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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. РАДОМИР 

 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 34/09.03.2010г. 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, както и Тематична проверка на тема: „ Проверка 

и анализ на досъдебни производства за измами и документни 

престъпления с предмет недвижими имоти”. 

Проверката бе извършена в Районна прокуратура – гр. Радомир от екип 

в състав инспектор Васил Петров и експерти Маргарита Борисова и Елеонора 

Иванова в  периода от 23.03.2010г.  до 24.03.2010г. 

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 - 

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

относно: организацията на административната дейност на прокуратурата 
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/справка №1/, организацията на образуването и движението на преписките 

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

бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията на съдебния 

надзор /справка № 4/. Справките включват данни за 2009г., както и отразяват 

индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период. Бе изискана и 

предварителна информация относно наблюдавани през 2009г. преписки и 

досъдебни производства  с предмет имотни измами. 

  

 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 – Радомир е 6 прокурори. 

Средно списъчния брой на реално работили през годината прокурори е 4.38. 

Двама прокурори са отсъствали за повече от един месец, поради 

командироване в други прокуратури – прокурор Антон Милев и прокурор 

Кремена Господинова. Към 31.12.2009г. в РП - Радомир няма незаети щатни 

бройки за прокурори. 

 

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. Информацията 

в тях се отразява редовно и коректно, с изключение на Книгата за участия на 

прокурорите в граждански дела,  по която се установи, че  през 2009г. и 

2010г.  записите не са водени редовно.  

В РП – Радомир не е въведена  вътрешна разносна тетрадка, в която да 

се отразява движението на преписките и делата между деловодството и 

прокурорите срещу подпис. 

През 2009г. РП – Радомир е работила с Унифицираната 

информационна система /УИС/, като от септември 2009г е въведена и се 

работи с версия 3.0. РП – Радомир е една от прокуратурите, които са въвели 

УИС още от 2005г. Въвеждат се данни относно цялата входяща и изходяща 
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кореспонденция по преписки и досъдебни производства, наблюдавани от РП 

- Радомир.  

 В РП – Радомир се водят следните електронни регистри, ползването на 

които, следва да се отчете като добра практика: 

1. Регистър на неприключили преписки и ДП в РУ МВР – гр. Радомир; 

2. Регистър за новообразувани ДП; 

3. Регистър за приключени ДП от РУ МВР – Радомир и решени от прокурор; 

4. Регистър на искания за продължаване на срока за разследване; 

5. Регистър на върнати от съда дела и др. 

 

Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания , анализи и др./ 

В началото на 2009г. е утвърден план за дейността на РП – Радомир, 

относно създаване на оптимална организация на работата в прокуратурата. 

Ежемесечно, по инициатива на административния ръководител на РП – 

Радомир се провеждат работни срещи с ръководството на РУ МВР – Радомир, 

относно обобщаване на тенденции в извършваните престъпления в района, 

както и набелязване на мерки относно ефективното им противодействие.  

В резултат на шестмесечен анализ и обобщаване на статистика по 

водене на дела за длъжностни престъпления, по инициатива на 

административния ръководител през октомври 2009г. е проведена  и работна 

среща с органи на местната изпълнителна власт във връзка с констатиране на 

пропуски в обработката на документи при и по повод изпълняване на 

служебни задължения, които биха могли да доведат до извършване на 

документни измами с крайна цел незаконно прехвърляне на недвижими 

имоти на възрастни хора и други с белезите на престъпления от общ характер. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

 Организацията по описване и съхранение на веществените 

доказателства в РП – Радомир е съгласно  Правилника за организацията и 

дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ПОДАПРБ/. 

Със Заповед № 103/04.12.2009г. на Административния ръководител на 

РП – Радомир е назначена комисия за унищожаване на веществени 

доказателства, която е документирала своята работа със съставяне на 

протокол. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 
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На основание Заповед № ЛС – 6310/02.10.2007г. на Главния прокурор 

на РБългария в РП – Трън се използва програма за разпределение на делата 

на случаен принцип „Law Choice”.  

Със Заповед № 50/10.10.2007г. на Административния ръководител – 

Районен прокурор в РП – Радомир, Петър Симеонов е създадена организация 

за прилагане на този принцип. Съгласно заповедтта, за работа с програмния 

продукт „Law Choice„ е определен Петър Симеонов – Районен прокурор. 

        Със Заповед № 39/14.05.2009г. са определени прокурорите от РП – 

Радомир, отговарящи за съответните  видове надзори.  

Установи се, че в РП – Радомир се спазва принципът на случайно 

разпределение на преписките и делата. 

  

5.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата са общо 111бр. за 2009г., от 

които по указание на Главния прокурор – 31 броя, по собствена преценка – 

80бр. 

За 2009г. няма наложени наказания от административния 

ръководител, няма предложения за поощрения и предложения за налагане 

на дисциплинарни наказания. 

По инициатива на административния ръководител на РП – Радомир 

няма извършени проверки. 

Със Заповед № 283/23.09.2009г. на Окръжния прокурор на ОП – Перник 

е извършена комплексна ревизия на РП – Радомир за периода 01.01.2008г. – 

31.12.2008г. Докладът от ревизията бе предоставен на проверяващия екип на 

ИВСС. От същият е видно, че ОП – Перник не е констатирала съществени 

нарушения в работата на РП – Радомир. 

 

Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена 

от РП-Радомир, 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 1929бр, като следва да 

се отбележи, че в тази цифра са включени и преписките, които не са свързани 

пряко с прокурорската дейност по същество / административно –
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организационни, финансово – стопански, информационно – аналитични и 

други./ 

Отказите да се образува наказателно производство през 2009г. са 415 

бр. 

Образувани досъдебни производства - 525бр. и изпратени по 

компетентност -21бр. От това следва, че решени преписки по същество на 

прокурорската дейност през 2009г. са общо 961бр. 

Обжалвани са 43бр. откази да се образува наказателно производство, от 

които 32бр. са потвърдени и 11бр. отменени.  

Останали нерешени преписки, образувани през проверявания период 

93бр. общо, нерешени в едномесечния срок.  

Няма останали нерешени преписки, които да се образувани в предходен 

период. 

Преписки  на специален надзор – няма. 

Със Заповед № 63/19.06.2009г. на Райнния прокурор на РП – Радомир е 

разпоредено на съдебните деловодители периодично да наблюдават класьора 

с чакащите преписки, изпратени за проверка в РУ МВР – Радомир, както и в 

други контролни органи с оглед да не се допуска просрочване на сроковете. 

Същите изготвят проект за напомнително писмо. 

Чакащите преписки на всички прокурори се съхраняват в 

деловодството в отделни папки на всеки прокурор, като се докладват редовно 

с оглед своевременно предприемане по тях на необходимите мерки при 

забава на назначените проверки или изисканите материали, както и незабавно 

се свързват и докладват от деловодителя на наблюдаващия прокурор, 

материалите които са получени по съответната чакаща преписка. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 1665/2008г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Антон Милев. Постановление за възлагане на проверка от 

01.12.2008г. до началника на РУ МВР – Радомир, с определяне на срок от 20 

дни. На 26.03.2009г., 07.04.2009г., 18.05.2009г., 01.06.2009г. са изпратени 

напомнителни писма до органа, извършващ проверката. Материалите са 

изпратени на 08.06.2009г. в РП – Радомир. На 26.06.2009г. прокурор Весела 

Младенова е постановила отказ да се образува ДП и е прекратила 

преписката. 

