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РАЗДЕЛ I. 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

МОНТАНА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ЗА 2017 ГОД. 

 

1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността. 

И през 2018 год. прокурорите от Районна прокуратура Монтана са 

работили в обстановка на специфична криминогенна среда, предопределена от 

географското местоположение, демографската характеристика на региона и  

икономическото положение. Тези фактори обуславят спецификата на 

престъпността и доказват необходимостта от функциониране на ефективна 

система за противодействие на престъпността, повишаване нивото на 

взаимодействие между структурите на съдебната система и всички органи, 

призвани да водят борба с престъпността. Натовареността на прокурорите през 

отчетната година продължава да е висока, като в резултат на създадената 

организация и мотивираност се констатира много добра резултатност.  

През отчетната година са предоставени следните данни от ОДМВР 

Монтана за нивото на престъпността по регистрирани, разкрити престъпления и 

наказана престъпност: 

През 2018 год. в РУ- Монтана са били регистрирани  703 престъпления,  

от които били  разкрити извършителите на 325 престъпления. 

За сравнение през  2017 год. са били регистрирани 941 извършени 

престъпления от общ характер. Разкрити били извършителите на 392 

престъпления, а през 2016 год. РУ- Монтана са регистрирали 790 престъпления 

от които разкрити извършителите на 284 престъпления от общ характер. 

Продължават тенденциите от предходните години относно вида на 

извършваните престъпления – преобладават престъпленията против 

собствеността, след тях общоопасните престъпления и престъпленията против 

личността. 

Тенденциите са за увеличаване както на броя на извършените 

престъпления, така и на разкриването на извършителите им като абсолютни 

числа, по предоставени данни от структурите на МВР. 

 

 

 

Година 

Регистрирани 

престъпления по 

данни на РУ 

Монтана по 

години 

 

Процент  

разкриваемост 

Общ брой лица 

по внесените в 

съда 

прокурорски 

актове 

2018 год. 703 33,71 % 300 

2017 год. 941 41,23 % 392 

2016 год. 790 35,94 % 284 

 

По данни на РУ на МВР Монтана през 2018 год. се наблюдава намаляване 

от малко над 25 % на регистрираните престъпления спрямо регистрираните 

през 2017 год.,  и намаление в размер на 11 % на регистрираните през 2018 год. 

спрямо регистрираните през 2016 год. престъпления. 
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В съда са внесени общо 295 прокурорски актове  срещу 300 лица.  

Обвинителните актове са 110 срещу 114 лица. 

Сключени са 147 споразумения с 148 лица. 

Внесени са 38 предложения по реда на Глава 28 от НПК срещу 38 лица. 

 

Година Наблюдавани ДП Приключени ДП 
Внесени в 

съда 

Прекратени 

ДП 

2018 2461 1172 295 997 

2017 1896 1111 365 392 

2016 2063 1476 298 678 

 

Наблюдаваните досъдебни производства през 2018 год. са с 23 % повече в 

сравнение с наблюдаваните досъдебни производства през предходната година – 

1896 и с малко над 16 % повече спрямо наблюдаваните през 2016 год.  През 

2018 г. се наблюдава ръст в броя приключени ДП от разследващ орган с 5,2 % 

спрямо приключените ДП през същия период на предходната година и 

намаление в размер на 20,6 % на приключените през 2018 год. спрямо 2016 год.  

Внесените в съда прокурорски актове през 2018 г.  са 295 спрямо 392 през 2017 

г. което е с 20 % по-малко от внесени актове през 2018 год.  

Прекратените досъдебни производства през 2018 год. са 997 спрямо 392 

през 2017 г. или са прекратени с 254 % повече досъдебни производства от 

прекратените ДП през предходната година. Огромната разлика в броя 

прекратени ДП през 2018 год.  се дължи основно на прекратените по давност 

ДП през 2018 г., които са 571 бр.   

Анализът на тези данни води до извода за повишаване обема от работа, 

изразяващ се в ръст от 23 % на наблюдаваните ДП през 2018 год. спрямо 2017 

год., както и ръст от 5,2 % в броя приключени от разследващ орган ДП през 

2018 год. спрямо предходния отчетен период.  

Налице е трайно намаляване на броят наблюдаваните ДП срещу 

непълнолетни лица през последните години като през 2018 год. те са 11, през 

2017 год. са 22, а през 2016 год. са наблюдавани 27 броя производства от тази 

категория.  

 

 Общо осъдени и 

санкционирани 

лица с влязла в 

сила присъда 

Лишаване от 

свобода - 

ефективно 

 

Пробация 

Лишаване 

от свобода - 

условно 

2018 295 60 29 144 

2017 380 64 58 160 

2016 351 63 69 175 

 

Общо осъдените и санкционирани лица през 2018 год. с влязъл в сила 

съдебен акт са с 22,37 % по-малко от общо осъдените и санкционирани лица 

през 2017 г. и с 15,95 % по-малко в сравнение с осъдените и санкционирани 

лица през 2016 год. 
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Осъдените лица на ефективно наказание лишаване от свобода през 2018 

год. са 60 лица при 64 лица през 2017 год., което в процентно изражение е 

намаление с 6,25 % по – малко осъдени ефективно лица с наказание „Лишаване 

от свобода“ през 2018 в сравнение с 2017 год. и намаление с 4,76 % спрямо 

2016 год, когато осъдените ефективно лица с наказание „Лишаване от свобода“ 

са били 63.  

Наблюдава се трайно намаляване на осъдените лица с наказание 

пробация, които през 2018 год. са били 29, което е с 50 % по-малко от 

осъдените с наказание „пробация“ лица през 2017 год. – 58 при 69 лица през 

2016 год., което се дължи на промяната на нормативната уредба през 2017 год., 

касаеща наказуемостта на престъпленията, за които най-често са налагани 

наказания пробация през изминалите отчетни периоди. 

През 2018 год. броя на лицата, осъдени на наказание лишаване от 

свобода, чието изтърпяване било отложено на основание чл.66 от НК е 144, 

като през 2017 год. те са 160 и 175 за 2016 год. В процентно изражение се 

наблюдава намаление с 10 % през 2018 год. спрямо 2017 год. на лицата, 

осъдени с наказание „Лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено на 

основание чл. 66 от НК.  

През 2018 год. са постановени пет оправдателни присъди по внесени 

прокурорски актове в съда, с които са оправдани пет лица. Броят на 

оправдателните присъди през 2018 год. е с една повече в сравнение с 2017 год. 

или увеличение на броя оправдателни присъди с 20 % през 2018 год. спрямо 

2017 год.  

Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на 

органите на досъдебното производство и другите правоприлагащи органи, 

ангажирани с противодействието на престъпността. 

Факторите, които влияят на ефективността на органите на досъдебното 

производства са: 

 - кадрова и материална обезпеченост на органите; 

 - високо качество на работата на органите; 

 - обезпеченост с други участници в наказателния процес – преводачи и вещи 

лица. 

И през отчетния период са установени обстоятелства, че изброените 

фактори са оказали съществено и то негативно въздействие върху 

ефективността на противодействието на престъпността. Докато в РП Монтана 

не е налице съществен проблем с кадровата обезпеченост, то такъв е налице 

при разследващите органи.  И през този период се забелязва процес на 

неокомплектоване на разследващите полицай в РУ -Монтана, като през целия 

период не са работили пълния брой по щат разследващи полицай, част от тях са 

напуснали, друга част са отсъствали продължителен период от време, а 

новоназначените нямат достатъчен или никакъв опит в разследването. Тези 

фактори оказаха влияние върху натовареността на разследващите полицай от 

РУ- Монтана, като всеки от реално работилите в периода е разследвал по 

средно 134 досъдебни производства при 112 досъдебни производства през 2017 

год., което казва влияние върху срочността и качеството на разследването. 
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За подобряване на разследването на делата с фактическа и правна 

сложност са възлагат за разследване на други разследващи органи – 

разследващи полицай от ОДМВР Монтана или на следователи.  

Друг негативен фактор е недостатъчната материална обезпеченост при 

разследващите полицай, както от ОДМВР, така и от РУ Монтана, като в 

продължителен период от време – от средата на 2018 год. не са плащани 

възнагражденията на вещите лица, което доведе до неизпълнение на възложени 

експертизи извън определените срокове от разследващите органи. 

Негативен фактор върху срочността на разследването е неиздирването 

от служителите на МВР на обявени за общодържавно и международно 

издирване лица, което обяснява големия броя на производствата, чиито 

разследвания са спрени. В тази насока наблюдаващите прокурори периодично 

възобновяват разследванията, като изискват данни за издирването на лицата и 

при наличието на данни за напускането на територията на страната, са 

възложени международни издирвания на лицата и издадени ЕЗА в случаите, 

когато са били налице основанията за издаване.  

          Друг негативен фактор, който оказва съществено значение върху 

срочността на разследването, е липсата на достатъчно преводачи и вещи лица. 

През отчетния период бяха установени разследвания по които не са изпълнени 

възложени медицински, автотехнически, физико-химически и видео-

технически експертизи в сроковете, определени от възложилите ги органи. 

Изброените фактори влияят пряко върху работата на органите на 

досъдебното производство, като по част от тях – свързани с кадрова 

обезпеченост на разследващите, не могат да бъдат предприети конкретни мерки 

от РП- Монтана.  

   

 2. Необходими мерки и законодателни промени.   

1. Повишаване качеството на разследването чрез по – засилен контрол 

върху разследващите органи и възлагане разследването на  досъдебните 

производства с фактическа и правна сложност на следователи от ОСлО в ОП 

Монтана и НСС.  

2. Осигуряване на преводачи и вещи лица по определени видове 

експертизи. 

3. Непрекъснато взаимодействие с органите на изпълнителната власт за 

своевременно регистриране на извършените престъпни деяния, установяване на 

пострадалите лица  и провеждане оперативно-издирвателни мероприятия за 

разкриване извършителите на престъпните деяния и на бързо разследване в 

предвидените от закона случаи. 

4. Повишаване на квалификацията на разследващите органи и на 

органите, извършващи проверки по възлагане от прокуратурата чрез регулярно 

участие в обученията им по теми, на които са установени слабости в работата 

им. 

5. Засилване на превантивната и разяснителна дейност сред 

подрастващите, с оглед възпитаването им към спазване на закона и добрите 

нрави в обществото и предотвратяване на извършване на престъпления от 

младежите и непълнолетните чрез изнасяне на лекции в учебни заведения.  
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Предприети конкретни мерки.  

И през 2018 год. продължи организирането на семинари с прокурорите в 

региона и срещи със съда за обсъждане на текущи въпроси и проблеми, както и 

практиката да се обсъждат и предприемат мерки с ръководството на ОД МВР 

Монтана за бързо и качествено разследване на престъпленията.  

Изпълнява се и разпореждането за подобряване на организацията по 

определена категория дела, например досъдебни производства, водени срещу 

лица, включени в електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства и на лица с 3 и повече неприключени такива производства, за 

причинени телесни повреди и за корупционни престъпления.  

Предприети са мерки за приключване на водените досъдебни производства 

с продължителност над една година, приключване на преписките и делата, 

образувани преди 01.01.2014 год., както и на тези дела, за които са налице 

основанията по чл. 368 от НПК- Глава ХХVІ / разглеждане на делото в съда по 

искане на обвиняемия/ чрез периодични доклади от наблюдаващите прокурори 

за причините за неприключване на разследванията и за необходимите мерки за 

това. Проведени са работни съвещания, на които са обсъдени от всички 

прокурори проблемите, довели до продължаване на разследванията извън 

разумните срокове, с обсъждане на възможните мерки за приключването им. 

Продължават интензивно да се наблюдават разследванията на досъдебните 

производства за държане на наркотични вещества, за извършени корупционни 

престъпления, посегателства върху финансовите средства на ЕС, престъпления, 

извършени от непълнолетни и други производства с особен обществен интерес.  

 Предложения за законодателни промени. 

1. Промени с НПК: 

1.1. въвеждане на процесуална възможност прокурорите да протестират 

определенията на съда, с които са отказани одобри споразумение; 

1.2. Първоначалните процесуално – следствени действия да бъдат 

извършвани само от разследващи органи, а не от други полицаи. Досъдебно 

производство да се образува само от прокурор, следовател или разследващ 

полицай. 

