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РАЗДЕЛ І 
 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – 
МОМИЧЛГРАД И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 
 1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността. 
Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на органите 
на досъдебното производство и другите правоприлагащи органи, 
ангажирани с противодействието на престъпността. 
 2. Необходими мерки и законодателни промени. 
 Съдебният район, който обслужва Районна прокуратура – 
Момчилград е територията на общините Момчилград, Джебел и Кирково с 
обща площ 1 135.074 кв.м. с 169 населени места с общо 48,554 жители. 
 На територията, обслужвана от трите районни полицейски управления 
и ГПУ са регистрирани 344 криминални престъпления при 342 криминални 
престъпления за 2019г и 249 криминални престъпления за 2018г., нивото на 
регистрирана престъпност в региона е завишено с 0,01 %  спрямо 2019г.  

Полицейските органи са работили за разкриването на извършителите 
по 193 криминални престъпления, от които 144 са разкрити.  
 През отчетния период с неизвестен извършител са регистрирани 45 
криминални престъпления, от които по 25 са разкрити извършителите на 
престъпленията, което представлява 55,55 % разкриваемост.  

С въведената нова методика на отчитане на разкриваемостта в МВР, 
данните от тази страна от дейността на полицията са по-прецизни. Но това 
не може да промени извода за наличие на дефицити в работата на 
полицията.  
 Това обстоятелство отчитаме не за да се месим в работата на друга 
институция, а защото успехите на МВР, респективно проблемите, с които то 
се сблъсква в действията си по установяване и разкриване на 
престъпленията са в тясна пряка функционална зависимост с резултатите в 
работата на прокуратурата, а от там и на съда. Принципно при понижаване 
на показателите в началото на процеса на противопоставяне на 
престъпността, отредено от законодателя на полицията, неминуемо води до 
застой на основните показатели и в прокурорската дейност. 

През изминалата 2020 г. Районна прокуратура – Момчилград е 
наблюдавала 865 преписки, от които 672 са новообразувани, а 34 са 
останали от предходен период. От всички тях са решени 848 преписки.  
 По същество решените 778 преписки са както следва: 

- 485 преписки са решени с постановление за отказ да се образува 
досъдебно производство – 57,19% относителен дял спрямо решените 
преписки – налице е намаляване броя на преписките, приключили с отказ да 
се образува досъдебно производство в сравнение с 2019 г. – 69,09 %. 
 - 166 преписки са решени с постановление за образуване на досъдебни 
производства. В сравнение с 2019 г. - 101 ДП се наблюдава увеличение със 
1,64 %. 
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 От всички новообразувани  - 256 ДП, 241 са възложени за разследване 
на разследващите органи в РУ – Момчилград, Джебел и Кирково и ГПУ – 
Момчилград, и 15 са възложени за разследване от следовател.  Наблюдава 
се завишаване на  нивото  на новообразуваните ДП спрямо 2019г. с 8,98 % . 
 През отчетния период броят на новообразуваните дела за държане на 
наркотични вещества е 12 при 11 ДП за 2019г.  или има увеличаване  на 
делата с наркотични вещества с 9,16 %  спрямо 2019г.  

Решени с обвинителни актове дела –35, при 46 за 2019г. и 49 за 2018г.  
 Броят на делата решени със споразумение през 2020г.  са 32 бр., при 
36 бр. за  2019г. и 18 бр. за 2018г. 
 Спрените дела за отчетния период са 65 при 48 бр. за 2019г. и 50 броя 
за 2018 год.. Забелязва се  увеличаване с 13,54 % в сравнение с предходната 
година.  
 Общо прекратените дела през отчетния период  са 181 ДП, при 116 
ДП за 2019 г. и 124 ДП за 2018 г.. В сравнение с 2019 г. се наблюдава 
увеличение с 15,60 %. Това се дължи на по-големия  брой дела прекратени 
по давност – 45 при 9 бр. за 2019г. и 27 бр. за 2018 г.. 
         Върнатите от съда дела през 2020 г. няма, при 2 ДП за 2019 г., и 2 ДП 
за 2018 год..  
        Данните сочат очертала се тенденция за запазване на този показател. 
Запазването на този показател е в резултат на стриктното изпълнение на 
Заповед № № РД-02-29/15.12.2017г. на Главния прокурор, с която е 
утвърдено Указание за подобряване организацията на работата в ПРБ по 
наказателно-съдебния надзор. В това указание най-подробно е 
регламентирана работата по върнатите дела и то се спазва стриктно от 
прокурорите. Следва и в бъдеще да продължат усилията за снижаване на 
този показател, тъй като той е мерител за качеството на прокурорската 
работа. 
       През отчетния период има 1 оправдателна присъда, при 1  оправдателна 
присъда за 2019 г. и 2 за 2018 г.. Наблюдава се намаляване на 
оправдателните присъди и решения спрямо  2018 г., като общият им дял в 
процентно изражение спрямо общия брой внесени актове през 2020г. е 0,01 
%  при  е 0,98 % за2019год. и 2,22 % за 2018г.  

От данните може да се направи извод, за очертала се тенденция за 
подобрение на показателя. Причината според нас е засиления контрол от 
Административните ръководители върху тази дейност и най-вече 
стриктното спазване на Указанието за подобряване дейността на 
прокуратурата по наказателно-съдебния надзор. Очевидно вниманието, 
което се отделя при постановяване на оправдателна присъда – разглеждане 
от Комисия, сезиране на по-горестоящата прокуратура, която също 
осъществява надзор, стимулира прокурорите за по-голяма прецизност при 
внасяне на делата в съда. 
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РАЗДЕЛ ІІ 

 
ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – МОМЧИЛГРАД 

 
І. ДОСЪДЕБНА ФАЗА 

 
1. ПРЕПИСКИ. Проверки по чл.145 от ЗСВ – срочност, резултати, 

мерки. 
2.  

През 2020г. в Районна прокуратура - Момчилград е работено по 865 
преписки, при 784 за 2019г. и 803 бр. през 2018г.  Налице е увеличаване  на 
показателите в сравнение с предходната година с 11,03%  на броя на 
преписките спрямо 2019г. и завишаване на показателите с 9,28% спрямо 
2018г.  
 Във връзка с приложението на чл.145, ал.2 от ЗСВ ( ДВ бр.62/ 2016 г., 
в сила от 09.08.2016 г.) е издадена Заповед РП № 83/19.08.2016 г. на 
Административен ръководител районен прокурор на РП – Момчилград, с 
която е създадена организация за възлагането, срочността на провеждане и 
решаване на предварителните проверки по сигнали и жалби до РП – 
Момчилград или до органите на МВР.  

От общо наблюдаваните  865 бр. преписки са били решени 848, което 
представлява 98,03%, при 784 преписки 99,23%  за 2019г. и 783 преписки 
97,51% за 2018г.  

Останали нерешени при прокурор в края на отчетния период са 17 
преписки. През 2019г. броят на нерешените преписки е 6 и за  2018г. броят 
на нерешените преписки е 20 .  

Нерешените преписки не са просрочени.  
От решените 848 преписки са постановени 485 отказа  за образуване на 

досъдебно производство , което представлява 57,19 %, при  522 отказа  -
67,10 % за 2019 г. и  545 отказа -84,58 % през 2018 г.. Наблюдава се  
понижаване на решените с отказ да се образува досъдебно производство  
преписки. 

От общия брой наблюдавани 865 преписки по 166 или 19,19% са 
образувани досъдебни производства, при 101 или 12,88%  за 2019 г. и 
10,08% за 2018 г. През 2020г. няма образувани преписки след самосезиране 
на прокуратурата. 

РП- Момчилград е възлагала проверките на органите на МВР.  
В структурните им поделения няма обособени полицейски служители, 

които да се занимават с преписки по отделни раздели от НК. Следва да се 
отбележи, че в някои случаи проверките са извършвани съвсем формално, 
което налага възлагане на допълнителна проверка, като в самите 
постановления на наблюдаващия прокурор се обръща внимание на 
служителя, който извършва проверката, за стриктно изпълнение на 
указанията в срок. 

Един от основните проблеми във връзка с работата по преписките е 
липсата на инициативност от страна на полицейските органи, които 
извършват проверка. Същите съвсем формално изпълняват указанията на 
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наблюдаващия прокурор, без да положат усилия за изясняване на 
възникнали в хода на проверката новости, неясноти и противоречия.     
 

3. СЛЕДСТВЕН НАДЗОР. 
 

2.1. Обобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно 
систематиката на НК, вкл. по отношение на пострадалите лица и на 
ощетените юридически лица от престъпления. 

През отчетния период, прокурорите в РП – Момчилград са 
наблюдавали 456 досъдебни производства, вкл. прекратените по давност 
при 345 за 2019 г., при 351 бр. през 2018 г., от които разследвани от 
разследващ полицай – 256 ДП за 2020 г., при 285 ДП през 2019г., 
разследвани от разследващ полицай са 260 ДП за 2018 г 

Разследвани от следовател:  
- През 2020г. – 18 ДП 
- през 2019 г. - 8 ДП;  
- през 2018 г. – 26 ДП;  

     Забелязва се увеличаване  на броя на делата, възложени на следовател. 
От наблюдаваните 456 дела, 65 са бързи производства, при   65 бързи 

производства за 2019 г. и  68 бързи производства през 2018 г. Наблюдава се 
запазване на тенденцията за разследване  на  бързите производства. 

