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

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2015 г. и Заповед № ПП-
01-58/23.06.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-58/23.06.2015 г. на Главния 
инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 
Албена Кузманова и експерти: Иван Тенчев и Соня Стайкова. 

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 за периода 2013 и 2014 г., изпълнение на 
препоръките, дадени от ИВСС, след предходната комплексна проверка на РП 
– Перник. 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 
от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 
Годишния отчетен доклад за 2013 г. и 2014 г. на Районна прокуратура – 
Перник, изискване и предоставяне от Районна прокуратура - Перник на 
справки, относно: организацията на административната дейност на 
прокуратурата /справка №1/, организацията на образуването и движението на 
преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението на 
досъдебните, бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията 
на съдебния надзор /справка № 4/. Справките включват данни за 2013 г. и 
2014 г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия 
период.  

  
 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 
 
І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 
 
І. 1. Щатна осигуреност и материална база.  
 
 1.1. Прокурори: 
2013 г.: 
1. Общ брой прокурори: 13 броя: 

• Административен ръководител – Районен прокурор 
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• Зам. на административния ръководител – Зам. районен прокурор 
– 1 брой      

• Прокурор – 9 броя 
• Младши прокурор – 2 броя 

                    
От тях работили през годината  –  11 бр. прокурори: Бисер Ковачки, 

Кремена Господинова, Цветелина Евтимова, Красимир Първанов, Калин 
Стоилов, Росица Ранкова, Дилян Деянов /до 26.11.2013 г. – когато е 
преместен в СП – София/.  

На 25.06.2013 г. е встъпила в длъжност младши прокурор Мирослава 
Чифчиева, а на 01.10.2013 г. се е върнала от отпуск по майчинство Мария 
Милушева. 

През 2013 г. командировани в РП Перник за по три месеца са били 
двама прокурори от РП Радомир – Светослав Петров и Петър Кръстев. 

 
Брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец: 6 бр. 

прокурори: 
• През цялата година са отсъствали Аделина Алексиева и Даниела 

Банкова, поради отпуск за бременност и раждане. 
• В отпуск за бременност и раждане до 30.06. 2013 г. е била и 

Мария Милушева, след което до края на месец септември 2013 г. 
е ползвала платеният си годишен отпуск. 

• В продължителен отпуск за бременност и раждане до 08.01. 2013 
г. е била и Росица Ранкова, след което е ползвала платеният си 
годишен отпуск до 06.03.2013 г. 

• През цялата година в СГП е бил командирован Цветослав Вергов, 
след което, считано от 26.11.2013 г., заедно с Дилян Деянов са се 
преместили в СП София. 

 
2. Незаети щатни бройки за прокурори:  в началото на 2013 г. – една 

незаета щатна бройка за прокурор и една за младши прокурор; в края на 
годината - общо три незаети щатни бройки за прокурор.  

 
2014 г.: 
1. Общ брой прокурори: 13 броя: 

• Административен ръководител – Районен прокурор 
• Зам. на административния ръководител – Зам. районен прокурор 

– 1 брой      
• Прокурор – 9 броя 
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• Младши прокурор – 2 броя 
                       
От тях работили през годината –  10 бр. прокурори: Бисер Ковачки, 

Аделина Алексиева, Кремена Господинова, Цветелина Евтимова, Красимир 
Първанов, Калин Стоилов, Мария Милушева, Росица Ранкова, Даниела 
Банкова, Мирослава Чифчиева; 

 
 Брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец: двама: 
Даниела Банкова, поради ползван платен годишен отпуск през първите три 
месеца на годината /след отпуск по майчинство/, както и Кремена 
Господинова – ползван отпуск поради временна неработоспособност, 
считано от 10.02.2014 г. до 09.04.2014 г. 

 
2. Незаети щатни бройки за прокурори – общо три незаети щатни 

бройки: две прокурорски бройки и една за младши прокурор.  
 
1.2. Администрация - общ брой служители и конкретно заети 

длъжности: 
Общият брой служители в РП Перник през 2013 и 2014 г.е 16 и всички 

длъжности са заети: 
• 1 бр. съдебен администратор 
• 1 бр. административен секретар, който считано от 01.08.2014 г. 

е преназначен на длъжност Завеждащ служба „Регистратура и 
деловодство“  

• 1 бр. главен счетоводител 
• 1 бр. старши специалист – счетоводител и касиер 
• 2 бр. съдебен секретар, като считано от 01.08.2014 г. едната 

бройка е трансформирана в длъжност „Системен 
администратор“ 

• 8 бр. съдебен деловодител 
• 1 бр. шофьор – считано от 01.08.2014 г. преназначен на 

длъжност „Шофьор и поддръжка сгради“ 
• 1 бр. призовкар 

 
Промените в длъжностите на съдебните служители са извършени на 

база утвърдена нова структура на администрацията на РП Перник, приета с 
Решение на ВСС по Протокол № 32/10.07.2014 г. и утвърдено от ГП на РБ и 
влязло в сила на 01.08.2014 г. длъжностно разписание на служителите в РП 
Перник. 
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1.3. Материална база:   
РП Перник се помещава в сградата на Съдебната палата в гр. Перник. 

Прокурорите работят по двама в кабинет и свободни помещения няма. 
Служителите са по петима в кабинет.  

 
І. 2. Книги, регистри и дневници, водени в прокуратурата: 
В РП Перник за 2013 г. се водят 26 бр. книги, а за 2014 г. – 28 бр., като 

през 2014 г. е започнало воденето на следните две книги:  дневник по 
международната дейност и регистър на МПС, иззети като веществени 
доказателства по досъдебни производства. 

От тях: 
• водени на основание ПОДАПРБ /отм./ и на ПАПРБ:  Входящи 

дневници; Изходящ дневник; Азбучници по входящите 
дневници; Заповедна книга; Разносна книга; Вътрешни разносни 
книги – Доклад на прокурорите; Разносна книга; Описна книга на 
досъдебните производства; Азбучник на описната книга на 
досъдебните производства; Описна книга по НСН по 
обвинителни актове; Описна книга по НСН по споразумения; 
Описна книга по НСН по предложения за освобождаване от 
наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание /по чл.78а от НК/; Азбучници към книгите за 
обвинителните актове, предложенията за споразумение и за 
освобождаване от наказателна отговорност; Книга за изпълнение 
на присъдите; Азбучник към книгата за изпълнение на 
присъдите; Книга за изпълнение на присъдите по делегация; 
Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите по делегация; 
Книга за предложенията за принудително лечение; Книга за 
веществените доказателства; Касова книга; Книга за положен 
извънреден труд; 

 
• водени по указание на ВКП – Регистър на лица с 2 и повече 

досъдебни производства; регистър на МПС, иззети като 
веществени доказателства по досъдебни производства. 

                  
• водени по собствена преценка - Регистър на лицата, срещу 

които са образувани досъдебни производства; Регистър на лицата 
с влезли в сила присъди, получени за изпълнение в РП - Перник; 
Деловодни таблици /Excel/ по преписки и досъдебни 
производства; График за участие на прокурорите в съдебни 
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заседания /таблица – Еxcel и на хартиен носител/; Регистър на 
печатите; дневник по международната дейност. 

 
От тях:  

• водени на хартиен носител - Входящи дневници; Изходящ 
дневник; Азбучници по входящите дневници; Заповедна книга; 
Разносна книга; Вътрешни разносни книги – Доклад на 
прокурорите; Разносна книга; Описна книга на досъдебните 
производства; Азбучник на описната книга на досъдебните 
производства; Описна книга по НСН по обвинителни актове; 
Описна книга по НСН по споразумения; Описна книга по НСН 
по предложения за освобождаване от наказателна отговорност и 
налагане на административно наказание /по чл.78а от НК/; 
Азбучници към книгите за обвинителните актове, предложенията 
за споразумение и за освобождаване от наказателна отговорност; 
Книга за изпълнение на присъдите; Азбучник към книгата за 
изпълнение на присъдите; Книга за изпълнение на присъдите по 
делегация; Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите по 
делегация; Книга за предложенията за принудително лечение; 
График за участие на прокурорите в съдебни заседания; Книга за 
веществените доказателства; Регистър на лица с 2 и повече 
досъдебни производства; Регистър на печатите; Касова книга; 
Книга за положен извънреден труд 

 
• водени на електронен носител - Регистър на лицата, срещу 

които са образувани досъдебни производства; Регистър на лицата 
с влезли в сила присъди, получени за изпълнение в РП - Перник; 
Деловодни таблици / на Excel/ по преписки и досъдебни 
производства; График за участие на прокурорите в съдебни 
заседания /таблица на Еxcel/;  Регистър на лица с 2 и повече 
досъдебни производства; Дневник по международната дейност; 
Регистър на МПС, иззети като веществени доказателства по 
досъдебни производства. 

 
В РП Перник са проверени следните книги и дневници: 
Входящ дневник: 
Том 1:  
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 13.11.2012 г. от 

№ 3601 от 2012 г. и е приключен на 13.02.2013 г. с № 500 на 2013 г.; не е 
прономерован, но е   прошнурован. Не са поставени  печат на РП – Перник и 
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подпис на длъжностно лице. Води се прегледно, информацията по графите 
е пълна, установява се наличието на много нетрайно закрепени листчета. 
Дневникът не е приключен по надлежния ред. Липсват данни за извършвани 
проверки по дневника.  

Том 2:  
Водената книга е по образец. Дневникът  е започнат на 13.02.2013 г. от 

№ 501 и е приключен на 14.05.2013 г.  с № 1450. Не е прономерован, но е   
прошнурован. Не са поставени  печат на РП – Перник и подпис на 
длъжностно лице. Воден е прегледно, информацията по графите е пълна. 
Дневникът не е приключен по надлежния ред. Липсват данни за извършвани 
проверки по дневника.  

Том 3: 
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 14. 05.2013 г. от 

№ 1451 и е приключен на 06.08.2013 г.  с № 2350. Не е прономерован, но е   
прошнурован. Не са поставени  печат на РП – Перник и подпис на 
длъжностно лице. Води се прегледно, информацията по графите е пълна, 
установява се наличието на много нетрайно закрепени листчета. Дневникът 
не е приключен по надлежния ред. Има възможност за дописване по 
дневника – установени са 10 празни страници. Липсват данни за извършвани 
проверки по дневника.  

Том 4: 
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 06.08.2013 г. от 

№ 2351 и е приключен на 12.11.2013 г.  с № 3250. Не е прономерован, но е   
прошнурован. Не са поставени  печат на РП – Перник и подпис на 
длъжностно лице. Води се прегледно, информацията по графите е пълна, 
установява се наличието на много нетрайно закрепени листчета. Дневникът 
не е приключен по надлежния ред. Има възможност за дописване – налице 
са няколко празни страници. Липсват данни за извършвани проверки по 
дневника.  

Том 5: 
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 12.11.2013 г. от 

№ 3251 на 2013 г. и е приключен на 06.02.2014 г.  с № 450. Не е 
прономерован, но е   прошнурован. Не са поставени  печат на РП – Перник и 
подпис на длъжностно лице. Води се прегледно, информацията по графите 
е пълна. Дневникът не е приключен по надлежния ред. Има възможност за 
дописване  –  две от  страниците са празни. Липсват данни за извършвани 
проверки по дневника.  

Том 6: 
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 07.02.2014 г. от 

№ 451 и е приключен на 12.05.2014 г. с № 1400. Не е прономерован, но е   
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прошнурован. Не са поставени  печат на РП – Перник и подпис на 
длъжностно лице. Води се прегледно, информацията по графите е пълна. 
Дневникът не е приключен по надлежния ред. Има възможност за 
дописване. Липсват данни за извършвани проверки по дневника.  

Том 7: 
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 13.05.2014 г. от 

№ 1401 и е приключен на 27.08.2014 г. с № 2350. Не е прономерован, но е   
прошнурован. Не са поставени  печат на РП – Перник и подпис на 
длъжностно лице. Води се прегледно, информацията по графите е пълна. 
Дневникът не е приключен по надлежния ред. Липсват данни за извършвани 
проверки по дневника.  

Том 8: 
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 26.08.2014 г. от 

№ 2351 и е приключен на 12.12.2014 г. с № 3270. Не е прономерован, но е   
прошнурован. Не са поставени  печат на РП – Перник и подпис на 
длъжностно лице. Води се прегледно, информацията по графите е пълна. 
Дневникът не е приключен по надлежния ред. Има възможност за 
дописване. Липсват данни за извършвани проверки по дневника.  

Том 9: 
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 13.12.2014 г. от 

№ 3271г. и е приключен на 24.03.2015 г. с № 800. Не е прономерован, но е   
прошнурован. Не са поставени  печат на РП – Перник и подпис на 
длъжностно лице. Води се прегледно, информацията по графите е пълна. 
Дневникът не е приключен по надлежния ред. Има възможност за 
дописване. Липсват данни за извършвани проверки по дневника.  

 
Изходящ дневник:  
Води се от 2011 г. и до момента. В дневника се описват графици, 

заповеди за дежуства, справки, служебни карти, канцеларски материали, 
декларации за извънреден труд. Не е прономерован. Не е приключван по 
надлежния ред. Няма данни за проверки. 

 
Описна книга по НСН: 
2013 г.: 
Използва се книга по образец. Започната е на 13.12.2012 г. и е 

приключена на 19.11.2013 г., но не по установения ред. Книгата не е 
прономерована и прошнурована. Има възможност за дописване – много 
свободни листи. Води се четливо. Може да се направи справка по 
движението на наказателното дело.  

2014 г.: 
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Използва се книга по образец. Започната е на 27.11.2013 г. и е 
приключена не по установения ред на 13.08.2014 г. Книгата не е 
прономерована и прошнурована. Има възможност за дописване – почти 
половината от книгата е празна. Води се четливо. Може да се направи 
справка по движението на наказателното дело.  

 
Заповедна книга: 
Използва се тетрадка, в която се вписват заповедите. 
Първи том: от 03.01.2011 до 06.08.2013 г. Книгата е прономерована и 

прошнурована. Съдържа 198 листа. Подписана е от съдебния администратор 
и е положен печат, но липсват данни за извършени проверки.  

Втори том: от 15.08. 2013 г. до 29.04.2015 г. Книгата е прономерована и 
прошнурована. Съдържа 195 листа. Подписана е от съдебния администратор 
и е положен печат. Липсват данни за проверки по книгата.  

Попълванията и в двете книги са осъществени като на всяка страница е 
изписана ръкописно съответната заповед. 

 
Описна книга по НСН по предложения за освобождаване от 

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

Използва се книга по НСН. Книгата е прошнурована, но не е 
прономерована. Води се от 27.12.2012 г. и до момента. Календарните години 
не са приключени по надлежния ред. Има възможност за дописване. 
Попълва се четливо, без задрасквания.  

 
Описна книга по споразуменията 
Използва се книга по НСН. Книгата е прошнурована, но не е 

прономерована. Липсват подпис на длъжностно лице и печат на РП Перник. 
Води се от 07.12.2012 г. и до момента. Календарните години не са 
приключени по надлежния ред. Има възможност за дописване. Попълнена е 
четливо, няма задрасквания.  

И по двете книги липсват данни за извършвани проверки. 
 
Вътрешни разносни книги – Доклад на прокурорите за 2013 и 2014 

г: 
Представени за проверка са общо 11 броя книги – всяка за съответния 

прокурор. Използват се книги по образец. Видни са: номерът на писмото, 
заведено в РП Перник, дата и адресант, дата на получаване от прокурора и 
подпис. Книгите не са прономеровани и прошнуровани. 

 



 
 

10 

Проверени са и разносните книги относно движението между РП 
Перник и РС Перник; между РП Перник и съответното РУП на МВР; 
ЦИССС; поща - за 2013 и 2014 г. 