1.3. Да може във всички случаи да се четат показания на свидетели 

разпитани в досъдебното производство. 

1.4. Да се осъждат лицата след установяването им, а не задочно.; 

1.5. Сроковете за разследвания на определени видове престъпления да 

бъдат по-големи от двумесечния срок, тъй като обективно не е възможно да 

бъдат извършени необходимите процесуално –следствени действия, а с 

исканията за удължаване на срока се губи време; 

2. Промени в ЗСВ: 

2.1. Сроковете за извършване на проверки да бъдат съобразени със 

сложността им, като се предвидят по-големи срокове за изпълнение. 

Практически е невъзможно да се извършат някои проверки в тримесечен срок, 

което води до образуването на досъдебни производства поради невъзможност 

да се обоснове отказ за образуване, и съответно до голям брой прекратени 

досъдебни производства.     



РАЗДЕЛ II. 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – МОНТАНА 

 

I. ДОСЪДЕБНА ФАЗА. 

1. Преписки. Проверки по чл. 145 от ЗСВ - срочност, резултати, 

мерки. 
          През отчетния период на 2018 год. в РП- Монтана прокурорите са 

работили по общо 2367 преписки по следствения надзор. Новообразуваните 

преписки в периода са 2068. 

           През отчетния период прокурорите в РП  -Монтана са решили общо 2281 

преписки, от които с отказ за образуване на досъдебно производство са 1348 и по 

659 са образувани досъдебни производства. 

         Общият брой на преписките, по които била възложена проверка на друг 

орган, са 783. От тях 223 броя преписки са решени с образуване на досъдебно 

производство, а 449 броя преписки са решени с отказ от образуване на досъдебно 

производство. 

            В сроковете, определени в чл.145, ал.2 от ЗСВ, са били приключени 700 

проверки, а  6 проверки не са били приключени в тези срокове. 54 преписки са 

били върнати с разпореждане на наблюдаващия прокурор за допълване. 

          По 4 преписки била извършена лична проверка от прокурор. От тях по  

една преписка било образувано досъдебно производство, а по 3 преписки бил 

постановен отказ  да се образува досъдебно производство. Всички преписки са 

решени в законоустановения срок. 

          В края на отчетния период – 31.12.2018 год. са останали неприключени 77 

проверки по преписки, като всички са се намирали в законовия срок за проверка.  

           По 2281 преписки прокурорите от РП - Монтана са се произнесли в 

едномесечния срок, от тях 783 броя са преписките, по които била извършена 

проверка от друг орган. През отчетния период няма преписки, по които 

прокурорите от РП - Монтана са се произнесли извън едномесечния срок. 

Общият брой  нерешени преписки е 86, като всички са се намирали при 

прокурор за произнасяне, като законоустановения едномесечен срок за решаване 

не е изтекъл. 

           

2. 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.  

2.1.1.Наблюдавани досъдебни производства  

През 2018 год. прокурорите от РП -Монтана са наблюдавали общо 2461 

броя досъдебни производства. /вкл.прекратените по давност/. Наблюдаваните 

досъдебни производства без прекратените по давност са 1890. Наблюдаваните 

бързи производства са 122, от които 121 - новообразувани. 29 са бързите 

производства, по които прокурорът разпоредил разследването да протече по 

общия ред. 

През 2018 год. са наблюдавани общо 1797 досъдебни производства 

/вкл.преобразуваните от бързо производство в такова по общия ред/. 
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Новообразувани са общо 1052 досъдебни производства, разследвани по общия 

ред. 

Общо 1732 са досъдебните производства, разследвани по общия ред от 

разследващ полицай /без прекратените по давност/. 1038 са новообразуваните 

ДП, разследвани по общия ред от разследващ полицай. 

51 са досъдебните производства, разследвани от следовател /без 

прекратените по давност/. 14 са новообразуваните ДП, разследвани от 

следовател. Общо 11 са ДП, възложени на следовател по реда на чл. 194, ал.1,        

т. 4 от НПК. 

През 2018 год. са разследвани от прокурор 13 ДП, сред които няма 

новообразувани производства. 

През 2018 год. едно  ДП  било разследвано по общия ред от разследващ 

митнически инспектор. 

През 2018 год. не са подадени  искания от прокурор по чл.72 от НПК за 

обезпечаване на конфискация,глоба и отнемане на вещи в полза на държавата. 

През 2018 год. не са подадени искания от прокурор за вземане на мерки за 

обезпечаване на конфискацията и отнемането на вещи в полза на 

държавата,които подлежат на признаване и изпълнение в друга държава - член 

на ЕС. 

 

2.1.2. Приключени и решени ДП  

През 2018 год. са приключени  разследванията на 1172 ДП, като всичките са 

приключени в законоустановения срок.  687 са били ДП неприключени, всички в 

законоустановения срок за решаване. 

2.2. Срочност на разследването  

През 2018 год. прокурорите решили 1681 досъдебни производства. 1657 ДП 

били решени в едномесечен срок, 2 ДП извън едномесечния срок, а  22 ДП били 

решени в удължен от адм.ръководител срок. 

Към края на отчетния период не били решени 93 ДП,от тях 78 - в срок до 

един месец и 15 в срок до два месеца - с удължен от адм.ръководител срок. 

Всички нерешени ДП били в законоустановения срок за решаване. 

През 2018 год. не били подадени искания за ускоряване на разследването по 

ДП по реда на чл.368 от НПК, както и нови искания на основание чл.369, ал.3, 

във връзка с ал.2 от НПК. 

 

2.3. Решени ДП от прокурор. Видове решения. 

Общият брой на прекратените и внесените в съда ДП е 716, от  тях 473–с 

продължителност на разследването до 8 месеца, 86 - до 1 година, 105–над една 

година, 52 -над две години. 

През 2018 год. били прекратени 997 ДП /вкл. и тези прекратени поради 

изтекъл давностен срок за наказателно преследване/.  

571 ДП били прекратени поради изтекъл давностен срок за наказателно 

преследване, като всички били водени срещу неизвестен извършител и по тях 

няма привлечени обвиняеми лица.  

През 2018 год. били прекратени общо 426 ДП /с изключение на тези прекратени 

поради изтекъл давностен срок за наказателно преследване /.  
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От тях 40 били прекратени разследвания срещу известен извършител, а 386 

срещу неизвестен извършител. 

През 2018  год. не били  прекратени ДП, внесени в съда по искане на 

обвиняемия по чл.368-369 от НПК, както и прекратени от прокурор след 

указване на съда по чл.368-369 от НПК. 

През 2018 год. били спрени разследвания на 363 ДП. От тях 346 били 

спрeни поради неразкриване извършителя на деянието, а 17 ДП били спрени на 

други правни основания. 

През 2018 год. били внесени в съда 290 ДП. Общият брой внесени 

прокурорски актове е 295 срещу 300 лица. 

Внесени били 110 обвинителни акта срещу 114 обвиняеми. Със 

защитниците на обвиняемите са сключени и внесени с съда 147 споразумения за 

решаване на наказателни производства за 148 обвиняеми.  Внесени са и 38 

предложения за освобождаване от наказателната отговорност с налагане на 

административно наказание за 38 обвиняеми.  

Тенденцията е към намаляване на броя на внесените в съда актове /295 ДП 

за 2018 год. срещу 365 ДП за 2017  год./и увеличаване на броя на прекратените 

производства /за 2018 год.- 997 за 2017 год. – 392/, поради увеличаване на ДП 

прекратени поради изтекъл давностен срок за наказателно преследване. 

 

Година 
Наблюдавани 

ДП 

Приключени 

ДП 
Внесени в съда 

Прекратени 

ДП 

2018 2461 1172 295 997 

2017 1896 1111 365 392 

2016 2063 1476 298 678 

 

През 2018 год. прокурорите наблюдавали 122 бързи производства, 

образувани от разследващ орган, като по 29 от тях наблюдаващия прокурор 

разпоредил разследването да продължи по общия ред поради установяване на 

фактическа и правна сложност.  

За 2018 год. бил наблюдавани 1797 досъдебни производства по общия 

ред/вкл.преобразуваните бързи производства/, като от тях  1052 са образувани в 

този период. 

През 2018 год. са наблюдавани 1732 досъдебни производства, разследвани 

по общия ред от разследващ полицай, без прекратените поради изтекъл 

давностен срок за наказателно преследване. Новообразуваните ДП от 

разследващи полицаи са  1038.  

През 2018 год. следователи са разследвали 51 досъдебни производства по 

общия ред. От новообразуваните ДП, по  които разследването било по общия 

ред, 14 са разследвани от следовател. На следовател са били възложени по реда 

на чл.194, ал.1, т.4 от НПК 11 досъдебни производства. 

13 досъдебни производства, разследвани по общия ред, са били 

разследвани от прокурор. Няма новообразувани ДП, разследвани по общия ред 

от прокурор. 



 11 

През 2018 год. едно ДП било разследвано по общия ред от разследващ 

митнически инспектор.  

През 2018 год. се наблюдава ръст на приключените ДП от разследващ 

орган, които са с 5,5 % повече спрямо приключените ДП през 2017 год., и с 20 % 

по-малко от приключените ДП през 2016 год.  

През 2018 год. са внесени с 19 % по-малко прокурорски актове в съда в 

сравнение с 2017 год. и приблизително същия брой актове през 2016 год. – 295 

през 2018 спрямо 298 спрямо 2016 год.  

Наблюдава се ръст на прекратените ДП през 2018 год. от 61 % спрямо 

прекратените ДП през 2017 год., което се дължи на големия брой прекратени по 

давност ДП.  Отчетен е и ръст от  254 %  прекратени ДП през 2018 год.  спрямо 

2016 год.  

През 2018 г. се отчита ръст от почти  23 % в броя наблюдавани досъдебни 

производства или в абсолютни стойности са наблюдавани с 565 повече 

досъдебни производства в сравнение с предходната отчетна година. 

 

2.3.1. Преписки и наказателни производства, образувани след 

самосезиране и по сигнали на контролните органи и материали на ДАНС  

 

           През 2018 год. 2 преписки  били образувани след самосезиране от страна 

на прокурор. По една от тях било образувано ДП,което към настоящия момент 

не е приключило разследването. 

      През 2018 год. не били образувани преписки по сигнали на Сметната палата, 

НАП, АДФИ, ДНСК, Агенция за следприватизационен контрол. Една преписка 

била образувана по сигнал на „Агенция“-Митници, по която било образувано 

ДП. По сигнали на ДАНС не били образувани преписки. 

През 2018 год. била образувана една преписка по материали на  Дирекция 

„Вътрешна сигурност“. 

2.3.2. Структура на ДП    

Престъпления против личността  
По тази глава от Наказателния кодекс през отчетния период са образувани 

110 досъдебни производства, от които са внесени 14 прокурорски акта срещу 14 

лица. От тях  били внесени 7обвинителни актове срещу 7 лица, сключени и 

одобрени 6 споразуменията за 6 лица. Внесено в съда било едно предложение по 

Глава 28 от НПК срещу едно лице. 

Престъпление против правата на гражданите (Глава трета от НК) 

По тази глава през отчетния период били образувани  две досъдебни 

производства. В РС - Монтана няма внесени досъдебни производства. 

 Престъпления против брака и семейството (Глава четвърта от НК) 

През отчетния период по тази глава били образувани 33 досъдебни 

производства. В съда са внесени 13 прокурорски акта срещу 13 лица, от тях 9 

обвинителни акта срещу 9 лица,  3 споразумения срещу три лица и внесено едно  

предложение по Глава 28 от НПК срещу едно лице. 

Престъпления против собствеността (Глава пета от НК) 

По тази глава от Наказателния кодекс са образувани 463 досъдебни 

производства. В съда били внесени 42 ДП с 47 прокурорски актове срещу 51 
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лица. Общият брой лица по внесени в съда прокурорски актове бил 51. 

Обвинителните актове са 27 срещу 30 лица, внесени са и 20 споразумения срещу 

21  лица.  

Престъпления против стопанството (Глава шеста от НК) 

През отчетния период по тази глава са образувани 66 досъдебни 

производства. По 13 от тях разследването приключило и същите били внесени в 

съда със съответните прокурорски актове срещу 13 лица.  