 

Пр.пр. № 1781/2008г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Петър Кръстев. Постановление за възлагане на проверка от 

18.12.2008г. с определен срок от 30 дни. На 26.03.2009г., 07.04.2009г., 
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18.05.2009г., 01.06.2009г. са изпратени напомнителни писма. Преписката е 

върната в РП – Радомир на 10.06.2009г. На 11.06.2009г. прокурор Петър 

Кръстев е постановил отказ да се образува ДП и е прекратил преписката. 

 

Пр.пр. № 1781/2008г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Петър Кръстев. Постановление за възлагане на проверка от 

18.12.2008г., срок от 30 дни. На 26.03.2009г., 07.04.2009г., 18.05.2009г., 

01.06.2009г. са изпратени напомнителни писма. Преписката е върната в РП – 

Радомир на 10.06.2009г. На 11.06.2009г. прокурор Петър Кръстев е 

постановил отказ да се образува ДП и е прекратил преписката. 

 

Пр.пр. № 595/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Ангел Алексов. Постановление за възлагане на проверка от 

15.05.2009г., опреден  срок от 15 дни. Постановлението за възлагане на 

проверка е мотивирано и в него се съдържат подробни указания. На 

03.07.2009г. е  изпратено напомнително писмо. Преписката е върната в РП – 

Радомир на 20.07.2009г. На 15.08.2009г. прокурор Ангел Алексов е 

постановил отказ да се образува ДП и е прекратил преписката. 

 

Пр.пр. № 1639/2008г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Петър Симеонов. Постановление за възлагане на проверка от 

18.11.2008г., определен срок от 20 дни. По преписката са изпратени 11бр. 

напомнителни писма до РУ МВР – Радомир. Преписката е върната в РП – 

Радомир на 01.09.2009г. На 09.09.2009г. прокурор Петър Симеонов е 

постановил отказ да се образува ДП и е прекратил преписката. 

 

Пр.пр. № 548/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Петър Симеонов. Постановление за възлагане на проверка от 

28.04.2009г. в срок от 30 дни. На 01.06.2009г., 03.07.2009г., 14.07.2009г. са 

изпратени напомнителни писма. На 16.07.2009г. преписката е изпратена в РП 

– Радомир. Входирана е в прокуратурата на 20.07.2009г. На 21.07.2009г. 

прокурор Петър Симеонов е постановил отказ да се образува ДП и е 

прекратил преписката. Препис от постановлението е изпратен на 

жалбоподателя, като е указана възможността за обжалване. 

 

Пр.пр. № 198/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Петър Симеонов. Постановление за възлагане на проверка от 

16.02.2009г. в срок от 10 дни. На 19.03.2009г., 07.04.2009г., 17.04.2009г., 

28.04.2009г., 18.05.2009г., 01.06.2009г., 03.07.2009г., 14.07.2009г., 

03.08.2009г.  са изпратени напомнителни писма .На 05.08.2009г. преписката е 
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изпратена от РУ МВР – Радомир.  На 10.08.2009г. прокурор Петър Симеонов 

е постановил отказ да се образува ДП и е прекратил преписката. Препис от 

постановлението е изпратен на жалбоподателя, като е указана възможността 

за обжалване. За периода от назначаване на проверката 16.02.2009г. до 

приключването и със справка няма данни за извършено нито едно 

проверовъчно действие, извън тези, които са извършени на 11.02.2009г. 

т.е. преди назначаване на проверката с постановление на прокурора. 

Независимо от това, преписката е изпратена в РП – Радомир с пет 

месеца закъснение, през който период наблюдаващият прокурор е 

изпратил до Началника на РУ МВР – Радомир 9 напомнителни писма. 

 

Пр.пр. № 609/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Весела Младенова. Постановление за възлагане на проверка от 

13.05.2009г. в срок от 30 дни. На 24.06.2009г. преписката е изпратена в РП, 

като е получена на 26.06.2009г. На същата дата прокурор Младенова е 

присъединила материалите по преписката към материалите по преписка № 

528/2009г., по която с постановление от 27.04.2009г. прокурор Петър 

Кръстев е възложил проверка със срок от 30 дни. С писмо от 01.06.2009г. 

преписката е изискана от РУ МВР – Радомир.  На 24.06.2009г. преписката е 

изпратена в РП – Радомир. Входирана е в прокуратурата на 26.06.2009г. На 

22.07.2009г. прокурор Петър Кръстев е образувал ДП срещу ИИ по чл.195, 

ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК и е прекратил преписката. Препис от 

постановлението е изпратен на жалбоподателя, като е указана възможността 

за обжалване. 

 

Пр.пр. № 715/2008г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Петър Симеонов. Постановление за възлагане на проверка от 

20.05.2008г. в срок от 15 дни. С писмо, получено в РП – Радомир на 

09.06.2008г., е поискано срокът за извършване на проверката да бъде 

удължен. С постановление от 09.06.2008г. прокурор Симеонов е отказал да 

удължи срока на проверката, предвид обстоятелстовото, че няма 

провомощия да удължава срока на проверката. На 19.06.2009г. прокурор 

Петър Симеонов е постановил отказ да се образува ДП и е прекратил 

преписката, като преписката е получена в РП – Радомир на същата дата. 

Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя, като е указана 

възможността за обжалване. 

 

Пр.пр. № 1716/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Ангел Алексов. Постановление за възлагане на проверка от 

04.01.2010г. в срок от 30 дни. С писмо от 04.02.2010г. е поискано срокът за 
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извършване на проверката да бъде удължен. С постановление от 05.02.2010г. 

прокурор Ангел Алексов е продължил срока на проверката с 20 дни до 

24.02.2010г. На 01.03.2010г. е изготвена справка от извършената проверка, 

която е получена в РП – Радомир на 10.03.2010г.  

 

Пр.пр. 555/2009г. по описа на РП - Радомир. Наблюдаващият 

прокурор Весела Младенова е възложила предварителна проверка с 

постановление от 08.05.2009г., като е дала следните указания „ 1. Да се 

установи фактическата обстановка. 2. Да се снемат писмени обяснения от 

жалбоподателя”, определен е срок от 30 дни за извършване на проверката. С 

постановление от 10.07.2009г. преписката е върната в РУ МВР – Радомир за 

допълнителна проверка, тъй като извършената до този момент проверка е 

непълна и не са изяснени всички обстоятелства по случая. Дадени са нови 

конкретни указания и е определен нов срок от 30 дни.  

 

Пр.пр. 1622/2008г. по описа на РП - Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Весела Младенова. С постановление от 02.12.2008г. са дадени общи указания 

за извършване на проверка и не е посочено с оглед на кое деяние от общ 

характер се разпорежда извършване на проверката. 