 
Описна книга за работа на следователя и органите на дознанието: 
Проверени са 6 тома за 2013 г. и 7 тома за 2014 г. Води се книга по 

образец, прошнурована е, не е прономерована. Отразяванията са 
прегледни и точни – проследява се движението на досъдебното 
производство. Липсва информация за  извършването на проверки по 
книгата. 

 
Присъдна книга за изпълнение на присъди: 
Книгата за изпълнение на присъдите се води от 02.01.2013 г. и до 

момента. Не е прономерована и прошнурована. Не е подписана от 
длъжностно лице и не е положен печат на РП Перник. Графите се попълват 
четливо. По данните от книгата в РП Перник присъдите се изпълняват 
стриктно в срок. Календарните години не са приключвани по надлежния 
ред, но няма възможност за дописване. Не се установиха данни книгата се 
проверява ежемесечно. 

 
Присъдна книга за изпълнение на присъди по делегация: 
Книгата за изпълнение на присъдите по делегация се води от 

02.01.2008 г. и до момента. Не е прономерована и прошнурована. Не е 
подписана от длъжностно лице и не е положен печат на РП Перник. Графите 
се попълват четливо. По данните от книгата в РП Перник присъдите се 
изпълняват в срок. Няма данни книгата се проверява ежемесечно. 

 
Азбучник за присъди: 
Започнат е 2012 г. и се води и до момента. Не е прономерован, няма 

подпис на длъжностно лице и печат на РП Перник. 
 
Азбучник за присъди по делегация: 
Започнат е на 02.01.2008 г. и се води и до момента. Не е прономерован, 

няма подписна длъжностно лице и печат на РП Перник. 
 
Представени за проверка са и два броя азбучници - за 2013 и 2014 г. – 

за преписките в РП Перник. Не са прономеравани и прошнуровани. Няма 
данни да са проверявани. Информацията се отразява точно. 
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Представени за проверка са и описи за поща – за 2013 г. и 2014 г. 
Съхраняват се протоколи за предадени пратки, в които са обозначени 
номерата на документа, обратната разписка, имената на предалия, подпис на 
предал и приел. 

 
Книга за веществените доказателства:  
Представени за проверка са два тома на книгата, които са по образец. 
Първият том на книгата е воден от 2010 г. до 03.09.2013 г. Годините не 

са приключвани по определения ред. Няма данни за проверки. Не е 
прономерована и прошнурована. Води се обаче четливо, пълно и 
отразяванията са точни.  
 Вторият том се води от 05.09.2013 г. и до момента. Четлива е. 
Прошнурована, но не е прономерована. Липсва подпис на длъжностно лице и 
печат на РП Перник. 
 Представени за проверка са и протоколи за инвентаризация от 
18.12.2014 г. и от 29.11.2013 г. Приложена е и заповед № 134/22.06.2015 г., с 
която е назначена комисия за извършване на ежегодни проверки на ВД от 
новия административен ръководител. 
 Във връзка с указаните с писмо № 6299/16.04.2014 г. на Главния 
прокурор на РБ организационни мерки относно иззетите като веществени 
доказателства МПС, в РП Перник се води Регистър на веществените 
доказателства -  МПС, като до момента са отразени 94 входящи номера. 

   
Книгите, регистрите и дневниците в РП – Перник  се водят 

редовно, отбелязванията са прегледни, пълни и точни. Като цяло отговарят 
на изискванията, както на ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а 
също и на съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.  

Водените в РП – Перник книги не се приключват по надлежния ред:  с 
отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  
възможности за дописване.  

Дневниците и регистрите не се проверяват от административния 
ръководител.  
 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 
отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 
 

І.3. Информационно  обслужване, статистика и анализ. 
 
В РП Перник е въведена и работи предоставената от ВКП - 

Унифицирана информационна програма на Прокуратурата на РБ /УИС 1/; 
Освен УИС се ползва и програма за регистрация на проведени обучения на 
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магистратите и генератор на идентификатори – ЕИСПП, а от 02.06.2014 г. - 
Унифицирана информационна система /УИС 2/. Използва се правно-
информационният продукт „Сиела” и от м. 09.2014 г. - „Апис”. Осигурена е 
необходимата компютърна техника за всички прокурори и съдебни 
служители.  

В РП Перник, съгласно указанията на ВКП, е създадена необходимата 
организация по изготвянето на статистическите таблици за първото 
тримесечие на съответната година, полугодието, деветмесечието и 
годишните статистически таблици. Ежемесечно се подготвят и 
систематизират данни по мониторинговите таблици; справки относно 
разгледани предложения и възложени на осн. чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК – ДП 
на следствените органи и справки относно налагани обезпечителни мерки по 
реда на чл. 72 и чл. 73 от НПК по наблюдавани ДП.  От 2014 г. се  подготвят 
и справки за отнети МПС по досъдебни производства, както и такива за 
корупционните престъпления. 

Създадена е необходимата организация на информационната дейност и 
данните са обобщени в годишните статистически таблици. Изготвени са 
отчетни доклади за дейността на прокуратурата за 2013 и 2014 г., съобразно 
утвърдения Обхват и структура на доклада с Решение на ВСС. В докладите 
са анализирани: върнатите от съда дела за допуснати процесуални 
нарушения и причините за това; причините за постановяване на влезлите в 
сила през 2013 и 2014 г. оправдателни присъди; неизпълнените през 2013 и 
2014 г. присъди с наказание „лишаване от свобода“ от предходни години. 

Във връзка с отчитането на дейността през първото полугодие на 2013 
и 2014 г.г.  са систематизирани статистическите данни по дейността на РП 
Перник по надзори. 

На 29.04.2013 г. в ОП Перник е проведено работно съвещание на 
прокурорите от районните прокуратури в Пернишкия съдебен регион, 
отговарящи по надзора за изпълнение на наказанията с началниците на 
полицейските управления и служителите по издирването, на коята среща са 
обсъдени проблемите във връзка с издирването на незадържаните повече от 
30 дни лица с наложено наказание „лишаване от свобода“. Направени са 
предложения за мерките за преодоляване на проблемите в тази насока. 

Във връзка с Обобщен анализ на АП София, съгласно т. 11 на раздел  
III – ти от Указания за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-
съдебния надзор, на 17.11.2014 г. е проведено съвместно съвещание, на което 
са обсъдени цитираните в анализа причини за връщане на дела и 
постановяване на оправдателни присъди, включително и извън пернишкия 
регион. 
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Прокурорите от РП Перник, отговарящи по надзора за изпълнение на 
наказанията и други принудителни мерки участват в периодичните заседания 
на Пробационния съвет в ОС „ИН” – Перник, сектор „Пробация“. 

 
През 2013 и 2014 г. в РП Перник не се отчитат предложения за 

поощрения по чл.304 ал.1 ЗСВ. И през двете години на проверявания период 
в Районна прокуратура – Перник няма предложения за дисциплинарни 
производства, както и наложени дисциплинарни наказания. 
 

І.4. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 
 
 Приемането, съхраняването и предаването на веществени 
доказателства се осъществява от съдебните деловодители в служба 
„Регистратура и деловодство” в РП Перник. Същите водят и  книгата за 
веществените доказателства. Със Заповед № 120/28.09.2010 г. на 
Административния ръководител на РП Перник е назначена комисия, която да 
извършва ежегодната проверка относно правилното съхранение на 
веществените доказателства, както и относно своевременното разпореждане 
с тях при основание за това. Считано от 22.06.2015 г. е в сила аналогична 
Заповед № 134/2015 г., издадена от настоящия административен ръководител 
на РП Перник. 
 По дела, внесени в РС Перник с обвинителен  акт, предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание или предложение за споразумение, веществените доказателства се 
внасят в РС Перник, заедно с досъдебното производство. 
          Веществените доказателства по дела срещу неизвестен извършител, се 
съхраняват до приключване на наказателното производство, а тези по 
прекратени досъдебни производства се съхраняват, предават  или се връщат 
по установения от закона ред, съобразно постановлението на прокурора по 
чл. 243 НПК. 
          Когато делото се предава за разследване от един орган на досъдебното 
производство на друг, заедно с него се предават и веществените 
доказателства. 
         Веществените доказателства се проверяват всяка година от комисия, 
назначена със цитираната по-горе заповед на административния 
ръководител. Комисията проверява налице ли са всички веществени 
доказателства,  правилно ли се съхраняват и има ли доказателства, по 
отношение на които липсва  разпореждане на прокурора или разпореждането 
не е изпълнено. За проверката се изготвя протокол, който се съхранява в 
деловодството като приложение към книгата за веществените доказателства. 
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Протоколът от всяка годишна проверка се представя на административния 
ръководител на прокуратурата. 
         Веществените доказателства, за които с постановление е разпоредено 
връщане  на собственика или предоставяне на друга институция, се предават 
с протокол.  
         Когато собственикът не потърси веществените доказателства в 
законоустановения срок, разпореждането с тях се осъществява по реда, 
предвиден в НПК. 
         Унищожаването веществените доказателства, за които това е  
постановено изрично, се извършва от комисия, назначена от 
административния ръководител на Районна прокуратура - Перник, която 
съставя протокол. 
          В РП Перник съхраняването на веществените доказателства се 
осъществява в специални метални шкафове, поради липса на помещение. 

Административният ръководител на РП Перник е създал 
необходимата организация за изпълнение разпоредбата на чл.110, ал.5 от 
НПК, касаеща съхранението на парите и другите ценности, иззети като 
веществени доказателства по досъдебни производства.  
 

І.5. Принцип на случайния подбор при разпределение на 
преписките и делата. 

 
Принципът за случайно разпределение на преписките и делата в РП 

Перник чрез предоставен от ВСС програмен продукт Lаw Choiсе  е въведен 
със Заповед №65/12.10.2007 г. на административния ръководител г. 
Разпределението се осъществява само при първоначалното постъпване на 
преписките и делата в прокуратурата, съобразно поредността на 
постъпването им. Повторно разпределяне на същите се извършва само в 
случаите, когато се налага замяна на наблюдаващия прокурор. 
Разпределението с програмата се извършва от административния 
ръководител, а в негово отсъствие – от заместника му. Определени са групи 
преписки и дела, които се разпределят с програмата Lаw Choiсе, както и 
процентното участие на всеки прокурор в тях. При връщането на всеки 
прокурор на работа след отсъствие, се увеличава броя на наблюдаваните от 
него преписки и досъдебни производства, за да се изравни натовареността му 
с тази на останалите прокурори.  

Служителят, определен със заповед на административния ръководител 
на РП Перник да осигурява техническата поддръжка на програмата, 
извършва ежеседмично архивиране на данните и на всяко 1-во число 
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изпраща пълен архив на програмата по електронен път на ОП Перник и на 
ВКП. 

 
През 2013 и 2014 г. надзорите в Районна прокуратура – Перник са 

разпределени по следния начин:1 
1. „Следствен надзор“ – Б. Ковачки  
2.  „Надзор по делата с малолетни и непълнолетни“   – Б. 

Ковачки, а в негово отсъствие – К. Стоилов 
3. „Наказателно-съдебен надзор“ – А. Алексиева, а в нейно 

отсъствие – Д. Деянов, а от 2014 г. – и прокурор М. 
Чифчиева. 

4. „Надзор за изпълнение на наказанията и други принудителни 
мерки“ - Кр. Господинова, Р. Ранкова и М. Милушева 

5.  „Административносъдебен надзор и надзор за законност“ - 
Цв. Евтимова и Кр. Първанов 

6. „Гражданско-съдебен надзор“ – К. Стоилов 
Всеки от прокурорите спазва указанията на горестоящите прокурори и 

работи по годишния доклад, съобразно надзора, за който отговаря. 
 
Със заповед №65/2007 г. на административния ръководител на РП 

Перник, която е в сила до 15.08.2014 г., с Law Choice се разпределят 
прокурорските преписки и дела в следните групи: 

1. Преписки; 
2. Дела срещу неизвестен извършител; 
3. Дела срещу известен извършител; 
4. Икономически престъпления със значителен обществен 

интерес; 
5. Тежки криминални престъпления; 
6. Транспортни престъпления; 
7. Преписки от компетентност само на административния 

ръководител; 
8. Общ надзор; 
9. Преписки за издръжка; 
10. Преписки за настаняване и лечение по ЗЗ. 

Административният ръководител на РП Перник е включен в пет 
групи на 100%. 

                                           
1 Виж заповеди № 182/28.12.2010 г., №119/24.11.2011 г., №31/05.03.2013 г. и №2/14.01.2014 г. на 

административния ръководител на РП Перник, приложени към Справка № 1/2013 г. 
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Със заповед № 117/15.08.2014 г. към съществуващите десет групи се 
добавя нова – единадесета „Изпълнителни преписки”. С оглед настъпили 
промени в състава на прокурорите в РП Перник, е конкретизирано 
процентното участие на всеки прокурор в тях.  

Административният ръководител на РП Перник е включен в седем 
групи, като в пет е със 100% натовареност, в една – със 75%, а в новата 
група участва със 100% при едновременно отсъствие на останалите 
трима прокурори в групата.  

Заповед № 117/15.08.2014 г.  е в сила  от 02.04.2015 г. когато със 
Заповед № 55/15 г. новият административен ръководител на РП Перник -
районен прокурор Аделина Алексиева разпорежда образуването на нови 
групи за разпределение на преписките и делата, както и разпределението им 
съобразно определените надзори. 

 
В  РП – Перник е спазена т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния 

прокурор на Република България, а именно административният 
ръководител да се включи в разпределението на преписките, пряко свързани 
с прокурорската дейност по същество, с процент  натовареност, който 
следва да бъде не по-малко от 50% от натовареността на останалите 
прокурори в съответните групи. 

При конкретната проверка на място на прокурорските преписки и 
дела в РП Перник се констатира,  че през 2013 и 2014 г. не са изготвени 
ежедневни протоколи за разпределение на преписките, а само архив от 
системата. 

От 02.04.2015 г. се изготвя ежедневен протокол за разпределение на 
преписките и делата, в който се сочи: датата, часа на изготвянето на 
протокола, разпределящия /административния ръководител/ и който се 
подписва от последния. В протокола са отразени: номерът на 
прокурорската преписка, избрания прокурор и групата. Освен ежедневния 
протокол се прави паралелен архив по дати. Съгласно заповед № 55/2015 г. с 
разпределението работи само административният ръководител или 
изпълняващият длъжността. 

Както от архива, така и от ежедневните протоколи за 
разпределение на преписките и делата в РП Перник, не е видно, нито кои 
прокурори от групата участват, нито кои от тях са изключени и поради 
каква причина. 

 Установи се, че в РП Перник не се изготвят индивидуални протоколи 
за разпределение на случаен принцип на конкретната прокурорска преписка, 
които да се прилагат към същата. 
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І.6. Извършени проверки по инициатива на административния 
ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 
съдебната власт. 

 
 Съгласно представените справки през 2013 г. и 2014 г. от РП Перник 

са извършени следните проверки:  
 
В изпълнение на плановете за двете години на проверявания период по 

АСН РП Перник е осъществявала постоянен текущ надзор за законност 
върху дейността на Община – Перник и съответните общински органи 
по спазване на Наредбата за обществения ред на територията на Община – 
Перник, по административно-наказателната дейност по Наредба № 1 за 
обществения ред и свързаните с тях дейности на общинските органи по чл.5, 
чл.6, чл.7 и чл.8 от Наредбата за управлението на отпадъците на територията 
на Община – Перник.  

Извършена е проверка за дейността по изготвянето от Председателя на 
Общински съвет – Перник на отчети за дейността. 

Извършени са проверки на контролната и административно-
наказателната дейност на Регионална инспекция по околната среда и 
водите на територията на Община - Перник и на контролната и 
административно-наказателната дейност на областните дирекции на 
МВР, във връзка с административно-наказателните разпоредби по Закона за 
частната охранителна дейност. 