Обвинителните актове са 5  срещу 5 лица, а споразуменията са  6 срещу 6 лица. 

Внесени са две предложение по реда на Глава 28 от НПК срещу  две лица.  

Престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции  (Глава осма от НК) 

През периода по тази глава от Наказателния кодекс били образувани  16 

досъдебни производства.  8  от тези досъдебни производства били внесени в съда 

срещу 8  лица. Внесени били три обвинителни акта  срещу три лица, сключени 

четири споразумения срещу 4 лица. Внесено било едно предложение по реда на 

Глава 28 от НПК срещу   едно лице. 

Престъпления против спорта /глава 8 „а“/ 

През 2018  год.няма образувани ДП за престъпления по Глава 8 „А“ от НК. 

Документни престъпления (Глава девета от НК) 

По тази глава са образувани 89 досъдебни производства. Внесени били в 

съда 19 прокурорски акта срещу 19 лица, от които 4 обвинителни актове срещу 4 

лица, 5 споразумения срещу пет лица и 10 предложения по реда на Глава 28 от 

НПК срещу 10 лица. 

Компютърни престъпления/ Глава 9 „А“/ 

През 2018 год. в РП Монтана няма образувани ДП за престъпления по 

Глава 9 „А“ от НК. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие (Глава десета от 

НК) 
През отчетния период по тази глава били образувани 23 досъдебни 

производства, 6 от които били внесени в съда. Внесени били 6 прокурорски 

актове срещу 6  лица,  от които 1 обвинителен акт срещу едно лице, три 

споразумения срещу три лица и 2 предложения по реда на Глава 28 от НПК 

срещу 2 лица.  

Общоопасни престъпления (Глава единадесета от НК) 

По тази глава от Наказателния кодекс били образувани 371 досъдебни 

производства, от които 175 били внесени в съда. Внесени в съда били 175 

прокурорски акта  срещу 176 лица, от които 54 обвинителни актове срещу 55  

лица, 100  споразумения срещу 100 лица и 21 предложения по реда на Глава 28 

от НПК срещу 21 лица. 

От тези данни следват изводите за трайна тенденция за вида на извършваните 

престъпления в нашия регион – преобладават престъпленията срещу 

собствеността /463/ и общоопасните престъпления /371/. 

 

2.3.4. Структура - пострадали лица и ощетени юридически лица от 

извършени престъпления по новообразувани ДП. 
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Общият брой на пострадалите физически лица е 612 , а на ощетените ЮЛ – 

47. От пострадалите физически лица 6 са непълнолетни, а  31 са малолетни. 392 

от пострадалите са мъже, от които 4 са непълнолетни,  и 13 малолетни, а 

останалите 220 са жени, от които 2  непълнолетни и 18  малолетни. 

Престъпления против личността (Глава втора от НК) 

По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

пострадали 115 физически лица, от които 2 са непълнолетни и 8 са малолетни. 

От пострадалите лица мъжете са76 , от които 1 е непълнолетен и един е 

малолетен, а жените са 39, от които 1 е непълнолетна и 7 са  малолетни. 

Престъпление против правата на гражданите (Глава трета от НК) 
По водените досъдебни производства по тази глава няма пострадали. 

Престъпления против брака и семейството (Глава четвърта от НК) 

По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

са пострадали 19 физически лица, от които 1 е непълнолетно  и 18 са малолетни. 

Мъжете са 10, от които един- непълнолетен и 9 са малолетни. Жените са 9, като 

всички са малолетни. 

Престъпления против собствеността (Глава пета от НК) 

По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

пострадали 402 физически лица, от които двама са малолетни. Мъжете са  251, 

от които 2 - малолетни, а жените са 151. Ощетени са 39 юридически лица. 

Престъпления против стопанството (Глава шеста от НК) 

По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

има пострадало едно физическо лице от мъжки пол, както и ощетено едно 

юридическо лице. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие (Глава десета от 

НК). 

По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

пострадало едно  физическо лице от женски пол. 

 Общоопасни престъпления (Глава единадесета от НК) 

По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

пострадали 74 физически лица, от които три са непълнолетни и три са 

малолетни. Пострадали са 54 мъже, от които 2  са непълнолетни и едно е 

малолетно  са малолетни .Пострадали са 20 жени, от които една е непълнолетна 

и две са малолетни. По тази глава от НК има пострадали 7 юридически лица. 

          2.4. Мерки за неотклонение /МНО/. 

Общо в отчетния период са внесени 15  искания за налагане на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража“, като всичките 15 са уважени. 

През отчетния период  15 лица са били с наложени мерки „Задържане под 

стража“. В края на периода две лица са с наложена мярка „Задържане под 

стража“ по неприключени две  досъдебни производства, срокът на задържане 

към края на периода е до осем месеца. Прокурорите от РП Монтана са взели 

участие в 17 съдебни заседания за разглеждане на мерки за неотклонение. 

През отчетния период три  мерки за неотклонение „Задържане под стража“ 

били  изменени на осн. чл.63, ал.6  от НПК. Пет мерки за процесуална принуда  

са отменени от прокурор на осн. чл.234, ал.8 от НПК.  

 



II. СЪДЕБНА ФАЗА. 

1. Наказателно съдебен надзор – решения на съда по внесените в съда 

прокурорски актове. Осъдени и оправдани лица. 

 

През 2018 год. в съда по внесени прокурорски актове били образувани 

общо 295  дела, разгледани и решени са 307 дела, които съставляват 104,07 % 

от внесените в съда за периода прокурорски актове. 

През 2017 год. в съда по внесени прокурорски актове били образувани 

общо 373  дела, разгледани и решени са 403 дела, които съставляват 108,04 % 

от внесените в съда за периода прокурорски актове. 

През 2016 год. в съда по внесени прокурорски актове били образувани 

общо 302  дела, разгледани и решени са 358 дела, които съставляват 84,36 % от 

внесените в съда за периода прокурорски актове. 

4 / четири / досъдебни производства са били внесени повече от един път в 

Районен съд -  Монтана, за което са били образувани нови дела. 

През 2018 год. в сила са влезли общо 414 осъдителни и санкционни 

решения. 

Относителният дял на влезлите в сила осъдителни и санкционни решения 

спрямо решените дела / 307 / е 134,85 %, а спрямо внесените прокурорски 

актове / 295 / - 140,33 %. 

За отчетния период съдът разгледал и решил дела, както от внесените 

през 2018 год. прокурорски актове, така и такива от предходни години. По 

разгледаните през отчетния период обвинителни актове са постановени 35 

осъдителни присъди, 64 дела са приключени със споразумения и по 2 дела било 

наложено административно наказание на осн. чл.78а от НК. По внесените 153  

предложения за споразумения от съда са одобрени 151, а 2 са върнати на 

прокурора. От внесените 43  предложения по чл.78а от НК,  по 40 от тях има 

постановени санкционни решения, а по едно било постановено оправдателно 

решение. 

През 2017 год. по обвинителни актове били постановени 59 осъдителни 

присъди, 62 дела били приключени със споразумения и по 9 дела било 

наложено административно наказание на осн. чл.78а от НК. По внесените 191  

предложения за споразумения от съда били одобрени 188, а 3 били върнати на 

прокурора. От внесените 71  предложения по чл.78а от НК,  по 70 от тях били 

постановени санкционни решения, а по едно било постановено оправдателно 

решение. 

През 2016 год. по обвинителни актове били постановени 83 осъдителни 

решения, 114 дела били приключени със споразумения и по 3 дела било 

наложено административно наказание на осн. чл.78а от НК. Всички внесени 

129  предложения за споразумения били одобрени от съда. От внесените 23  

предложения по чл.78а от НК,  по 22 от тях били постановени санкционни 

решения, а едно било върнато на прокуратурата поради липсата на основания за 

прилагане на чл.78а от НК и внасянето на досъдебното производство с 

обвинителен акт в съда. 
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Предадените на съд лица през 2018 год. по всички внесени прокурорски 

актове са общо 300, от тях по обвинителни актове – 114 лица, по внесени 

споразумения 148 лица и по предложения по чл. 78а от НК – 38 лица. 

През 2018 год. на 60 лица било наложено ефективно наказание лишаване 

от свобода; на 144  лица - лишаване от свобода, чието изпълнение било 

отложено за изпитателен срок; на 29 лица - наложено наказание пробация, на 90  

лица - наложено наказание глоба; на 87 лица  - наложено наказание лишаване 

от права, а на 4 лица – други наказания. 

Съотношението между осъдени и санкционирани лица ( 295 ) спрямо 

предадените на съд ( 300 ) е 98,33 %. 

Предадените на съд лица през 2017 год. по всички внесени прокурорски 

актове били общо 392, от тях по обвинителни актове – 134 лица, по внесени 

споразумения 186 лица и по предложения по чл. 78а от НК – 72 лица. 

През 2017 год. на 64 лица било наложено ефективно наказание лишаване 

от свобода; на 160 лица било наложено наказание лишаване от свобода, чието 

изпълнение било отложено за изпитателен срок; на 58 лица било наложено 

наказание пробация, на 134  лица било наложено наказание глоба; на 78 лица  

било наложено наказание лишаване от права, а на 9 лица – други наказания. 

Съотношението между осъдени и санкционирани лица ( 503 ) спрямо 

предадените на съд ( 392 ) е 128,32 %. 

Предадените на съд лица през 2016 год. по всички внесени прокурорски 

актове били общо 320, от тях по обвинителни актове – 168 лица, по внесени 

споразумения 129 лица и по предложения по чл. 78а от НК – 23 лица. 

През 2016 год. на 63 лица било наложено ефективно наказание лишаване 

от свобода; на 175 лица било наложено наказание лишаване от свобода, чието 

изпълнение било отложено за изпитателен срок; на 69 лица било наложено 

наказание пробация, на 59  лица било наложено наказание глоба; на 66 лица  

било наложено наказание лишаване от права, а на 17 лица – други наказания. 

Съотношението между осъдени и санкционирани лица ( 351 ) спрямо 

предадените на съд ( 320 ) е 109,68 %. 

Противоречива прокурорска и съдебна практика. Практическо 

приложение на съкратеното съдебно следствие. 

През 2018 год. с оглед отстраняване на пропуски, водещи до 

противоречива прокурорска и съдебна практика, бе проведено едно съвместно 

съвещание между съда, прокуратурата и разследващите органи съгласно 

установената до настоящия момент практика.  

През 2018 год. постановените решения на съда по реда на съкратеното 

съдебно следствие са 24, всички осъдителни. 

През 2017 год. постановените решения на съда по реда на съкратеното 

съдебно следствие са 21, всички осъдителни. 

През 2016 год. постановените решения на съда по реда на съкратеното 

съдебно следствие са 40, всички осъдителни. 

 

2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела. 

По решените общо 307 дела през 2018 год. били върнати общо 5 / пет / 

дела както следва: 2 за отстраняване на процесуални нарушения                                                                         
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на основание чл. 249, ал.2 от НПК; едно - на основание чл. 249, ал.1, т.3 от НПК 

и 2 / две / неодобрени споразумения на осн. чл. 381, ал.8 от НПК. 

Общ брой и относителен дял на върнатите дела на прокуратурата 

спрямо общо внесените прокурорски актове в съда. 

Относителният дял на върнатите дела на прокурора спрямо общо 

внесените прокурорски актове (295 ) в съда за този период е 1,69 %. 

Анализ на върнатите дела. Причини за връщане на делата по 

отделните видове прокурорски актове, конкретни примери за неправилно 

върнати от съда дела и за основателно върнати. 

През 2018 год. от съда са били върнати на прокурора 5 / пет /  дела, от тях 

1 / едно / внесено с обвинителен акт; 2 / две / - предложения по чл. 78а от НК и 

2 / две / – с предложение за одобряване на споразумение. 

По внесено с обвинителен акт дело причина за връщането било допуснато 

на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на 

процесуалните правила в хода на разследването, ограничаващо правото на 

защита на обвиняемия, като развитието на делото в голяма степен било 

предвидимо и е могло да бъде избегнато при прецизна работа на разследващия 

орган и наблюдаващия прокурор, т.е. по т.1 от Приложение № 5, раздел III. 