 

Бяха проверни и преписки с №№ 539/2009г., 1691/2009г. с наблюдаващ 

прокурор Весела Младенова, по които във възлагателните постановления не 

са дадени достатъчно конкретни указания за изпълнение. Не са дадени 

конкретни указания и по пр. пр. 535/2009г., по която прокурор Антон Милев 

е разпоредил при проверката да се установят обстоятелствата, изложени в 

жалбата, и да се снемат необходимите писмени обяснения. Не е посочено в 

жалбата до РП – Радомир данни за кое извършено престъпление се съдържат, 

с оглед на което същата се разпорежда. 

 

Откази да се образува досъдебно производство – потвърдени  и 

отменени. 

 

Пр.пр. № 172/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Антон Милев. Постановление за възлагане на проверка от 

22.02.2009г. в срок от 20 дни. Материалите с извършената проверка са 

постъпили в РП – Радомир на 19.05.2009г. С постановление от 21.05.2009г. 

прокурор Весела Младенова е върнала преписката в РУ МВР – Радомир за 

допълнителна проверка в срок от 20 дни. На 16.06.2009г. в РП – Радомир е 

постъпила справка и материалите от извършената проверка. С постановление 

от 08.07.2009г. е отказано да се образува ДП и преписката е прекратена. На 



9 

 

21.07.2009г. в РП – Радомир  е заведена жалба срещу постановлението за 

отказ да се образува ДП. На 27.07.2009г. преписката и жалбата са изпратени 

в ОП – Перник, която с постановление от 14.08.2009г. е потвърдила 

постановлението на РП – Радомир. 

 

Бяха проверени още пр.пр. 400/2009г. с наблюдаващ прокурор Петър 

Кръстев, пр.пр. 719/2009г. с наблюдаващ прокурор Петър Симеонов, пр. пр. 

170/2009г. с наблюдаващ прокурор Ангел Алексов, пр. пр. 258/2009г. с 

наблюдаващ прокурор Ангел Милев, пр.пр. № 727/2009г. с наблюдаващ 

прокурор Ангел Алексов, пр.пр. № 437/2009г. с наблюдаващ прокурор 

Ангел Милев, преписки по които са постъпили жалби срещу постановени 

откази да се образува ДП. Констатирано бе , че преписките заедно с жалбите 

се администрират своевременно до по – горестоящата прокуратура. 

Указанията, дадени в отменителните постановления на по–горестоящата 

прокуратура, се изпълняват от съответния наблюдаващ прокурор от РП – 

Радомир, като се определя срок за извършване на допълнителни проверки. 

Същите се разпореждат с постановления. 

  

ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от РП – Радомир 

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 – Радомир, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ 

 

През 2009г. в РП – Радомир са наблюдавани 1029 досъдебни 

производства. 

От тях образувани през проверявания период са 525бр., образувани в 

предходни години 504бр. /Към Справка № 3 по организацията на 

образуването и движението на ДП е изготвено Приложение № 1,  

съставляващо списък на ДП образувани в предходни години./ Установи се, че 

към момента на извършване на проверката всички ДП, описани в 

Приложение №1 са решени от прокурор. 

Приключени ДП от разследващ огран – 934 бр. Решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове – 822бр. 106бр. ДП са неприключени от 

разследващ орган в сроковете по чл.234 от 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. – няма. 
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През 2009г. в РП – Радомир са образувани 39бр. бързи производства, 

от които 28бр. са приключени в срока по чл.356, ал.5 от НПК, а по 11бр. е 

постановено разследването да се извърши по общия ред.  

През 2009г. в РП – Радомир са наблюдавани 15бр. незабавни 

производства. Няма такива, по които да е постановено разследването да се 

извърши по общия ред. 

Прекратени НП общо 435бр., от които обжалвани пред съда -13бр., от 

тях отменени -7бр., потвърдени - 6бр. Обжалвани пред по–горните 

прокуратури 6бр., от тях отменени няма, потвърдени -6бр. Служебно 

отменени от по – горните прокуратури – няма. Прекратени поради изтекла 

давност -332бр. Толкова са и възобновените през 2009г.ДП, образувани в 

предходни години.  

Спрени ДП през 2009г. общо 250бр., от които срещу неизвестен 

извършител 243бр., срещу известен извършител 7бр. В РП – Радомир се води 

електронен регистър на спрените ДП срещу ИИ и НИ съгласно Заповед №ЛС 

2304/2007г. /отм./ От допълнително изисканата справка в хода на проверката 

се установи, че в РП – Радомир в края на 2009г. има спрени 3249 ДП срещу 

НИ, спрените ДП срещу ИИ към 31.12.2009г. са 41 ДП. 

През проверявания период са изготвени 130 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

продължване на срока за разследване. Всичките са уважени. Няма 

направени искания от наблюдаващите прокурори до  Главния прокурор на 

РБългария за удължаване на срока за разследване. 

През 2009г. в РП – Радомир са наблюдавани 3бр ДП, които са на 

специален надзор. Същите са образувани през 2009г. и са спрени. 

 

Пр. пр. 971/2006г. по описа на РП – Радомир. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Петър Симеонов от 23.06.2006г. срещу ИИ по 

чл.202, ал.1, т.2, вр.чл.201 от НК. С постановление от 11.08.2006г. ОП – 

Перник е удължила срока за разследване с два месеца. С постановление от 

16.10.2006г. срокът за разследване е удължен от ОП – Перник с още два 

месеца. На 18.12.2006г. е изготвен доклад по реда на чл.226, ал.1 от НПК. С 

постановление от 22.12.2006г. ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от 

НПК, тъй като едно от лицата срещу които е образувано ДП е напуснало 

страната. Производството е възобновено на 13.12.2007г. На 07.01.2008г. ДП е 

спряно. На 23.12.2008г. ДП отново е възобновено. На 12.01.2009г. 

наказателното производство е спряно. Изпращани са писма до РУ МВР – 

Радомир, с които се изисква информация относно данни за влизане на лицето 

в РБългария. На 22.01.2010г. наказателното производство е възобновено и на 

26.02.2010г. ДП отново е спряно. 
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Пр. пр. 879/2005г. по описа на РП – Радомир. ДП е образувано на 

15.07.2005г. срещу НИ по чл.216 от НК. Спряно е с постановление от 

02.12.2005г. на основание чл.239, ал.1, т.2 от НПК / отм./ На 04.03.2008г. е 

изпратено писмо до РУ МВР, с което се иска информация за резултатите от 

проведеното издирване, както и основания за възобновяване на ДП. С 

писмото са изискани справки, които да бъдат изпращани в РП – Радомир на 

всеки четири месеца. 