По постъпила през 2013 г. жалба в РП Перник за работеща денонощно 
фурна на границата с парцела на жалбоподателя, е извършена съвместна 
проверка от органите на Регионална здравна инспекция, Регионална 
инспекция по околната среда и водите и Кмета на Община Перник. От 
Регионална здравна инспекция е била извършена проверка съгласно Наредба 
№ 6 на МЗ и МОСВ за показателите на шум в околната среда. Установени са 
били наднормени нива в имота на жалбоподателя. На собственика на фурната 
е връчено предписание за отстраняване на нарушенията.  

През 2013 г. е извършена проверка на общо 58 броя заповеди и 
сключените въз основа на тях договори с Кмета на Община – Перник, които 
не са обжалвани, а през 2014 г. броят на проверените заповеди възлиза на 89. 
Извършена е и проверка за законосъобразност на административните актове 
на общинската администрация, издадени на основание чл. 47 от Закона за 
народната просвета, като при тези проверки не са установени 
закононарушения. През 2014 г. са проверени и издадените седем разрешения 
за строеж. 
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През 2013 година  прокурорите от АСН са проверили общо 298 броя 
административни актове, вкл. 58 бр. Заповеди на Кмета на Община 
Перник, с които е извършено разпореждане с имоти общинска собственост – 
продажби, замени и отдаване под наем на такива имоти, както и учредено 
право на строеж на физически или юридически лица или държавата, и общо 
240 Решения на Общински съвет. Общо проверените административни актове 
за 2014 г. възлизат на 366, а през 2014 г. проверените решения на ОС Перник 
са 270. 

Преписките, образувани в РП Перник по инициатива на граждани и 
организации през 2013 г. са 21 броя, а през 2014 г. – 27. През 2013 и 2014 г. не 
се отчитат  образувани по инициатива на прокурор от РП Перник преписки по 
надзора за законност. 

През 2013 г. са извършени общо 25 броя проверки по реда на чл.145 
ал.1 т.1-3 от ЗСВ, като от тях: 

- по т.1 /изискани документи/ - 3 броя; 
- по т.2 /лични проверки/ - 12 броя; 
- по т.3 /възлагателни проверки, без тези на контролните органи/ - 0 

броя; 
- възлагателни проверки само на контролните органи – 10 броя. 
През 2014 г. са извършени общо 31 броя проверки по реда на чл.145 

ал.1 т.1-3 от ЗСВ, като от тях: 
- по т.1 /изискани документи/ - 2 броя; 
- по т.2 /лични проверки/ - 14 броя; 
- по т.3 /възлагателни проверки, без тези на контролните органи/ - 0 

броя;                  
- възлагателни проверки само на контролните органи – 15 броя. 
 
През 2013 г.  РП Перник е  осъществила проверки по Закона за 

митниците, по Закона за защита при бедствия, проверка относно 
извършените разпоредителни действия на общинско ниво със средства 
от фондове и програми на Европейския съюз, в съответствие с указанията 
по чл.7 ал.2 и методическите насоки по чл.10 ал.3 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор. 

През проверявания период са извършвани проверки за спазване на 
законността в ОС „ИН“, сектор „Следствени арести” – гр. Перник. При 
проверките не са констатирани нарушения и задържани лица извън сроковете 
по чл. 63, ал. 4 от НПК. 

 
 Проверки на РП Перник от други органи на съдебната власт:  
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През 2014 г. със Заповед на Окръжния прокурор при ОП Перник, е 
извършена комплексна ревизия на дейността на РП Перник за 2013 г. 
Всички прокурори от РП Перник са запознати с доклада, като са обсъдени 
дадените препоръки в него, с оглед стриктното им изпълнение.  

През 2013 г. е извършена и ревизия на финансовата и 
административната дейност на РП Перник, при която не са констатирани 
сериозни пропуски. Дадени са препоръки, които са изпълнени.                          

В изпълнение на Заповед № 25/26.01.2015 г. на Окръжния прокурор при 
ОП Перник, е извършена ревизия на дейността на РП Перник за 2014 г. 
Докладът от проверката все още не е получен в РП Перник. 

Съгласно Заповед № 26/27.01.2015 г. на Окръжния прокурор при ОП 
Перник, е извършена проверка на дейността на РП Перник относно спазване 
принципа за случайно разпределение на преписките и делата за периода 
01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. От приложения доклад е видно, че при 
проверката не се установява разпределение извън системата, както и 
преписки, които изобщо не са разпределяни; не са установени случаи на 
промяна на процентите натовареност на прокурорите преди разпределяне на 
преписките. 

В изпълнение на Заповед № 28/27.01.2015 г. на Окръжния прокурор при 
ОП Перник, е извършена проверка на дейността на РП Перник по изпълнение 
на Инструкция  за поддържане и използване на електронния регистър на 
лица с неприключени наказателни производства от 2010 г. на Главния 
прокурор на РБ и Инструкция за взаимодействие между ПРБ и МВР при 
разследване на две и повече досъдебни производства образувани и водени 
срещу едно и също лице от 2010 г. на Главния прокурор на РБ, за периода 
01.11.2014 г. – 31.01. 2015 г.  

Извършена е проверка на дейността на РП Перник  за своевременното 
попълване и изпращане на АП  София на уведомленията с данни по образец 
№ 1 към т. 401 на Раздел II от Указание за специален надзор, утвърдено 
със Заповед № ЛС-729/18.03.2014 г. на Главния прокурор на РБ, както и 
съответствието им с ежемесечно подаваните данни в образците от Единния 
стандарт, въведени със Заповед № ЛС-727/18.03.2014 г. на Главния прокурор 
на РБ. Проверката е извършена от прокурор от ОП Перник, в изпълнение на  
Заповед № 41/17.02.2015 г. на Окръжния прокурор при ОП Перник. 

 
І.7. През 2013 и 2014 г. прокурорите и съдебните служители от РП 

Перник са взели участие в организирани обучения, отразени в Справки № 1 
за съответните  години.  
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 
Броят на наблюдаваните преписки2 в РП Перник през 2013 г. е бил 

2090, от които 1874  новообразувани и 216 – образувани в предходни 
периоди. През  2014 г. броят на наблюдаваните е бил 1939, от които 1813 
новообразувани, а образуваните през предходни периоди – 126 бр. 

През 2013 г. са решени  1965 преписки, а през 2014 г.– 1892.  
Отказите да се образува наказателно производство през 2013 г. са 

619 /31,5 % от решените преписки/, а през 2014 г. – 859 / 45,4 %/.  
Образувани досъдебни производства през 2013 г. са 859 /43,7 %/, а 

през 2014 г. – 745 /39,4 %/. 
Изпратените по компетентност преписки през 2013 г. са  132, а през 

2014 г. – 79. 
Прекратени преписки  през 2013 с резолюция, /съгласно Указание И 

– 281/2006 г., както и на основание Инструкция И 89/2011 г./ - са 107 за 2013 
г.  

От посочените цифри е видно, че през 2014 г. относителният дял на 
образуваните досъдебни производства в РП – Перник  е редуциран с 4,3%, 
докато процентът на отказите от образуване на досъдебно производство 
е увеличен  с 13,9%. 

От проверяваната прокуратура  не се отчитат останали нерешени 
към 31.12.2014 г., образувани преди 31.12.2013 г., преписки. 

 
Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2013 г. са  48 /7,8 % от постановените откази/, през 2014 г. са 76, като 
относителният им дял спрямо общия брой на постановените откази възлиза 
на 8,8%. През 2013 се отчитат 8 бр. отменени постановления за отказ от 
образуване на досъдебно производство – 16,6 % от обжалваните, а през 2014 
г. – отменените постановления за отказ са 21 бр., което представлява 27,6% 
от всички обжалвани откази. 

 
На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 
 
Пр. пр. № 3293/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор 

Мирослава Чифчиева. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 
15.11.2013 г. жалба. На същия ден е положена резолюция с името на 

                                           
2 По данни от представените от проверявания орган Справки № 2 за 2013 и 2014 г.  
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наблюдаващия прокурор и датата. Не е приложен  протокол за  избор на 
наблюдаващ прокурор. На 15.11.2013 г.  е възложена проверка на І РУП на 
МВР - Перник със срок 30 дни. Преписката е върната в РП Перник по 
компетентност на 09.12.2013 г., когато  е изготвено постановление за отказ да 
се образува досъдебно производство. В постановлението е указано копие да 
се изпрати на страните, както и възможността за обжалване по реда на чл. 
213, ал.2 НПК. Постановлението не е обжалвано. Преписката е 
прошнурована, прономерована, подпечатана с печат на РУП Перник. Същата 
е хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 3269/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Калин 

Стоилов. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 13.11.2013 г. 
жалба. Положената резолюция с името на съответния прокурор е от същата 
дата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 
13.11.2013 г.  е възложена проверка на 1-во РУП на МВР Перник със срок 30 
дни. Преписката е върната в РП Перник по компетентност на 06.12.2013 г. На 
10.12.2013 г.  е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 
производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните, 
както и възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 
НПК. Постановлението не е обжалвано. Преписката е прошнурована, 
прономерована, подпечатана с печат на 1-во РУП Перник. Същата е 
хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 2730/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Мария 

Милушева. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 24.09.2013 г. 
молба. На същия ден е положена резолюция с името на съответния прокурор 
и датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 
25.09.2013 г.  е възложена проверка на 1-во РУП на МВР - Перник със срок 
20 дни. Преписката е върната в РП Перник по компетентност на 29.10.2013 
г., когато е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 
производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните, 
както и възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 
НПК. Постановлението не е обжалвано. Преписката е прошнурована, 
прономерована, подпечатана с печат на 1-во РУП Перник. Същата е 
хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 786/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Бисер 

Ковачки. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 13.03.2013 г. 
жалба. От същия ден е положената резолюция с името на съответния 
прокурор и датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ 
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прокурор. На 15.03.2013 г. преписката е изпратена на директора на ОДМВР 
Перник със срок за проверка 30 дни. Преписката е върната в РП Перник по 
компетентност на 22.04.2013 г. с мнение за отказ. На 30.04.2013 г.  е 
изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните, както и 
възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 НПК. 
Постановлението не е обжалвано. Преписката е прошнурована, 
прономерована, подпечатана с печат на Второ РУП на МВР – гр. Перник. 
Същата е хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 2298/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Росица 

Ранкова. Образувана е по повод получена на 16.08.2013 г. в РП – Перник 
докладна записка след проверка от Второ РУП Перник. От същия ден е 
положената резолюция с името на съответния прокурор и датата. Не е 
приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 16.08.2013 г.  е 
изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните, както и 
възможността за обжалване пред ОП Перник. Постановлението е обжалвано 
на 14.10.2013 г. С постановление от 29.10.2013 г. на ОП Перник е отменено 
постановлението на РП Перник за отказ от образуване на досъдебно 
производство. На 04.11.2013 г. РП Перник е изпратила преписката на Второ 
РУП – гр. Перник за допълнителна проверка. На 28.11. 2013 г. преписката е 
върната обратно в РП Перник с изпълнени указания. С постановление от 
02.12.2013 г. на РП Перник отново е отказано образуването на досъдебно 
производство. Постановлението не е обжалвано. Преписката е 
прошнурована, прономерована, подпечатана с печат на Второ РУП Перник.  

 
Пр. пр. № 871/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Кремена 

Господинова. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 20.03.2013 
г. жалба. На същата дата е положена резолюция с името на съответния 
прокурор и датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ 
прокурор. На 21.03.2013 г. преписката е изпратена на ОДМВР Перник със 
срок за проверка 30 дни. Преписката е върната в РП Перник по 
компетентност на 17.05.2013 г. с мнение за отказ. На 23.05.2013 г.  е 
изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните, както и 
възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 НПК. 
Постановлението е обжалвано на 01.07.2013 г. С постановление от 19.07.2013 
г. ОП Перник отменя постановлението на РП Перник. На 23.07.2013 г. РП 
Перник е възложила допълнителна проверка на ОДМВР Перник със срок от 
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30 дни. На 02.09.2013 г. преписката е върната обратно в РП Перник с 
изпълнени указания. С постановление от 02.10.2013 г. отново е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението е указано, че 
същото подлежи на обжалване, но не е обжалвано. Преписката е 
прошнурована, прономерована, подпечатана с печат на Второ РУП Перник. 
Същата е хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 1461/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор 

Красимир Първанов. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 
15.05.2013 г. докладна записка от 1-во РУП на МВР Перник.  От същия ден е 
положена резолюция с името на съответния прокурор и датата. Не е 
приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 16.05.2013 г.  е 
изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните, както и 
възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 НПК. 
Постановлението е обжалвано на 28.05.2013 г. С постановление от 06.06.2013 
г. ОП Перник потвърждава постановлението на РП Перник за отказ. 
Преписката е прошнурована, прономерована, подпечатана с печат на РП 
Перник. Същата е хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 2177/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Росица 

Ранкова. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 19.07.2013 г. 
жалба.  От същия ден е положена резолюция с името на съответния прокурор 
и датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 
19.07.2013 г. преписката е изпратена на първо РУП МВР Перник за проверка 
със срок 30 дни. На 24.09.2013 г. е върната в РП Перник по компетентност. 
На 24.09.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 
производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните, 
както и възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 
НПК. Постановлението е обжалвано на 13.11.2013 г. С постановление от 
05.12.2013 г. ОП Перник потвърждава постановлението на РП Перник за 
отказ. Преписката е прошнурована, прономерована, подпечатана с печат на 
РП Перник. Същата е хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 1289/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Бисер 

Ковачки. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 26.04.2013 г. 
жалба.  От същия ден е положената резолюция с името на съответния 
прокурор и датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ 
прокурор. На 30.04.2013 г. преписката е изпратена на първо РУП МВР 
Перник за проверка със срок 30 дни. На 03.06.2013 г. е върната в РП Перник 
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по компетентност. На 20.06.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се 
образува досъдебно производство. В постановлението е указано копие да се 
изпрати на страните, както и възможността за обжалване пред ОП Перник по 
реда на чл. 213, ал.2 НПК. Постановлението е обжалвано на 23.07.2013 г. С 
постановление от 29.07.2013 г. ОП Перник потвърждава постановлението на 
РП Перник за отказ. Преписката е хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 1052/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Дилян 

Деянов. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 04.04.2013 г. 
жалба.  От същия ден е положена резолюция с името на съответния прокурор 
и датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 
16.04.2013 г. преписката е изпратена на първо РУП МВР Перник за проверка 
със срок 30 дни. На 20.05.2013 г. е върната в РП Перник по компетентност. 
На 02.07.2015 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 
производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните, 
както и възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 
НПК. Постановлението е обжалвано на 02.10.2013 г. С постановление от 
16.10.2013 г. ОП Перник потвърждава постановлението на РП Перник за 
отказ от образуване на досъдебно производство. Преписката е 
прошнурована, прономерована, подпечатана с печат на РП Перник. Същата е 
хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 1604/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор 

Мирослава Чифчиева. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 
16.04.2013 г. жалба, като е приложена  и допълнителна жалба от 30.05.13 г.  
От същия ден е положената резолюция с името на съответния прокурор и 
датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 
20.06.2013 г. преписката е изпратена на ОДМВР Перник за проверка със срок 
30 дни. На 24.07.2013 г. е върната в РП Перник по компетентност. На 
26.07.2013 г.  е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 
производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните, 
както и възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 
НПК. Постановлението е обжалвано на 18.09.2013 г. С постановление от 
30.09.2013 г. ОП Перник потвърждава постановлението на РП Перник за 
отказ. Преписката е прошнурована, прономерована, подпечатана с печат на 
РП Перник. Същата е хронологично подредена.  

 
Допълнително проверени са и следните пр.пр., приключили с отказ от 

образуване на досъдебно производство, който е потвърден: пр.пр. №1897/13 
г.; № 405/2013 г.; № 2277/13 г.; № 1699/13 г. 
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Пр. пр. № 3099/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Росица 

Ранкова. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 25.11.2014 г. 
жалба. От същия ден е положена резолюция с името на съответния прокурор 
и датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 
26.11.2014 г.  преписката е изпратена на ОДМВР Перник за проверка. На 
05.12.2014 г. е върната в РП Перник по компетентност. На 08.12.14 г.  е 
изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните, както и 
възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 НПК. 
Липсват данни постановлението да е обжалвано.  