Двете дела, внесени с предложения по чл. 78а от НК, били върнати 

поради допуснати на досъдебното производство отстраними съществени 

нарушения на процесуалните правила в хода на разследването,  довели до 

ограничаване на процесуалните права на обвиняемия като преценката на съда 

се отклонява от доминиращата съдебна практика, т.е. по т.1 от Приложение № 

5, раздел III. 

Двете дела, внесени с проекто-споразумения за одобряване от съда са 

върнати поради несъгласие на съда с квалификацията на деянието, т.е. по т.4 от 

Приложение № 5, раздел III. Съдът счел, че се касае не за престъпление от общ 

характер, а за административно нарушение. Обвиненията са били за 

престъпления по чл. 345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК  и по чл. 235, ал.5 от НК.  

През отчетния период няма върнато дело от особен обществен интерес. 

Взети мерки за отстраняване на слабостите, допуснати от 

прокурорите. 

Продължава практиката на ежеседмични работни срещи при 

административния ръководител с цел обсъждане на текущи проблеми в 

прокурорската дейност, вкл. и казуси, по които прокурорите срещат 

затруднения,  по отделни върнати дела, оправдателни присъди, проблеми при 

взаимодействието с полицейските и разследващите органи и други. 

Прекратени от съда дела по чл.250 и чл. 289 НПК – брой, относителен 

дял спрямо внесените актове. Брой прекратени дела на осн. чл. 250, ал. 1, т. 

2 НПК – анализ на причините за прекратяване. 

През отчетния период няма прекратени дела от съда на основание чл.250 

и чл.289 от НПК.  

През 2017 год. не е имало прекратени дела от съда на основание чл. 289 

от НПК. Имало едно прекратено дело на осн. чл. 250, ал. 1, т. 1 и т.2 от НПК. 

Относителният дял на прекратените от съда дела спрямо внесените актове  

/ 365  / възлиза на  0,27 %. 
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През 2016 год. не е имало прекратени дела от съда на осн. чл. 250, ал. 1, т. 

1 и т.2 от НПК и чл. 289 от НПК 

Оправдателни съдебни актове и оправдани лица на първа инстанция 

с влязла в сила присъда – обобщени данни и анализ. 

Оправдателни присъди и решения, относителен дял спрямо 

разгледаните и решените от съда дела и спрямо внесените прокурорски 

актове. 

През 2018 год. са били постановени 4 оправдателни присъди и решения 

– три присъди по внесени обвинителни актове и едно оправдателно решение по 

внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на 

чл.78а от НК. Тези актове съставляват 1,30 % от разгледаните и решени от съда 

дела – 307. Спрямо внесените през отчетния период 295 прокурорски актове 

делът на оправдателните присъди възлиза на 1,35 %. 

През отчетния период са влезли в сила 4 оправдателни присъди. 

Следва да се отбележи, че в началото на м. януари 2019 год. бе получено 

оправдателно решение № 517/19.12.2018 год. по ВНЧД № 1198/2018 год. на 

Апелативен съд - гр. София, с което било възобновено производството по 

НОХД № 730/2017 год. на РС - Монтана, отменена осъдителната присъда по 

същото дело и тази по ВНОХД № 139/2017 год. на ОС - Монтана, с която  била 

потвърдена присъдата на първа инстанция и осъденото лице било оправдано. 

Решението било постановено на 19.12.2018 год. и влязло в сила от същата дата. 

През 2017 год. са били постановени 4 оправдателни присъди и решения – 

три присъди по внесени обвинителни актове и едно оправдателно решение по 

внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а 

от НК . Тези актове съставляват 0,99 % от разгледаните и решени от съда дела – 

403. Спрямо внесените през отчетния период 365 прокурорски актове делът на 

оправдателните присъди възлиза на 1,10 %. 

През отчетния период са влезли в сила 5 оправдателни присъди. 

През 2016 год. били постановени 3 оправдателни присъди по внесени 

обвинителни актове. Тези актове съставляват 0,84 % от разгледаните и решени 

от съда дела – 358. Спрямо внесените през отчетния период 298 прокурорски 

актове делът на оправдателните присъди възлиза на 1,01 %. 

През отчетния период влезли в сила 3 оправдателни присъди. 

Влезли в сила оправдателни присъди и решения. 

През 2018 год. са влезли в сила 3 бр. оправдателни присъди и едно 

решение за оправдаване. 

През 2017 год. са влезли в сила 4 оправдателни присъди и едно решение 

за оправдаване. 

През 2016 год. са влезли в сила 3 оправдателни присъди. 

Оправдани лица и относителен дял спрямо осъдените и 

санкционирани лица. 

През 2018 год. били оправдани 5 лица, които съставляват 1,69 % от 

общият брой осъдени и санкционирани лица през годината (295). 

През 2017 год. били оправдани 7 лица, които съставляват 1,74 % от 

общият брой осъдени и санкционирани лица през годината (403 ). 
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През 2016 год. били оправдани 4 лица, които съставляват 1,25% от 

общият брой осъдени и санкционирани лица през годината (320 ). 

Оправдани лица с влязла в сила присъда и относителен дял към 

осъдените и санкционирани лица с влязла в сила присъда. 

През 2018 год. с влязла в сила присъда били оправдани общо 4 лица, 

които съставляват 1,36% от общият брой осъдени и санкционирани лица през 

годината ( 295 ). Няма оправдани лица по дела от особен обществен интерес. 

През 2017 год. с влязъл в сила съдебен акт били оправдани 7 лица. 

Относителният им дял към осъдените и санкционирани лица с влязла в сила 

присъда (403 ) възлиза на 1,74 % от общият брой осъдени и санкционирани 

лица през годината Няма оправдани лица по дела от особен обществен интерес. 

През 2016 год. с влязла в сила присъда били оправдани общо 3 лица, 

които съставляват 0,94% от общият брой осъдени и санкционирани лица през 

годината ( 320 ). Няма оправдани лица по дела от особен обществен интерес. 

По – значими дела, по които са постановени оправдателни присъди. 

През 2018  год. няма дела с обществен интерес или по – значими дела, по 

които да са постановени оправдателни присъди. 

Причини за оправдателните присъди. 

Основна причина за постановяване на оправдателните присъди през 2018 

год. се дължи в голяма степен на противоречива съдебна практика и различна 

интерпретация на доказателствата, което не компрометират тезата на 

прокурора, внесъл обвинителния акт и поддържал обвинението. Прокурорите 

от ОП - Монтана поддържали протестите и пледирали за постановяване на 

нови, осъдителни присъди. 

Друга причина за една част от оправдателните присъди са пропуски, 

грешки или пасивност при събиране на доказателствата в хода на досъдебното 

производство.  

Причина за една от оправдателните присъда е неправилно квалифициране 

на деянието с обвинителния акт (обстоятелствената част на обвинителния акт и 

материално-правната квалификация), както и поради недоказаност на 

престъплението, за което е бил внесен обвинителният акт, както и за неговото 

авторство.  

ЗАБЕЛЕЖКА: С присъда по НОХД № 73/2017 год.  от дата 07.03.2017 

год., РС - Монтана осъдил виновното лице за престъпление по чл. 206, ал.3 вр. с 

ал.1 от НК. МОС потвърдил присъдата. 

С Решение от 21.11.2017 год. Апелативен съд - София по реда на  глава 33 

НПК възобновил делото и го върнал на ОС-Монтана с указания. 

С Решение по ВНОХД № 133/2017 год.  от 05.01.2018 год. ОС - Монтана 

оправдал лицето, приемайки, че се касае за гражданско - правни отношения, а 

не за престъпление от общ характер. Съдебният акт бил потвърден с Решение 

на ВКС от 04.12.2018 год. 

 

Протести: 

През 2018 год. били подадени общо 8 въззивни протеста, които 

съставляват 2,61 % спрямо общо решените от съда дела (307). Разгледани били 

общо 10 въззивни протеста от съда, вкл. и такива, внесени от предна година. 
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От подадените общо осем протеста, два са срещу решения за оправдаване, 

постановени по АНД; четири - срещу оправдателни присъди; един - срещу 

разпореждане на съда за прекратяване на съдебно производство за налагане на 

принудителни медицински мерки, без посочване на основанията за 

прекратяване на производството;  един - за изменение размера на наказанието; 

един протест е подаден против определение на съда, с което е отменено 

постановление за прекратяване на наказателно производство. Основанията за 

протестиране на присъдите, решенията и определенията са допуснати 

нарушения на материалния закон и на процесуалните правила. 

През 2017 год. били подадени общо 10 въззивни протести, които 

съставляват 2,48 % спрямо общо решените от съда дела (403 ). 

От подадените общо 10 протеста, 6 / шест / били изцяло срещу 

оправдателни и частично оправдателни присъди; 2 / два / били срещу 

определение за отмяна на постановления за прекратяване на досъдебно 

производство и 2 / два / били срещу наложено от съда размер на наказанието.  

Основанията за протестиране на присъдите и определенията били допуснати 

нарушения на материалния закон и на процесуалните правила. 

През 2016 год. били подадени общо 5 въззивни протести, които 

съставляват 1,40 % спрямо общо решените от съда дела (358 ). 

От подадените общо 5 протести 3 били изцяло срещу оправдателни 

присъди; един - срещу разпореждане за прекратяване на съдебното 

производство и връщане на РП Монтана за отстраняване на допуснати 

съществени процесуални нарушения и един - срещу Присъда на РС- Монтана 

относно определеното наказание на осъденото лице, т.е. за увеличаване на 

наложеното наказание.  Основанията за протестиране на присъдите и 

разпореждането са допуснати нарушения на материалния закон и на 

процесуалните правила. 

Уважени и неуважени протести.  

През 2018 год. при подадени 8 протеста - 5 били били разгледани, в. т.ч. и 

от предходна година. От тях 4 / четири / били изцяло срещу оправдателни 

присъди и решение, като един бил уважен. Един от протестите - срещу размера 

на наложено наказание, който протест бил разгледан и уважен. Подадените 

протести отговарят на изискванията на НПК и били допустими. 

През 2017 год. при подадени 10 протеста - 7 били били разгледани. От тях 

– 6 / шест / били изцяло срещу оправдателни и частично оправдателни присъди, 

като един бил уважен. Един от протестите бил срещу размера на наложено 

наказание, който протест бил разгледан, но не бил уважен. Подадените 

протести отговаряли на изискванията на НПК и са допустими. 

През 2016 год. при подадени 5 протеста - 3 били били разгледани. От тях 

– три не били уважени (60%), останалите два - не били разгледани. Подадените 

протести отговаряли на изискванията на НПК и са допустими. 

Непротестиране на оправдателни присъди. 

През отчетния период няма  непротестирана оправдателната присъда или 

решение за оправдаване на съда. 

Структура осъдени и оправдани лица 
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За периода били осъдени и санкционирани 295 лица. Наложени били 414 

наказания. От тях -  60 били ефективно наказание лишаване от свобода; 144  - 

лишаване от свобода, чието изпълнение било отложено за изпитателен срок; 29 

били пробация; 90  - глоба; 87 - лишаване от права и 4 – други наказания, което 

включва наказание обществено порицание. Общият размер на наложените 

наказания глоба е 74 250,00 лв.   

За периода са оправдани 4 лица с влезли в сила присъди. 

 

Дейност на прокуратурата по приложението на чл. 83а – 83е от ЗАНН 

и Методически указания № 230/22.06.2010 год. 

През отчетният период прокурори от РП - Монтана не са подавали 

уведомления за констатирани обстоятелства по чл. 83а – 83е от ЗАНН; няма 

постановени откази за изготвяне на предложения и няма предложения по чл.83 

б от ЗАНН; не били констатирани облаги на ЮЛ и не били внасяни искове по 

чл.83в от ЗАНН. Прокуратурата не е предявявала искове по чл.124, ал.5 от ГПК 

за установяване на престъпни обстоятелства по чл. 83а - 83 е от ЗАНН. 
 

3. Гражданско – съдебен надзор   

През 2018 год. прокурорите от РП- Монтана взели участие при 

разглеждането на 21 граждански дела, от които 20 били образувани през 2018 

год. и едно било образувано през 2017 год., но било насрочено за началото на  

2018 год. Разгледаните 21 граждански дела са както следва:  по чл.19, ал.1 от 

Закона за гражданската регистрация – 11 дела,  установителни искове по чл.542 

и следващи от Гражданско процесуалния кодекс  за  съставяне на   акт  за смърт  

– 2 дела; искове по чл.16 в, във вр. с чл.16 б от ЗСП - /настаняване на лица в 

специализирани институции/ – 6;  по чл.132, ал.1, т.2 от СК /лишаване от 

родителски права/ - 1 дело; по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ – 1 дело. 