От наблюдаваните 65 БП – 34 са преобразуваните БП в производства 
по общия ред. През 2019 г. 65 БП-  23 бр. са преобразувани в производства 
по общия ред. През 2018 г. броят на преобразуваните БП в производства по 
общия ред е 32. 

През отчетния период в РП – Момчилград са новообразувани 321 дела 
които представляват 70,39 % от общо наблюдаваните, при 230 дела  които 
представляват 70,45 % от общо наблюдаваните през 2019г.  През 2018г. – 
205 ДП – 58,40 %.  

 
Разследвани и приключени дела през 2020 г. по текстове от НК 
 
Глава ІІ от НК „Престъпления против личността” - 48 новообразувани 
дела, от тях по: 
- чл. 127 - 20 бр. 
- чл. 129 – 8 бр. 
- чл. 131 – 5 бр. 
- чл. 136 – 2 бр. 
- чл. 144 – 11 бр. 
- чл. 159 – 1 бр. 
- чл. 159а – 1 бр. 
 
Глава ІII от НК „ Престъпления против правата на гражданите” – 14 
новообразувани дела, от тях по: 

- чл. 168 – 12 бр. 
- чл. 172б – 2 бр. 
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Глава ІV от НК „ Престъпления против брака и семейството” – 12 
новообразувани дела, от тях по: 

- чл. 182 –2 бр. 
 

- чл. 183 –8 бр. 
- чл. 191 – 2 бр. 

 
Глава V от НК „Престъпления против собствеността”  - 40 
новообразувани, от тях по: 

- чл. 194 – 11 бр. 
- чл. 195 – 18 бр. 
- чл. 201 – 1 бр. 
- чл. 209 – 2 бр. 

 -   чл. 216 – 8 бр 
 
Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството” – 23 
новообразувани дела, от тях по: 

- чл. 226 – 1 бр. 
- чл. 234 – 4 бр. 
- чл. 235 – 17 бр. 
- чл. 237 – 1 бр. 

 
Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни 
органи и обществени организации и лица изпълняващи публични 
функции  – 17 новообразувано по: 

- чл. 270 – 1 бр. 
- чл. 279 – 12 бр. 
- чл. 280 – 2 бр. 
- чл. 286 – 1 бр. 
- чл. 296 – 1 бр. 

 
 
Глава ІХ от НК „Документни престъпления” – 15  новообразувани дела, 
от тях по: 

- чл. 308 – 3 бр.  
- чл. 309 – 2 бр. 
- чл. 311 – 3 бр 
- чл. 313 – 1 бр 
- чл. 316 – 5 бр. 
- чл. 319 – 1 бр 

 
Глава Х от НК „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие” – 9 новообразувани, от тях по: 

- чл. 323 – 1 бр  
- чл. 324 – 1 бр 
- чл. 325 – 2 бр 
- чл. 325б – 3 бр 
- чл. 325в – 2 бр 
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Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления” -  143 новообразувани, от 
тях по: 
 

- чл. 330 – 3 бр. 
- чл. 331 – 1 бр 
- чл. 343 – 12 бр. 
- чл. 343 б – 32 бр. 
- чл. 343 в – 5 бр. 
- чл. 345 – 42 бр. 
- чл. 353ж – 1 бр 
- чл. 345а – 11 бр 
- чл. 354в – 1 бр 
-   чл. 355 – 35 бр 
 
През отчетния период по новообразуваните дела, пострадалите от 

престъпления са общо 126 физически лица. През 2019г.  104 физически 
лица, през 2018 г. техният брой е 81. 

Ощетените юридически лица са 11. През 2019г. са 11 и през 2018 г. 
броят им е 8. 

Пострадалите мъже са 84 от тях 1 непълнолетен, а малолетните са -4. 
През 2019г. 77, от тях непълнолетни – 2, а малолетните са – 5, при 57 през 
2018г., непълнолетни 0 и малолетни – 6. 

Пострадалите жени са 42, от които 2- непълнолетни и 3- малолетни. 
През 2019г.  27, от които непълнолетни – 4, малолетни – 6,  при 24 през 2018 
г, от които непълнолетни 2 и малолетни – 3.  
 
 Мерки за неотклонение  - внесени искания в съда. Уважени 
искания. Задържани лица. Изменена мярка за неотклонение 
„Задържане под стража”.    
 

През 2020 г. прокурорите от РП – Момчилград са направили искания 
за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение 
на 4 лица. Мярка за неотклонение „Задържане под стража” е уважена за 2 
лица. За 1 лице е изменена в мярка „ Гаранция“ и за 1 лице е изменена в 
мярка „Подписка“ 

През 2019г. прокурорите от РП – Момчилград са направили искания 
за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение 
на 2 лица. 

През 2018г. прокурорите от РП – Момчилград не са направили 
искания за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”.  . 
 Към края на отчетния период няма ДП взети на СН, по които да има 
наложена МН „Задържане под стража”. 
 По делата със задържани лица се работи с предимство пред 
останалите дела. 
 
 2.2. Срочност на разследването: 
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 От общо наблюдавани 456 дела са приключени 354 дела което е 77,63 
%,,  при 82,03 % за 2019 г. и  78,92 % през 2018г. 
 През 2020 г. по компетентност са изпратени 3 броя дела, през 2019г. 
по компетентност са изпратени  7 бр. дела, при 4 бр. дела през 2018 г
 Неприключените дела до 31.12.2020гса 88 /в законов срок/, при 69 за 
3019 г. и  75 през 2018г. 
 По сигнали на контролни органи не са образувани дела. 
 След самосезиране не са били образувани ДП. Такива не са 
образувани и през последните две години. 
 Разследването на приключените 354 дела е било извършено в рамките 
на законовия срок. 
 Продължителността на досъдебната фаза от образуването на делото и 
решаването му от прокурор с прекратяване или внасянето му в съда се 
разпределя, както следва: 

- до 8 месеца - 211 дела; 
- до 1 година – 15 бр.; 
- над 1 година – 10 ДП. 
По отношение на разследването на делата над 1 и 2 години следва да 

се отбележи, че забавянето му се дължи на извършването на сложни 
експертизи, неполучени отговори по изпратени от разследващия орган 
искания на документи и разпити по делегация, както и неустановяването на 
важни свидетели.  

Други причини, поради които се забавя разследването – липса на 
организация от страна на разследващия орган по отношение на добро 
планиране и степенуване на задачите по важност; липса на самоинициатива 
на разследващите органи; забавяне на следствените действия по неясни 
причини. 
 
 2.3. Решени ДП от прокурор. Видове решения.  
  

През отчетния период са решени от прокурорите в РП – Момчилград 
383 дела, което е 83,99 % от наблюдаваните 456 дела. В края на отчетния 
период, нерешените при прокурор дела са 19 бр. 

 
Прокурорските актове са, както следва: 
Решени с обвинителни актове -  35 дела, при 46 дела за 2019г. и 49 

през 2018 г.  
Решени с постановление за освобождаване от наказателна 

отговорност  по реда на чл. 78 а от НК – 33 дела, при 20 дела за 2019 г. и 23 
през 2018 г.  

Решени с предложение за споразумение – 32 дела, при 36 дела за 
2019г.и  16 през 2018 г.  

Решени с постановление за спиране на наказателно производство – 65 
дела, при 48 дела за 2019 г. и 50 през 2018 г.. От тях 40 дела спрени поради 
неразкриване на извършителя (чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК) и 25 дела спрени на 
други основания.  

През 2020г. възобновените дела са 59 ДП, през 2019 г. са 37 ДП, при 
47 ДП за 2018г.,  
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Решени с постановление за прекратяване на наказателно производство 
181 дела, при116 дела за 2019г. и 124 през 2018 г.  

По чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК /по давност/ са прекратени 45 дела, при 9 
дела за 2019г. и 27 през 2018 г.  

.  
Внесени в съда през 2020г. – общо 100 прокурорски акта, от тях 35 

ОА, 32 споразумения и 33 по чл. 78 а от НК, които се разпределят по глави и 
раздели от НК, както следва: 
 
-Глава II – общо внесени в съда 3 акта, от които 2 ОА и 1  по чл. 78 а от НК; 
-Глава ІII - общо внесени в съда 1 акта, от които 1 ОА  
-Глава ІV – внесени в съда 4 акта, от които 3 ОА и 1  по чл. 78 а от НК; 
-Глава V – общо внесени в съща 4 акта, от тях 3 ОА и 1  по чл. 78 а от НК; 
-Глава VІ – общо внесени в съда 2 акта, от които 2 споразумения; 
-Глава VIII –общо внесени в съда 5 акта, от които 2 ОА и 3 споразумения; 
-Глава ІХ – общо внесени в съда 4 акта, от тях 1 ОА,  3 споразумения;   
-Глава Х – общо внесени в съда 3 акта, от тях 3 по чл. 78 а от НК 
-Глава ХІ – общо внесени в съда 74 акта, от тях 23 ОА, 24 споразумения и   
  27 по чл. 78 а от НК. 
 