 

Пр. пр. 1015/2006г. по описа на РП – Радомир. ДП е започнато на 

29.06.2006г. срещу НИ по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. На 

23.08.2006г. НП е спряно. На 03.12.2007г., 18.04.2008г. и на 18.09.2008г. са 

изпратени писма до РУ МВР – Радомир, с които се иска информация за 

резултатите от издирвателната дейност, на които е отговорено. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр. №306/2007г. по описа на РП – Радомир. ДП е образувано на 

27.02.2007г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК – оглед на местопроизшествие 

срещу НИ по чл.195, ал.1, т.3, пр.1, вр.чл.194, ал.1 от НК. Наблюдаващ 

прокурор Петър Симеонов. На 07.05.2007г. е постановено спиране на НП на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Това постановление е съобщено на 

пострадалите лица с указание, че подлежи на обжалване. В наблюдателната 

преписка е приложена обратна разписка, удостоверяваща изпращането му. 

Постановлението е обжалвано и РС – Радомир с определение от 08.06.2007г. 

е потвърдил същото. Изпратено е писмо до началника на РУ МВР – Радомир 

на 04.12.2007г. на всеки 4 месеца писмено да уведомява наблюдаващия 

прокурор за резултатите от установяване на извършителя. На 18.04.2008г. и 

на 18.09.2008г. са изпратени две писма до РУ МВР – Радомир с искане на 

информация, съдържаща данни за установяване на извършителя. С 

постановление от 26.09.2009г. ОП - Перник  е указала на РП – Радомир да 

възобнови НП. С постановление от 12.10.2009г. ДП е възобновено. На 

23.10.2009г. разследващият полицай от РУ МВР – Радомир е изготвил 

справка относно обявяване на лице за ОДИ. В справката се сочи, че видно от 

извършената проверка в масивите на МВР, Л. В. М. е напуснал пределите на 

РБългария на 25.01.2009г. през ГКПП Аерогара – София и след тази дата 

няма данни за завръщането му в страната. С постановление от 17.12.2009г. на 

районния прокурор - Петър Симеонов наказателното производство отново е 

спряно. В постановлението е посочено, че лицето Л. М. е напуснал пределите 

на страната и до момента няма данни за завръщането му. Обявен е за 
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общонационално издирване с тел. № 56038 на ДНСП. От изготвената към 

момента на извършване на проверката / 24.03.2010г. 13.12ч. справка/ се 

установи, че телеграма № 56038 е от дата 05.11.2009г. 

 

          Спрени ДП срещу НИ. 

 

Пр. №131/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Антон Милев. По ДП са спазени законноустановените срокове за 

разследване. Спазен е и срокът за произнасяне от прокурора,  установен в 

НПК. Не се установиха нарушения по движението на ДП.  

 

Пр. №1095/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Петър Симеонов. По ДП са спазени законноустановените срокове за 

разследване. Спазен е и законоустановения срок за произнасяне от 

прокурора. Не се установиха нарушения по движението на ДП.  

 

Пр. №712/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Петър Симеонов. По ДП са спазени законноустановените срокове за 

разследване. Срокът за разследване по ДП е удължен съобразно 

изискванията на НПК. Спазен е и срокът за произнасяне от прокурора,  

установен в процесуалния закон. Не се установиха нарушения по движението 

на ДП.  

 

Пр. №1012/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Петър Кръстев. По ДП са спазени законноустановените срокове за 

разследване. Спазен е и срокът за произнасяне от прокурора,  установен в 

процесуалния закон. Не се установиха нарушения по движението на ДП.  

 

Пр. №728/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Петър Кръстев. По ДП са спазени законноустановените срокове за 

разследване. Срокът за разследване по ДП е удължен съобразно 

изискванията на НПК, за назначаване на СОЕ и разпит на други свидетели. 

Спазен е и срокът за произнасяне от прокурора,  установен в процесуалния 

закон. Не се установиха нарушения по движението на ДП.  

 

Пр. №1025/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор  

Ангел Алексов. По ДП  е спазен двумесечния срок  за разследване. Към 

наблюдателната преписка е приложено и постановление на наблюдаващия 

прокурор за възлагане издирването на неустановения извършител. Спазен е и 
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срокът за произнасяне от прокурора,  установен в процесуалния закон. Не се 

установиха нарушения по движението на ДП.  

 

Пр. №723/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор  

Ангел Алексов. По ДП  е спазен двумесечния срок  за разследване. Спазен е 

и срокът за произнасяне от прокурора,  установен в процесуалния закон. Не 

се установиха нарушения по движението на ДП.  

 

Пр. №1059/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор  

Весела Младенова. По ДП  е спазен двумесечния срок  за разследване, както 

и срокът за произнасяне от прокурора,  установен в процесуалния закон. Не 

се установиха нарушения по движението на ДП.  

 

Пр. №892/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор  

Весела Младенова. По ДП  е спазен двумесечния срок  за разследване, както 

и срокът за произнасяне от прокурора,  установен в процесуалния закон. Не 

се установиха нарушения по движението на ДП.  

 

По проверените ДП не се установих писма, с които да е искана 

информация от органите на МВР, както и постановления за установяване и 

издирване на извършителя на инкриминираното деяние. 

 

Спрени ДП срещу ИИ. 

 

Пр. пр. 694/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Ангел Алексов. ДП е образувано с постановление 22.07.2009г. за 

престъпление по чл.213а, ал.1, пр.3, вр.чл.26 от НК. На 15.10.2009г. на 

основание чл.244, ал.1, т.3 е постановено спиране на ДП. В наблюдателната 

преписка не се съдържат писма, с които да е изискана информация от РУ 

МВР – Радомир за установяване на лицето. По делото няма данни за ОДИ. 

 

Пр. пр. 966/2006г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Ангел Алексов. ДП е образувано с постановление 09.08.2006г. за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Извършителят е обявен за издирване с 

бюлетин № 282 на ОДП – Перник. На 26.10.2006г. ДП е спряно. На 

15.01.2007г. наказателното производство е възобновено, като е дадено 

указание лицето да се обяви за ОДИ. С постановление от 04.01.2008г. 

наказателното производство е спряно. Цитиран е номер на телеграмата за 

ОДИ - № 18746/17.12.2007г. На 14.07.2009г. с постановление ДП е 

възобновено. 
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Пр. пр. 480/2009г. по описа на РП – Радомир.  Наблюдаващ прокурор 

Ангел Алексов. Постановление за образуване на ДП от 14.04.2009г. по 

чл.129, ал.2, пр.5, вр.ал.1 от НК. На 08.07.2009г. с постановление е спряно 

НП. Няма данни отсъстващият свидетел да е обявен за ОДИ. 

 

Пр. Пр. №615/2008г по описа на РП - Радомир. Наблюдаващ 

прокурор Ангел Алексов. ДП е образувано на 23.05.2009г. с постановление 

на прокурор Петър Кръстев по чл.159а, ал.2, т.2, пр.2 от НК. С постановление 

на ОП – Перник срокът за разследване е удължен с 1 месеца. На 05.09.2008г. 

е постановено спиране на НП. С рег. № 8965/18.08.2008г. на РУ МВР е 

поискано обявяване за местно издирване- бюл. № 220/2008г. На 24.10.2008г. 

е възобновено НП, тъй като лицето е издирено. С постановление от 

09.01.2009г. ДП е спряно, тъй като пострадалата е напуснала страната. Няма 

данни за ОДИ, както и за писма, с които да е искана информация за 

установяването й. 