През отчетния период на 2018 год. са решени  21 граждански  дела, като 

през 2017 год. прокурорите взели участие в разглеждането на 20 граждански 

дела, а през 2016 год. - при разглеждането на 10 граждански дела. 

 

Предявени искове от прокурор. 

През отчетния период на 2018 год.   бил подаден 1 иск от прокурор от 

РП – Монтана до РС – Монтана с правно основание чл.132, ал.1, т.1 и чл.133 

от СК – за лишаване от родителски права. Делото към настоящият момент не е 

насрочено и разгледано. 

През предходните 2017 год. и 2016 год. не били предявени такива искове.  

Статистиката сочи, че принципно броят на предявените искове от 

прокурора не е висок, като причините са комплексни – от една страна високата 

натовареност на прокурорите, във връзка с решаването на преписки; доклад от 

разследващите органи по наблюдаваните наказателните производства; 

произнасяне по същество по приключени досъдебни производства и явяване в 

съдебни заседания по наказателни дела, а от друга – липсата на законови 

предпоставки за предявяване на такива искове. Следва да се отбележи, че през 

последните години обществеността е запозната добре със своите права и 

законни интереси и гражданите адресират в повечето случаи своите претенции 
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направо пред компетентните съдилища. В тази насока съответната Дирекция 

”Социално подпомагане“, с оглед и изпълнение на задълженията си по Закона 

за закрила на детето, при възникнала необходимост и след извършени проверки 

подават в съда и съответните искове. 

Нова тенденция бележи активността на Дирекция „Социално 

подпомагане“ в подаване на искове по чл.16 в, във вр. с чл.16 б от ЗСП - 

/настаняване на лица в специализирани институции/, когато това е единствената 

възможност за субекта, и лицето се нуждае от специализирани грижи. 

 

Уважени и неуважени искове. Причини, довели до неуважаване на 

исковете, предявени от прокурор. 
Няма неуважени искове, предявени от прокурор. 

Участие на прокурора в граждански дела.   

Граждански дела, разгледани с участието на прокурор – по закон и по 

преценка.  
Прокурорите в Районна прокуратура Монтана през 2018 год. взели 

участие при разглеждане на 21 граждански дела, в общо проведени 25 

заседания, от които по чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация - 11 

дела; установителни искове по чл.542 и следващи от Гражданско процесуалния 

кодекс  за  съставяне на акт  за смърт –  2 дела;  искове по чл.16 в, във вр. с 

чл.16 б от ЗСП - /настаняване на лица в специализирани институции/ – 6; по 

чл.132, ал.1, т.2 от СК /лишаване от родителски права/ - 1 дело; по чл.1, ал.1 от 

ЗОДОВ – 1 дело. 

При разглеждането на тези дела прокурорите са дали законосъобразни и 

обосновани становища, във връзка с постановяването на съдебните актове.  Във 

всички случаи становището на прокурора съвпада с решението на съда. 

Няма случаи граждански дела, провеждани с участието на прокурор, 

когато това е предвидено по закон, да са отлагани поради отсъствие на 

представител на прокуратурата.  

 

Дела по Закона за отговорността на Държавата и Общините за вреди. 

През отчетния период на 2018 год. прокурорите в РП - Монтана не са 

взели участия в дела по предявени искове срещу Прокуратурата на Република 

България на основание чл.2, ал.1, т.3, пр.1 и пр.2 от ЗОДОВ, тъй като такива 

искове не са били подадени. 

Участие на прокурор при РП – Монтана обаче е регистрирано по гр.дело, 

с предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ /гр.д.№534/2018 

година по описа на МРС, пр.вх.№1891/2018 година на РП – Монтана/, 

предявен от лицето Д. Л. Б. против Определение на РС – Берковица от 

31.08.2015 година, с искане за обявяване на нищожност на същото и 

присъждане на обезщетение в размер на сумата от 11 737 лева. Делото било 

разгледано и прието за решаване. Постановено било решение с което е 

отхвърлена изцяло исковата претенция на лицето като неоснователна, 

недоказана по размер и основание. 

През предходната 2017 год.  и 2016 год. прокурорите от РП-Монтана не 

са участвали в дела по ЗОДОВ. 
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Участие в съдебни заседания по реда на Закона за отнемане в полза 

на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност 

/ЗОПДИППД/, /отм. ДВ,  бр.38/2012 год./, респ. по реда на Закона за 

отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество  

/ЗОПДНПИ / в сила от 19.11.2012 год. 

През отчетната 2018 год. прокурорите от РП - Монтана не са участвали в 

съдебни заседания по реда на ЗОПДИППД /отм.ДВ, бр.38/2012 год./ и нов 

ЗОПДНПИ, в сила от 19.11.2012 год. 

През  2017 год. и 2016 год. отново прокурори от РП –  Монтана не са 

участвали в съдебни заседания по реда на ЗОПДИППД, отм.ДВ, бр.38/2012 год. 

и нов ЗОПДНПИ, в сила от 19.11.2012 год. 

 

Протести /жалби/ - общо, уважени, неуважени. 

През отчетния период на 2018 год. не са подавани протести, във връзка с 

постановени решения по граждански дела, по които са участвали прокурори. 

През предходните 2017 год. и 2016 год. също не са подавани протести, 

във връзка с постановени първоинстанционни решения по граждански дела. 

 

Участие във въззивни дела. 

Няма участия на прокурори от РП - Монтана във въззивни граждански 

дела. 

 

Дейност по ЗОПДИППД, отм.ДВ, бр.38/2012 год. и нов ЗОПДНПИ в 

сила от 19.11.2012 год. Състояние, организация, проблеми и предложения. 

През отчетният период на 2018 год. били подадени общо 10  

уведомления до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, на осн.чл.25, във вр. с чл.108, 

ал.1 и сл. от ЗПКОНПИ. 

През 2017 год. не били подавани уведомления, а през 2016 год. били 

подадени 2 уведомления. 

В заключение следва да се отбележи, че постигнатите резултати от 

прокурорите при явяването им по граждански дела са много добри. 

Прокурорите от РП - Монтана, при участията си по делата са вземали 

обосновани становища, като в същото време са вършили необходимото за 

събиране на всички възможни доказателства, с цел изясняване на делата от 

фактическа страна, респ. постановяване на законосъобразни съдебни актове. По 

делата прокурорите винаги са проявявали и проявяват активност за изясняване 

на фактическата обстановка и са вземали принципна и мотивирана позиция по 

иска. 

С оглед гореизложеното считам, че прокурорите в РП – Монтана, въпреки 

високата натовареност са участвали активно и отговорно по разглежданите 

граждански дела в РС – Монтана, като високото ниво на работа е запазено 

и  до настоящия момент. 
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4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ на основание 

закона за отговорността на държавата и общините за вреди 

(ЗОДОВ).Изпълнение на индивидуални и общи мерки във връзка с 

решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу 

България. 

През отчетният период прокурори от РП- Монтана не са взели участие в 

съдебни производства по ЗОДОВ. 

Работи се по мерките за избягване на допускане на основания за 

осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека в две насоки – 

провеждане на наказателно производство в разумен срок и избягване на 

осъдителни решения за прекомерна продължителност на задържане под стража. 

По отношение на първата насока се следи за сроковете за провеждане на 

досъдебното производство от датата на повдигане на обвинение, като през 

отчетния период били наблюдавани шест досъдебни производства, по които от 

датата на повдигане на обвинение са изтекли повече от една година, а по три от 

тях – повече от две години. Ежемесечно са проверявани тези производства, като 

са предприети конкретни мерки за приключването им в най-кратък възможен 

срок. 

По отношение на втората насока се следи регистъра на лицата с наложени 

мерки за процесуална принуда Задържане под стража, като разследването по 

тези досъдебни производства се провежда във възможно най-кратки срокове, а 

приключените досъдебни производства се решават по същество с приоритет 

пред другите производства.  

По отношение на продължителността на мярката – задържане за 72 часа с 

постановление на прокурор от РП- Монтана винаги се следи за наличието на 

задържане за 24 часа по реда на ЗМВР, като този срок се отчита като задържане 

по см. на НПК, а наблюдаващия прокурор взема срок с максимална 

продължителност от 48 часа, като в рамките на този срок делото е внесено за 

разглеждане от РС Монтана.  

 

5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 

Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 

 

         През  периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.  в РП- Монтана са 

получени за привеждане в изпълнение по лица общо 176 присъди и 

споразумения за изпълнение. През 2017 год. били получени за изпълнение 

присъди за 222 лица, а през 2016 год. – 203 лица.  

         От общо  получените за привеждане  в изпълнение на  присъди по лица – 

176, наложените наказания са както следва : 

-  61 лица с наложено наказание  лишаване от свобода, представляващи-    

34,65%, което е почти същото като предходната 2017 год.; 

-  87 лица с наложено наказание лишаване от права по чл.37, ал.1 НК, 

съставляващи – 49,43%, което е с 15% повече в сравнение с 2017 год.; 

- 37 лица с наложено наказание пробация -  21,10%, при 32,88% за 2017 год.; 

- 5 лица с наложено наказание обществено порицание -   2,84%, при 4,95% за 

предходната година. 
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          Приведените в изпълнение присъди по лица за 2018 год. са 163 / при 185 

за 2017 год. и 167 за 2016 год./.  

 

години 

Присъди и 

спор.получени 

за 

изпълнение/по 

лица 

Наказание 

лишаване 

от свобода 

Наказание 

пробация 

Наказание 

лишаване 

от права 

Наказание 

обществено 

порицание 

   2018 176 61 37 87 5 

2016 203 63 69 66 17 

2017 222 74 73 78 11 

 

Получените за изпълнение съдебни актове през 2018 год. са с над 20 % 

по-малко от получените през 2017 год.  или 176 през 2018 год. спрямо 222 през 

2017 год. и с приблизително 13 % по-малко от съдебните актове, получени за 

изпълнение през 2016 год. – 176 през 2018 спрямо 203 през 2016 год.   

 В РП- Монтана продължава установената трайна практика на бързина 

при привеждането на присъдите в изпълнение, веднага след получаването им от 

РС-Монтана и тези, изпратени за изпълнение по делегация от другите 

прокуратури. Сравнението на данните за последните три години позволява да 

се направи извод за запазване на положителната тенденция за подобряване 

дейността на РП- Монтана по привеждането на получените съдебни актове с 

наложени наказания в изпълнение. 

        По отношение на осъдените и неоткрити лица, същите са обявени за 

издирване, като по отношение на тях са издадени ЕЗА и наложени ПАМ.  

 

        Контрол по изпълнение на присъдите – по лица. Принудителни мерки. 

С оглед осъществяване на по – обстоен контрол, прецизност и пълнота на 

данните,  получените за изпълнение присъди се въвеждат в УИС. Попълват  се 

необходимите данни по отношение на осъдените лица и наложените наказания.  

При  осъществяването на контрола от прокурорите по изпълнение на 

присъдите,  своевременно се изготвят предложенията  по реда на чл. 306, ал. 1, 

т. 1 от НПК за извършване на групиране по смисъла на чл. 25, ал. 1, във връзка 

с  чл. 23,  ал. 1 от НК и постановените съдебни актове.  

         За 2018 год. били изготвени и внесени в съда 18 предложения по реда на 

чл.306 от НПК, като всичките били разгледани и уважени от съда. Прокурорите 

са участвали в 24 заседания по 23 производства във връзка с изпълнение на 

наказанията.  

        По отношение на осъдените и неоткрити  лица – същите са обявени за 

ОДИ, като са издадени ЕЗА и наложени ПАМ. По отношение на осъдените 

лица с наложено наказание лишаване от свобода, което следва да се изтърпи 

ефективно, с оглед и ограничаване възможността им за напускане територията 
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на България са изпратени искания до МВР за налагане на ПАМ, като такива се 

налагат от страна на Директора на ОД на МВР. 