През 2020 г. продължи надзора за периодична проверка с изискване на 
тримесечни справки от органите на МВР за издирването на лица по висящи 
дела срещу известен извършител. 

През отчетния период няма дела, които да са изцяло разследвани от 
прокурор.  
 

ІІ. СЪДЕБНА ФАЗА 
 
1. НАКАЗАТЕЛНО – СЪДЕБЕН НАДЗОР 
 

Видове решения на съда по внесени прокурорски актове. Относителен 
дял на осъдителните и санкционните решения. Протести. 
 
1.1. Видове решения на съда по внесени прокурорски актове: 
 
 През 2020 г. в съда са внесени 100 акта- 35 обвинителни акта, 32 
споразумения и 33 предложения по реда на чл. 78 а от НК,  при внесени в 
съда за 2019 г.  -102 акта и 90 прокурорски акта за 2018г.  

 Предадените на съд лица през 2020 г. са 104. 
 През 2019 г. в съда са внесени 102 акта- 46 обвинителни актове, 36 

споразумения и 20 предложения по реда на чл. 78 а от НК. 
През 2018 г. в съда са внесени 90 прокурорски акта – 49 ОА, 18 

Споразумения и 23 предложения по чл. 78 а от НК.  
 

От изложените данни се наблюдава леко занижаване на  броя на 
актовете внесени в съда през 2020 г.  спрямо 2019 г. с 0,98%.  

По внесени ОА, съдът е разгледал и постановил  42 съдебни актове. 
По тях с осъдителни присъди са приключили 19 дела. Със сключване на 
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споразумения по реда на чл. 384 от НПК са приключени 23 дела, при 49 
през 2019 г. и 17 през 2018 г.  

По внесени обвинителни актове няма върнати  от съда дела. 
От решените дела по внесените  актове, с решение за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание  по 
чл. 78 а от НК са приключени 33 дела,  при 19 дела за 2019г. и 22 за 2018 г.  

През отчетния период са разгледани и решени от съда 32 
споразумения по реда на чл. 381 от НПК, при 36  за 2019г. и  през 2018 г. 
техният брой е 18.  

От разгледаните 32 споразумения, одобрени от съда са 32 което 
съставлява 100 % одобрени споразумения; при 100 % одобрени 
споразумения за 2019г. и 100 % одобрени споразумения за 2018г.  

Горното води до извод за  добра работа на прокурорите по отношение 
на внесени споразумения по реда на чл. 381 от НПК. 

 
 

1.2.Осъдителни и санкционни решения срещу лица. Съкратено съдебно 
следствие.  

През 2020г. са влезли в сила осъдителни и санкционни решение срещу 
104 лица, през 2019г. са влезли в сила осъдителни и санкционни решение 
срещу 101 лица, при 86 лица за 2018 г.  

През 2020г.  има 1 осъдено лице по реда на съкратеното съдебно 
следствие. 
 
 
1.3. Протести – въззивни и касационни. 

През 2020г., прокурорите от РП – Момчилград   са подали 1  възивен 
протест срещу оправдателна присъда. 

През 2019г., прокурорите от РП – Момчилград  не са подавали  
протести. 

През 2018г., прокурорите от РП – Момчилград  не са подавали  
протести. 
 
1.4.Протести срещу оправдателни присъди и решения. 
 

През 2020 г. има влязла в сила  1 оправдателна присъда по  
Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание  по реда на част пета, глава двадесет и осма от 
НПК и чл. 78а от НК.  

През 2019 г. е влязла в сила 1  оправдателна присъда по внесен 
обвинителен акт. 

През 2018 г. е влязла в сила  1 изцяло оправдателна присъда по внесен 
обвинителн акт, с внесен протест през 2015 г. и неуважен. 

Забелязва се положителна тенденция за запазване броя на 
оправдателните присъди.  
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2. ПОСТАНОВЕНИ ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ И ВЪРНАТИ ОТ 
СЪДА ДЕЛА. 
 
 2.1.Върнати от съда дела за допълнително разследване на 
прокуратурата по внесени прокурорски актове. 

За 2020 г. от общо 100 бр. внесени акта в съда, няма  върнати дела от 
съда. 

За 2019 г. от общо 102 бр. внесени акта в съда, 2 дела са върнати, 
което представлява 1,96 %, при 2 върнати дела за 2018, което представлява 
2,22 %. 

 
2.2. Протести срещу разпорежданията за връщане.  
През 2020г. няма подадени протести срещу разпореждания за връщане 

на делата на РП – Момчилград 
През 2019г. няма подадени протести срещу разпореждания за връщане 

на делата на РП – Момчилград. 
 През 2018г. няма подадени протести срещу разпореждания за връщане 
на делата на РП – Момчилград. 
    
 2.3.Връщане на делата от съда. 
 

Създадена е организация относно подобряване работата в Районна 
прокуратура Момчилград.На работни срещи на прокурорите се разглеждат 
слабостите, дават се предложения за подобряване на работата с оглед по-
голяма взискателност и прецизност на всеки прокурор и разследващ орган.  

За подобряване организацията на работа по върнатите за 
доразследване дела от Момчилградския районен съд, в РП – Момчилград е 
създаден специален регистър.По всяко върнато дело се изготвя становище 
от прокурора, изготвил обвинителния акт и от този, участвал в съдебно 
заседание. 

За да се преодолее връщането на делата прокурорите от РП – 
Момчилград осъществяват ефективно ръководство и надзор във фазата на 
досъдебното производство, като допуснатите в тази фаза нарушения на 
процесуалните правила се отстраняват своевременно, за да не възникват 
предпоставки за връщане на делата от съда. При вземане на решение по чл. 
242 НПК, прокурорите в РП - Момчилград извършват задълбочена 
проверка, дали са спазени изискванията на НПК и обективна и обоснована 
преценка, дали са събрани необходимите и годни доказателства за 
повдигане на обвинение пред съд.  

През отчетния период е налице стабилизиране на дейността на 
прокуратурата тъй като няма върнати дела от съда в сравнение с предишни 
отчетни периоди.  
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 2.4.Оправдателни присъди  - влезли през 2020 г. 

През 2020 г. има влязла в сила  1 оправдателна присъда по  
Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание  по реда на част пета, глава двадесет и осма от 
НПК и чл. 78а от НК по въззивно Решение на ОС-Кърджали. 

За 2019г. от РС – Момчилград е постановена 1 оправдателна присъда 
по внесен 1 ОА. Влязла в сила е 1 оправдателна присъда, постановена през 
2019 година. 
 За 2018г. от РС – Момчилград е постановена 1 оправдателна присъда 
по внесен  прокурорски акт и влязла в сила  1 оправдателна присъда, 
постановена през 2015 година.  
  

От горното е видно, че е налице положителна тенденция за запазване 
на оправдателните присъди постановени от съда. 
 
 2.5.Относителен дял на оправданите лица от всички лица с постановен 
окончателен съдебен акт. 
 Относителният дял на оправданото 1 лице / по влязла в сила съдебен 
акт през 2019г. съдебни актове от всички 101 лица с постановен 
окончателен съдебен акт е 0,99 %, при 0,23 за 2018г. и 0,85% за 2017 г.   

 
2.6. Причини за постановяване на оправдателните присъди. 
 
 Прокурорите следва да извършат всестранна и пълна проверка на 

доказателствения материал, като преценяват събрани ли са необходимите 
доказателства за извършено престъпление от обвиняемия, за 
квалифициращите обстоятелства, за субективната страна и специалната цел, 
когато е предвидена в съставите на престъплението и за всички други 
обстоятелства, относими към предмета на доказването на престъплението, 
за да не се стига до необосновани обвинения в съда.  

В отделни случаи постановяването на оправдателни присъди е 
обусловено от промяната на свидетелските показания в съдебно заседание, 
установяване на нови фактически положения въз основа на събрани в 
съдебното следствие допълнителни доказателства, различната наказателно 
правна оценка на приетите за установени фактически положения от съда и 
прокурора. Прокурорът следва да има по-активно поведение в съдебно 
заседание, да прави искания за събиране на нови доказателства, за 
извършване на необходимите следствено-процесуални действия за 
изясняване на констатирани противоречия, за приобщаване на събрани на 
досъдебното производство доказателства по предвидения в НПК ред, за да 
обоснове и поддържа повдигнатото обвинение. 