 
Пр. пр. № 3195/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Даниела 

Банкова. Образувана е по повод получена на 05.12.2014 г. в РП – Перник 
докладна записка  от 1-во РУП – гр. Перник с мнение за отказ. От същия ден 
е положена резолюция с името на съответния прокурор и датата. Не е 
приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 17.12.14 г.  е 
изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните, както и 
възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 НПК. 
Липсват данни постановлението да е обжалвано.  

 
Пр. пр. № 1636/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Даниела 

Банкова. Образувана е по повод получена на 23.05.2014 г. в РП – Перник  
жалба. От същия ден е положена резолюция с името на съответния прокурор 
и датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 
26.05.2014 г.  преписката е изпратена на ОДМВР Перник за проверка със 
срок 20 дни. На 21.07.2014 г. е върната в РП Перник по компетентност. На 
14.08.14 г. е изготвено постановление за отказ от образуване на досъдебно 
производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните, 
както и възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 
НПК. Постановлението е обжалвано на 22.08.2014 г. С постановление от 
04.09.2014 г. ОП Перник е потвърдила постановлението на РП Перник.  

 
Пр. пр. № 1844/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Аделина 

Алексиева. Образувана е по повод получена в РП – Перник  на 26.06.2014 г. 
жалба. От същия ден е положена резолюция с името на съответния прокурор 
и датата. Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 
30.06.2014 г.  преписката е изпратена на Второ РУП на МВР Перник за 
проверка със срок 20 дни. На 21.07.2014 г. е върната в РП Перник по 
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компетентност с мнение за отказ. На 30.07.14 г.  е изготвено постановление 
за отказ да се образува досъдебно производство. В постановлението е 
указано копие да се изпрати на страните, както и възможността за обжалване 
пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 НПК. Постановлението е обжалвано 
на 29.08.2014 г. С постановление от 30.09.2014 г. ОП Перник е потвърдила 
постановлението на РП Перник.  

 
Проверени са още пр.пр. № 3329/14 г.; № 3221/14 г.; № 1449/14 г.; № 

152/14 г.; № 52314 г.; № 609/14 г.; № 852/14 г.; № 1021/14 г.; № 1382/14 г. , 
по които е постановен отказ от образуване на досъдебно производство и 
отказът не е обжалван или е потвърден. 

 
Пр. пр. № 1274/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор 

Цветелина Евтимова. Образувана е по повод получен на 28.04.14 г. в РП  
Перник сигнал.  От същия ден е положената резолюция с името на 
съответния прокурор и датата. Не е приложен  протокол за  избор на 
наблюдаващ прокурор. На 26.05.2013 г. преписката е изпратена на 2-ро РУП 
на МВР  - гр. Перник за проверка със срок 30 дни. На 27.05.2013 г. 
преписката е върната в РП Перник с мнение за отказ. На 09.07.2014 г.  е 
изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните, както и 
възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 НПК. 
Постановлението е обжалвано на 25.07.2014 г. С постановление от 04.09.14 г. 
ОП Перник отменя постановлението на РП Перник за отказ. На 21.10.2014 г. 
преписката е изпратена за допълнителна проверка на 2-ро РУП Перник, от 
където се връща по компетентност на 11.11.2014 г. С постановление от 
24.11.2014 г. отново е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство. Преписката е хронологично подредена.  

 
Пр. пр. № 945/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Аделина 

Алексиева. Образувана е по повод получен на 25.03.14 г. в РП – Перник  
сигнал. С резолюция от 26.03.2014 г. е възложена на съответния прокурор. 
Не е приложен  протокол за  избор на наблюдаващ прокурор. На 14.04.2014 
г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 
производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните, 
както и възможността за обжалване пред ОП Перник по реда на чл. 213, ал.2 
НПК. Постановлението е обжалвано на 16.05.2014 г. С постановление от 
05.06.14 г. ОП Перник потвърждава постановлението на РП Перник за отказ. 
Постановлението на ОП Перник е обжалвано пред АП София, която с 
постановление от 25.07.2014 г. е отменила постановлението на ОП Перник.  
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На 19.08.2014 г. с постановление РП Перник е отделила материали от 
досъдебно производство, които са приобщени към преписката. Преписката е 
изпратена за допълнителна проверка на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник, от 
където се връща по компетентност на 25.05.2015 г. с изпълнени указания. С 
постановление от 22.06.2015 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство. Указана е възможността за обжалване пред ОП 
Перник. Няма данни отказът да е обжалван. Преписката е хронологично 
подредена.  
 
 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 
приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 
на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

Назначаването на проверки по преписки през 2013 и началото на 2014 
г. в РП Перник се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния 
прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 
предварителните проверки  /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 
на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

По преписките не се  прилага протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, тъй като такъв не се изготвя по конкретната преписка. На база 
извършения  чрез  Law choice избор върху преписката се  поставя с 
резолюция името на избрания наблюдаващ прокурор и датата.  

Преписките в Районна прокуратура – Перник се решават от 
прокурорите в срок. Проверките са извършени с необходимата пълнота и 
задълбоченост. Прокурорските актове са обосновани. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство 
се указва възможността за обжалването им пред по-горестоящата 
прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 
досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и се 
изпращат на ОП – Перник по компетентност.  

 
ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Перник, на основание чл.54, ал.1, т.2 
ЗСВ. 

 
През 2013 г. в РП – Перник са наблюдавани общо 2521 досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 2403 досъдебни производства, 117 
– бързи и 1 незабавно производства. Новообразуваните са както следва: 
досъдебни производства – 1514, както и всички бързи  и  незабавни 
производства.    
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През 2014 г. в РП – Перник  са наблюдавани общо 4862 досъдебни, 
бързи и незабавни производства,  от които 4749 досъдебни производства, и 
113 бързи производства. Новообразуваните са както следва: досъдебни 
производства – 1526 и всички бързи производства. 

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 
предвидените в НПК срокове през 2013 г. са 2218 досъдебни и 1 незабавно /в 
срока по чл. 362, ал.5 от НПК/ производства. През 2014 г. са приключени 
4557 досъдебни производства. 

По всички наблюдавани бързи производства през двете годни от 
проверявания период  е постановено разследването да продължи по общия 
ред. 

 
Прекратените наказателни производства  през 2013 г. са общо 874/107 

водени срещу известен извършител и 767 водени срещу неизвестен 
извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност – 415. Обжалвани 
пред съда са 31 постановления, от които 18 са отменени. Обжалвани пред 
по-горестояща прокуратура са 5 постановления, като 3 от тях са остменени. 

 Прекратените наказателни производства  през 2014 г. са общо 3233 
/68 водени срещу известен извършител и 3165 водени срещу неизвестен 
извършител/, от тях прекратени по давност 2814. Обжалвани пред съда са 22 
постановления, 13 от които са отменени. Обжалвани пред по-горестояща 
прокуратура са 6 бр. постановления, като 2 от тях са отменени.3  

 
 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 
 
Пр. пр. № 378/2013 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 243/2013г. по 

описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Цветелина Евтимова. 
С определение № 377/06.12.2013 г. на РС Перник е отменено постановление 
за прекратяване на наказателно производство на РП Перник от 24.11.2013 г. 
Досъдебното производство е върнато на ОДМВР – гр. Перник. С 
постановление на РП Перник от 06.02.2014 г. са възложени отделни 
следствени действия. Досъдебното производство е получено в РП – Перник 
на 02.04.2014 г.  с мнение за прекратяване. С постановление от  14.05.2014 г. 
на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че може да се 

                                           
3 Следва да се има предвид, че в броя на отменените постановления са включени и постановления, 

обжалвани през 2013 г. 
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обжалва по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са 
обратни разписки. Постановлението не е обжалвано. 

 
Пр. пр. № 2701/2013 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 715/2013г. 

по описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Кремена 
Господинова. Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 
21.01.2014 г. с мнение за прекратяване. С постановление от  24.01.2014 г. на 
основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване пред ПРС по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. 
Приложени са обратни разписки. Постановлението не е обжалвано. 

 
Пр. пр. № 1814/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 518/2014г. 

по описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Кремена 
Господинова. Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 
22.10.2014 г.  с мнение за прекратяване. С постановление от  06.11.2014 г. на 
основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване пред ПРС по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. 
Приложени са обратни разписки. Постановлението не е обжалвано. 

 
Пр. пр. № 2669/2013 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 449/2013г. 

по описа на 2-ро  РУП на МВР – гр.  Перник. Прокурор Цветелина 
Евтимова. Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 
10.01.2014 г.  с мнение за прекратяване. С постановление от  21.03.2014 г. на 
основание чл. 243, ал.1 т.2 от НПК делото е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване пред ПРС по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. 
Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано и ОП 
Перник с постановление от 08.04.2015 г. е потвърдила постановлението на 
РП Перник. 

 
Пр. пр. № 838/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 192/2014г. по 

описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Мария Милушева. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 18.09.2014 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от 26.09.2014 г. на основание чл. 
243, ал.1 т.2 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС 
по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са обратни 
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разписки. Постановлението е обжалвано и с постановление от 07.04.2015 г. 
на ОП Перник постановлението на РП Перник е потвърдено. 

 
 Пр. пр. № 3341/2013 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 929/2013г. 

по описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Мария Милушева. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 16.12.2013 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  30.12.2013 г. на основание чл. 
24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС 
по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са обратни 
разписки. Постановлението е обжалвано директно пред РС Перник. С 
определение № 45/27.01.2014 г. е потвърдено постановлението на РП 
Перник. Определението е приложено по преписката като е отбелязана датата 
на влизане в сила на същото – 25.03.2014 г. Отбелязано е също и че 
определението е обжалвано пред ОС Перник, който с определение № 
44/25.03.2014 г. е потвърдил определението на РС Перник. 

 
Пр. пр. № 1061/2013 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 265/2013г. 

по описа на 2-ро РУП на МВР – гр.  Перник. Прокурор Цветелина 
Евтимова. Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 
21.11.2013 г.  с мнение за съд. С постановление от  07.01.2014 г. на основание 
чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС 
по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са обратни 
разписки. Постановлението е обжалвано и с постановление на ОП Перник от 
17.04.2015 г. е потвърдено постановлението на РП Перник. 

 
Пр. пр. № 2003/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 315/2014г. 

по описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Даниела Банкова. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 21.08.2014 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  22.08.2014 г. на основание чл. 
24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС 
по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са обратни 
разписки. Постановлението не е обжалвано. 

 
Пр. пр. № 3176/2013 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 949/2013г. 

по описа на 1-во РУП на МВР – гр.  Перник. Прокурор Даниела Банкова. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 04.04.2014 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  29.05.2014 г. на основание чл. 
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24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  не е 
изпратено на страните, като  не е указано, че подлежи на обжалване пред 
ПРС по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. С молба от 17.06.2014 г. 
е поискано издаване на препис от постановлението за прекратяване, както и 
жалбоподателят да се запознае с материалите по досъдебното производство. 
С постановление от 17.06.2014 г. на РП Перник  молбата е оставена без 
уважение, като е указано да се изпрати препис от постановлението на 
жалбоподателя. Указано е, че постановлението може да са е обжалва пред 
ОП Перник.  С жалба  от 22.07.2014 г. постановлението е обжалвано пред ОП 
Перник, като с постановление от 02.10.2014 г. на ОП Перник е потвърдено 
постановлението за прекратяване на производството на РП Перник. Указано 
е копие да се изпрати на жалбоподателя и че същото подлежи на обжалване 
пред АП. Приложена е обратна разписка. Постановлението не е обжалвано. 

 
Пр. пр. № 243/2014г. по описа на РП – Перник, ДП  № 62/2014г. по 

описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Аделина Алексиева. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 15.07.2014 г.  с 
мнение за налагане на административно наказание по реда на чл. 218б от НК. 
С постановление от  22.07.2014 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото 
е прекратено. Копие от постановлението  е изпратено на страните, като  е 
указано, че подлежи на обжалване пред ПРС по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 
7-дневен срок. Приложени са обратни разписки. Постановлението не е 
обжалвано. 

 
Пр. пр. № 2488/2013 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 588/2013г. 

по описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Аделина 
Алексиева. Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 
28.02.2014 г.  с мнение за прекратяване. С постановление от  25.03.2014 г. на 
основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страната, като  е указано, че подлежи на 
обжалване пред ПРС по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. 
Приложена е обратна разписка. Постановлението е обжалвано на 16.04.2014 
г. С определение № 201/29.04.2014 г. РС Перник е потвърдил 
постановлението на РП Перник за прекратяване. Определението е приложено 
по преписката като е отбелязана датата на влизане в сила на същото – 
10.06.2014 г. Отбелязано е също и обжалването на определението пред ОС 
Перник, който с определение № 100/10.06.2014 г. е потвърдил определението 
на РС Перник. 
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Пр. пр. № 232/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП  № 33/2014г. по 
описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Бисер Ковачки. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 22.04.2014 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  20.05.2014 г. на основание чл. 
24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страната, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС 
по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е обратна 
разписка. Постановлението не е обжалвано.  

 
Пр. пр. № 2776/2013 г. по описа на РП – Перник, сл.д.  № 1/2014г. по 

описа на СлО при ОП Перник. Прокурор Мирослава Чифчиева. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 25.02.2014 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  05.03.2014 г. на основание чл. 
24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страната, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС 
по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е обратна 
разписка. Постановлението е обжалвано на 14.03.2014 г. С определение № 
134/20.03.2014 г. РС Перник е потвърдил постановлението на РП Перник за 
прекратяване. Определението е приложено по преписката като е отбелязана 
датата на влизане в сила на същото – 30.04.2014 г. Отбелязано е също и че 
определението е обжалвано пред ОС Перник, който с определение № 
64/30.04.2014 г. е потвърдил определението на РС Перник. 

 
Пр. пр. № 1880/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП  №328/2014г. 

по описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Калин Стоилов. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 03.09.2014 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  05.09.2014 г. на основание чл. 
24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страната, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС 
по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е обратна 
разписка. Постановлението не е обжалвано.  

 
Пр. пр. № 1310/2013 г. по описа на РП – Перник, ДП  №315/2013г. 

по описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Калин Стоилов. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 06.11.2013 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  02.12.2013 г. на основание чл. 
24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страната, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС 
по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е обратна 
разписка. Постановлението е обжалвано на 13.12.2013 г. и с определение № 
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411/30.12.2013 г. РС Перник потвърждава постановлението на РП Перник. 
Отбелязано е, че същото е влязло в сила на 28.01.2014 г. 

 
Пр. пр. № 3930/2012 г. по описа на РП – Перник, ДП  №24/2013г. по 

описа на СлО при ОП Перник. Прокурор Росица Ранкова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Перник на 28.10.2013 г.  с мнение за 
прекратяване. С постановление от  19.11.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 
от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е изпратено на 
страната, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС по реда на чл. 
243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е обратна разписка. 
Постановлението е обжалвано пред ОП Перник, която с постановление от 
06.01.2014 г. е потвърдила постановлението на РП Перник. В 
постановлението на ОП не е указано, че същото подлежи на обжалване пред 
АП Перник. 

 
Пр. пр. № 725/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП  №113/2014г. по 

описа на 2-ро РПУ на МВР – гр. Перник. Прокурор Красимир Първанов. 
Досъдебното производство е получено в РП – Перник на 16.04.2014 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  29.04.2014 г. на основание чл. 
24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страната, като  е указано, че подлежи на обжалване пред ПРС 
по реда на чл. 243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е обратна 
разписка. Постановлението не е обжалвано. 