         През 2018 год. били издадени 2 ЕЗА. 

Към момента незадържаните лица по изпратените присъди с наказание 

лишаване от свобода са 5 лица, в т.ч и от предходни години. 

         В РП- Монтана стриктно се спазва Указанието на главния прокурор за 

дейността на прокурорите по привеждане в изпълнение на влезлите в сила 

присъди, с оглед недопускане на неоснователно задържане. Изпълнението на 

задълженията на прокурорите, осъществяващи дейност по изпълнение на 

наказанията по внасяне на предложения за групиране по реда на чл.306 НПК и 

участие в съдебни заседания по такива производства е от съществено значение 

за недопускане на неоснователно задържане над срока на лишаване от свобода 

по определените наказания /за отчетния период няма задържани лица на 

лишаване от свобода над срока на присъдата/.   

 През  отчетния период по реда на чл. 417 от НПК са постъпили 2 молби, 

по които прокурорите по надзора за изпълнение на наказанията са се 

произнесли със съответния акт. 

 

         Принудителни мерки. 

         През отчетния период за 2018 год.  в РП- Монтана са наблюдавани 48 

преписки за налагане на принудителни медицински мерки,  като от тях 

новообразувани са 46.  В съда били внесени 30 предложения и искания, като 29 

от тях били разгледани и уважени 17 предложения. Прекратени са 12 

предложения от съда. 

         Прокурорите са участвали в  62 съдебни заседания /по дни/. 

         В сравнение с 2017 год. в РП- Монтана били  наблюдавани 38 преписки за 

налагане на принудителни медицински мерки,  като от тях новообразувани са 

били 32.  В съда били внесени 26 предложения и искания, като 30 са разгледани 

и от тях са уважени 19 предложения. Прекратени са 11 предложения от съда. 

Прокурорите са участвали в 73 съдебни заседания /по дни/. 

 Или през отчетния период са наблюдавани с 10 преписки в повече от 

предходната година, което е с 21%  повече наблюдавани преписки за налагане 

на принудителни медицински мерки. По преписките от този вид се 

предприемат  активни действия от страна на прокуратурата,  с оглед сезирането 

на съда  във възможно най-кратки срокове, с цел  запазване живота и здравето 

на психично болните лица, както на близките и околните,  а също така и 

предотвратяване евентуалното  извършване на престъпления от общ характер. 

Като цяло не са срещани трудности по прилагането на реда за настаняване на 

психично болни в съответното заведение.  

 

Дейност по надзора за законност в местата за задържане и Пробация. 
В изпълнение на указанието за дейността на прокуратурата по надзора 

върху изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки се 

осъществява постоянен надзор за законност в местата за задържане на лица в 

РУ-  Монтана и в Сектор Арести в региона. Контролът се извършва от районния 

прокурор и от определения със заповед на административния ръководител 
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прокурор. Целта на тези проверки е контрол върху дейността на съответните 

длъжностни лица за точното прилагане на закона при осъществяване на тяхната 

дейност по изпълнение на наказанията и местата за задържане.  На вниманието 

на проверяващите са точно спазване на нормативните разпоредби, касаещи 

приемането и настаняването на задържаните лица, спазване на правата и 

задълженията им, включително и на лишените от свобода, приведени за 

различни действия в сектор Арести при РС ИН Монтана. Контролира се 

спазването на законовите изисквания, свързани с осигуряването на храната, 

битовите условия, медицинското обслужване, вещи за лично ползване, срещи 

със защитник, правото на свиждане, наличие на нерегламентирани контакти, 

ползване на неразрешени вещи и т.н. Основните оплаквания от задържани лица 

са били относно битовите условия в ареста.  При извършените от РП- Монтана 

през 2018 год.  проверки  не са констатирани нарушения, бягства и починали 

лица. Взаимодействието и координацията с Районна пробационна служба  

Монтана  е на високо ниво. По отношение на провежданите всеки месец 

пробационни съвети винаги участва прокурор Районния прокурор или неговия 

заместник. 

 



III. 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. 

 

1. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В 

РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. 

 

Прокуратура на Република България е изразила становище във връзка 

със силно удовлетворяващата положителна оценка за положените усилия и 

постигнатите от България устойчиви резултати. Отчетен е коректно приносът 

на Прокуратурата на Република България за значителния напредък и близкото 

до пълно изпълнение на показателите, определени от ЕК, три от които - приети 

за изцяло изпълнени. 

Прокуратура на Република България констатира подобряване на 

ефективността на наказателния процес, като резултат от промените в НПК и в 

изпълнение на препоръките в Независимия експертен анализ на Прокуратурата. 

Подчертан е същественият напредък и резултатите по показателя 

„Организираната престъпност“, както и водените редица мащабни разследвания 

за корупция срещу високопоставени длъжностни лица. Позитивно е и 

становището за предприетите от ръководството на ПРБ действия по 

оптимизиране на структурата на районните прокуратури. Липсата на нови 

препоръки и изразената увереност, че България може да приключи процеса по 

Механизма за сътрудничество и оценка идната година са показателни за 

необратимостта на напредъка. 

Прокуратурата ще продължи действията за пълното изпълнение на 

препоръките, като отново подчертава, че то е постижимо единствено при добро 

и конструктивно взаимодействие между всички институции. 

 

2. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА,  

ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И 

ТАКИВА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 

 

 За отчетният период от 01.01.2018 год. – 31.12.2018 год. в РП-  Монтана  

не са наблюдавани наказателни производства, взети на специален надзор, 

включително такива, наблюдавани от ВСС. 

За отчетният период от 01.01.2018 год. – 31.12.2018 год.  прокурори от  

РП-  Монтана  взели участие в съдебните заседания по наказателно дело от 

особен обществен интерес. Това било делото, образувано по обвинителен акт на 

РП- Монтана срещу лица във връзка с нанесен побой над непълнолетни лица на 

детска площадка в гр.Монтана, широко отразено в националните медии, което 

приключи с условно  наказание лишаване от свобода за двама от 

извършителите, а по отношение на третия производството продължи през 2018 

год. 
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ДП, образувани за корупционни престъпления. Решения на 

прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица.  

В РП-  Монтана през отчетния период  от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 

год. са наблюдавани общо досъдебни производства за 29  корупционни 

престъпления, от които 13 новообразувани, приключени 13 и останали 

неприключени 15. Решени от прокурор са общо 13 ДП, от които по  едно  било  

спряно разследването, 8 са прекратени и 3 били внесени в съда с три 

обвинителни акта срещу 3 лица. Осъдени са 2 лица по отношение на  едното    

било наложено наказание  пробация, а второто лице лишаване от свобода 

условно. Едно лице било оправдано. 

Престъпления извършени от длъжностни лица с вероятен 

корупционен мотив.   

  Общо наблюдавани производства от прокурори за отчетния период са 8, 

като са с четири по-малко от предходната година,  като новообразувани са 2. 

Приключени са 5 ДП и 3 не са приключили. Общо решените досъдебни 

производства са 5, спрени  ДП няма, прекратени са 3 ДП, а в съда били 

внесени 2 прокурорски акта, от които два обвинителни акта срещу 2  лица. На 

едно лице било наложено наказание лишаване от свобода - условно.   

Злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и 

престъпления на недлъжностни лица  с вероятен корупционен мотив  

Наблюдавани са общо 21 ДП, от които новообразувани са 11, 

приключени са 8 ДП,  5 от които са прекратени, едно било спряно,  едно ДП 

било внесено в съда с обвинителен  акт срещу едно лице. Едно дело е изпратено 

по компетентност на горестояща прокуратура. 

Престъпленията против политическите права на гражданите   

Общо наблюдавано било 1 ДП,новообразувано, което  било прекратено.  

Присвоявания. 

По отношение на злоупотребата със служебно положение на длъжностни 

лица и престъпления  на недлъжностни лица  с вероятен корупционен мотив  

най-голям е процентът на присвояванията, като общо наблюдаваните 

досъдебни производства са 20.  

Новообразуваните  досъдебни производства са 11, от тях 7 са  

приключени, като бил внесен 1 обвинителен акт срещу едно лице  за 

престъпление по чл.201 от НК. Едно лице било осъдено с наложено наказание 

пробация и през периода влязла в сила оправдателна присъда за едно лице 

постановена предходната година. За престъпления по чл. 201 от НК са 

наблюдавани 10 ДП,  от които 4 са новообразувани, 5 са приключени и 5 не са 

приключени. За извършени престъпления по чл. 202 от НК са наблюдавани  10 

ДП, като 7 от тях са  новообразувани и към момента 7 са неприключени. 

Общо стопански престъпления, както и престъпления против 

финансовата, данъчната и осигурителната система, престъпления против 

правосъдието,  престъпления против народното здраве  и околната среда  не са 

наблюдавани  към този раздел за отчетния период.  

Документни престъпления по чл. 310 от НК били наблюдавани 3 ДП,  от 

които няма новообразувани. Приключени били 3, от които две били прекратени 

и  внесен в съда един обвинителен акт срещу 1 лице, но не е решено от съда.  
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За престъпления по чл.311 от НК били наблюдавани 5 ДП, като от тях 

новообразувани  са 2,  2 са приключили, от които едно спряно и едно внесено в 

съда с обвинителен акт  срещу 1 лица и 3 са неприключили.     

В  съда бил внесен  един обвинителен акт срещу едно лице, на което било 

наложено условно наказание лишаване от свобода. 

Същински корупционни престъпления по глава VI Общи стопански 

престъпления и престъпления против спорта за отчетния период не са 

наблюдаван.   

Изпиране на пари. 

Няма образувани и наблюдавани преписки и досъдебни производства. 

          Дела с предмет – имущество и/или средства от фондове, 

принадлежащи или предоставени от ЕС или предоставени от ЕС на 

Българската държава. 

ДП, образувани за престъпления свързани с изпиране на пари, 

злоупотреба със средства и фондове на ЕС, както и за данъчни 

престъпления. 

За периода няма новообразувани досъдебни производства, анализирани 

като престъпления, свързани с евро фондове.  

Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС. 

През отчетният период няма наблюдавани  данъчни престъпления  и 

ДДС.  

Престъпления против паричната и кредитната система.  

Няма наблюдавани по този раздел досъдебни производства. 

Дела с предмет митническа контрабанда. 

Няма наблюдавани по този раздел досъдебни производства. 

Дела с предмет наркотични вещества и прекурсори.  
Прокурорите от  РП- Монтана за периода от 01.01.2018 год. до  

31.12.2018 год. по Глава ХІ – Общоопасни престъпления, Раздел ІІІ – 

Престъпления против народното здраве са наблюдавали 70 ДП, като по чл. 

354а, ал.3 от НК са 56, по чл.354а, ал.5 от НК – 10 ДП, по чл. 354в,  ал.1 от НК –  

4.  Не били наблюдавани ДП за деяния, съставомерни по чл. 354в, ал.5 от НК.  

Новообразуваните по тази глава производства са 70  или с 26 повече от 

миналата година /44 ДП./. Приключени били 42 ДП, а 27 не са приключени, 

разследването по които продължава в законоустановените срокове. 

От прокурора са решени общо 39 ДП при 34 ДП за миналата година, като по 6  

ДП разследването било спряно на основание неразкриване на извършителя на 

деянието. Прекратени били 17 ДП. Прокуратурата внесла в съда  15 акта, от 

които 2 обвинителни акта срещу 2 лица, 10 споразумения с 10 лица  и 3 

предложения по чл.78А от НК за 3 лица. 

 Общият брой на наложените наказания са 19,  4 от които са  ефективно 

лишаване от свобода, а на 6  лица било отложено наказанието лишаване от 

свобода с изпитателен срок по чл.66 от НК. На 6 лица било наложено наказание 

глоба с общ размер 12550 лв.    
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През 2018 год. е налице увеличаване на наблюдаваните ДП за извършени 

престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори общо 70, като през 

2017 год. са били 60 , съответно  69 са били през 2016 год.  Налице е 

увеличение с малко над 14 % наблюдавани ДП от тази категория спрямо 

наблюдаваните ДП през предходната отчетна 2017 год. и увеличение в размер 

малко над 1 % спрямо 2016 год.  