За постигане на по-добри резултати и отстраняване на слабостите в 
работата на Районна прокуратура – Момчилград е необходимо е във фазата 
на досъдебното производство да се осъществява ефективен контрол от 
наблюдаващите прокурори върху работата на разследващите органи, с цел 
обезпечаване на всестранно, обективно и пълно разследване и стриктно 
спазване на правилата на НПК. Следва да се обърне сериозно внимание на 
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качеството на внасяните обвинителни актове и на изискванията на 
процесуалния закон и съдебната практика относно тяхното съдържание. 
Необходимо е да се използват ефективно както инструментите на 
инстанционния контрол, така и на извънредния способ (възобновяване), за 
осъществяване на проверка на оправдателния съдебен акт.  

 
 През отчетния период няма оправдани лица по дела от особен 
обществен интерес. Такива дела не са били наблюдавани в РП – 
Момчилград. 
 

3. ГРАЖДАНСКО – СЪДЕБЕН НАДЗОР. 
 
 През отчетния период РП – Момчилград е призовавана за участие в 16 
граждански дела, като прокурорите са взели участие  в 16 дела. В резултат  
на създадената добра организация на работата по надзора, няма случаи на 
отложени дела поради отсъствие на прокурор. 
 През 2020г., както и през 2019г. и 2018г. не са били предявявани 
искове от прокурори в РП- Момчилград по граждански дела. 
 
 През 2020г. прокурорите от РП – Момчилград са изготвили 5 бр. 
уведомления до ТД на КОНПИ – Пловдив по ЗПКОНПИ.  

През 2019г.  броя  на уведомленията е 4, а за 2018г. един брой 
уведомление. 

 През периода в РП- Момчилград не са постъпвали данни от 
Комисията за образуване на  производствата по ЗПКОНПИ.  
 По отношение на дейността на прокуратурата по прилагането на 
производството, предвидено в разроредбата на чл. 83 а – 83 е от ЗАНН, за 
налагане от съда на имуществени санкции на юридически лица, които са се 
обогатили или биха се обогатили от извършени престъпления, през 2020г. 
прокурорите от РП – Момчилград не са изготвяли предложения до ОП – 
Кърджали по този текст от ЗАНН, както и през предходните на 
проверявания период две години. 
 
 4. ОСЪДИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ СРЕЩУ ПРБ НА ОСНОВАНИЕ 
ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА 
ВРЕДИ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ И ОБЩИ МЕРКИ 
ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ. 
 

През 2020г.няма образувани дела  по ЗОДОВ.  
 
През 2019г. по ЗОДОВ, прокурорите от  РП – Момчилград са взели 

участие в 1 гражданско дело, което е образувано през 2018г., което  не е 
решено от съда. 
 

През 2018г. по ЗОДОВ, прокурорите от  РП – Момчилград са взели 
участие в 2 граждански дела, които са образувани през 2018г., които  не са 
решени от съда. 
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 5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИТЕ 
ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ. 
 

През отчетния период в РП- Момчилград са получени 54 съдебни акта 
за привеждане в изпълнение за 54 лица, като реално  приведени в 
изпълнение  присъди за 51 лица. Това представлява 94,44 % спрямо общия 
брой получени за привеждане в изпълнение съдебни актове. 

През 2019г. в РП- Момчилград са получени 66 съдебни акта за 
привеждане в изпълнение за 66 лица, като реално  приведени в изпълнение  
присъди за 59 лица. Това представлява 89,39 % спрямо общия брой 
получени за привеждане в изпълнение съдебни актове. 
 През 2018г. в РП- Момчилград са получени 52 съдебни актове за 
привеждане в изпълнение за 52 лица, като реално  приведени в изпълнение  
присъди за 51 лица. Това представлява 98,08 % спрямо общия брой 
получени за привеждане в изпълнение съдебни актове. 
  Присъдите с наказание ефективно „лишаване от свобода” са за 9 
лица, при  13 лица за 2019г.  и 7 лица за 2018г. 
 Наказание „Лишаване от свобода” – условно –45, при 57 лица за 
2019г. и 52 лица за 2018г.  

Наказание „Пробация” е наложено на 16 ,при 10 лица за 2019г.и 5 
лица за 2018г.  

Наказание „Лишаване от права” е наложена на 33, при 42 лица за 
2019г. и  38 лица за 2018г.  
 Наказание „Глоба” – 80лица, при 70 лица за 2019г.  и 64 лица за 2018г.  
 В края на отчетния период са останали 5 лица, които не са задържани 
от органите на МВР по присъда с наказание „ Лишаване от свобода“, 
включително и от предходни години.  Тези лица са обявени за 
общодържавно издирване, получава се ежемесечна информация под 
формата на докладна записка от МВР за проведени издирвателни 
мероприятия, с оглед установяването на лицата. Предприети са процедури 
за международното им издирване е издадена ЕЗА съгласно ЗЕЕЗА.  
 По чл. 155 – от ЗЗ, РП – Момчилград е внесла 3 искания за 
задължително настаняване и лечение и трите са прекратени от съда, поради 
дадено съгласие за доброволно настаняване и лечение , при 4 искания за 
задължително настаняване и лечение за 2019г. и 6 искания за задължително 
настаняване и лечение за 2018г.  
 Прокурорите са взели участия в 6 съдебни заседания, при 13 съдебни 
заседания за 2019г.и 19 участия в съдебни заседания за 2018г.    
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 ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В 
РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. 
СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 
 
 По отношение на делата на СН, дейността на РП – Момчилград се 
урежда от въведеното със Заповед № ЛС – 729/18.03.2014 г. на Главния 
прокурор на Република България Указание за специален надзор по 
определени наказателни производства в системата на Прокуратурата на 
Република България.  
 През отчетния период наблюдаваните производства са 37,  от които 35 
са наовообразувани през отчетния период. 

През 2019г. са наблюдавани 2 бр и през 2018г. са наблюдавани 4 бр. 
 
През 2020г. за престъпления с предмет наркотични вещества и 

прекурсори са наблюдавани 15 дела. 
През 2019г. за престъпления с предмет наркотични вещества и 

прекурсори са наблюдавани 17 дела. 
 През 2018г. за престъпления с предмет наркотични вещества и 
прекурсори са наблюдавани 20 дела.. 

   
Наблюдава се намаляване на броя на този вид дела. 

   От общо наблюдавани 15 дела за периода са приключени 14 дела, от 
които 9 са внесени в съда, 3 бр. са прекратени, 2 бр. спрени, на 
производство е 1 дело. 
 През отчетния период е  наблюдавано 1 дело свързано с трафик на 
хора, което не е приключено. В  предходните години не са наблюдавани 
дела свързани с трафик на хора.  

През 2020г. в РП - Момчилград не са наблюдавани  ДП с  
непълнолетни лица. 

През 2019г. в РП - Момчилград са наблюдавани 8 ДП с 8 
непълнолетни лица, от които  8 ДП са приключени. 
 През 2018г. в РП - Момчилград са наблюдавани 3 ДП с 3 
непълнолетни лица, от които  на производство са 3 дела. 
   

През отчетния период в РП- Момчилград няма образувани преписки и 
досъдебни производства за насилие в местата за задържане и в следствените 
арести. 
 
 ІV. МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. 
 
 В РП- Момчилград се води дневник, в който се водят преписките и 
делата, с международен елемент – молби за правна помощ, изпратена 
Европейска заповед за арест или искане за международно издирване. 
 Създадена е добра организация по завеждането и движението на 
преписките, свързани с международен елемент.  
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През 2020г. е получена за изпълнение 1 молба за правна помощ,  която 
е изпълнена 

През 2019г. е получена за изпълнение 1 молба за правна помощ,  която 
е изпълнена. 

През 2018г. е получена за изпълнение 1 молба за правна помощ,  която 
е изпълнена. 

 
През 2020г. няма издадена  ЕЗА, във връзка с изпълнение на наказание 

по влезли в сила присъди. 
През 2019г. няма издадена  ЕЗА, във връзка с изпълнение на наказание 

по влезли в сила присъди. 
 През 2018г. е издадена 1 ЕЗА, във връзка с изпълнение на наказание 
по влезли в сила присъди. 
  
 

V. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО–РЕВИЗИОННА 
ДЕЙНОСТ. 
  През 2020г. щатните бройки на прокурорите в РП – Момчилград са, 
както следва: 
 - от 01.01.2020г.  до  31.12.2020г. – 4 бр. ;  
 

Реално работили 3,25. 
 
Съгласно Заповед ОП№ 88/16.08.2016г. на Административен 

ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Кърджали, 
Васви Юсеинов – прокурор при Районна прокуратура – Момчилград е 
командирован да изпълнява функциите на прокурор в Районна прокуратура 
– Кърджали до 05.04.2020г..  

Съгласно Заповед ОП №77/03.04.2020г. на Административен 
ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Кърджали, 
Мария Михайлова – прокурор при Районна прокуратура – Момчилград е 
командирована да изпълнява функциите на прокурор в Районна прокуратура 
– Кърджали, за периода 06.04.2020г. до 06.07.2020г.  

Съгласно Заповед ОП №176/23.07.2020г. на Административен 
ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Кърджали, 
Емилия Моллова – прокурор при Районна прокуратура – Момчилград е 
командирована да изпълнява функциите на прокурор в Районна прокуратура 
– Кърджали, за периода 07.07.2020г. до 07.10.2020г.  