 

Пр. Пр. № 1182/2009г по описа на РП - Радомир. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Весела Младенова по чл.159а от НК на 

01.10.2009г. срещу ИИ. На 14.12.2009г. е постановено спиране на НП на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Няма данни лицето да е обявено за ОДИ. 

На 16.02.2010г. РП – Радомир е изискала информация за резултата от 

издирването на лицето. С писмо 25.02.2010г. РУ  МВР – Радомир е 

уведомило РП – Радомир, че няма данни за завръщане на лицето в страната. 

 

Прекратени ДП. 

 

Пр. №1487/2008г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Петър Кръстев. ДП е докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК, като върху 

постановлението за привличане на обвиняем има подпис на прокурор. По ДП 

е направен и доклад по реда на чл.226, ал.1 от НПК. На 12.12.2008г. с 

постановление прокурор Кръстев е прекратил наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е указано същото да 

се изпрати на страните, както и, че подлежи на обжалване в 7 дневен срок 

пред първоинстанционния съд. Постановлението е съобщено на страните, 

обжалвано е и е потвърдено от РС – Радомир. 

 

Пр. № 795/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Ангел Алексов. Постановление за образуване на ДП  от 13.07.2009г, с което 

са дадени подробни указания по разследването. Доклад до наблюдаващия 
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прокурор е направен на 11.09.2009г., от същата дата е и заключителното 

постановление на разследващия орган. На 20.10.2009г. наказателното 

производство е прекратено с постановление на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е препис от същото да се изпрати на 

страните, както и възможността за обжалване. Към наблюдателната преписка 

са приложени разписки за съобщаване на постановлението. Същото е 

обжалвано пред РС – Радомир и потвърдено. 

 

Пр. №1152/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Петър Кръстев. Постановление за прекратяване по чл.243, ал.1, т.1 от НПК, 

вр.чл.9, ал.2 от НК, което е обжалвано пред РС – Радомир и потвърдено. 

 

Пр. № 1952/2006г. по описа на РП – Радомир. ДП е започнато на 

15.12.2006г. срещу НИ за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, пр.2, вр.чл.342, 

ал.1 от НК. С постановление на прокурор Ангел Алексов от 21.04.2007г. 

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

тъй като видно от приложената по дознанието докладна записка от служител 

от 02 РУ – СДП при извършената проверка на адреса се е установило, че от 

2002г. лицето А.П., който е управлявал товарния автомобил, участник в 

ПТП, разпитан до този момент в качеството на свидетел, не живее на адреса. 

Направена е справка в масивите на МВР, при което е установено, че А. П. 

няма друга адресна регистрация. С бюл. 096/2007г. лицето е обявено за 

местно издирване без резултат, поради което е поискано да бъде обявен и за 

ОДИ. Видно от справка рег. №4393/12.04.2007г. изготвена от дознател 

Ивелина Христова при РУ МВР – гр. Радомир, същата е предложила лицето 

А. П. да бъде обявен за ОДИ. От приложените в наблюдателната преписка 

материали е видно, че СДП с писмо от 23.04.2008г.  е уведомила ГД 

„Охрана” –Областно звено гр. София, че предава лицето П. с наложена мярка 

за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД №8210/2005г. на СРС, 

НК, 103 състав. Писмото на СДП е постъпило в ОДП – Перник на 

08.05.2008г. На 10.05.2008г. прокурор Алексов  е възобновил спряното ДП. 

Същият е приел, че е възникнала необходимост от извършване на 

допълнителни действия по разследването, при които да се издири 

извършителя на деянието А. П. На 14.07.2008г. Петър Симеонов – Районен 

прокурор при РП – Радомир е постановил спиране на ДП. От 

обстоятелстванета част на постановлението е видно, че  при извършената 

справка в информационните масиви на МВР е било установено, че П. се 

намира в затвора в гр. София във връзка с наложена му мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” по друго ДП. С постановление от 

10.05.2008г. РП – Радомир е възобновила производството по дознанието и е 
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разпоредила на съответните служби да приведат П. в ареста в гр. Перник за 

извършване на ПСД. Видно от писмо на Началника на затвора в гр. София от 

25.06.2008г. А.И. П. вече не се е намирал затвора, тъй като на същият е била 

изменена мярката за неотклонение „Задържане под стража” в „Парична 

гаранция” и е бил освободен от затвора на 22.05.2008г. На 10.07.2008г. П. 

отново бил обявен с бюлетин на МВР за издирване. Със справка от 

24.07.2008г. дознател Огняна Павлова от РУ МВР – Радомир отново е 

поискала П. да бъде обявен за ОДИ. С постановление от 26.06.2009г. 

наказателното производство е възобновено и с постановление 08.09.2009г. е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.2 от НПК т.е 

поради амнистия. 

 

Пр.пр. 1190/2007г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Весела Младенова. С постановление от 30.08.2007г. е възложено на 

началника на РУ МВР- Радомир извършване на проверка „с оглед евентуално 

извършено деяние по чл.193а от НК”. Определен е срок за извършване на 

проверката от 20 дни. Дадени са следните бланкетни указания „ 1.Да се 

установи фактическата обстановка. 2. Да се снемат писмени обяснения.3. 

Да се изискат и приложат необходимите документи.” На 22.10.2007г. 

прокурор Младенова е отказала да образува ДП. Отказът да се образува ДП е 

обжалван и отменен от ОП – Перник, като преписката е входирана в РП – 

Радомир на 23.11.2007г. С постановление от 11.12.2007г. е назначена 

допълнителна проверка, като е определен срок за изпълнение от 10 дни. С 

постановление от 16.01.2008г. е отказано образуване на ДП. С постановление 

от 10.06.2008г. ОП – Перник е отменила постановлението за отказ да се 

образува ДП на РП – Радомир от 16.01.2008г. С постановление от 

21.08.2008г. е образувано ДП за престъпление по чл.293а от НК. В 

постановлението са дадени указания до разследващия орган, едно от които е 

„да се изготви искане до Административен съд – гр. Перник за разкриване 

на сведения, представляващи данъчно – осигурителна информация”. В 

искане, изготвено от прокурор Младенова  на 08.10.2008г. до ОП – Перник 

по чл.234, ал.3 от НПК е посочено, че предстои  изготвяне на искане до 

Административен съд – гр. Перник, за разкриване на сведения, 

представляващи данъчно – осигурителна информация. С постановление от 

15.10.2008г. на прокурор Николай Цветков  ОП - Перник  е уважила 

искането, като е приела, че са налице обективни причини, обосноваващи 

необходимостта от удължаване на срока за разследване. С постановление от 

04.02.2009г. прокурор Младенова е прекратила НП на основание чл.243, ал.1, 

т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. По жалба на една от страните РС – Радомир е 

образувал ЧНД №55/2009г. и с Определение № 28/26.02.2009г. е отменил 
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постановлението на РП – Радомир от 04.02.2009г. и делото е върнато за 

изпълнение на указанията, дадени в мотивите. С постановление от 

01.04.2009г. прокурор Младенова е дала указания до разследващия орган в 

изпълнение акта на съда. През май 2009г. прокурор Младенова е направила 

ново искане до ОП – Перник за продължаване на срока за разследването. С 

постановление от 11.09.2009г. НП отново е прекратено на същото основание. 