Минимално увеличение се наблюдава и при новообразуваните ДП от тази 

категория  – 45 през 2018 год. спрямо 44 през 2017 год. или ръст от малко над 2 

% и ръст от над 13 % през 2018 год. спрямо 2016 год. Приключените и решени 

ДП от тази категория през 2018 год. бележат ръст от съответно 12 % и 41 % 

спрямо 2017 год. и намаление от 27 % спрямо 2016 год. и при приключените 

ДП от тази категория и при решените от прокурор ДП. 

Увеличен е броят на решените такива от прокурора, респ. внесени в съда 

прокурорски акта и осъдени лица. За сравнение през 2018 год. в съда са били 

внесени 15 прокурорски акта при 14 прокурорски акта за 2017 год., което е ръст 

от 6,66 % през 2018 год. Престъпленията, свързани с наркотични вещества се 

разследват сравнително качествено и резултатно, като била запазена 

тенденцията от 2017 год. и няма оправдани лица. През 2016 год. също няма  

оправдани лица.     

Дела за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора.  

През  2018 год. в РП- Монтана са наблюдавани три  дела за трафик на 

хора по чл. 159б, ал.1  и ал.2  от НК, едното новообразувано, от тях 1 било 

прекратено и 2 не са приключени разследванията.   

 

Дела за престъпления, извършени от непълнолетни лица.  

През 2018 год. делът на наблюдаваните досъдебни производства срещу 

непълнолетни лица значително  е намалял – 11 при  22  за 2017 год. и  27 за 

2016 год.  Същата е и тенденцията при новообразуваните досъдебни 

производства, които са 5 при 11 за 2017 год.  

Приключени били всички 11 производства.  

През отчетният период не е вземана мярка за неотклонение задържане 

под стража по отношение на непълнолетно лице.  

Прокурорите решили по същество 11 ДП, от тях 7 били прекратени,  като 

5 били прекратени на основание чл. 61 НК.  

В съда били внесени 4 прокурорски акта срещу  4 лица - 2 обвинителни 

акта и  2 споразумения.  Няма върнати от съда дела.  

Общо осъдените непълнолетни лица с влязла в сила присъда за отчетния 

период са 3. Наложените наказания по осъдителните първоинстанционни 

  

Наблюда 

вани 

Новообразу 

вани 

Приклю 

чени 
Решени 

Внесени 

в съд 

Осъдени 

лица 

Оправдани 

лица 

2018 70 45 42 39 15 16 0 

2017 60 44 37 23 14 17 0 

2016 69 39 58 54 28 30 0 
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присъди са както следва:  на 1  лице  било наложено наказание лишаване от 

свобода с изпитателен срок  по чл.66 от НК  и  на 2 лица били наложени 

наказание обществено порицание. 

 

Година 2018 2017 2016 

Наблюдавани ДП              11 22 27 

Новообразувани ДП          5 11 15 

Осъдени лица                   3 9 16 

 

По Глава ІІ - престъпления против личността. 

През отчетния период не били наблюдавани дела от тази категория.  

По Глава V – престъпления против собствеността. 

През отчетния период били наблюдавани 2 ДП, от тях по чл. 194 от НК – 

1   ДП, по чл. 195 от НК – 1  ДП. 

  От прокурора били решени 2 ДП.Едно било прекратено, а в съда  бил 

внесен 1 прокурорски акт срещу 1 лице.  

На 1 лице било наложено наказание лишаване от свобода, което било отложено 

с изпитателен срок  по чл.66 от НК. Няма оправдани лица с влязла в сила 

присъда. Няма подадени протести. 

По Глава VIII от НК – престъпление против дейността на държавни 

органи и обществени организации 

Наблюдавано било едно ДП по чл.297 от НК, което било приключено с 

внесено в съда споразумение, с което било наложено на лицето наказание 

обществено порицание. 

По Глава Х от НК – престъпления против реда и общественото 

спокойствие – през отчетният период – 01.01.2018 год. – 31.12.2018 год. не са 

наблюдавани такива ДП. 

По Глава ХІ от НК -  общоопасни престъпления. 

          През отчетният период в РП-Монтана били наблюдавани 7 ДП, от които 1 

по чл.331 от НК, 1 по чл. 343 от НК, 2 по чл.343б от НК, 3 по чл.345 от НК.   

Новообразувани били  5 досъдебни производства. Приключени били 8 

досъдебни производства. Осъдено било 1 лице, на което било наложено 

наказание обществено порицание. Няма неприключени от прокурора досъдебни 

производства.  

През отчетния период е налице значителен спад в деянията извършени от 

непълнолетни най-голям дял извършени престъпления от непълнолетни лица 

заемат общоопасните престъпления – 7 бр., докато престъпленията против 

собствеността – чл. 194 и сл. от НК, бележат спад като от общо наблюдаваните 

11 досъдебни производства, 2 са за престъпления по глава V – престъпления 

против собствеността. Намалява броя на  приключените  с   внасяне  в съда на 

акт  и осъдени непълнолетни лица.  

Разследването по досъдебните производства образувани срещу 

непълнолетни лица се извършва при непрекъснато взаимодействие и 
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координиране на действията по разследването между наблюдаващият прокурор 

и разследващите полицай.  

Приоритет през 2019 год. следва да бъде намаляване на сроковете за 

разследване по делата срещу непълнолетни лица, чрез активизиране дейността 

на съвместните екипи с по-активна роля на разследващите органи и 

компетентен надзор от наблюдаващите прокурори. 

 

IV. МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. 

В дейността на РП- Монтана съществен дял е свързан с международното 

сътрудничество по наказателни дела, осъществявано от прокурорите от региона 

с различни държави и особено със страни, членки на Европейския съюз. 

Прокурорите се съобразяват стриктно с разпоредбите на Европейската 

Конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси от 1959 год. /в сила 

за Република България от 15.09.1994 год./; Конвенцията от 29.05.2000 год. за 

взаимопомощ по наказателно-правни въпроси между страни-членки на ЕС /в 

сила от 01.12.2007 год./ и други приложими международни актове; 

разпоредбите на НПК и указанията на прокурорите от отдел 04 Международен 

при ВКП. 

          Прокурорите от РП-Монтана през отчетния период  са работили общо по 

14 преписки за международна правна помощ /, като  от тях 6 преписки са били 

входящи, а 8 изходящи/ . 

 

Издадени ЕЗА.  

Издадени били  две  ЕЗА през 2018 год., колкото и през 2017 год., а през 

2016 год. – 1 ЕЗА. В процентно изражение се наблюдава запазване броя на 

издадените ЕЗА през 2018 год. спрямо 2017 год. и увеличение от 100 % на 

същите през 2018 год. спрямо издадените през 2016 год.  

Издадените ЕЗА били по изпълнителни преписки и касаят осъдени с 

влезли в сила присъда лица. Използването на този правен институт води до 

бързото установяване и предаване на осъдени лица за изпълнение на присъди с 

ефективни наказания, а по отношение на обвиняемо лице – във възможно най-

кратки срокове приключване на разследването, внасяне на делото за 

разглеждане от съда и осъждането с влязла в сила присъда на лицето с 

ефективно наказание, след което привеждане в изпълнение на същата. 

През 2018 год., както и през предходните отчетни периоди, прокурорите 

от региона не са участвали в международни съвместни екипи за разследване.  

 

Обобщение и изводи: 

От анализа на горепосочените данни може да се направи извод, че и през 

2018 год. прокурорите от РП - Монтана са използвали всички инструменти на 

международно-правното сътрудничество за качествено, пълно и всестранно 

провеждане на разследването и приключване на досъдебните производства. 

С цел коректното подготвяне на всички материали по следствените 

поръчки, в региона е създадена организация за оказване на методическа помощ 

от горестоящата прокуратура и от прокурорите, включени в Националната 

прокурорска мрежа по международно-правно сътрудничество. Чрез използване 
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института на ЕЗА и молбите за екстрадиция се осигурява откриването на 

осъдени лица, които след влизане в сила на постановените присъди са се 

укрили извън територията на Р България. По този начин същите своевременно 

се привеждат в местата за лишаване от свобода, за изтърпяване на наложените 

им наказания. 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ. 

1. Кадрова и материална обезпеченост 

1.1. Кадрова обезпеченост на магистратите.  

Съгласно длъжностното разписание на магистратите в РП – Монтана от 

01.01.2018 год.,  са 12 магистрати, както следва: 

административен ръководител – районен прокурор  - 1 щ. бр. 

зам. адм. ръководител – зам. районен прокурор   - 1 щ. бр. 

прокурор в РП        - 9 щ. бр. 

младши прокурор       - 1 щ. бр. 

1.2. Кадрова обезпеченост на съдебните служители.  

Съгласно длъжностно разписание на съдебните служители в РП- Монтана, 

считано от 01.01.2018 год., била утвърдена щатна численост от 12 (дванадесет) 

съдебни служители, като съотношението на магистрати спрямо съдебни 

служители е 1:1.   

1.3. Материална обезпеченост. 

Считано от 09.09.2016 год. РП- Монтана се помещава изцяло с сградата на 

РУ- Монтана на адрес: ул. Марин Дринов №2, ет. 4, съгласно Решение по т. 65 

от Протокол № 27/7.07.2016 год. на Пленума на ВСС. Ползваните от прокурори 

и съдебни служители работни помещения са твърде недостатъчни, като за 

решаването на проблема бе направено предложение до Прокуратура на 

Република България – Главен прокурор, както и за ремонтирането на 

ползваните до момента помещения.  

2. Административна дейност. 

Административния ръководител издал 109 заповеди, свързани с 

цялостната дейност на РП-Монтана.  

През 2018 год. били направени дванадесет атестации на съдебни 

служители.  

През отчетния период били изготвени деветнадесет анализи и доклади, 

свързани с дейността на РП-Монтана, пет становища и 109 справки.  

Административния ръководител на РП-Монтана изготвил три 

предложения по ЗСВ. 

3. Обучения на магистрати и съдебни служители 

През отчетния период са прокурори и съдебни служители от РП-Монтана  

са участвали в четиридесет и един семинари, конференции и обучения.  

4. Дисциплинарни наказания. Контролно-ревизионна дейност. 

През 2018 год. било наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на  

прокурор от РП- Монтана за системно неспазване на сроковете, предвидени в 

процесуалните закони, потвърдено от ПК на ВСС.  

Във връзка с контролно-ревизионната дейност през 2018 год. била 

извършена една цялостна ревизия на дейността на РП-Монтана от 
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висшестоящата прокуратура и шест проверки във връзка с Плана за дейността 

на ОП Монтана.   

През 2018 год. са извършени и четири тематични ревизии от Апелативна 

прокуратура – София, като след получаване на докладите на проверяващите, 

същите са били сведени до знанието на прокурорите и предприети незабавни 

мерки за изпълнение на дадените препоръки.  

VI. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ. 

1. Обем на прокурорската работа по Статистическа таблица № 5, 

съобразно Указанието за организация на информационната дейност на 

ПРБ 

Общият обем на прокурорската дейност през 2018 год. е 13711,  която 

цифра се формира от сбора на прокурорските актове внесени в съда, които са 

295, броя на участията в съдебни заседания – 579 и броя на други прокурорски 

актове и дейности по видовете надзори – 12837.  

Общият брой на постановленията и актовете по следствения надзор били 

11889. Прокурорските актове по преписките били 2653. 

През отчетният период били изготвени 6016 искания, писма и 

постановления за продължаване на срока на разследването. 

В периода били изготвени 457 искания до РС - Монтана по реда на 

чл.159а от НПК и две искания за използване на СРС. 

Общият брой искания до РС - Монтана са 120, в които се включват 

искания за вземане на мерки за процесуална принуда спрямо обвиняеми и за 

одобрение на извършени процесуално-следствени действия при условията на 

неотложност. 

През 2018 год. били направени 29 самоотводи. Изготвени били 562 

постановления за даване на указания по разследването по реда на чл.196 от 

НПК, 7  постановления по чл.229, ал.3 от НПК.  

През 2018 год. прокурорите и служителите са дежурили през всичките 

365 дни. 

Средната натовареност на прокурор от РП- Монтана през 2018 год. била 

1406.3,  формирана от общият брой прокурорска дейност разделена на реално 

работилите прокурори през периода 9,75. 