 
 През 2020г. служители по щат в РП – Момчилград са  6 бр. 
 
 През 2020г.  2 прокурори са участвали в общо 2 семинари.  

След участието на магистратите в обученията в РП – Момчилград са 
провеждани беседи, на които се споделят и обсъждат темите от обученията, 
което допринася за включването в работата на прокуратурата на добри 
практики и избягване на пропуски и слабости. 

Необходимо е процесът на обученията както на магистрати, така и на 
служители да продължи, което е изцяло в интерес на работата. 
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В съответствие със законовите си правомощия, Районният прокурор  
на РП – Момчилград е издал 195 заповеди. 

През м. Юни 2020г. ОП – Кърджали извърши комплексна ревизия на 
дейността на РП – Момчилград за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., 
която след заключение, че работата е на добро ниво, е дала  следните 
препоръки: 

-вземане на мерки за подобряване качеството на работа на 
прокурорите относно срочното произнасяне по преписки и ДП, като се 
вземат мерки за недопускане решаването им извън сроковете по ЗСВ и 
НПК. 

-вземане на мерки за подобряване качеството на работа на 
разследващите органи и преодоляване на наложилата се през последните 
години пасивност от страна на разследващите органи по разследваните от 
тях досъдебни производства;  

-да продължи съблюдаването и правилната оценка на доказателствата 
преди привличане на конкретно лице към наказателна отговорност, като 
обстойно да се проучат и преценят доказателсвата по делата относно 
достатъчността им за повдигане на обвинение, с оглед неоснователно 
привличане на конкретно лице към наказателна отговорност. 

Горното с оглед намаляване броя на прекратените дела и в тази връзка 
недопускане на случаи,  които да са повод за носене на отговорност по 
ЗОДОВ. 

- да продължи стриктно да се следи за възобновяване на спрени ДП 
при наличие на отпаднало основание за спиране, с оглед намаляване броя на 
прекратените дела поради изтекла давност; 

-стриктно да се следи за спазване на чл. 244, ал. 8 от НПК; 
-да се вземат мерки за активизиране дейността на разследващите 

органи респ. на наблюдаващите прокурори по приложението на чл. 72 и сл. 
от НПК; 

- да се вземат мерки за активизиране работата на разследващите 
органи с оглед намаляване на продължителността на водените разследвания 
и в тази връзка своевременно реализиране на наказателната отговорност за 
извършителите на престъпления; 

-стриктно да се следи за спазване на разпоредбата на чл.234, ал.4 от 
НПК; 

-да се обсъдят съвместно с органите на МВР мерки за подобряване 
работата по преписки ДПсвързани с придобиване и държането на 
наркотични вещества. 

Ревизионният акт се сведе до знанието на магистратите и служителите 
в РП – Момчилград, като препоръките в него се изпълняват. 

 
През отчетният период разпределянето на преписките и досъдебните 

производства в РП-Момчилград се осъществява чрез модула за случайно 
разпределение на УИС-2. 

При проверката не са установени нарушения или съществени 
неточности при прилагане на утвърдените със заповед № РД -02-
41/14.10.2015г. и № РД-02-6/06.04.2016г. на Главният прокурор Правила за 
приложението на разпределението на преписките и досъдебните 
производства на принципа на случайния подвор в ПРБ.  
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През 2020г., както и през предходните две години, няма образувани 
дисциплинарни производства срещу прокурори и служители от РП – 
Момчилград.  

Няма налагани наказания и предложения за такива от прокурорите в 
РП – Момчилград спрямо разследващи полицаи и служители от РУ и ГПУ. 
 
 
VІ. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРСКИТЕ И НА СЛЕДСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИ. 
 
 1.Обем на прокурорската дейност: 
  

Общият обем на прокурорската дейност е 3 038 броя при 3 068 броя за 
2019г. и 3 092 броя за 2018г.  
 Обемът на дейност на прокурорите се разпределя, както следва: 
 -прокурорски актове, внесени в съда 100, при 102 за 2019г. и 90 за 
2018 год.  
 -участия в съдебни заседания – 197 за 2020г., при 258 за 2019г. и 248 
за 2018г. 
 -други прокурорски актове и дейности по всички видове надзори – 
2 741 за 2020г., при 2708 за 2019г. и  2754 бр. за 2018г. 
 Броят на актовете по следствения надзор са  1 895 за 2020г. ,при 1 731 
за 2019г. и   1 863 за 2018г. 
 По статистическа таблица № 5, съобразно Указанието за организация 
на информационната дейност на ПРБ, утвърдено от Главния прокурор със 
Заповед № ЛС 1985/30.05.2014 г.,  изм. със Заповед № РД-02-27-/2017г. и 
Заповед № РД-02-17/2019г. общия обем на натовареност е 3 038. 
  
 Изпълнение на наказанията: 
 Разпореждания за изпълнение на присъди – 54 за 2020г.,  при 66 за 
2019г. и 52 за 2018г.  
 Постановления по чл. 59 от НК  - 10 за 2020г.,  при 13 за 2019г. и 3 за 
2018г.  
 Участие в пробационни съвети – 12 за 2020г., при 12 за 2019г. и 12 за 
2018г.  
 Участие в съдебни заседания по принудителни мерки – 16 за 2020г., 
при 13 за 2019г. и 19 за 2018г.  
 
 Гражданско – съдебен надзор: 
 Предявени искове по ГСН – няма. Такива няма и през предходните 
две години. 
 Уведомления до КОНПИ – 5 броя за 2020г., при 4 бр. за 2019г. и 1 за 
2018г..  

Участия в съдебни заседания по ГСН –16 броя за 2020г., при 74 за 
2019г. и 85 за 2018г.  

 
 Административен надзор за законност: 
 Общо извършени проверки и актове – 44 броя за 2020г., при 36 за 
2019г. и 58 за 2018г.  
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Подадени, но неразгледани предложения – няма. 
 Решени преписки по надзора за законност – 43 броя за 2020г., при 36 
бр. за 2019г. и 36 за 2018г. 
 
 Други дейности: 
 Заповеди и указания – 195 броя за 2020г., при 185бр. за 2019г. и 184 за 
2018г..  
 Справки – 150 броя за 2020г., при 259 бр. за 2019г.  и 207 за 2018г.  

Участия в семинари – 2 броя за 2020г., при 4 бр. за 2019г. и 8 за 2018г. 
 Брой дежурства – 365. 
 

Средната натовареност на един прокурор в РП – Момчилград през 
2020г. е 934,8, за 2019г. е 1022,7 и   1030,7 за 2018г.,  

Реалната натовареност на прокурорите не може да се отнесе към 
таблиците, в които се отчита актуализирана средна натовареност на един 
прокурор по всички дейности. Прокурорът е натоварен  и с редица дейности  
било във фаза на досъдебно производство и на етап проверка, които не се 
отчитат. Да, действително правомощие на прокурора е да упражнява 
ръководство и надзор на разследването, но при проявена пасивност, 
непоследователност и непрецизни процесуално – следствени действия от 
страна на разследващите органи се налага коригиране на действията на 
разследващите свързано с даване на допълнителни указания, които би могъл 
и самия разследващ да изпълни при малко по-голяма инициатива и 
сериозност към работата, които максимално ангажират прокурора, което 
налага дори и работа извън определеното за това работно време.  

  
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
 

ДЕЙНОСТ НА РП – МОМЧИЛГРАД ПО 
АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА 

ЗАКОННОСТ 
 

През 2020г. по надзора за законност в РП – Момчилград са работили 
трима прокурори. През 2019г. по надзора за законност в РП – Момчилград 
са работили трима прокурори, през 2018 г. по надзора за законност в РП – 
Момчилград са работили 3 прокурор  

Извършени са 6 проверки за 2020г. при 3 проверки през 2019г., и 4 
проверки за 2018, Всички проверки са били включени в плана за работа на 
РП – Момчилград по основни надзори за 2020г. 

 
 Проверките са следните: 
 
- В изпълнение на писмо с вх. № 863/2020г. на Окръжна прокуратура-
Кърджали във връзка указание № 1613/2020 г. на Апелативна прокуратура – 
Пловдив, бяха изискани от Дирекции „Социално подпомагане“ – 
Момчилград, Джебел и Кирково да предоставят информация относно 
фактическото положение и създаване на организация за осуетяване 
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разпространението на коронавирусна инфекция в специализираните 
институции за предоставяне на социални услуги.  
 На територията на община Джебел и община Кирково няма 
специализирани институции за предоставяне на социални услуги. 
          На територията на община Момчилград функционира специализирана 
институция за предоставяне на социална услуга от резидентен тип – 
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“.  Услугата се 
ползва от 12 деца, с персонал от 11 служители.  
          Към 11.08.2020г. в специализираната институция няма регистрирани 
огнища на COVID-19.  
          За ограничаване на заразяването с коронавирусна инфекция, в 
специализираната институция се спазват заповеди и разпореждания на 
кмета на община Момчилград, издадени с тази цел.  
 На ръководителя на центъра на социална услуга е възложено да 
организира провеждането на стриктни противоепидемични мерки, като 
строг сутрешен филтър, редовна и засилена дезинфекция на помещенията, 
да не се допуска сливане на групи и провеждане на масови мероприятия на 
територията на учебни, детски и социални заведения; персоналът да ползва 
маски; да осигури консумативи за лична хигиена. 
            