 
Бяха проверени и следните пр.пр. по описа на РП Перник, по които 

производството е прекратено: № 2510/14 г.; № 342/14 г.; № 3353/13 г.; № 
311/14 г.  

 
При проверката на произнасянията на прокурорите от РП – Перник 

по досъдебните производства, приключили с прекратяване на 
наказателното производство, проверяващият екип констатира, че  
прокурорските преписки се администрират своевременно. 

Преписките са подредени хронологично. 
В постановленията за прекратяване на наказателното производство 

се описва както номерът на преписката, така и номерът на досъдебното 
производство по описа на съответното РУП.  

 
Спрените досъдебни производства  през 2013 г. са общо 953, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 934, спрени срещу известен 
извършител – 19. 
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Спрените досъдебни производства през 2014 г. са общо 912, от които 
907 срещу неизвестен извършител и 5 срещу известен извършител. 

 През 2013  г. са изготвени 640 предложения от разследващите органи 
до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока за разследване, като всички са  уважени. През 2014 г. са изготвени 647 
такива предложения, като също всички са уважени. 

 Направените през 2013 г. искания от наблюдаващия прокурор 
за продължаване срока на разследването до административния 
ръководител на прокуратура са 581, а през 2014 г. -  594, като всички 
са уважени.  

През 2013 г. общият брой на исканията от наблюдаващия 
прокурор за продължаване срока на разследването до 
административния ръководител на по-горестоящата прокуратура 
са 131, през 2014 г. – 127, всички искания с уважени. 

През 2013 от прокурорите от РП – Перник не  са изготвени искания за 
вземане на обезпечителни мерки по реда на НПК, а през 2014 г. в съда е 
внесено 1 искане, което е уважено. 

 
Беше извършена проверка на досъдебни производства, образувани 

срещу известен извършител, по които наказателното производство е 
спряно или спряно и възобновено:  

 
Пр. пр. № 36/2013г. по описа на РП – Перник, ДП № 671/2012г. по 

описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор – Бисер Ковачки. С 
постановление от 04.01.2013 г. досъдебното производство е преобразувано от 
бързо производство в досъдебно производство срещу известен извършител 
за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК.  Производството е спряно с 
постановление от 01.02.2013 г. на основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Не е 
указано е, че постановлението подлежи на обжалване, указва се препис да се 
изпрати на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник  за издирване на известния 
извършител. На 10.07.2013 г. досъдебното производство е възобновено с 
постановление на основание чл. 245, ал.2 от НПК. На 29.07.2013 г. същото е 
получено в РП Перник с мнение за съд. Същият ден е внесено споразумение 
по реда на чл. 381 от НПК в РС Перник. 

 
Пр. пр. № 1234/2013г. по описа на РП – Перник, ДП № 220/2013г. по 

описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор – Красимир 
Първанов. С постановление от 23.04.2013 г. досъдебното производство е 
образувано срещу известен извършител за престъпление по чл. 183, ал. 1 
НК.  Производството е спряно с постановление от 19.06.2013 г. на основание 
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чл. 244, ал.1 т.3 НПК. Указано е: да се изпрати на 2-ро РУП Перник за 
периодично извършване на проверки за наличие на възобновяване; че 
постановлението подлежи на обжалване; указва се препис да се изпрати на 
страната. На 26.05.14 г. досъдебното производство е възобновено и 
прекратено в едно постановление. Указано е, че същото подлежи на 
обжалване. 

 
Пр. пр. № 1769/2013г. по описа на РП – Перник, ДП № 297/2013г. по 

описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор – Росица Ранкова. С 
постановление от 11.06.2013 г. досъдебното производство е образувано от  
срещу известен извършител за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК.  
Производството е спряно с постановление от 29.07.2013 г. на основание чл. 
244, ал.1 т.3 НПК. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 244, ал.5 от НПК, указва да се изпрати на  2-ро РУП Перник за 
установяване на лицето. На 09.06.14 г. досъдебното производство е 
възобновено. Върнато е в РП Перник на 17.06.2014 г. с мнение за предаване 
на съд. На 02.07.2014 г. РП Перник е внесла споразумение по реда на чл. 381 
от НПК в РС Перник. 

 
Пр. пр. № 1069/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП № 438/2014г. 

по описа на 1-во РУП на МВР - Перник. Прокурор – Цветелина 
Евтимова. С постановление от 22.05.2014 г. досъдебното производство е 
образувано от  срещу известен извършител за престъпление по чл. 183, ал. 1 
НК.  Производството е спряно с постановление от 09.07.2014 г. на основание 
чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Указано е постановлението да се изпрати на страната, 
но не е указано, че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 
244, ал.5 от НПК, липсват данни за връчване на постановлението; указва се 
да се изпрати на  1-во РУП Перник за установяване на лицето. На 09.04.15 г.  
в РП Перник е получена справка, че не е установено местонахождението на 
лицето. Върху самата справка с резолюция от същата дата е отбелязано,че 
към настоящия момент не са налице основанията за възобновяване. На 
23.06.15 г. е заведена молба от заинтересованата страна, с която 
прокуратурата е уведомена, че лицето е в РБ и работи в строителна фирма в 
гр. София. С постановление от 25.06.15 г. досъдебното производство е 
възобновено.  

 
Пр. пр. № 1247/2014г. по описа на РП – Перник, ДП № 205/2014г. по 

описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор – Красимир 
Първанов. С постановление от 29.04.2014 г. досъдебното производство е 
образувано  срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 339, ал. 1 
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НК.  Производството е спряно с постановление от 01.08.2014 г. на основание 
чл. 244, ал.1 т.3 НПК. Указано е делото да се остави на съхранение в РП 
Перник /при разследването е установен извършителят на деянието, но 
същият не е привлечен в качеството му на обвиняем, поради отсъствието му 
от страната/. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване по реда 
на чл. 244, ал.5 от НПК. На 31.03.15 г. в РП Перник е получено писмо от 2-ро 
РУП на МВР Перник, от което е видно, че лицето е обявено за издирване с 
телеграма № 315/14 г. на ГДНП, както и че е установено, че лицето е 
напуснало пределите на РБ на 22.01.2012 г. и до настоящия момент няма 
данни за завръщането му. Върху писмото е поставена резолюция, че не са 
налице основание за възобновяване на досъдебното производство. 

 
Пр. пр. № 3054/2013г. по описа на РП – Перник, ДП № 939/2013г. по 

описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор – Мария Милушева. 
С постановление от 25.11.2013 г. досъдебното производство е образувано   
срещу известен извършител за престъпление по чл. 183, ал. 4 НК.  
Производството е спряно с постановление от 23.01.2014 г. на основание чл. 
244, ал.1 т.3 НПК. Указано е постановлението да се изпрати на 1-во РУП на 
МВР – гр. Перник, като на всеки 3 месеца да се докладва за резултата от 
издирването; че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, 
ал.5 от НПК; препис да се изпрати на страната. На 19.01.2015 г. досъдебното 
производство е възобновено. На 20.01.15 г. срокът по разследването е 
продължен от административният ръководител. На 11.02.2015 г. досъдебното 
производство е получено в РП Перник с мнение за съд. На 20.02.2015 г. е 
внесен обвинителен акт в РС Перник.   

 
Пр. пр. № 3627/2012г. по описа на РП – Перник, ДП № 587/2012г. по 

описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор – Красимир 
Първанов. С постановление от 15.11.2012 г. досъдебното производство е 
образувано срещу известен извършител за престъпление по чл. 343б, ал. 2 
НК.  Производството е спряно с постановление от 13.02.2013 г. на основание 
чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Указано е  постановлението да се изпрати на 2-ро РУП 
на МВР – гр. Перник, като делото да се остави на съхранение в РП - Перник; 
че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 от НПК; 
отбелязано е, че пострадал няма. На 19.05.2014 г. досъдебното производство 
е възобновено, тъй като е установено местонахождението на лицето. 
Отбелязано е разследването да се извърши в срока по чл. 234, ал.1 от НПК, 
както и делото да се изпрати  на второ РУП на МВР – гр. Перник. На 14.08.14 
г. досъдебното производство е получено в РП Перник с мнение за съд и на 
16.09.14 г. е внесено в съда с обвинителен акт. Приложено е споразумение по 
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реда на чл. 384 от НПК, но липсва копие от протокола от съдебното 
заседание. 

 
Пр. пр. № 2655/2012г. по описа на РП – Перник, ДП № 626/2012г. по 

описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор – Калин Стоилов. С 
постановление от 09.08.2012 г. досъдебното производство е образувано от  
срещу виновно лице за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК.  Производството е 
спряно с постановление от 31.01.2013 г. на основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК. 
Указано е, че постановлението подлежи на обжалване, указва се препис да се 
изпрати на страната. На 13.01.14 г. досъдебното производство е възобновено. 
На 17.02.2014 г. е внесено споразумение в РС Перник, като не е приложено 
копие от протокола от съдебното заседание. 

 
 Пр. пр. № 2255/2013г. по описа на РП – Перник, ДП № 377/2013г. 

по описа на 2-ро РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор – Красимир 
Първанов. С постановление от 30.07.2013 г. досъдебното производство е 
образувано срещу известен извършител за престъпление по чл. 343б, ал. 2 
НК.  Производството е спряно с постановление от 26.08.2013 г. на основание 
чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Указано е постановлението да се изпрати на 2-ро РУП 
на МВР – гр. Перник, На 14.11.2013 г. досъдебното производство е 
възобновено, тъй като е установено местонахождението на лицето. На 
19.11.2013 г. лицето е привлечено в качеството на обвиняем. На 25.11.2013 г. 
делото е получено с мнение за съд. На 12.12.2013 г. е внесен обвинителен акт 
в РС Перник.  

 
Проверени са и следните прокурорски преписки по описа на РП Перник, 

по които производството е спирано: пр.пр. № 2446/13 г.; пр.пр. № 2032/13 
г.; пр.пр. № 1561/13 г.; пр.пр. № 1475/13 г.; пр.пр. № 1167/13 г.; пр.пр. № 
1140/13 г. 

 
Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - Перник в 
своите искания за удължаване на срока спазват действалото през 
проверявания период Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 
прокурор на Република България, отменено със Заповед на главния прокурор 
№ ЛС – 1987/ 30.05.2014 г. 

В РП Перник се спазва едногодишният срок по чл. 244, ал. 8 от НПК. 
Констатира се, че преписките, спрени срещу известен извършител, се 

съхраняват в прокуратурата. 
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Извършена е  проверка и на следните досъдебни производства, 
образувани срещу неизвестен извършител, по които наказателното 
производство е спирано: 

 
Пр. пр. № 1304/2013г. по описа на РП – Перник, ДП № 323/2013г. по 

описа на 1-во РУП на МВР- Перник. Прокурор – Кремена Господинова. 
С постановление от 30.04.2013 г. досъдебното производство е образувано 
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК.  
Производството е спряно с постановление от 03.06.2013 г. на основание чл. 
244, ал.1 т.2 НПК. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 244, ал.5 от НПК, указва да се изпрати на  1-во РУП Перник за 
установяване на лицето. Указано е на всеки 4 месеца РП Перник да бъде 
уведомена за резултата от издирването. На 25.06.13 г. досъдебното 
производство е възобновено на основание чл. 245, ал. 2 НПК и на 22.07.2013 
г. е върнато в РП Перник с мнение за спиране на производството. С 
постановление от същата дата производството отново е спряно на основание 
чл. 244, ал.1 т.2 НПК. Указано е: да се изпрати препис на страните; че 
подлежи на обжалване; делото да се изпрати на началника на 1-во РУП на 
МВР Перник, от където да се докладва на всеки 4 месеца за резултата от 
издирването.   

По преписката не се установяват данни за изисквани или получени 
справки от полицията съгласно указанията. Не е приложен план за ОИМ. 
Липсват и напомнителни писма, с които да се изискват справките от 
страна на РП Перник. Констатира се липса на инициативност от 
наблюдаващия прокурор с цел приключване на разследването.  

 
Пр. пр. № 955/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП № 393/2014г. по 

описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор – Даниела Банкова. 
С постановление от 30.04.2014 г. досъдебното производство е образувано 
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 НК.  
Производството е спряно с постановление от 16.07.2014 г. на основание чл. 
244, ал.1 т.3 НПК. Указано е: че досъдебното производство се спира за 
неповече  от 1 година; на всеки два месеца да се докладва за издирване на 
лицето; указано е че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 
244, ал.5 от НПК, указва да се изпрати на 1-во РУП на МВР – гр. Перник за 
установяване на лицето и на страната. На 11.09.14 г. досъдебното 
производство е възобновено. На 17.09.2014 г. производството отново е 
спряно -  на основание чл. 244 ал.1 т.2 от НПК. Указанията са идентични 
като изложените по-горе. Констатациите са аналогични на тези по пр.пр. № 
1304/2013 г. по описа на РП Перник. 
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 Пр. пр. № 700/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП № 230/2014г. по 

описа на 1-во РУП на МВР – гр. Перник. Прокурор Аделина Алексиева. 
С постановление от 27.02.2014 г. досъдебното производство е образувано 
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК.  
Производството е спряно с постановление от 27.05.2014 г. на основание чл. 
244, ал.1 т.2 НПК. Указано е на всеки 4 месеца да се докладва за издирване 
на лицето. Указано е че постановлението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 244, ал.5 от НПК, указва да се изпрати на 1-во РУП на МВР – гр. Перник 
за установяване на лицето, указано е препис да се изпрати  и на страната. На 
30.09.14 г. досъдебното производство е възобновено. Удължен е срокът на 
разследване с два месеца от РП Перник. На 25.11.2014 г. производството 
отново е спряно на основание чл. 244 ал.1 т.2 от НПК. Указанията са 
идентични както по-горе. Няма нищо приложено по преписката. 
Констатациите са аналогични на тези по пр.пр. № 1304/2013 г.и пр. пр. № 
700/14 г. -  по описа на РП Перник. 

 
Пр. пр. № 233/2014 г. по описа на РП – Перник, ДП № 164/2014г. по 

описа на 2-ро РУП на МВР Перник. Прокурор – Цветелина Евтимова. С 
постановление от 27.03.2014 г. досъдебното производство е образувано 
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 308 и чл. 316, ал. 1 НК.  
Производството е спряно с постановление от 25.07.2014 г. на основание чл. 
244, ал.1 т.2 НПК. Указано е делото да се изпрати на 2-ро РУП за издирване 
на извършителя. Указано е че постановлението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 244, ал.5 от НПК. Досъдебното производство е изпратено н РП 
Перник на 04.02.2015 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 
26.03.2015 г. производството е прекратено на основание чл. 24., ал.1 т.1 от 
НПК. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване и е изпратено на 
страните. 

 
Пр. пр. № 3411/2013 г. по описа на РП – Перник, ДП № 2/2013г. по 

описа на ДАНС Перник. Прокурор – Росица Ранкова. С постановление от 
28.11.2013 г. досъдебното производство е образувано от  срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 213а, ал.1 от НК.  Производството е 
спряно с постановление от 28.11.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. 
В постановлението е указано да се предприемат „изчерпателни и 
целенасочени действия” по издирване на неизвестния извършител; ведно с 
материалите постановлението да се изпрати на ДАНС; екземпляр да се 
изпрати  на страните. Указано е че постановлението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 244, ал.5 от НПК. Не се установява наличие на обратна 
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разписка за връчване на страната. С постановление от 02.12.2014 г. 
производството е възобновено на основание чл. 245, ал.1 НПК. Препис от 
постановлението е изпратено на ДАНС за вземане на отношение по искането 
за връщане на веществени доказателства, което е изпратено и получено по 
факса /касае се за компютърни конфигурации и др/. С постановление от 
същата дата са върнати веществените доказателства. С постановление от 
03.12.2014 г. производството отново е спряно на основание чл. 244, ал.1 т.2 
от НПК. Отново е указано е да се предприемат „изчерпателни и 
целенасочени действия” по издирване на неизвестния извършител,  ведно с 
материалите да се изпрати на ДАНС; на страните. Указано е, че 
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 от НПК. По 
делото липсват данни за извършени ОИМ, изискани и получени справки и 
др. Към материалите по преписката е приложено писмо от 17.04.2015 г., с 
което сектор БОП Перник е изпратил материали за прилагане по преписката. 