Постановлението е обжалвано и с Определение №216/12.10.2009г. по ЧНД № 

451/2009г. РС – Радомир е потвърдил същото. С Определение № 

54/02.11.2009г. по ВЧНД № 390/2009г. ОС – Перник е отменил 

определението на РС – Радомир и е върнал делото за продължаване на 

действията по разследването с указания. С постановление от 18.11.2009г. 

прокурор Младенова е дала указания до разследващия орган. С 

постановление от 02.03.2010г. НП отново е прекратено. С Определение № 

60/19.03.2010г. по ЧНД 119/2010г. РС – Радомир е потвърдил 

постановлението на РП – Радомир от 02.03.2010г. Към датата на проверката 

от ИВСС този съдебен акт още не бе влязъл в сила. 

По този ред производство по пр. пр. 1190/2007г. съдържаща  и ДП 

560/2007г. се е развило в периода 22.08.2007г. до 13.03.2010г., като към тази 

дата все още не е решено окончателно. 

 

Досъдебни производства с искания за удължаване на срока за 

разследване. 

 

Пр. № 720/2009г. по описа на РП – Радомир. ДП е образувано на 

03.06.2009г. за престъпление чл.293 от НК. На 23.07.2009г. е изготвено 

предложение от разследващия полицай за удължаване срока за разследване, 

въз основа, на което наблюдаващия прокурор е направил искане до ОП – 

Перник. С постановление от 24.07.2009г. ОП – Перник е удължила срока за 

разследване по ДП с 2 месеца т.е. до 03.10.2009г.  

 

Пр. № 570/2009г. по описа на РП – Радомир. Наблюдаващ прокурор 

Ангел Алексов- ДП е започнато на 05.05.2009г. по чл.127, ал.1 от НК. На 

22.06.2009г. е направено искане за удължаване на срока за разследване, което 

не е конкретизирано. ОП – Перник е уважила искането, като е удължила 

срока за разследване с два месеца. На 14.08.2009г. на основание чл.24, ал.1, 

т.1 от НПК ДП е прекратено с постановление. 

 

Бе констатирано, че направените искания за удължаване на срока за 

разследване по пр.пр.618/2009г., пр.пр.151/2009г. и пр.пр. 339/2009г. са 

бланкетни. 
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          Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от РП – Радомир 

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 – Радомир са внесени общо 64 обвинителни акта.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 3 бр., от 

които с разпореждане - 2бр. и с определение - 1бр.  

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 57бр. Брой 

осъдителни присъди по общия ред - 34бр., брой осъдителни присъди по Глава 

ХХVІІ  от НПК /чл.371 и сл./ - 4бр., брой споразумения в хода на съдебното 

следствие 17бр., брой на оправдателните присъди по общия ред  - няма.  

Внесените споразумения в съда по чл.381 от НПК през 2009г. са общо 

57бр. Брой одобрени от съда споразумения общо 59бр.,1бр. споразумение не е 

одобрено и е върнато на прокурора поради това, че обвиняемият е заявил, че 

не желае да бъде одобрявано. 

През 2009г. в РС – Радомир са внесени 11бр. 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, от които 13бр. са 

уважени и 1бр. е върнато от съда. 

През 2009г. прокурорите от РП – Радомир са осъществили общо 255бр. 

участия в съдебни заседания по наказателни дела. 

Районният прокурор на РП – Радомир изготвя периодично справки – 

анализи на върнатите от съда дела, които се изпращат в ОП – Перник.  

В отделна папка се съхраняват актовете на съда за връщане на делата, 

както и анализите. 

Прокурорските дела са комплектовани с всички материали, които са 

подредени по раздели - предпроцесуални действия, свидетелски показания, 

друга документация. Тази прегледност улеснява наблюдаващия прокурор в 

хода на съдебната фаза. 

 Протестите се съхраняват в отделна папка, същите се подават в срок, 

мотивирани са и отговарят на изискванията на НПК. 

През 2009г. РП – Радомир не отчитат проблеми свързани с подготовка 

и участия в съдебни заседания. Делата по внесените от РП – Радомир 
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прокурорски актове се насрочват в едномесечен срок, като над 90% от делата 

в съдебна фаза приключват в двумесечен срок от насрочването им. Няма 

констатирани случаи на необосновано пренасрочване и отлагане на внесени 

дела за разглеждане в съдебната фаза.   

  

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2009г. дейността на РП – Радомир по изпълнение на присъдите и 

другите принудителни мерки е осъществявана при добра организация, 

съобразена с НПК, ЗИН и Указание № И -31/2002г. на ВКП. Срочността е 

спазена за всички приведени в изпълнение присъди, като това е станало от 

прокурора в срок.  

Този надзор се осъществява от прокурор Петър Кръстев, който се 

справя отлично със задълженията си. 

През 2009г. са приведени в изпълнение 108бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието - няма. 

Води се редовно книга за изпълнение на присъдите. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

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

46бр. Предявени граждански искове от прокурор –няма. Обжалвани съдебни 

решения от прокурор – няма.  

  

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от РП – Радомир 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

  

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА 

  

На подготвителния етап на комплексната планова проверка бе изискана 

справка относно предстоящата тематична проверка. Бе представена 

информация, че през 2009г. в РП – Радомир са образувани преписки и ДП за 

измами и документни престъпления с невижими имоти -3бр. Същите бяха 

проверени на място. 

 

Пр. пр.342/2009г. по описа на РП – Радомир. ДП №144/2009г. по 

описа на РУ МВР – Радомир. Наблюдаващият прокурор Петър Кръстев е 

образувал ДП на 13.05.2009г. срещу Д. И.Г., който в гр. Радомир на 
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12.02.2008г. се е ползвал от неистински документ с невярно съдържание, 

когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна 

отговорност, престъпление по чл. 316 от НК. По делото безпорно е 

установено, че съдружници в „….” ООД са три лица – Г., М. и М., като 

съответно първите двама са собственици на повече от ¾ от капитала на 

дружеството. От Агенция по вписванията свид. М. установила, че имотът на 

„.ООД е продаден на фирма „..” ООД, като сделката е изповядана пред 

нотариус Е. Д., който й представил документите, сред които и протокол от 

проведено общо събрание на фирма „…” ООД, в който било отразено, че тя е 

присъствала на общото събрание и се е подписала в протокола. Видно от 

заключението на съдебно – графичната експертиза подписът на името на Е. 