 - В изпълнение на Резолюция на Окръжна прокуратура – Кърджали 
Вх.№704/19.03.2020г., писмо № 843/20.03.2020г. на Апелативна 
прокуратура - Пловдив и писмо № 106/19.03.2020г. на Върховна 
административна прокуратура, отдел „Надзор за законност“, са изискани  
подробни сведения и документи, от които да е видно  за извършен анализ и 
предвидени мерки, в различни случаи на възникнал недостиг за осуетяване 
разпостранението на КОВИД – 19.  

В  РП- Момчилград  са получени окомплектовани документи в тази 
насока. 

 
- В изпълнение на Резолюция на Окръжна прокуратура – Кърджали от 
19.03.2020г., писмо № 838/19.03.2020г. на Апелативна прокуратура -
Пловдив и писмо № 106/19.03.2020г. на Върховна административна 
прокуратура, отдел „Надзор за законност” в РП-Момчилград са 
предоставени подробни сведения и документи, от които  е видно: 
     Каква организация е предприета от съответния адресат на необходимите 
противоепидимични мерки по населени места и части от тях, квартали, 
социални групи и др. при данни за нарушаване на карантината; 
   Лица, завърнали се от т.нар. „рискови държави“ и не съобщили за това – 
брой, взети мерки, 
    Контактни лица с гореизброените лица– брой, взети мерки. 
   В справката  е отразно за извършен анализ на такива места/лица и групи 
лица, както и какви специфични противоепидимични мерки са предприели 
за осуетяване разпостранението на КОВИД – 19 от Община Момчилград, 
Община Джебел, Община Кирково, РУ-Момчилград, РУ-Джебел и РУ-
Кирково. 

  
 -В изпълнение на Указание №И-23/2020г. на Върховна административна 
прокуратура за извършване на проверки относно приемане на наребди, 
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съобразно задълженията им по чл.133 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност извърших проверка, при която се 
установи следното: 
  І.Общински съвет гр.Момчилград е приел Наредба за реда и условията за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на Община-
Момчилград (Решение №116 от 22.12.2009г.).  
 Съгласно Решение №156/протокол от 27.11.2020г. в същата са 
отразени последните изменения и допълнения в чл.133 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 
   
 ІІ.Общински съвет гр.Джебел не е приемал наредба съобразно 
задължението по чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.  
     Като мярка за предотвратяване на закононарушението е било изготвено 
предложение до Общински съвет гр.Джебел за приемане на наредба на 
основание чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
     Към края на месец декември от Общински съвет гр.Джебел е била 
изготвена и публикувана в официалната страница проекто-наредба, като се 
изчаква едномесечен срок за становища и предложения. В писмото от 
Общински съвет-Джебел се посочва, че след изтичане на този срок 
наредбата ще бъде разгледана и приета от Общински съвет-Джебел. 
 
 ІІІ.Общински съвет с.Кирково е приел Наредба за реда и условията за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на Община 
Кирково (Решение №149 от 05.11.2012г.).  
  Съгласно Решение №132/протокол №12 от 26.11.2020г. е била приета нова 
Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на Община Кирково, като старата е била отменена. 

 
-По реда на чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт, във връзка с 

актове №376/2020г.- ІІ на Върховна административна прокуратура-София, 
отдел „Надзор за законност“, №3597/15.10.2020г. на Апелативна 
прокуратура-Пловдив и писмо Вх. № 2313/21.10.2020г. на ОП-Кърджали и 
във връзка с наличната трайна тенденция за бързо увеличаване на 
заразените от COVIД-19, РП-Момчилград изготви Предложения до 
Общински Кризисни щабове Момчилград, Джебел и Кирково, РУ – 
Момчилград,  РУ – Джебел и РУ – Кирково.  

На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ РП - Момчилград извърши 
проверка, при която се установи, че на територията на общините 
Момчилград, Джебел и Кирково са предприети необходимите мерки от 
съответните адресати на предложенията и към момента НЯМА 
НЕОБХОДИМОСТ от допълнителни действия по надзора за законност за 
ограничаване разпостранението на вируса по места в съответните райони на 
обслужваната от РП-Момчилград територия. Постигнато е добро 
взаимодействие между прокуратурата и местните кметски администрации в 
района на компетентността й. 

В рамките на своите компетенции с цел ограничаване на 
разпостранението на вируса, опазване живота и здравето на хората от ОбА 
Момчилград, ОбА Джебел и ОбА Кирково са предприети широк спектър от 
противоепидимични мерки. Изградените Общински Кризисни щабове 
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Момчилград, Джебел и Кирково провеждат периодично и допълнително 
при необходимост заседания за преценка на предприетите мерки и 
организация на необходимите мерки за контрол по спазване на 
противоепидимичните мерки на територията на съответната община, както 
и за въвеждане на допълнителни противоепидимични мерки, в случай на 
необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни; преценка 
за реакция съобразно функционалната им компетентност, при максимално 
използване на контолните им правомощия и административен капацитет за 
изпълнение на посочените ангажименти. В трите общини е регистрирано 
постепенно увеличение на броя на заболелите през м.октомври и началото 
на м.ноември 2020г. От местните общински администрации са предприети 
мерки за ограничаване на контактите и мероприятията, както и 
ограничаване броя на участниците в тях. Работниците се извозват с 
транспорт на работодателя и не се смесват работници от различни 
предприятия. В административните и в повечето производствени обекти се 
измерва температурата на служителите и работниците на входа на обектите. 
В тях не се допускат лица със симптоми на настинка: температура, кашлица 
или общо неразположение. 

Провежданите мерки и организацията по прилагането им са оформени 
в законов вид от трите общински администрации в съответствие с 
индивидуалните административни актове, издавани от Министъра на 
здравеопазването, РЗИ Кърджали и Областния кризисен щаб. Регулярно се 
публикуват издадените административни актове в сайтовете на трите 
общински администрации, както и информационни материали и брошури за 
населението. От трите общински администрации се поддържа ежедневна 
връзка и комуникация с Началниците на съответното районо управление на 
МВР и др. компетентни институции за спазването на противоепидимичните 
мерки. В трите общини са определени служители за контакт относно 
противоепидимичните мерки и действия, включително за  приемане и 
подаване на информация до институциите по ел. поща, документи и 
сведения за актулните решения, ефективно взаимодействие с Областния 
кризисен щаб Кърджали. След преценка и анализ, съобразно 
функционалната им компетентност, не са предвидени от трите общински 
администрации допълнителни, или извънредни мерки противоепидимични 
мерки или действия, извън установените и разпоредените от 
Министерството на здравеопазването, РЗИ Кърджали, МВР и др. 
компетентни органи.  

При промяна на ситуацията, в случай на необходимостт при отчитане 
на конкретната специфика и данни, трите общински администрации 
изразиха готовност за предприемане на действия по въвеждане на 
необходимите мерки, за което РП-Момчилград ще бъде уведомена 
своевременно с цел постигане ефективно взаимодействие.   

Към настоящия момент общинските Кризисни щабове Момчилград, 
Джебел и Кирково, РУ – Момчилград, РУ – Джебел и РУ – Кирково се 
справят с ангажиментите, произтичащи от заповедите на Министъра на 
здравеопазването и указанията на РЗИ – Кърджали. Проследява се 
динамиката и общинските кризисни щабове заседават и при възникнала 
ситуация с цел преценка на организацията и нуждата от своевременни 
мерки. Трите районни управления осъществяват охрана на обществения ред 
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и реализиране на противоепидемични мерки. Социалните дейности се 
осъществяват от служители в общинските администрации, лицата, 
назначени в предоставяните от общините социални услуги и изпълняваните 
социални проекти по оперативни програми. Предприети са съответните 
мерки от кметовете на трите общини. 

 При проверката не се установиха данни за бездействие на 
съответните адресати за изпълнение на посочените ангажименти. Няма 
основание за намеса на Районна прокуратура – Момчилград по реда на ЗСВ 
или НПК. 

 
 -В изпълнение на Резолюция на ОП – Кърджали, във връзка с писмо 
Изх. № 689/2020 г. на ВАП, Отдел „НЗ“ – София и писмо № 3336/2020 г. на 
АП - Пловдив , по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, РП – Момчилград 
възложи на Кметовете на общините в подопечната им територия да 
извършат проверка на мрежи и съоръжения за външно осветление на 
територията на съответната община за имоти – общинска собственост. 
 От получените отговори от Кметовете на общините Момчилград, 
Джебел и Кирково е видно: 
 1.В община Момчилград мрежите и съоръженията на външно улично 
осветление обхващат 49 населени места, както следва: Гр. Момчилград - 
Общински център и кметствата в Община Момчилград: кметство Ауста, 
кметство Вагрянка, кметство Врело, кметство Върхари, кметство Груево, 
кметство Джелепско, кметство Загорско, кметство Звездел, кметство 
Карамфил, кметство Конче, кметство Лале, кметство Нановица, кметство 
Неофит Бозвелиево, кметство Пазарци, кметство Пиявец, кметство Постник, 
кметство Прогрес, кметство Птичар, кметство Равен, кметство Седефче, 
кметство Седлари, кметство Синделци, кметство Соколино, кметство Чайка 
и кметство Чуково. 