  
Проверени са и следните прокурорски преписки, образувани и спрени 

срещу неизвестен извършител по описа на РП Перник: пр.пр. № 276/13 г.; 
пр.пр. № 216/13 г.; пр.пр. № 3499/13 г.; пр.пр. № 2418/13 г.; пр.пр. № 1348/14 
г.; пр.пр. № 1345/13 г.; пр.пр. № 1389/14 г.; пр.пр. № 2070/13 г.; пр.пр. № 
1284/14 г.; пр.пр. № 1078/14 г.; пр.пр. № 1363/14 г.; пр.пр. № 1364/14 г.; пр.пр. 
№ 1258/14 г.; пр.пр. № 1403/14 г.; пр.пр. №1499/14 г.; пр.пр. 1353/14 г. 

 
Произнасянията на прокурорите от РП – Перник по тези дела са 

обосновани. Давани са конкретни указания до разследващия орган за 
разкриване на извършителя.  

По част от преписките не се установи да  са изисквани справки от 
полицията, както и да са  съставяни планове за оперативно-издирвателни 
мероприятия. Не винаги са указвани конкретни срокове и са изготвени 
напомнителни писма.  

По някои от досъдебните производства се наблюдава недостатъчна 
активност от страна на разследващите органи. 

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 
постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 
постановлението в 7-дневен срок пред РС – Перник. По преписките не се 
прилага протокол за случайно разпределение, тъй като такъв не се изготвя 
по конкретната преписка. 

 
ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 
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1. Наказателно-съдебен надзор 
 
През 2013 г. в РС –  Перник  са внесени общо 224 обвинителни акта, 

а  през 2014 г. броят на внесените в РС –  обвинителни актове е 178. 
От РП Перник отчитат 10 върнати от съда дела през 2013 г. с 

внесени обвинителни актове, като с разпореждане на съда са върнати 3 
обвинителни акта, а с определение на съда – 7 бр. дела. По внесените дела е 
внесен 1 бр. протест.   

През 2014 г. върнатите  от съда обвинителни актове също възлизат на 
10,  като 6 бр. са с разпореждане на съда /4 бр. са протестирани, но 
протестите не са уважени/, а 4 бр. – с определение на съда. 

През 2013 г. осъдителните присъди по общия ред са 70, за 2014 г. – 
54. През проверявания период протестираните, постановени по общия ред 
присъди, са: през 2013 г. - 3 бр., като 2 от протестите са неуважени, а 1 бр. – 
неразгледан;  през 2014  г. са протестирани общо 6 бр. присъди по общия 
ред, като 5 бр. не са уважени, а по един от протестите няма резултат. 

През 2013 г. са постановени 6 бр. оправдателни присъди по общия 
ред /всички са протестирани: 3 бр. -  не са уважени; един от протестите е 
уважен, а по два от тях няма резултат/, а през 2014 г. са постановени 4 бр. 
оправдателни присъди по общия ред: всички са протестрани; като няма 
резултати по един от протестите, а останалите 3 не са уважени. 

През 2013 г. осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 
/чл. 371 и сл. от НПК/ са 18, а през 2014 г. – 23. По този ред няма 
протестирани присъди, както няма и оправдателни присъди.  

 
На случаен принцип бяха проверени дела, по които са внесени 

обвинителни актове през 2013 г. и 2014 г. в РС - Перник: 
 
ПД № 27/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Красимир 

Първанов. На 21.01.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник. На 07.02.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС 
Перник. По делото е приложена бланка - становище на прокурора на първата 
инстанция, от която  се проследява поддържано ли е обвинението, вида на 
наказанието, обжалвано ли е пред въззивна инстанция. Констатира се, че 
след внасяне на обвинителния акт в съда, по ПД-то не се прилагат актовете 
на съответния първоинстанционен съд. В конкретния случай е отбелязано с 
писмо от ОП Перник на 09.05.2014 г., че ПОС е потвърдил присъдата на РС 
Перник. От справката става ясно, че наложеното наказание е „лишаване от 
свобода” за срок от 5 месеца. 
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ПД № 224/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Цветелина 
Евтимова. На 21.11.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд.  На 20.12.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС Перник. Липсват данни от разпореждането за 
насрочването на делото. Приложена и призовка за насрочване – за 28.03.2014 
г. По преписката не е приложен и актът на РС Перник, от който да се направи 
извод, дали се касае за присъда или делото е приключено по реда на чл. 384 
от НПК. Бланката – становище дава информация, че наложеното наказание е 
„лишаване от свобода” за срок от 12 месеца. 

 
ПД № 186/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Дилян 

Деянов. На 20.08.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд.  На 21.10.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС Перник. Липсват данни от разпореждането за 
насрочването на делото. Приложена е призовка за насрочване – за 26.11.2013 
г. По преписката не е приложен и актът на РС Перник. От бланката- 
становище е видно, че е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок 
от 2 години с изпитателен срок 3 години. 

 
ПД № 197/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Мария 

Милушева. На 11.11.2013 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Перник с мнение за съд, като на същата дата е внесен 
обвинителен акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 
23.01.2014 г. По преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката 
- становище е видно, че наложеното наказание  е ”пробация” за срок от 8 
месеца. 

 
ПД № 199/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Мирослава 

Чифчиева.  Досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 
Перник на 14.11.2013 г. с мнение за съд.  На 19.11.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 
14.01.2014 г. По преписката не е приложен  актът на РС Перник. От бланката 
- становище е видно, че е наложено наказание „пробация” за срок от 7 
месеца. 

 
ПД № 136/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Росица 

Ранкова. На 12.07.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 08.08.2013 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 15.10.2013 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
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видно, че е наложено наказание „пробация” за срок от 7 месеца. На 
18.03.2014 г. присъдата е протестирана от РП Перник /протестът е 
приложен/. ПД е изпратено на ОП Перник с писмо на 19.03.14 г. На 
24.07.2014 г. ОП Перник е върнала ПД, като е уведомила РП Перник, че ОС 
Перник е потвърдил присъдата на РС Перник. 

 
ПД № 37/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Калин 

Стоилов. На 19.03.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 20.03.2013 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 08.05.2013 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 12 месеца 
при първоначален общ режим. На 18.03.2014 г. присъдата е протестирана от 
РП Перник /протестът е приложен/ и делото е изпратено с писмо на 19.03.14 
г. на ОП Перник. На 24.07.2014 г. ОП Перник е върнала ПД, като е 
уведомила РП Перник, че ОС Перник е потвърдил присъдата на РС Перник. 

 
ПД № 73/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Кремена 

Господинова. На 25.03.2013 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Перник с мнение за съд. На 16.04.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 
19.06.2013 г. По преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката 
- становище е видно, че е наложено наказание  лишаване от свобода” за срок 
от 6 месеца с 3 годишен изпитателен срок  - по отношение на единия 
подсъдим, и „лишаване от свобода” за срок от една година и два месеца - за 
другия подсъдим.  

 
ПД № 80/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Бисер 

Ковачки. На 23.04.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 30.04.2013 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 05.06.2013 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от десет 
месеца. Приложено е писмо от ОП Перник, с което същата връща ПД на 
09.05.14 г. на РП Перник, от което е видно, че ОС Перник е потвърдил 
присъдата на РС Перник. 

 
Проверени са допълнително следните ПД по описа на РП Перник за 

2013 г.: ПД № 110/13 г., ПД № 20/13. ПД № 2/13 г.; ПД № 132/13 г.; ПД № 
164/13 г.; ПД № 219/13 г. , ПД № 15/13 г. 
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ПД № 56/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Аделина 

Алексиева. На 14.04.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 14.05.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 09.07.2014 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че са наложени следните наказания: по отношение на единия осъден 
наложеното наказание е „лишаване от свобода” за срок от осем месеца с 
тригодишен изпитателен срок, а по отношение на другия – „лишаване от 
свобода” за срок от осем месеца. 

 
ПД № 121/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Чифчиева. На 

14.08.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 
Перник с мнение за съд. На 15.08.2014 г. е внесен обвинителен акт в РС 
Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 15.10.2014 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че е наложено наказание „пробация” за срок от 9 месеца. 

 
ПД № 129/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Б. Ковачки. 

На 12.08.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 09.09.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 21.10.2014 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че са наложени следните наказания: по отношение на единия осъден 
наложеното наказание е „лишаване от свобода” за срок от една година с 
тригодишен изпитателен срок, а по отношение на другия – „лишаване от 
свобода” за срок от пет месеца. На 29.04.15 г. делото е върнато с писмо от 
ОС Перник, от което е видно, че  присъдата на РС Перник е потвърдена. 

 
ПД № 125/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Калин 

Стоилов. На 27.08.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 27.08.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 21.10.2014 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че е наложено наказание „пробация” за срок от 12 месеца. 

 
ПД № 70/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Даниела 

Банкова. На 13.05.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 29.05.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 01.07.2014 г. По 
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преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че е наложено наказание „пробация” за срок от 9 месеца. 

 
ПД № 155/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  К. 

Господинова. Досъдебното производство е получено в Районна прокуратура 
– Перник на 05.11.2014 г. с мнение за съд, като на същата дата е внесен 
обвинителен акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 
09.12.2014 г. По преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката 
- становище е видно, че е наложено наказание „пробация” за срок от десет 
месеца и ЛПУМПС за срок от десет месеца. 

 
ПД №167/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Красимир 

Първанов. На 31.10.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 03.12.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 04.02.2015 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че е наложено наказание „лишаване от свобода”  за срок от десет 
месеца и три години изпитателен срок. 

 
ПД № 142/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Ранкова. На 

29.09.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 
Перник с мнение за съд. На 15.10.2014 г. е внесен обвинителен акт в РС 
Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 12.11.2014 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три месеца 
с изпитателен срок от три години. 

 
ПД № 151/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Милушева. 

На 13.10.14 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура 
– Перник с мнение за съд. На 29.10.2014 г. е внесен обвинителен акт в РС 
Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 17.12.2014 г. По 
преписката не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е 
видно, че е наложено наказание е: за първия осъден  - „лишаване от свобода” 
за срок от  осем месеца с изпитателен срок три години; за втория и третия 
осъден – „лишаване от свобода” за срок от осем месеца. 

 
ПД № 162/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Евтимова. 

Досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – Перник с 
мнение за съд на 24.11.2014 г., като незабавно е внесен обвинителен акт в РС 
Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 27.01.15 г. По преписката 
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не е приложен актът на РС Перник. От бланката - становище е видно, че е 
наложено наказание ”лишаване от свобода” за срок от шест месеца с 
изпитателен срок от три години. 

 
Допълнително са проверени следните ПД от 2014 г. по описа на РП 

Перник: ПД № 175/2014 г.; № 172/2014 г.; ПД № 143/2014г.; ПД № 148/2014 
г.; ПД № 160/2014 г.; ПД № 108/2014 г.; ПД №118/2014 г.; ПД № 117/2014 г.; 
ПД № 110/2014 г. 

 
Прокурорите от Районна прокуратура – Перник изготвят 

обвинителните актове в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от 
НПК срок. Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 
обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

В РП Перник е установена практика в съдебните заседания да 
участват прокурорите, изготвили обвинителните актове, с изключение на 
тези, които са в отпуск или в случай, че има застъпване на дела по дата и 
час. Всеки вторник се изготвя график за участието на прокурорите в 
съдебните заседания през следващата седмица и делата се докладват на 
съответните прокурори, които ще участват по тях. Констатира се добра 
организация за предварителна подготовка на прокурорите за участие в 
предстоящите заседания. 

Делата са окомплектовани и хронологично подредени, което  
позволява да се проследи датата на получаване на досъдебното 
производство и датата на внасяне на обвинителния акт.  

От проверените на случаен принцип прокурорски дела се установи, че  
актовете на съда не се прилагат към тях. По всяко от делата е приложена 
попълнена бланка – становище с необходимата информация относно 
движението на делото и наложените наказания. 

 
Внесените в съда споразумения по чл. 381 от НПК през 2013 г. са 

общо 115, от които 114 - одобрени, а през 2014 г. – 76, като всички са 
одобрени.  

 
На случаен принцип бяха проверени следните прокурорски дела: 
 
№ 3043/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Мария 

Милушева. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 
31.10.2013 г. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК 
е внесено в съда на 08.11.2013 г. По преписката  не  е приложен протокол 
от съдебно заседание за одобрение на споразумението. Приложена е 
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призовка за насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението 
е одобрено. 

 
№ 2634/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Мирослава 

Чифчиева. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 
24.10.2013 г. На 24.10.2013 г. в съда е внесено споразумение за решаване на 
делото по реда на чл. 381 от НПК. По преписката не  е приложен протокол 
от съдебно заседание за одобрение на споразумението. Приложена е 
призовка за насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението 
е одобрено. 

 
№ 1636/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Кремена 

Господинова. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 
20.06.2013 г. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК 
е внесено в съда на 26.06.2013 г. По преписката не  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка 
за насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е 
одобрено. 

 
№ 1538/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Дилян Деянов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 13.06.2013 г. 
Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК е внесено в 
съда на 18.06.2013 г. По преписката не  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка за 
насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

 
№ 2629/2012 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Красимир 

Първанов. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 
15.05.2013 г. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК 
е внесено в съда на 14.06.2013 г. По преписката не  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка 
за насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е 
одобрено. 

 
№ 443/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Бисер Ковачки. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 15.03.2013 г. 
Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК е внесено в 
съда на 26.03.2013 г. По преписката не  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка за 
насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е одобрено. 
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№ 295/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Цветелина 

Евтимова. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 
06.06.2013 г. На 19.06.2013 г. е внесено в съда споразумение за решаване на 
делото по реда на чл. 381 от НПК. По преписката не  е приложен протокол 
от съдебно заседание за одобрение на споразумението. Приложена е 
призовка за насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението 
е одобрено. 

 
№ 1492/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Росица Ранкова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 10.06.2013 г. На 
12.06.2013 г.  е внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда 
на чл. 381 от НПК. По преписката не  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка за 
насрочване на с.з., като на корицата на преписката е отбелязано, че 
споразумението е одобрено. 

 
№ 1097/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Калин Стоилов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 16.05.2013 г. На 
04.06.2013 г. в съда е внесено споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК. По преписката не  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка за 
насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

 
№ 1625/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Кремена 

Господинова. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 
16.06.2014 г. В съда е внесено споразумение за решаване на делото по реда 
на чл. 381 от НПК на 17.06.2014 г. По преписката не  е приложен протокол 
от съдебно заседание за одобрение на споразумението. Приложена е 
призовка за насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението 
е одобрено. 

 
№ 855/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Мария 

Милушева. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 
07.05.2014 г. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК 
е внесено в съда на 12.05.2014 г. По преписката не  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка 
за насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е 
одобрено. 
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№ 230/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Бисер Ковачки. 
Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 25.03.2014 г. Внесено 
е в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 
24.04.2014 г. По преписката не  е приложен протокол от съдебно заседание 
за одобрение на споразумението. Приложена е призовка за насрочване на 
с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

 
№ 594/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Калин Стоилов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 08.04.2014 г. Внесено 
е в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 
22.04.2014 г. По преписката не  е приложен протокол от съдебно заседание 
за одобрение на споразумението. Приложена е призовка за насрочване на 
с.з., върху която не е отбелязано, че споразумението е одобрено. Към 
преписката е подшито приложение № 1 за първоинстанционната 
прокуратура, от което е видно, че споразумението е одобрено. 