През отчетният период прокурорите от РП- Монтана са взели участие в 

обучителни мероприятия на следните теми: 

1. Документни престъпления; 

2. Надзор за законност; 

3. Международен трафик на хора; 

4. Престъплението измама; 

5. Видове корупционни престъпления; 

6. Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи; 

7. Криминалистични експертизи; 

8. Актуални проблеми на съдебната практика във връзка с 

измененията на НПК; 

9. Основи на компютърната сигурност като помощно средство за 

противодействие на детската сексуалност експлоатация и трафик на деца чрез 

Интернет; 



РАЗДЕЛ  VI 

 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МОНТАНА ПО 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ 

 

1. Състояние и организация на дейността по административно - 

съдебния надзор и по надзора за законност по прилагането на закона в РП - 

Монтана. 

1.1. Кадрово обезпечаване, квалификация на прокурорите, 

натовареност по видове надзори и средно  на един прокурор. 

 Със заповеди на административния ръководител на Районна прокуратура 

- Монтана били определени двама прокурори, които осъществяват дейността по 

надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на 

гражданите. Създадена била необходимата организация  за ефективна работа. 

Реално по надзора през отчетната 2018 год. са работили и двамата прокурори, 

като единият прокурор бил командирован в РП-Ботевград в края на отчетния 

период. 

Прокуратурата следила работата на кметовете и общинските 

администрации в Общините Монтана, Бойчиновци, Георги Дамяново и 

Чипровци. Прокурорите не са посещавали лекции, семинари и обучения, 

свързани със задачите по надзора. 

1.2 Проблеми при прилагането на законовата и подзаконовата 

нормативна уредба и предложения за законодателни промени. 

При осъществяване на дейността си, прокурорите от РП- Монтана не са 

срещнали проблеми при прилагането на законите и подзаконовите нормативни 

актове.  

2. Дейност на административния отдел при Окръжна прокуратура - 

Монтана по административно-съдебния надзор за законност на 

административните актове.  

           През 2018 год. прокурорите от РП-Монтана не са участвали в съдебни 

заседания по административни дела. 

3. Дейност на РП - Монтана по надзора за законност. 

3.1. Създадена организация на работа по надзора за законност, обем и 

основни области, в които е осъществяван надзора за законност през 2018 

год. и сравнение с предходните две години.  

В РП-Монтана била създадена такава организация, така че постоянно 

поне един от определените двама прокурори, отговарящи за надзора за 

законност, да е на работа и да осъществява дейността.  

През отчетният период били получени и образувани  9 преписки, като 

дейността на Кметовете на общини и Общинските съвети бяха контролирани в 

образуваните за целта 4 преписки, съответно за общините Монтана, 

Бойчиновци, Георги Дамяново и Чипровци. Отделно от това бяха образувани 

пет преписки, отразяващи извършените проверки, съответно за спазване на реда 

за отглеждане на домашни животни; за спазване на разпоредбите на Закона за 

предучилищното и училищното образование; за приемане, изменение и 

допълнение на подзаконови нормативни актове; за контрола върху 
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изоставените моторни превозни средства и за спазване изискванията на Закона 

за пътищата и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото 

прилагане. 

През 2018 год. РП-Монтана проверила 775 решения на Общинските 

съвети, като не е установила предпоставки за намеса, във връзка с надзора за 

законност. 

Работата на прокурорите беше насочена към контролиране 

законосъобразността на актовете в дейността на местните органи на власт и 

управление. Бяха извършени проверка за дейността на общините, свързана с 

контрола върху отглеждането на домашни любимци /кучета/, проверка за 

спазване на разпоредбите на Закона за училищното и предучилищното 

образование, проверка за дейността на общините, свързана с приемане, 

изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове, проверка за 

изоставените моторни превозни средства и проверка за спазване на 

изискванията на Закона за пътищата и подзаконовите нормативни актове, 

свързани с неговото прилагане /беше проверена сигнализацията на общинските 

пътища са пътни знаци и пътна маркировка/. Продължи контролът върху 

дейността на органите по настойничество и попечителство, като бе направено 

едно предложение до ОС-Монтана за поставяне на лице под запрещение.  

3.2. Планирани и извършени проверки за законност - ефективност на 

проверките в т.ч. на различните способи за проверка, проблеми по 

прилагането на закона. 

През отчетния период на основание чл.145, ал.1, т. 1, т. 2 от Закона за 

съдебната власт РП - Монтана извършила пет планови и текущи проверки по 

надзора: 

Проверка за дейността на общините, свързана с контрола върху 

отглеждането на домашни любимци /кучета/ и във връзка със Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. Със заповеди на кметовете са извършени 

проверки в четирите общини. Изискванията се спазват, като не са съставяни 

АУАН и няма издавани наказателни постановления за нарушения на Закона 

Проверка за спазване на разпоредбите на Закона за училищното и 

предучилищното образование, като резултатите са обобщени в подробен 

доклад, от който е видно, че липсват сериозни нарушения на закона в 

контролираните четири общини. 

Проверка за дейността на общините, свързана с приемане, изменение и 

допълнение на подзаконови нормативни актове, с изготвен подробен доклад, от 

който е видно, че изискванията на Закона, свързани с приемане, изменение и 

допълнение на подзаконови нормативни актове се спазват. 

Проверка за изоставените моторни превозни средства и проверка за 

спазване на изискванията на Закона за пътищата и подзаконовите нормативни 

актове, свързани с неговото прилагане, основно пътната сигнализация и 

маркировка по общинските пътища, на територията на контролираните 

общини. 

Текущо са предоставяни и проверявани наредбите на общинските съвети 

по чл. 8, ал. 2 от ЗОС относно придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление,  под наем и за 
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разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Не са установени 

нередности и не се наложила намесата на Прокуратурата. 

3.2.3. През отчетният период прокурорите, работещи по надзора за 

законност постоянно са следили за сигнали за незаконосъобразни 

административни актове, оповестени в средствата за масова информация. Не са 

установени такива и не се е наложила намесата на Прокуратурата.   

Няма образувани досъдебни производства. 

         3.4. Анализ на резултатите от дейността по надзора за законност въз 

основа на изготвените прокурорски актове - /уважени, неуважени/ - 

протести срещу незаконосъобразни административни актове, предложения 

по чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, предложения за възобновяване на 

административни производства по реда на чл. 102 във връзка с чл. 99, т. 1 

от АПК. Образувани досъдебни производства в резултат на извършени 

проверки за законност. 

През отчетния период, във връзка с извършени проверки за 

законосъобразността на актовете на местните органи на власт и самоуправление 

– решения на Общинските съвети, били изготвени два протеста, по актове на 

общински съвети за отдаване за ползване на микроязовири. В периода от 

депозирането на протестите да разглеждането им в Съда обаче, съответните 

общини отмениха своите решения и Съдът прекрати производствата, с което 

целта на Прокуратурата бе постигната. 

Липсват предложения по реда на чл.145, ал.1 т.6 от ЗСВ. 

 През 2018 год. от РП - Монтана не били  изготвени предложения за 

възобновяване на административни производства по реда на чл. 102, връзка с 

чл. 99, т.1 от АПК .  

По искане на граждани и организации няма образувани преписки. 

          От страна на ОП- Монтана непрекъснато била осъществявана ръководно - 

контролна дейност. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020  ГОД., ПРИЕТА С 

РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ 10/05.03.2015 Г., Т. 3 

 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 год. 

утвърждава съвременни стандарти за ефективно управление на комуникацията 

на ВСС с професионалните общности в съдебната система, с медиите, с 

гражданите, със законодателната и изпълнителната власт.  

За ресурсното обезпечаване на Комуникационната политика, както и за 

определяне на времевата рамка на реализирането, ВСС е изготвил План за 

действие за изпълнението на Комуникационната политика – 2014 - 2018 год. 

Планът за действие е утвърден от ВСС с решение по протокол №48/05.12.2013 

год. Планът следва стратегическите приоритетни направления за комуникация с 

ключовите общности и разписва конкретни дейности за реализирането на 
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комуникационния модел. Освен посочването на целите и на очакваните 

резултати, Планът за действие разписва индикаторите за изпълнение и оценка, 

отговорността, финансирането на дейностите и вътрешния механизъм за 

изпълнение и оценка. 

Дейностите, касаещи РП – Монтана, в тази връзка са свързани с 

утвърждаване на практиката за провеждане на срещи по места както с 

административни ръководители и действащи магистрати, така и с граждани и 

неправителствени организации. В тази връзка е създадена организация за прием 

на граждани от страна на административния ръководител на РП- Монтана в 

съответствие с Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със заповед 

№ РД-02-29/31.10.2016 год. на главния прокурор. 

Във връзка с Медийната стратегия на съдебната власт РП- Монтана 

спазва специфичните законови изисквания за дейността на държавното 

обвинение, като предоставянето на информация на медиите се извършва при 

спазване на Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на 

класифицирана информация, Закона за защита на личните данни, Закона за 

съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, както и с разпоредбите на 

Конституцията относно основните права на гражданите.  

На основание т.9 от Правилата за медийна комуникация в ПРБ, утвърдени 

със заповед РД-02-9/24.03.2015 год. на главния прокурор и указанията в тази 

връзка говорител на РП- Монтана е прокурор в ОП-  Монтана, на който се 

предоставя ежеседмично информация за внесените в съда обвинителни актове, 

сключени споразумения за решаване на наказателни производства, внесени 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, внесени в съда искания за вземане на мярка за 

процесуална принуда, внесени протести, влезли в сила присъди и издадени 

ЕЗА.  

През отчетния период не била предоставяна информация за медиите от 

административния ръководител на РП-  Монтана, включително за дейността на 

Районна прокуратура – Монтана. Информация за движението на преписките и 

делата се предоставя от наблюдаващите прокурори при съгласуване с 

административния ръководител. Предоставянето на информация със засилен 

медиен и обществен интерес се съгласува с говорителя на ОП-  Монтана в 

съответствие с т. 11 от Правилата за медийна комуникация в ПРБ. 

 

 

РАЗДЕЛ  VII. 

 

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА РП МОНТАНА ПРЕЗ 2019 ГОД. 

 

Приоритетите през 2019 год., а и в дългосрочна перспектива, са свързани 

с подобряване на ефективността на  прокуратурата. 

1. Усъвършенстване на организационното и административно управление 

на РП- Монтана. 

1.1.  Засилване на професионализма на прокурорите и служителите. 
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1.2. Поддържане и повишаване на квалификацията на служителите чрез 

участието им в обучителни програми.  

2. Повишаване на ефективността в дейността на прокурорите и на 

разследващите органи. 

2.1. Оптимизиране на дейността на наблюдаващия прокурор при 

ръководене на разследването и участие в съдебното производство по 

наказателни дела.  

2.2. Въвеждане на екипния принцип на разследване при дела с голяма 

степен на сложност. 

2.3 Повишаване на качеството на координацията и взаимодействието с 

разследващите и контролните органи, както и с КОНПИ за постигане на 

резултатност и за изземване на активите придобити от престъпна дейност. 

2.4.  Изготвяне на предложения до отдел Аналитичен при ВКП при 

констатиране на противоречива съдебна практика, с цел изготвяне от главния 

прокурор на искания до ВКС и ВАС за приемане на тълкувателни решения и на 

тълкувателни постановления. 

2.5. Съобразяване с установената практика на ЕСПЧ и с решенията на 

българските съдилища по ЗОДОВ, в случаите на осъждане на страната и на 

ПРБ за неспазване на човешките права. 

2.6. Подобряване на ефективността по показателите: срочност на 

разследването, намаляване на броя на досъдебните производства, водени срещу 

известен извършител, разследването на които е спряно; намаляване на броя на 

върнатите от съда дела поради допуснати в досъдебната фаза процесуални 

нарушения и на оправдателните присъди, когато причина за постановяването 

им е допуснати от наблюдаващия прокурор грешки при анализа на 

доказателствения материал.  

3. Иницииране на законодателни промени, необходими за повишаване на 

качеството на работата на прокуратурата.  

4.  Подобряване на материално-техническата база на РП Монтана. 

 

 

25.01.2019 год.                                              АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ: 

гр. Монтана                                                   РАЙОНЕН  ПРОКУРОР   

                                                                                                                  / Г.БАЙЧЕВ /  

 

 

 

 