Състоянието на мрежи и съоръжения за всички населени места: 
Към момента имало инсталирани към общо 2796 бр. в т.ч. : 

- 2350 броя натриеви луминисцентни с високо налягане лампи /НЛВН/ - 
70W; 
- 120 броя LED диодни осветители - 50 W , които са прикрепени към 
стълбовата мрежа, състояща се от стоманотръбни и стоманобетонни. 
- 80 броя улични осветителни тела с натриеви лампи високо налягане 
(НЛВН)- 50W 

-246 паркови осветителя с енергоспестяващи лампи - 42W. 
Този брой осветители не били достатъчни от гледна точка на задоволяване 
на потребностите на гражданите за осигуряване на комфорта и безопасна 
среда в тъмната част на денонощието. Осветителните тела били енергоемки, 
амортизирани и остарели. 
- Управлението се извършвало от общо 68 касети улично осветление, 
като управлението се осъществява от часовник. 
- Захранващата кабелна линия е била изградена с алуминиеви и медни 
кабели - 16 до 50мм. 

Проблеми и предприети мерки за отстраняване на нередности и 
нарушения: 

В населените места в община Момчилград са били предприемани 
действия за подобряване на системата за улично осветление през 
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последните 15-20 години, тези действия са били насочени към директна 
замяна на осветители с живачни лампи с осветители с НЛВН и 
енергоспестяващи лампи /ЕСЛ/. С годините има подменени участъци от 
изградената кабелна мрежа с различна дължина . Няма извършена пълна и 
планова реновация на системата за улично осветление в населените места. 
Необходими били големи инвестиции за подобрението на инфраструктурата 
на уличното осветление , включваща монтиране на нови стълбове , нови 
кабелни линии осветителни тела . 
Не е бил осигурен достатъчен комфорт на придвижване на пешеходците 
през тъмната част на денонощието , а по главните артерии осигуряващи 
транспортния трафик осветеността е била недостатъчна . 
Това се дължало на липсата на категоризация на уличната мрежа , съгласно 
стандарт БДС- EN 13201-2 и извършваната директна подмяна на осветители 
с единствена цел намаляване на консумацията на електроенергия. 
Състоянието на уличното осветление на населени места в община 
Момчилград към момента не навсякъде отговаря на стандарта за улични 
осветителни уредби . 
Стандартът за улични осветителни уредби е от значение при избора на 
алтернативни светодиодни улични осветители . 
Целта е при подмяна на осветлението да се осигурят стойности на 
качествените показатели на сегашните УОУ, на община Момчилград или 
подобри , поради което е необходимо съблюдаването на нормените 
изисквания .В същото време , съобразно последната редакция на стандарта 
за улично осветление , стремежът е да се избегнат ситуации , в които има 
излишно преосветяване или такива с недостатъчно осветление. 
Едновременно с това , трябва да бъде реализирана и икономия за 
електроенергия , резултат , на по- ниско инсталираните мощности. 
Необходима е частична подмяна на участъци от кабелната мрежа. 
За захранване на осветителите се използва 68 касети за улично осветление 
(КУО), в които са поместени апаратурата за управление на осветителите . 
Част от електрическата мрежа на улична осветителна уредба /УОУ/ е 
кабелна и е разположена под тротоарите и уличните платна в централната 
част на града. 
Останалата част от електрическата мрежа е въздушна и окачена на 
стоманобетонни стълбове. 
Инфраструктурата на стоманобетоновите стълбове не е изграждана за 
осветителна инсталация , а за захранване на битови и обществени абонати с 
електроенергия . Същата се използва при система за улично осветление 
поради невъзможност / предимно финансова / за изграждане на нови 
инфраструктурни съоръжения обслужващи системата за улично осветление. 
Община Момчилград работи по реализирането на мярките по 
подобряването на енергийната ефективност на уличното осветление , като 
подмяня всички остарели натриеви осветители и компактни луминисцентни 
лампи с нови осветители с LED диодни осветителни тела с модерен дизайн 
и високо качество с понижени загуби на ел.енергия, и повишен светлинен 
добив. 
Изборът на осветители се прави въз основа на решението за подмяна на 
съществуващите осветители със светлодиодни и съгласно нормите за 
проектиране в българските и европейски стандарти. 
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Избора на LED осветителите се прави спрямо категорията на улиците. 
Извършват се светлотехнически изчисления и се избират осветителни тела, 
които да отговарят на БДС EN 13201- 2:2016. 
На база на сегашните осветители, като тип и мощности и съществуващата 
улична мрежа и нейната натовареност, на територията на обследваните 
населени места те се дефинират като светлотехнически класове М4, М5 и 
М6 с нормиране по яркост и класове на осветление за зони за пешеходци и 
зони за движение с ниска скорост РЗ. Избират се шест вида осветителни 
тела с мощност 65,4 W, 38,5 W, 29,4 W, 13 W и 13,7 W. 
Единствено LED диодните осветители 50W (общо 85 броя) монтирани в 
селата не подлежат на подмяна, защото са поставени преди 2-3 години и са в 
добро състояние. Една част от новите лампи предвидени за пешеходни зони 
или зони за движение с ниски скорости - 10 броя - 13,7 W трябва са се 
снабдят с комплект с укрепване, соларен панел, стойка, табло 
окомплектовано с акумулатор и захранващ блок, които ще бъдат 
инсталирани на съществуващите стълбове. 
2. Констатирани нарушения при експлоатацията на мрежи и 
съоръжения и тяхното естество и взети мерки за тяхното отстраняване : 
През настоящата 2020 г. констатираните аварии по външното осветление на 
територията на община Момчилград са от следното естество: -изгорели 
лампи и подменени - 234 бр. -монтирани нови енергоспестяващи лампи -
160бр -подменени натриеви лампи с нови натриеви -73 бр. 
- повредени фасонги на осветителните тела и подмени - 23 бр. 
- изгорели дросели и подменени - 34 бр. 
- повредени часовникови механизми и подменени -18 бр. 
- повредени светлинни датчици и подменени -12бр. 
- амортизирани осветителни тела и подмяна с нови - 32 бр. 
- подменени кабели- стари мостови проводници с нови СВТ - 200м 
- подменени кабели - рекордоманни отклонения в населените места - 
450м. 
- положени нови кабели - подмени стари - ЗООм. 
3. Предвидени превантивни мерки за предотвратяване на инциденти за 
бъдеще: 
При полагането на кабелите в градските части , трасета минават в 
тротоарните ивици на улицата и на разстояние 0,6- 1,40 м. от строителните 
линии в съответствие с изискванията на „ Правила и норми за полагане 
надземни и подземни проводи и съоръжения „ . В случаите , когато кабелите 
пресичат уличните платна и тревни и дървесни насаждения, същите се 
полагат в PVC тръби замонолитени от всички страни с подложен бетон клас 
В-10. Кабелните линии ще се изпълняват с кабели с винилитова изолация . 
При полагане и експлоатация на кабелните мрежи не съществува проблема 
на намаляване и ограничаване на шума предвид ниските нива на този 
показател. Защитата от влияние то на електромагнитните полета и лъчения , 
ако има такива , се решава конкретно . 
След приключване на строително - монтажните работи всички ненужни 
отпадъчни материали се извозват до определени за целта разтоварваща или 
предават по установен ред за вторична преработка. 
Възстановяват се пътните и тротоарните настилки , както и се извършва 
рекултивация на терена. 
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Преди започване на строителните дейности по монтажа на стоманотръбните 
пилони и стоманобетоните стълбове , проектите се съгласуват с всички 
предприятия , собственици на подземни комуникации в района на обекта. 
Изкопните работи се извършват на ръка . 
Лицата , заети с монтирането на кабелните глави трябват притежават 
необходимата квалификационна група за работа доЮООУ. 
Лицата , които извършват изкопните работи са инструктирани на място, тъй 
като ще се копае върху съществуващи кабели. 
След приключване на строителните и монтажните работи работната 
площадка се почистват от излишната земна маса и отпадъци на посоченото 
от общината място. 
В процеса на поддържането на мрежите и съоръжения на външно улично 
осветление на територията на Община Момчилград и осигуряване на 
нормалната им експлоатация са възможни следните опасности : 
- Засягане на кабел под напрежение през време на работа ; 
- Падане в незаринат изкоп за кабели или фундаменти; 
- Допир до части , които нормално не са под напрежение; 
- Запалване на открити части от кабел при претоварване или пробив; 
- Изтърваване на предмети при работа по изправени стълбове; 
С оглед неутрализиране на споменатите по-горе опасности предвиждаме 
следните превантивни мероприятия ; 
- Подходящо сигнализиране с инвентарни пътни знаци , ограждане с 
инвентарни огради , монтаж на маркиращо осветление при по- специфични 
случаи с лични предпазни средства /каски/; 
- Работа с личбове; 
- Съответно оразмерени стопяеми предпазители в захранващата касета; 
- Изкопните работи върху съществуващите кабели се правят ръчно, в 
присъствие на представители на експлоатационните предприятия . Към 
кабелите се монтират марки , съгласно ОН -10/67; 
- Преди започване на работа всяка кабелна линия се изключва от двете 
страни , изпразва се , проверява се за отсъствие на напрежение , заземява се 
и се поставя табелка „Не включвай ! Работят хора!" ; 
- Работата по кабелната линия не трябва да започва преди изпълнителят 
на работата да се увери , че кабелът е изключен и заземен; 
- Забранява се връзването на откритите кабели към съседни кабели и 
тръбопроводи. 
За осъществяването на предписаните енергоспестяващиа мярки, се 
предвижда подмяната на стари и амортизирани осветители от системата за 
улично осветление на населените места с нови. 
- На този етап се предвижда въвеждане на система за енергиен и 
експлоатационен мениджмънт. 
- Предвижда се също на една част от новите лампи предвидени за 
пешеходни зони или зони за движение с ниски скорости - 10 броя- 13,7 W да 
се снабдят с комплект с укрепване, соларен панел, стойка, табло 
окомплектовано с акумулатор и захранващ блок, които ще бъдат 
инсталирани на съществуващите стълбове. 
През настоящата година месец март Община Момчилград е кандидатствала 
с проектно предложение за „Рехабилитация на външното осветление на 
гр.Момчилград , с Груево, с.Равен, с.Нановица, с.Прогрес , с. Соколино и с. 
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Звездел", като при одобряването и осигуряването на финансов ресурс, ще се 
изпълнят заложените дейности по проекта с което ще се подобри 
състоянието на мрежите и съоръжения на външното улично осветление на 
територията на Община Момчилград . 