 
№ 2079/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Цветелина 

Евтимова. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 
25.02.2014 г. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК 
е внесено в съда на 07.04.2014 г. По преписката не  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка 
за насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е 
одобрено. 

 
№ 3028/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Аделина 

Алексиева. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 
26.02.2014 г. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК 
на 13.03.2014 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка за 
насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

 
№ 2692/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Даниела 

Банкова. Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 01.12.2014 
г. Внесено е в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от 
НПК на 01.12.2014 г. По преписката не  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумението. Приложена е призовка за 
насрочване на с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

 
№ 1492/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Росица Ранкова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Перник на 28.05.2014 г. Внесено 
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е в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 
10.06.2014 г. По преписката не  е приложен протокол от съдебно заседание 
за одобрение на споразумението. Приложена е призовка за насрочване на 
с.з., върху която е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

 
Произнасянията на прокурорите от РП Перник по приключилите 

досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на чл.381 от 
НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По споразуменията не се прилага копие от протокола от съдебното 
заседание, но се прилага призовка за насрочване на съдебното заседание с 
отбелязване, че споразумението е одобрено. 

 
За 2013 г. са сключени 140 бр. споразумения в хода на съдебното 

следствие, а през 2014 г. - 90. 
 
На случаен принцип са проверени следните прокурорски дела, 

приключили със споразумения по чл. 384 от НПК: 
 
ПД № 60/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Калин 

Стоилов. На 04.03.13 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 26.03.2013 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 16.05.13 г. По 
преписката е приложено копие от споразумение, както и бланка – становище, 
от която е видно, че същото е одобрено на второто с.з. по реда на чл. 384 от 
НПК.  

 
ПД № 54/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Кремена 

Господинова. На 13.03.13 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Перник с мнение за съд. На 20.03.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 
08.05.13 г. По преписката е приложено копие от споразумение, както и 
бланка – становище, от която е видно, че същото е одобрено на второто с.з. 
от 15.05.13 г. по реда на чл. 384 от НПК.  

 
ПД № 140/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Мирослава 

Чифчиева. На 13.08.13 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 14.08.2013 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 08.10.13 г. По 
преписката е приложено копие от споразумение, както и бланка – становище, 
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от която е видно, че същото е одобрено на първото с.з. по реда на чл. 384 от 
НПК.  

 
ПД № 41/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Цветелина 

Евтимова. На 07.01.13 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 04.03.2013 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 30.04.13 г. По 
преписката е приложено копие от споразумение, върху което е отбелязано, че 
е одобрено в с.з. от 21.05.13 г. по реда на чл. 384 от НПК.  

 
ПД № 26/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Росица 

Ранкова. На 04.01.13 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 05.02.2013 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 20.03.13 г. По 
преписката е приложено копие от споразумение, както и призовка за 27.03.13 
г., върху която е отбелязано, че същото е одобрено по реда на чл. 384 от 
НПК.  

 
ПД № 93/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Дилян Деянов. 

На 01.04.13 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура 
– Перник с мнение за съд. На 31.05.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС 
Перник. Приложена е призовка за насрочване – за04.09.13 г. По преписката е 
приложено копие от споразумение, както и бланка – становище, от която е 
видно, че същото е одобрено в с.з. от 01.11.2013 г. по реда на чл. 384 от НПК.  

 
 
ПД № 132/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Красимир 

Първанов. На 01.09.14 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 17.09.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 04.11.14 г. По 
преписката е приложено споразумение от 10.02.2015 г., както и призовка за 
с.з. за 10.02.2015 г. По преписката няма изрични отбелязвания, че 
споразумението е одобрено.  

 
ПД № 157/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Мария 

Милушева. На 04.11.14 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 10.11.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 10.12.2014 г. По 
преписката е приложено споразумение, както и бланка – становище, от която 
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е видно, че същото е одобрено в с.з. от 17.12.2014 г. по реда на чл. 384 от 
НПК.  

 
ПД № 165/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор Цветелина 

Евтимова. На 28.11.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 01.12.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 03.02.2015 г. По 
преписката е приложено споразумение, както и бланка – становище, в която е 
отбелязано, че споразумението е одобрено в с.з.на 03.02.2015 г. Същото е 
отбелязано и с резолюция върху споразумението.  

 
ПД № 133/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Аделина 

Алексиева. На 19.08.14 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 19.09.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 17.12.2014 г. По 
преписката е приложено споразумение от 11.03.15 г., както и бланка – 
становище, от която е видно, че същото е одобрено в с.з. от същата дата по 
реда на чл. 384 от НПК. Бланката – становище е попълнена изключително 
подробно. 

 
ПД № 97/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Аделина 

Алексиева. На 06.06.14 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Перник с мнение за съд. На 03.07.2014 г. е внесен обвинителен 
акт в РС Перник. Приложена е призовка за насрочване – за 14.10.2014 г. По 
преписката е приложено споразумение от 14.10.14 г., както и бланка – 
становище, от която е видно, че същото е одобрено в с.з. от същата дата по 
реда на чл. 384 от НПК. Бланката – становище е попълнена подробно. 

 
Допълнително са проверени и следните ПД по описа на РП Перник, 

по които е постигнато споразумение по реда на чл. 384 от НПК: 
 
ПД № 94/13 г.; ПД № 84/13 г.; ПД № 75/13 г.; ПД № 156/13 г.; ПД № 

173/13 г.; ПД № 29/13 г.; ПД № 58/13 г.; ПД № 171/13 г.; ПД № 101/14 г.; ПД 
№ 115/14 г.; ПД №177/14 г.; ПД № 166/14 г.; ПД №105/14 г.; ПД № 164/14 г.; 
ПД № 149/14 г.; ПД № 130/14 г.; ПД № 119/14 г. ПД № 112/14 г.; ПД № 
106/14 г.; ПД № 138/14 г.; ПД 124/14 г.; ПД № 72/14 г. ПД № 94/14 г. 

 
По делата, приключили с постигане на споразумение по чл. 384 от 

НПК, се прилага както споразумението, така и изчерпателно попълнена 
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бланка – становище, от която е видно, че същото е одобрено в 
съответното съдебно заседание. 

 
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 през 2013 г. са общо 27.  Решени от съда са    25 
предложения.  

През 2014 г. са внесени 12 предложения по чл. 375 от НПК. Решени от 
съда са  19 предложения. 

 
На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 
 
Пр. пр. №  3370/2012 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Росица 

Ранкова. Делото е получено в РП – Перник на 26.04.13 г. с мнение за съд. На 
20.05.2013 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание. По 
делото е приложено обявление, получено в РП Перник на 27.06.13 г., от 
което е видно, че с решение от 19.06.13 г. на РС Перник е наложено 
административно наказание  „глоба”  в размер на 1000 лв. 

 
Пр. пр. №  2240/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  

Кремена Господинова. Досъдебното производство е получено в РП – 
Перник на 26.09.13 г. с мнение за съд. На 27.09.2013 г. е внесено в съда с 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание. По делото е приложено обявление, получено в 
РП Перник на 11.11.13 г., от което е видно, че с решение на РС Перник от 
06.11.13 г. е наложено административно наказание – глоба  в размер на 1000 
лв. 

 
Пр. пр. №  2766/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Бисер 

Ковачки. Получено в РП – Перник на 29.11.13 г. с мнение за съд. На 
19.12.2013 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание. По 
делото е приложено обявление, получено в РП Перник на 18.03.14 г., от 
което е видно, че с решение на РС Перник от 12.03.14 г. е наложено 
административно наказание – глоба  в размер на 1000 лв. 

 
Пр. пр. № 2655/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  

Мирослава Чифчиева. Получено в РП – Перник на 13.12.13 г. с мнение за 
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съд. На 17.12.2013 г. е внесено в съда. Приложено е решение на РС Перник 
от 16.01.14 г., от което е видно, че е наложено административно наказание – 
глоба  в размер на 1000 лв. Отбелязано е, че присъдата е влязла в сила на 
01.02.2014 г. 

 
Пр. пр. № 2327/2012 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  

Цветелина Евтимова. Получено в РП – Перник на 23.05.13 г. с мнение за 
съд. На 08.07.2013 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 
Приложено е обявление, получено в РП Перник на 11.09.13 г., от което е 
видно, че с решение на РС Перник от 04.09.13 г. на РС Перник е наложено 
административно наказание – глоба  в размер на 1000 лв. 

 
Пр. пр. № 3046/2013 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Мария 

Милушева. Получено в РП – Перник на 14.01.14 г. с мнение за съд. На 
10.02.2014 г. е внесено в съда. Приложено е обявление, получено в РП 
Перник на 18.03.14 г., от което е видно, че с решение на РС Перник от 
12.03.14 г. е наложено административно наказание – глоба  в размер на 1000 
лв. 

 
Пр. пр. № 569/2014 г. по описа на РП – Перник. Прокурор  Калин 

Стоилов. Получено в РП – Перник на 28.05.14 г. с мнение за съд. На 
09.06.2014 г. е внесено предложението за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание. Приложено е 
обявление, получено в РП Перник на 07.07.14 г., от което е видно, че с 
решение на РС Перник от 01.07.14 г. е наложено административно наказание 
– глоба  в размер на 1000 лв. 

 
Проверени са и следните пр.пр. по описа на РП Перник, по които е 

внесено предложение по чл. 78а НК: пр.пр. № 1649/12 г.; пр.пр. № 1215/12 г.; 
пр.пр. № 18/13 г.; пр.пр. 3554/13 г.; пр.пр. № 1521/14 г.; пр.пр.№ 3304/13 г. 

 
Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание при условията на чл. 78а от НК, са в 
предвидения в НПК  срок. По преобладаващата част от делата е 
приложено обявление, от което е видно решението на РС Перник и 
наложеното административно наказание. 
  



 
 

55 

През 2013 г. прокурорите от РП – Перник са взели участие в 635 
съдебни заседания. През 2014 г. –  в 576 съдебни заседания. 

 
3. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 
 
През 2013 г. в РП Перник са приведени в изпълнение 308 присъди, като 

една присъда не е приведена в срок. Не се отчитат отлагания при 
изпълнението на наказанията.  

През 2014 г. са приведени в изпълнение 235 присъди. В справка № 4 за 
2014 г. не се посочват неприведени в срок присъди, както и отложени такива. 

 
На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 
 

П № 34/2013 г. по описа на РП – Перник. С определение от 
05.02.2013 г. на РС Перник е одобрено  споразумение, с което е определено 
наказание „пробация” за срок от три години. Препис от определението е 
получен в РП – Перник на 11.02.2013 г. На 11.02.2013 г. препис от 
определението е изпратено до началника на ОС ”ИН” Перник – сектор 
Пробация. На 20.02.2013 г. РП Перник е уведомена, че от 14.07.2011 г. 
лицето изтърпява наказание „пробация”, наложено от РС – гр. Дупница. На 
същата дата РС Перник е уведомен от РП Перник за горепосоченото. На 
17.07.2014 г. РП Перник е уведомена от ОС „ИН” Перник, сектор 
„Пробация”, че на 14.07.14 г. е изтърпяно наказанието „Пробация”, наложено 
на лицето от РС Дупница. На 17.07.2014 г. РП Перник е уведомена, че е 
приведено в изпълнение наказанието „пробация”, наложена от РС Перник. 
На същата дата е уведомен и съдът. 

 
П № 168/2013 г. по описа на РП – Перник. С определение от 

16.08.2013 г. на РС Перник е одобрено  споразумение, с което е определено 
наказание „пробация” за срок от 18 месеца и ЛПУМПС за срок от 24 месеца. 
Препис от определението е получен в РП – Перник на 20.08.2013 г. На 
20.08.2013 г. препис от определението е изпратен до началника на ОС ”ИН” 
Перник – сектор Пробация и до началника  сектор „ПП-КАТ” при ОДМВР  - 
гр. Перник. Сектор „ПП-КАТ” при ОДМВР е върнал обратно писмо в РП 
Перник за начало на изтърпяване на наказанието на 27.08.13 г., като на 
същата дата е уведомен РС Перник. На 02.09.2013 г. РП Перник е уведомена, 
че  наказанието „пробация”  е приведено в изпълнение. На същата дата РП 
Перник е уведомила РС Перник за привеждането на наказанието в 
изпълнение.  



 
 

56 

 
П № 234/2013 г. по описа на РП – Перник. С определение от 

12.11.2013 г. на РС Перник е одобрено  споразумение, с което е определено 
наказание „пробация” за срок от 12 месеца и е наложено ЛПУМПС за срок от 
4 месеца. Препис от определението е получен в РП – Перник на 19.11.2013 г. 
На 19.11.2013 г. препис от определението е изпратено до началника на ОС 
”ИН” Перник – сектор Пробация и до началника  сектор „ПП-КАТ” при 
ОДМВР  - гр. Перник, като на същата дата е уведомен РС Перник. На 
03.12.2013 г. ОС „ИН” е уведомила РП Перник, че наказанието е приведено в 
изпълнение. Сектор КАТ е уведомил РП Перник на 27.12.2013 г., че е привел 
в изпълнение наказанието. На същата дата е уведомен РС Перник. На 
10.03.2014 г. РП Перник е уведомила РС Перник за изтърпяване  на 
наложеното наказание ЛПУМПС от осъденото лице. На 03.12.2014 г. РП 
Перник е уведомена от ОС „ИН” Перник, че наказанието пробация е 
изтърпяна, като на същата дата е уведомен РС Перник. 

 
П  № 171/2013 г. по описа на РП – Перник. С присъда № 784/14.08.13 

г. на РС Перник, получена за изпълнение на 04.09.2013 г. в РП Перник, е 
наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години и 4 месеца, 
при първоначален строг режим на изтърпяване. На 04.09.2013 г. препис от 
присъдата е изпратен до началника на Затвора в гр. Бобов дол. На 26.09.13 г. 
РП Перник е уведомена, че присъдата е приведена в изпълнение. На същата 
дата е уведомен и РС Перник. 

 
П  № 59/2014 г. по описа на РП – Перник. С присъда № 914/25.09.13 

г. на РС Перник, получена за изпълнение на 02.04.2014 г. /след обжалване 
присъдата е влязла в сила на 27.03.2014 г./  в РП Перник, е наложено 
наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 месеца при първоначален 
строг режим на изтърпяване. С писмо от 02.04.2014 г. до РП Брезник се 
изпраща препис от присъдата за изпълнение, като на основание чл. 68, ал.1 
НК се привежда в изпълнение  и наложено от СРС наказание  „лишаване от 
свобода” за срок от 3 години. На 14.05.2014 г. РП Перник е уведомена от РП 
Брезник, че е получила и привела в изпълнение наложеното наказание. На 
същия ден е уведомен и РС Перник.   

 
П № 60/2014 г. по описа на РП – Перник. С определение от 

27.03.2014 г. на РС Перник е одобрено  споразумение, с което е определено 
наказание „пробация” за срок от 18 месеца и 18 месеца ЛПУМПС. Препис от 
определението е получен в РП – Перник на 03.04.14 г. Препис от 
определението е изпратено на 03.04.2014 г. до началника на ОС”ИН” Перник 
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– сектор Пробация и до началника  сектор „ПП-КАТ” при ОДМВР Перник. 
На 22.04.14 г. ОС „ИН” е уведомила РП Перник, че наказанието е приведено 
в изпълнение, а аналогичното уведомление от сектор КАТ е от 24.04.2014 г. 
На същите дати РП Перник е уведомила РС Перник за привеждане на 
наказанията в изпълнение.  

 
П № 107/2014 г. по описа на РП – Перник. С определение от 

01.07.2014 г. на РС Перник е одобрено  споразумение, с което е определено 
наказание „пробация” за срок от 12 месеца и 12 месеца ЛПУМПС. Препис от 
определението е получен в РП – Перник на 07.07.14 г., като на същата дата  
преписът  е изпратен  до началника на ОС”ИН” Перник – сектор Пробация и 
до началника  сектор „ПП-КАТ” при ОДМВР Перник. На 17.07.14 г. ОС 
„ИН” е уведомила РП Перник, че наказанието е приведено в изпълнение, а 
сектор КАТ е уведомил РП Перник на 14.07.2014 г., че е привела в 
изпълнение съответното наказание. На посочените дати е уведомен РС 
Перник.  

