия по 

разследването. На 19.04.2010г. в РС – Берковица е внесен обвинителен акт. 

 

Пр.пр. № 1045/2008г. по описа на РП – Берковица. С 

постановление от 14.10.2008г. зам. районен прокурор – Весела Ранова е 

постановила извършване на проверка по преписката. С постановление от 

08.04.2009г. е образувано ДП срещу ИИ за престъпление по чл.210, ал.3, 

т.3 и т.5, вр.чл.209, ал.1 от НК. Срокът за разследване е продължаван от 

ОП – Монтана. С постановление от 14.10.2009г. прокурор Ранова е 

прекратила наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С определение от 14.10.2009г. РС – Берковица е 
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отменил постановлението за прекратяване на наказателното производство  

и е дал указания за допълнително разследване. С постановление от 

17.11.2009г. прокурор Ранова е изпратила ДП на РУ МВР – Берковица с 

дадени указания по разследването, които да се изпълнят в срок от 30 дни. 

На 21.01.2010г. в РС – Берковица е внесен обвинителен акт.     

 

Предвид ограничения брой ДП, образувани с предмет „имотни 

измами” в РП-Берковица,  не могат да бъдат направени обобщаващи 

изводи. След приключване на тематичната проверка във всички 

прокуратури от Апелативен район – гр. София,  ще бъде обобщена и 

анализирана получената информация.  

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ : 

    

         Деловодните книги и регистри  в Районна прокуратура – гр. 

Берковица са водени съгласно изискванията на Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България и съответните указания на Върховна касационна 

прокуратура.  Като цяло, през проверявания период записите в тях са 

извършвани редовно и правилно. 

 

 Прокурорите от РП – Берковица се произнасят с мотивирани 

постановления по преписките, в рамките на няколко дни след 

разпределянето на доклада, но винаги в едномесечния срок, което е 

показател за добра срочност  на прокурорската работа. 

 

 Няма нерешени от прокурор ДП извън установения в НПК 

едномесечен срок. 

 

 С издаването на Заповед № 14/28.03.2007г. на Окръжният прокурор 

на ОП – Монтана, Петър Петров в РП – Берковица е започнала работа по 

спрените наказателни производство, като първоначално усилията са били 

насочени към установяване на броят и местонахождението на спрените 

ДП срещу НИ. Изискани и получени са описи на тези дела от РУ МВР и от 

ОСС – Монтана, но поради несъставянето на регистри на спрените ДП по 

отделно срещу ИИ и НИ съгласно Заповед № 2403/2007г. На Главния 
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прокурор,  и до днес в РП – Берковица не може да бъде установен точният 

брой на тези дела. 

 От проверените ДП (следствени дела), образувани в предходни 

години, се установи, че същите са възобновени едва през 2008г. поради 

възникнала необходимост от извършване на действия по разследването. 

От това следва, че не е била изпълнявана стриктно посочената по –горе 

заповед за създаване на организация за периодично докладване на 

наблюдаващите прокурори на ДП спрени срещу ИИ, за преценка 

основанията за възобновяването им.  

          Дейността по спрените ДП срещу ИИ се е активизирала през 2009г. 

след извършената проверка от ИВСС и изготвяне на Акт с препоръки в 

тази насока. 

 От предоставените на проверяващия екип при ИВСС докладни 

записки и заповеди  и друга информация става ясно, че в РП – Берковица 

не може да бъде установено местонахождението на липсващи ДП, които 

са заведени в дневниците, но поради нередовното им водене в предходни 

години,  не може да се проследи движението на тези ДП. 

 

  Като цяло исканията за удължаване на срока за разследване на ДП се 

правят при наличие на правна и фактическа сложност по делото, като не 

във всички случаи се спазва разпоредбата на чл.234, ал.4 от НПК.  

          Сроковете за разследване на ДП се спазват, а в случаите, когато 

разследването е забавено, се изпращат напомнителни писма до 

разследващите органи. Едномесечният срок за произнасяне от прокурор се 

спазва в РП - Берковица. 

     Наказателните производства се прекратяват при наличие на 

основанията, визирани в НПК, с мотивирани постановления. 

          Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство се съобщават по реда на чл. 244, ал.5 от НПК и чл.243, ал.3 

от НПК, с което се гарантира възможността за осъществяване на съдебен 

контрол върху постановленията на прокурора. 

          Всички прокурорски актове са внесени в РС – Берковица в 

законоустановения едномесечен срок.      

 

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

необходимо да даде следните 

    

  ПРЕПОРЪКИ: 

 

 1.Да се въведе самостоятелен Дневник на проверките, в който да 

се вписва номерът на преписката, прокурорът, който е възложил 

проверката, срока за извършването й, както и датата на извеждане на 
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постановлението, съгласно Указание № 281/08.12.2006г. на Главния 

прокурор на РБългария.  

 

 2.Съдебните служители да попълват стриктно и редовно всички 

графи във всички регистри и дневници, за което  периодично да се 

осъществява контрол.   

 

 3.С оглед установените пропуски при въвеждане на данни в УИС 

да бъде организирано обучение на съдебен служител за работа с УИС, 

както и на прокурор, поради необходимостта от осъществяване на 

контрол върху тази дейност. 

 

4.Наблюдаващите прокурори да спазват стриктно  Указание № 

281/2006г. на Главния прокурор на РБългария относно дейността по 

предварителните проверки. 

В постановленията за отказ да се образува ДП да не се указва срок 

за обжалване, като се спазва разпоредбата на чл.213, ал.2 от НПК.  

 

5.Да се създаде организация за установяване на точният брой на 

спрените ДП срещу ИИ и НИ, както и да се активизира работата на 

прокурорите и разследващите органи по тези дела с оглед 

приключването им в най- кратки срокове. 

 

6. Да се открие процедура по установяване на липсващите дела и 

да се пристъпи незабавно към тяхното възстановяване по реда на 

ПОДАПРБ. 

 

7. Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.219, ал.1 от НПК и 

чл.226, ал.1 от НПК, като към наблюдателните преписки  се прилагат 

писмени доказателства,  удостоверяващи извършеният доклад.  

 

8.Да се засили контролът от страна на прокурорите по 

отношение на органите на МВР за спазване на  сроковете при 

извършване на проверки по преписки  и  воденото разследване по ДП, 

както и за своевременно извършване на всички процесуални действия 

по разследването. Контролът да включва не само изпращане на 

напомнителни писма, но и мерките  предвидени в ЗМВР и НПК.  

 

9.При работата по спрените ДП наблюдаващите прокурори 

стриктно за спазват Указание № И-55/2008г. от 20.03.2009г. на Зам. 

главния прокурор при ВКП Камен Ситнилски.   

 



 34 

10.Да се създаде организация прокурорите при РП – Берковица на 

общи събрания да анализират причините за връщане на делата от 

съда и за постановените оправдателни присъди, както и да се 

организират  периодични срещи  с РС – Берковица по същите въпроси.  

 

        Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

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

власт, Административният ръководител на Районна прокуратура – гр. 

Берковица следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на 

препоръките в указания срок. 

 

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

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на Административния ръководител на Районна 

прокуратура-гр.Берковица. 

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

настоящия Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен на 

следовател Цветан  Младенов – Завеждащ ОСО  при ОП-Монтана. 

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

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

да бъдат  направени  възражения пред Главния инспектор. 

          

         Административният ръководител да запознае прокурорите от 

Районна прокуратура – гр.Берковица с резултатите от извършената 

планова проверка.  

         Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор 

при Окръжна прокуратура – гр.Монтана, за сведение. 

         Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

                     

         ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 70/03.05.2010г. на Главния инспектор на ИВСС; 

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

Берковица през 2009г.  

            3.Справка № 1 по Организацията на административната дейност 

през 2009г.  

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

преписките през 2009г.  

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

досъдебните производства през 2009г. 

            6.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2009г. 
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  7.Справка № 5 относно Тематична проверка на тема: „ Проверка и 

анализ на досъдебни производства за измами и документни престъпления с 

предмет недвижими имоти”. 

            8.Копия от документи, доклади, регистри, заповеди, справки, 

преписки, дела и др., които са  предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

                                                                                ВАСИЛ ПЕТРОВ 

 