М. в протокол от общо събрание на съдружниците на фирма „..” ООД от 

11.02.2007г. не представлява автентичния подпис на същата. Производството 

е прекратено от 25.09.2009г. на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. Прокурор 

Кръстев е приел, че в случая е налице извършено престъпление от частен 

характер, което се преследва по тъжба на пострадалия – съдебен ред. На 

28.10.2009г. в РС – Радомир е постъпила жалба от Е. М., срещу 

постановлението за прекратяване на производството. С Определение 

№264/22.12.2009г. по ЧНД №575 по описа на съда за 2009г. е оставена без 

разглеждане жалбата, като депозирана от лице без правен интерес, което я 

прави процесуално недопустима. На 01.03.2010г. преписка № 342/2009г. по 

описа на РП – Радомир е изпратена в ОП – Перник. 

 

Пр. пр. № 242/2009г.  по описа на РП – Радомир. С постановление от 

23.04.2009г. на наблюдаващия преписката прокурор Петър Симеонов е 

разпоредено извършване на предварителна проверка с оглед данни за деяние 

по чл.308, ал.1 от НК. Дадени са конкретни указания до началника на РУ 

МВР – Радомир и е определен срок от 20 дни. На 18.05.2009г. е изпратено 

напомнително писмо до РУ МВР – Радомир, с което се иска незабавно 

изпращане на преписката с извършена проверка. На 01.06.2009г. е изпратено 

второ напомнително писмо. Преписката е изпратена от РУ МВР – Радомир  

на 24.06.2009г. и входирана в РП на 26.06.2009г. На същата дата е образувано 

ДП № 220/2009 срещу В.А. Я. от с…..., общ. Земен за това, че през месец 

юли  2002г. в с….общ. Земен, в качеството на длъжностно лице- кметски 

наместник на с. …. в кръга на службата си съставил официален документ  

/удостоверение за наследници/, в който удостоверил неверни обстоятелства с 

цел да бъде използван този документ като доказателство за тези 

обстоятелства или изявления – престъпление по чл.311, ал.1 от НК. В хода на 

разследването е  повдигнато и предявено обвинение на В. С. Г. за 

престъпление по чл.313, ал.1 от НК.Срокът за разследване е удължен от ОП – 
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Перник с два месеца. Изготвен е доклад по реда на чл.226, ал.1 от НПК. На 

06.11.2009г. е внесен  обвинителен акт в РС - Радомир срещу двамата 

обвиняеми. На 17.12.2009г. е проведено съдебно заседание по НОХД №  510 

по описа на съда за 2009г. По искане на защитата на подсъдимите и без 

противопоставяне на представителя на прокуратурата, съдът е счел, че 

делото следва да бъде разгледано по реда на Глава ХХV от НПК, като 

предвид разпита, които е следвало да бъде направен на вещото лице, делото е 

отложено и насрочено за 26.01.2010г., за която дата  е следвало да се призове 

вещото лице, изготвило експертизата по ДП. С Определение № 

2/04.01.2009г. по НОХД  № 510/2009г. съдът е констатирал, че по отношение 

на обвинението на В. Г. в обстоятелствената част на ОА е отбелязано „ че на 

06.07.2006г. същата е подала молба – декларация при кметския наместник на 

с. ….и с…..– В..Я. В диспозитива на ОА  е посочена датата - 06.07.2009г., 

това разминаване води до неяснота на обвинението, тъй като съгласно 

разпоредбата на чл.246, ал.1 пр.2 от НПК в обстоятелствената част на 

обвинението следва да бъде посочено точно времето на извършване на 

престъплението.” Съдът е приел, че е нарушено правото на защита на 

подсъдимата и на основание чл.249, ал.1, вр.чл.248, ал.2, т.3 от НПК  е 

прекратил производството по НОХД № 510/2009г., като е върнал делото на 

РП – Радомир за конкретизация в обвинителния акт на датата на извършване 

на деянието от подсъдимата В. Г.. С постановление от 15.01.2010г. 

Районният прокурор на РП – Радомир, Петър Симеонов, на основание чл.243, 

ал.1, т., вр.чл.24, ал.1, т.3  от НПК е прекратил воденото срещу В. 

Г.наказателно производство за престъпление по чл.313, ал.1 от НК, поради 

изтекла абсолютна давност, а срещу В. Я. ДП е прекратено на основание  

чл.243, ал.1,т.1 от НПК, за престъпление по чл.311, ал.1 от НК. 

 

Пр. пр. № 243 /2009г. по описа на РП – Радомир.  По ДП 97/2009г. по 

описа РУ МВР – Радомир е повдигнато обвинение срещу Д. И. Н. за това, че 

на 25.02.2008г. в гр. Радомир, РС – Радомир в съдебно заседание от 

25.08.2008г. по гр. дело № 375/2007г., като свидетел устно съзнателно е 

потвърдил неистина, а именно, че В. Т. Г.е написал саморъчно завещание в 

с….., общ. Радомир – престъпление по чл.290, ал.1 от НК. По същият текст е 

и обвинението на Р. А. М. и Г. И. М. Повдигнато е обвинение и срещу С. М. 

Г. по чл.309, ал.1 от НК за това, че през месец юни 2006г. е съставила 

неистински частен документ /саморъчно завещание/ от името на В. Т.Г. С 

първите трима обвиняеми е постигнато споразумение на 02.11.2009г. за 

решаване на НП, на основание чл.381, ал.1 от НПК, което е одобрено от РС – 

Радомир,  а по отношение обвиняемата Г. на 03.11.2009г. прокурорът е 
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внесъл предложение в РС – Радомир по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК. На 

14.12.2009г.  РС – Радомир е наложил на Г. наказание „глоба”. 

 

През 2009г. в РП – Радомир няма наблюдавани преписки и ДП 

образувани в предходни години с предмет „имотни измами”.  

 

Предвид ограничения брой ДП, образувани с предмет „имотни 

измами” в РП-Радомир,  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 : 

   В РП – Радомир са създадени отлични условия за работа, както на 

прокурорите така и на съдебни служители. 

   Всички книги и регистри и дневници в РП – Радомир се водят редовно, 

в съответствие с Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.   

   Проверките по преписките не се изършват в указаните във 

възлагателните постановления  срокове. Тези срокове не са продължават в 

съответствие с Указание 281/2006г. на Главния прокурор на РБългария.  

Въпреки изпратените многобройни напомнителни писма до РУ МВР – 

Радомир, някои от преписките не се изпращат своевременно в прокуратурата. 

Във възлагателните постановления не се дават достатъчно ясни и конкретни 

указания по отношение на обстоятелствата, които следва да бъдат изяснени, 

което води до назначаване на допълнителни проверки. Прокурорите от РП – 

Радомир се произнасят по преписките в установения срок.  

   Всички ДП в РП – Радомир са решени от прокурорите в законния 

едномесечен срок за произнасяне. От извършената проверката на някои ДП, 

по които са направени искания за продължаване на срока за разследване по 
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чл.234, ал.3 от НПК, може да се направи изводът, че в преобладаващата част 

от случаите не е налице правна и фактическа сложност на делото. В някои 

случаи се установи липса на ритмичност при  извършване на  действия по 

разследването, което води до невъзможността разследването да приключи в 

двумесечния срок, а от там  и до  удължаване на сроковете. Установи се също 

така, че при някои от проверените ДП, направените искания за удължаване 

на срока за разследване са бланкетни, като в тях не са изчерпателно посочени 

действията по разследването, които са извършени до този момент, както и 

тези, чието извършване предстои и с оглед, на които се иска продължаване на 

срока за разследване. При някои от спрените ДП на основание чл.244, ал.1, 

т.3 от НПК се установи, че лицата не се обявяват своевременно за ОДИ, а 

някои от тях изобщо не са били обявавани за издирване. В РП – Радомир 

няма образувани ДП срещу известен извършител, които да са прекратени по 

давност. Няма просрочени ДП. 