 
П № 44/2014 г. по описа на РП – Перник. С определение от 

07.03.2014 г.  на РС Перник е одобрено  споразумение, с което е определено 
наказание „пробация” за срок от 18 месеца. Препис от определението е 
получен в РП – Перник на 13.03.14 г. На 13.03.14 г. е поискана от съда 
актуална справка за съдимост на лицето /получена на 20.03.14 г. в РП 
Перник/, но едновременно с това на 13.03.14 г. препис от определението е 
изпратено до началника на ОС”ИН” Перник – сектор Пробация за 
изпълнение.  На 25.03.14 г. ОС „ИН” е уведомила РП Перник, че наказанието 
е приведено в изпълнение, като на същата дата е уведомен РС Перник.  

 
П № 43/2014 г. по описа на РП – Перник. С определение от 

02.10.2014 г. на РС Перник е одобрено  споразумение, с което е определено 
наказание „пробация” за срок от 14 месеца. Препис от определението е 
получен в РП – Перник на 09.10.14 г. На 09.10.14 г. препис от определението 
е изпратено до началника на ОС”ИН” Перник – сектор Пробация за 
изпълнение.  На 20.10.14 г. ОС „ИН” е уведомила РП Перник, че наказанието 
е приведено в изпълнение, като на същата дата е уведомен и РС Перник.  

 
П № 182/2014 г. по описа на РП – Перник. С присъда № 

807/21.10.2014 г. РС Перник е наложил наказание „пробация” за срок от 1 
година и обществено порицание, която присъда е получена на 10.11.2014 г. в 
РП Перник. На същата дата присъдата е изпратена за изпълнение до 
началника на ОС”ИН” Перник – сектор Пробация, като и до директора на КТ 
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„Кракра”  гр. Перник. Последната е уведомила РП Перник на 25.11.2014 г. за 
изпълнение на наказанието, като на същата дата е уведомен РС Перник. ОС 
”ИН” Перник – сектор Пробация е уведомил за привеждане на наказанието в 
изпълнение на 15.01.2015 г. РП Перник, която на същата дата уведомява РС 
Перник.  

 
Проверени са още и следните присъдни преписки по описа на РП 

Перник: П № 3/2014 г., П № 118/14 г.,  П № 74/13 г. 
 
При проверка на присъдните преписки  в РП – Перник се констатира 

стриктно спазване на  срока по чл. 416, ал.5 от НПК и на  действащите за 
проверявания период Указания № И-30/2009 г., отменени със заповед на 
главния прокурор  № ЛС - 1987/30.05.2014 г., съгласно които присъдите се 
привеждат в изпълнение незабавно. Отразяванията в книгата за 
изпълнение на присъдите за точни и пълни. 

 
3.  Гражданско-съдебен надзор. 

  
През 2013 г. прокурорите от РП – Перник са взели участие по 11 

граждански дела, докато през 2014 г. техният брой възлиза на 12.  
През проверявания период са предявени по един граждански иск за 

2013  и 2014 г. от прокурори от РП Перник. През 2014 г. са обжалвани от 
прокурор две съдебни решения по граждански дела. 

 
На случаен принцип са проверени: 
 
Пр.пр. № 1111/2014 г. по описа на РП Перник. Прокурор Калин 

Стоилов. Не е приложен протокол за случайно разпределение. 
Производството е по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗГР. С решение от 19.06.2014 г. 
молбата на заинтересованото лице е уважена, като решението е получено в 
РП Перник на 25.06.2014 г. Към преписката е приложено решението, както и 
съобщението, с което същото е изпратено на прокуратурата.  

 
Пр.пр. № 3400/2013 г. по описа на РП Перник. Прокурор Калин 

Стоилов. Не е приложен протокол за случайно разпределение. 
Производството е по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗГР. С решение от 22.01.2014 г. 
молбата на заинтересованото лице е уважена, като решението е получено в 
РП Перник на 24.01.2014 г. Приложено е решението, както и съобщението, с 
което същото е изпратено в прокуратурата.  
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Пр.пр. № 404/2013 г. по описа на РП Перник. Прокурор Калин 
Стоилов. Не е приложен протокол за случайно разпределение. 
Производството е по реда на чл. 132, ал. 1 , т.1 от СК и чл. 21, ал.1 от ЗЗД. С 
решение от 21.06.2013 г. исковата молбата на  дирекция „СП” Перник е 
уважена, като решението е получено в РП Перник на 24.06.2013 г. 
Приложено е решението, както и съобщението, с което същото е изпратено в 
прокуратурата.  

 
Пр.пр. № 1338/2013 г. по описа на РП Перник. Прокурор Калин 

Стоилов. Не е приложен протокол за случайно разпределение. 
Производството е по реда на чл. 132 от СК. С решение от 27.06.2013 г. 
исковата молбата на заинтересованата страна е уважена, като решението е 
получено в РП Перник на 02.07.2013 г. Приложено е решението, както и 
съобщението, с което същото е изпратено в прокуратурата.  

 
Пр.пр. № 970/2013 г. по описа на РП Перник. Прокурор Калин 

Стоилов. Не е приложен протокол за случайно разпределение. 
Производството е по реда на чл. 14 от ЗЛС. С решение от 23.04.2013 г. 
исковата молбата на заинтересованата страна е уважена, като решението е 
получено в РП Перник на 26.04.2013 г. Приложено е решението, както и 
съобщението, с което същото е изпратено в прокуратурата.  

 
 
Пр.пр. №605 /2014 г. по описа на РП Перник. Прокурор Калин 

Стоилов. Не е приложен протокол за случайно разпределение. 
Производството е по реда на чл. 132 от СК. С решение от 02.04.2014 г. 
исковата молбата на заинтересованата страна  не е уважена, като решението е 
получено в РП Перник на 04.04.2014 г. Приложено е решението, както и 
съобщението, с което същото е изпратено в прокуратурата.  

 
Пр.пр. № 45/2014 г. по описа на РП Перник. Прокурор Калин 

Стоилов. Не е приложен протокол за случайно разпределение. 
Производството е по реда на чл. 14 от ЗЛС. С решение от 05.02.2014 г. 
исковата молбата на заинтересованата страна е уважена, като решението е 
получено в РП Перник на 07.02.2014 г. Приложено е решението, както и 
съобщението, с което същото е изпратено в прокуратурата.  

 
Пр.пр. № 472/2014 г. по описа на РП Перник. Прокурор Цветелина 

Евтимова. Не е приложен протокол за случайно разпределение. 
Производството е по реда на чл. 2, ал.1, т.3 вр. чл. 4 от ЗОДОВ. С решение от 
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09.04.2014 г. на РС Перник искът срещу прокуратурата е уважен частично. С 
въззивна жалба от 25.04.2014 г. актът на РС Перник е обжалван пред ОС 
Перник. На 13.08.2014 г. чрез РС Перник до ОС Перник е изпратен отговор 
на въззивната жалба срещу решението на РС Перник, подписан от М. 
Чифчиева. С решение № 555/24.11.2014 г. ОС Перник е отменил решението 
на ПРС и е осъдил Прокуратурата на 1200 лв. 

 
Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН в РП 

Перник са окомплектовани и хронологично подредени.  
 
 
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 
 
Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  
 
ИЗВОДИ : 
 
 
Книгите, регистрите и дневниците в РП – Перник  се водят 

редовно, отбелязванията са прегледни, пълни и точни. Като цяло отговарят 
на изискванията, както на ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а 
също и на съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.  

Водените в РП – Перник книги не се приключват по надлежния ред:  с 
отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  
възможности за дописване.  

Дневниците и регистрите не се проверяват от административния 
ръководител. 

 
В  РП – Перник е спазена т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния 

прокурор на Република България, а именно административният 
ръководител да се включи в разпределението на преписките, пряко свързани 
с прокурорската дейност по същество, с процент  натовареност, който 
следва да бъде не по-малко от 50% от натовареността на останалите 
прокурори в съответните групи. 

При конкретната проверка на място на прокурорските преписки и 
дела в РП Перник се констатира,  че през 2013 и 2014 г. не са изготвени 
ежедневни протоколи за разпределение на преписките, а само архив от 
системата. 

От началото на м. април 2015 г. се изготвя ежедневен протокол за 
разпределение на преписките и делата, в който се сочи: датата, часа на 
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изготвянето на протокола, разпределящия /административния 
ръководител/  и който се подписва от последния. В протокола се 
отразяват: номерът на прокурорската преписка, избрания прокурор и 
групата. Освен ежедневния протокол се прави паралелен архив по дати. 
Съгласно заповед № 55/2015 г. с разпределението работи само 
административният ръководител или изпълняващият длъжността. 

Както от архива, така и от ежедневните протоколи за 
разпределение на преписките и делата в РП Перник, не е видно, нито кои 
прокурори от групата участват, нито кои от тях са изключени и поради 
каква причина. 

 Установи се, че в РП Перник не се изготвят индивидуални протоколи 
за разпределение на случаен принцип на конкретната прокурорска преписка, 
които да се прилагат към същата. 

 
Назначаването на проверки по преписки през 2013 и началото на 2014 

г. в РП Перник се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния 
прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 
предварителните проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 
на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

По преписките не се прилага протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, тъй като такъв не се изготвя по конкретната преписка. 

 Преписките в Районна прокуратура – Перник се решават от 
прокурорите в срок. Проверките са извършени с необходимата пълнота и 
задълбоченост. Прокурорските актове са обосновани. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство 
се указва възможността за обжалването им пред по-горестоящата 
прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 
досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и се 
изпращат на ОП – Перник по компетентност.  

 
При проверката на произнасянията на прокурорите от РП – Перник 

по досъдебните производства, приключили с прекратяване на 
наказателното производство, проверяващият екип констатира, че  
прокурорските преписки се администрират своевременно. 

Преписките са подредени хронологично. 
В постановленията за прекратяване на наказателното производство 

се описва както номерът на преписката, така и номерът на досъдебното 
производство по описа на съответното РУП.  
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Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 
наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - Перник в 
своите искания за удължаване на срока са спазвали действалото през 
проверявания период Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 
прокурор на Република България, отменено със Заповед на главния прокурор 
№ ЛС – 1987/ 30.05.2014 г. 

В РП Перник се спазва едногодишният срок по чл. 244, ал. 8 от НПК. 
Констатира се, че преписките, спрени срещу известен извършител, се 

съхраняват в прокуратурата. 
 
Произнасянията на прокурорите от РП – Перник по спрените ДП 

срещу неизвестен извършител са обосновани. Давани са конкретни указания 
до разследващия орган за разкриване на извършителя.  

По част от преписките не се установи да  са изисквани справки от 
полицията, както и да са  съставяни планове за оперативно-издирвателни 
мероприятия. Не винаги са указвани конкретни срокове и са изготвени 
напомнителни писма.  

По някои от досъдебните производства се наблюдава недостатъчна 
активност от страна на разследващите органи. 

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 
постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 
постановлението в 7-дневен срок пред РС – Перник. По преписките не се 
прилага протокол за случайно разпределение, тъй като такъв не се изготвя 
по конкретната преписка. 

 
Прокурорите от Районна прокуратура – Перник изготвят 

обвинителните актове в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от 
НПК срок. Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 
обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

В РП Перник е установена практика в съдебните заседания да 
участват прокурорите, изготвили обвинителните актове, с изключение на 
тези, които са в отпуск или в случай, че има застъпване на дела по дата и 
час. Всеки вторник се изготвя график за участието на прокурорите в 
съдебните заседания през следващата седмица и делата се докладват на 
съответните прокурори, които ще участват по тях. Констатира се добра 
организация за предварителна подготовка на прокурорите за участие в 
предстоящите заседания. 

Делата са окомплектовани и хронологично подредени, което  
позволява да се проследи датата на получаване на досъдебното 
производство и датата на внасяне на обвинителния акт.  
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От проверените на случаен принцип прокурорски дела се установи, че  
актовете на съда не се прилагат към тях. По всяко от делата е приложена 
попълнена бланка – становище с необходимата информация относно 
движението на делото и наложените наказания. 

 
Произнасянията на прокурорите от РП Перник по приключилите 

досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на чл.381 от 
НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По споразуменията не се прилага копие от протокола от съдебното 
заседание, но се прилага призовка за насрочване на съдебното заседание с 
отбелязване, че споразумението е одобрено. 

 
Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание при условията на чл. 78а от НК, са в 
предвидения в НПК  срок. По преобладаващата част от делата е 
приложено обявление, от което е видно решението на РС Перник и 
наложеното административно наказание. 

 
При проверка на присъдните преписки  в РП – Перник се констатира 

стриктно спазване на  срока по чл. 416, ал.5 от НПК и на  действащите за 
проверявания период Указания № И-30/2009 г., отменени със заповед на 
главния прокурор  № ЛС - 1987/30.05.2014 г., съгласно които присъдите се 
привеждат в изпълнение незабавно. Отразяванията в книгата за 
изпълнение на присъдите за точни и пълни. 

Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН в РП 
Перник са много добре окомплектовани и хронологично подредени.  

 
Проверяващият екип констатира, че препоръките, дадени при 

предходната планова проверка на РП – Перник въз основа на Заповед № 
34/09.03.2010 г. на Главния инспектор на ИВСС са изпълнени. 

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

необходимо да даде следните 
    
ПРЕПОРЪКИ: 
 
1. Книгите, регистрите и дневниците да се приключват всяка 

календарна година,  с подпис на административния ръководител и печат 
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на РП – Перник, с които да се удостовери след кой пореден номер 
приключва съответната година. Да се организира периодично 
проверяване на книгите, като по отношение на книгите за изпълнение 
на присъди проверките да са ежемесечни.  

 
2. В РП Перник да се изработват и прилагат към всяко дело 

протоколи за случайното разпределение, в които, освен номерът на 
пр.пр., датата, часът на разпределяне, имената на избрания прокурор, 
групата, участващите прокурори и техния процент натовареност, да се 
отразяват и изключените от разпределяне прокурори като се сочи 
основанието за изключването им. 

 
3.  Административният ръководител на РП Перник да създаде 

организация за контрол върху работата на прокурорите при спиране на 
наказателното производство  - да се изисква изготвяне на  календарно-
оперативни планове и регулярна  информация от органите на МВР за 
резултатите от проведените оперативно – издирвателни мероприятия.  

В случай на бездействие или некомпетентност от страна на 
разследващите органи, чрез съвместна организация заедно с 
началниците на съответните РУП да се осъществява контрол по 
отношение продължителността на разследване. 

 
4.  С цел недопускане неоправдано продължаване на наказателното 

производството и нарушаване на изискването за разумен срок  по чл. 6, 
ал.1 от ЕКЗПЧОС административният ръководител да продължи 
упражняването на непосредствен контрол по отношение  срочността в 
работата на прокурорите от РП Перник. 

  
Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Перник за изпълнение на дадените препоръки.  
Административният ръководител – районен прокурор на РП – Перник  

да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – Перник с 
резултатите от извършената планова проверка.  

 
На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ административният ръководител на 

РП- Перник  да предприеме в едномесечен срок от получаване на настоящия 
Акт необходимите действия от негова компетентност за изпълнение на 
дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в същия срок да 
уведоми ИВСС за резултата от тях. 
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Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 
България /на електронен носител/. 

 
Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на електронен 

носител/. 
 
Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София /на електронен 
носител/. 

 
Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник /на електронен 
носител/.  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  
 
1. Заповед № ПП-01-58/23.06.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС; 
2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2013 г. и 2014 г.  
3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2013 г. и 2014 г.  
4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2013 г. и 2014 г. 
5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2013 г. и 2014 

г. 
6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  
 
 

ИНСПЕКТОР:   
   
            /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 
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