2.В община Джебел актуалното състояние на мрежи и съоръжения за 
външно осветление за имоти - Общинска собственост е добро. Проверки се 
извършват регулярно от специалист в Общинска администрация - Джебел, 
като при констатирани нередности, свързани с подмяна на кабели, 
осветителни тела, стълбове или други части, същите своевременно се 
подменят и ремонтират. При проверките не били установени нарушения при 
експлоатацията на мрежите и съоръженията /електрически стълбове, 
осветителни тела, кабелна връзка и т.н./ на имоти - общинска собственост. 
Поддържа се ежедневна връзка и комуникация с кметове и кметски 
наместници на територията на общината, както и с лица стопанисващи или 
работещи в сгради общинска собственост с цел превантивен контрол за 
недопускане на инциденти свързани с електрическите инсталации. 
 
 
 
Община Джебел започнала цялостно обновяване на уличното осветление в 
град Джебел с енергоспестяващи LED лампи, като предстояло поставяне на 
такива и в други населените места. 

Община Кирково – контролът на уличното осветление по населените 
места, на парковото осветление в районните центрове и прожекторите по 
спортните площадки се извършвало от ел. Специалисти към ОбА – Кирково. 
При поява на аварии групата приоритетно отстранявала авариите. За бързо 
реагиране и бърз достъп до явила се повреда, групата разполагала с 
високопроходим лек автомобил „Нива" . Най честите повреди били изгоряла 
крушка и разстроен часовник за режим на уличното осветление. 
3а недопускане на инциденти всички комуникационни ел. табла са 
заключени. 

Всички съоръжения за външно осветление на територията на Община 
Кирково са били изправни, в добро състояние и функционирали нормално. 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ IV 
 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 
СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 – 2020 г., 

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ 
№10/05.03.2015г., Т.3. 

  
Основни принципи на информационния обмен 

Предоставянето на информация от публичен интерес чрез медиите 
гарантира правото на информираност на гражданите и се осъществява в 
съответствие с разпоредбите на Конституцията, НПК, ЗСВ, Закона за 
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защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация и 
Закона за защита на класифицираната информация.  

Дейността е съобразена с Комуникационната стратегия на съдебната 
власт, приета от ВСС (Протокол № 10/05.03.2015 г., т. 3); Становище № 
8/2013 г. на Консултативния съвет на европейските прокурори относно 
отношенията между прокурорите и медиите, както и Становище № 9/2014 г. 
на КСЕП относно европейските принципи и норми, засягащи прокурорите 
(„Римска харта“), както и с Правилата за медийна комуникация в системата 
на ПРБ. 

Вътрешноорганизационни аспекти и форми на публичната 
комуникация. 

Експертите „Връзки с обществеността“ подпомагат 
административните ръководители и говорителите от съответния апелативен 
район при предоставяне на информация от публичен интерес на печатни и 
електронни медии – регионални и централни, гаранция за правото на 
информираност на гражданите.  

Пресцентърът на ПРБ и експертите по места ежедневно изпращат 
съобщения до средствата за масова информация, съдействат за 
провеждането на брифинги, пресконференции и интервюта, провеждат 
обучение на говорителите на прокуратурите и предлагат провеждането на 
информационни кампании, както и на други мероприятия, с цел повишаване 
имиджа на институцията. 

Пресцентърът на прокуратурата, както и експертите „Връзки с 
обеществеността“ в страната поддържат и актуализират база-данни на 
централни и регионални медии, съдържаща необходима контактна 
информация, която се използва за разпространение на прессъобщения и за 
осъществяване на връзка при възникнала друга необходимост. 

Форми на публичната комуникация 
Обновен е официалният сайт на РП-Момчилград, до който имат 

достъп граждани, журналисти, неправителствени организации и др. В него 
се оповестяват прессъобщения за случващото се в РП-Момчилград. 
Публикуваната информация се възприема като точна и добре поднесена и 
почти винаги се публикува в същия вид и от медиите.  

Продължава тенденцията за бързина при предоставяне на информация 
за медиите за събития от деня, отразяващи първите действия от работата на 
РП-Момчилград. Важна част от дейността е и отразяването на бързите 
производства и досъдебни производства с обществена значимост.  

Полагат се все повече усилия за предоставяне на максимално полезна 
информация.  

С внимание и своевременна реакция се подхожда и към получени 
журналистически запитвания, като предоставяната информация се 
съгласува с наблюдаващия прокурор, с оглед спазване изискването на чл. 
198 НПК, с говорителя на Окръжна  прокуратура, административния й 
ръководител и говорителя на главния прокурор. 
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РАЗДЕЛ V 
Приоритети в дейността на прокуратурата и разследващите 

органи.  
Основните приоритети за повишаване на ефективността на прокурорската 

дейност и на разследващите органи през 2021 г. ще бъдат в следните 
направления: 

- подобряване качеството на работа на прокурорите относно срочното 
произнасяне по преписки и ДП, като се вземат мерки за недопускане 
решаването им извън сроковете по ЗСВ и НПК. 
 -подобряване качеството на изготвяните процесуално – следствени 
действия, извършвани от разследващите органи; 
 -контрол върху срочността и пълнотата на извършваните  проверки; 
 -контрол върху срочността на разследваните ДП;  
 -намаляване до минимум броя на оправдателните присъди и на 
върнатите дела за доразследване; 
 -своевременно организиране и активно участие при издаването на 
ЕЗА по отношение на отклонили се от правосъдието обвиняеми и 
подсъдими. 
 -защита правата и интересите на държавата и гражданите. 

-прозрачност и публичност на дейността на РП – Момчилград в 
рамките на закона. 

-повишаване ефективността на наказателния надзор в 
противодействието на престъпността посредством още по-тясно 
взаимодействие и сътрудничество с оперативните служби при РУ – 
Момчилград, Кирково, Джебел и ГПУ-Момчилград. 

-резултатно сътрудничество и повишаване на качеството на 
взаимодействие с разследващите и контролните органи за постигане на по-
голяма ефективност в противодействието на престъпността. 

-повишаване професионалната квалификация на прокурорите в РП – 
Момчилград посредством организирано и самостоятелно тематично обучение, 
внимателно анализиране на констатираните в практиката грешки и пропуски, 
своевременно запознаване с промените в законодателството и установената 
съдебна практика. 

-повишаване квалификацията на разследващите полицаи и полицаите с 
обща компетентност, определени да извършват неотложни действия и 
действия по разследването. 

 През 2020 г. приоритет ще продължи да бъде поддържането на 
прозрачността в дейността на РП - Момчилград и добрата комуникация с 
медиите.За в бъдеще ще бъдат положени всички усилия от организационен 
и административен характер с оглед професионалното и по-ефективно 
изпълнение на прокурорските задължения, ефективната координация и 
сътрудничество с другите институции, ангажирани в  противодействието на 
престъпността. 

 
27.01.2020г. 
гр. Момчилград      
       ПРОКУРОР:    
        /Е.АЛЕКСАНДРОВ/  
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