  Установи се, че в РП – Радомир се извършват доклади по реда на чл.219, 

ал.1 от НПК, с които се съгласува постановлението за привличане на 

обвиняем. Извършват се и доклади по реда на чл.226, ал.1 от НПК, преди 

предявяване на материалите по разследването по досъдебното производство.  

 

  В резултат на повишаване качеството на разследване и контрола по него, 

осъществяван от прокурорите в РП – Радомир, през 2009г. рязко е намалял  

броят на върнатите от съда дела в сравнение с предходни години. 

Относителният дял на върнатите дела / 5бр./  спрямо общо внесените актове в 

съда е 3.79% , като няма случаи на неправилно връщане на актове от съда. За 

2009г. има две оправдателни присъди, по които са внесени два протеста и 

същите са уважени. Тези показатели отразяват подобряване на качеството на 

прокурорската дейност по наказателно – съдебния надзор в РП – Радомир. 

Проверката също така установи, че до настоящия момент за 2010г. са върнати 

от съда 8 бр. дела, което е една неблагоприятна тенденция. Следва да се 

набележат необходимите мерки за преодоляване на тази негативна тенденция. 

  

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

необходимо да даде следните 

    

  ПРЕПОРЪКИ: 

 

  1.Да се въведе  вътрешна разносна книга, в която срещу подпис на 

всеки прокурор и деловодител да се отразява движението на преписките 
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и делата, съобразно чл.5, ал.6, т.2  от Инструкцията за деловодната 

дейност и документооборота в Прокуратурата на РБългария. 

 

2.Наблюдаващите прокурори при РП – Радомир да дават конкретни и 

ясни указания в постановленията, с които възлагат извършването 

проверки на органите на МВР, както и да осъществават контрол върху 

тяхното изпълнение. При назначаване и извършване на проверките да се 

спазва Указание № 261/06.12.2008г. на Главния прокурор на РБългария. Да 

се организират работни съвещания с ограните на МВР с оглед 

подобряване на координацията на работата по преписките.  

  

3.Исканията за продължаване на срока за разследване по ДП да се 

изготвят само при наличие на фактическа и правна сложност по 

делото, като в същите се конкретизират действията по разследване, 

които са извършени до момента, както и тези, които предстоят да 

бъдат извършени и за които се иска удължаването му. При 

необходимост по ДП да се изготвят следствено – календарни планове, с 

оглед подобряване на ритмичността при извършване на действията по 

разследването.  

 

4.Наблюдаващите прокурори да постановяват спиране на 

досъдебното производство само ако са извършени всички действия по 

разследването и всички действия по издирване на неустановените лица, 

както и да осъществяват ефективен контрол по отношение на 

обстоятелството  дали тези  лица са били обявени за ОДИ от органите 

на МВР.  

 

5.Наблюдаващите прокуорори, чиито дела са върнати от съда поради 

допуснати процесуални нарушения,  да изготвят становища, в които да 

излагат собственото си виждане относно връщането на тези дела.  

 

6.Административният ръководител на РП – Радомир, след като 

извърши анализ на дейността на наблюдаващия прокурор Весела 

Младенова по преписка 1190/2007г. по описа на РП – Радомир, да изведе 

причините, поради които производството е протекло от 2007г. до 

настоящия момент и все още не е приключило окончателно и в случай, 

че приеме, че вина за това има прокурор Весела Младенова,  на основание 

чл.327 от ЗСВ  да  й „обърне внимание” за забавяне на производството. 

На същото основание да ”обърне внимание” на прокурор Весела 

Младенова за даването на бланкетни указания в постановленията за 
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възлагане на проверки по преписки, посочени в констативната част на 

настоящият акт.   

 

 7. Административният ръководител на РП – Радомир да извърши 

проверка на преписка № 1952/2006г. по описа на РП – Радомир, 

прекратена на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.2 от НПК. Да 

установи причината, поради която лицето А. И.П., който е следвало да 

бъде привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 834/2006г. не е могъл 

да бъде осигурен за явяване по ДП въпреки, че е бил обявен за ОДИ, след 

като е бил задържан в СЦЗ по друго наказателно производство. При 

необходимост да предприеме действия за недопускане за в бъдеще на 

подобни случаи.  

 

8. Окръжна прокуратура – Перник да изиска и да извърши служебна 

проверка на пр. пр. № 306/2007г. по описа на РП – Радомир, с цел 

установяване на допуснати нарушения по движението й. Да се 

установи е ли е налице бездействие на наблюдаващия прокурор по ДП № 

113/2007г. по описа на РУ МВР – Радомир, районния прокурор Петър 

Симеонов в периода от спиране на наказателното производство на 

07.05.2007г. на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК до неговото 

възобновяване с постановление от 12.10.2009г. и дали същият е 

осъществил контрол върху обявяването на издирваното лица за ОДИ по 

установения ред.  

 

9. Окръжна прокуратура-Перник да изиска  пр. пр. № 342/2009г.  по 

описа на РП – Радомир и да  извърши служебна проверка относно това, 

дали в хода на досъдебното производство по ДП 144/2009г. по описа на 

РУ МВР - Радомир са събрани всички необходими доказателства и дали 

е извършен обстоен анализ на всяко едно доказателство по отделно  и в 

тяхната съвкупност, с оглед пълно и всестранно изясняване на 

фактическата обстановка и установяване наличие на предпоставките 

за прекратяване на наказателното производство, още повече, че в 

постановлението за прекратяване от 25.09.2009г. не е визирано 

конкретното основание по чл.24, ал.1 от НПК.    

         Срок за изпълнение на препоръките – 45 дни. 

         За препоръките по т.т.8 и 9 – срокът е 60 дни.  

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

Административният ръководител на Районна прокуратура – гр. Радомир 

следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в 

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

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Перник 

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.Радомир. 

         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. 

         На основание чл.198 ал.1 т.5 от ЗСВ Административният ръководител 

на РП-Радомир да приобщи към личните кадрови досиета на прокурорите 

конкретните констатации за тях в настоящия акт, които да се вземат предвид 

при атестирането им. 

 

         Административният ръководител да запознае прокурорите от Районна 

прокуратура – гр.Радомир с резултатите от извършената планова проверка.  

         Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Перник, за сведение, и за изпълнение на препоръките 

по т.т.8 и 9. 

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

 

                     

            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 34/09.03.2010г. на Главния инспектор на ИВСС; 

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

Радомир 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. 

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

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

 



27 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

      ВАСИЛ ПЕТРОВ 


