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РАЗДЕЛ I.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА
ПРОКУРАТУРА МОНТАНА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ЗА
2016 ГОД.
1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността.
И през 2016 год. прокурорите от Районна прокуратура Монтана са работили
в обстановка на специфична криминогенна среда, предопределена от
географското местоположение и демографската характеристика на региона и
икономическата криза. 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 2016 год. в РУ Монтана са били регистрирани 790 престъпления, от
които били разкрити извършителите на 284 престъпления.
За сравнение през 2015 год. са били регистрирани 907 извършени
престъпления от общ характер. Разкрити били извършителите на 292
престъпления, а през 2014 г. РУ Монтана са регистрирали 772 престъпления от
които разкрити 272 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.

Година

2016 год.
2015 год.
2014 год.

Регистрирани
престъпления
по данни на
РУ Монтана
по години
790
907
772

Процент
разкриваемост

35,94 %
32,19 %
35.23%

Общ брой лица
по внесените в
съда
прокурорски
актове
284
292
272

В съда са внесени общо 298 ДП срещу 320 лица.
Обвинителните актове са 151 срещу 168 лица.
Сключени са 125 споразумения с 129 лица.
Внесени са 22 предложения по чл.78а от НК срещу 23 лица.
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Година
2016
2015
2014

Наблюдавани ДП
2063
1917
1683

Приключени ДП
1476
1491
1280

Внесени в съда
298
312
326

Прекратени ДП
678
631
390

Тенденцията е за увеличаване броя на преписките в сравнение с 2015 год.
По-големият брой преписки предполага и по-голям брой наблюдавани
досъдебни производства.
Налице е и тенденция за намаляване броя на приключените досъдебни
производства в сравнение с предходната година, както и намаляване броя на
внесените в съда прокурорски актове.
През 2016 год. делът на наблюдаваните досъдебни производства срещу
непълнолетни лица увеличен/ 27 при 19 през 2015 год.
През 2016 год. е намалял броя на лицата осъдени на ефективно наказание
лишаване от свобода, в сравнение с тези от 2015 год. 63 към 73 лица, както и
лицата, осъдени на наказанието пробация – 69 към 148 за 2015 год.
Увеличен е броя на лицата, осъдени на наказание лишаване от свобода,
чието изтърпяване било отложено на осн.чл.66 от НК – 175 към 118 за 2015 год.
През 2016 год. са били постановени 3 оправдателни присъди по внесени
обвинителни актове и са влезли в сила 3 оправдателни присъди, като е налице
леко увеличаване на броя на оправдателните присъди в сравнение с 2015 год.,
когато била постановена една оправдателна присъда по внесен обвинителен акт
и едно оправдателно решение по внесено предложение за освобождаване от
наказателна отговорност по чл. 78а от НК.
2. Необходими мерки и законодателни промени
Необходими мерки.
1. Промяната на нормативната уредба, както и на тълкувателни решения при
установена нееднаква съдебна практика по определени текстове от законите.
2. Повишаване качеството на разследването и възлагане разследването на
досъдебните производства с фактическа и правна сложност на следователи.
3. Осигуряване на вещи лица по определени видове експертизи и на
преводачи.
4. 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 незабавно/бързо/
разследване в предвидените от закона случаи.
5. Срещи с представителите на всички контролни органи на територията на
Районна прокуратура Монтана с цел подобряване на взаимодействията и
активизиране на контролните органи и сезиране на прокуратурата при установени
от тях признаци на извършени престъпления от общ характер.
6. Повишаване на квалификацията на служителите на МВР.
7. 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.
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Предприети конкретни мерки.
Подобряване организацията на работа в РП Монтана за намаляване на
върнатите от съда дела за доразследване и на оправдателните присъди, като
резултатите са видими.
И през 2016 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 01.01.2010 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/.
В края на отчетния период имаме само едно досъдебно производство, по
което обвиняем има право да иска разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІ
от НПК, но такова не е направено.
Продължават интензивно да се наблюдават 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.
Диференциране на сроковете на разследване по чл. 234, ал. 1 от НПК, като
2-месечен такъв се установи за по-леките престъпления, а за тези, свързани с
изясняване на по-сложна фактическа обстановка – присвоявания, данъчни
престъпления, документни измами, корупционни престъпления, да се установи
по-дълъг първоначален срок.
Изменение на разпоредбата на чл.242, ал.4 от НПК като се предвиди подълъг срок за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения и за
сроковете, в които на обвиняемите могат да бъдат налагани мерки за процесуална
принуда.
Предвиждане в НПК на процедура за отстраняване на фактическа грешка в
обвинителния акт, за да не се връща делото на прокурора на чисто формално
основание с което ще се ускори разглеждането на съдебното производство.
Изменение в разпоредбите на чл.145 от Закона за съдебната власт относно
сроковете за провеждане на предварителните проверки, като по преписки с правна
и фактическа сложност или с международен елемент да се предвиди попродължителен срок, както и регламентиране на възможността за прекъсване на
срока за времето, през което по обективни причини не може да се работи по
проверката.
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Допускане на прочитане на показанията на разпитани в досъдебното
производство свидетели, независимо от волята на подсъдимия и неговия
защитник, при всички случай на промяна на показанията и продължително
отсъствие на свидетел по уважителни причини.
Диференциране на противоправните деяния като престъпления или
административни нарушения с цел избягване на двойното наказване на
извършителите по наказателен и административно-наказателен ред.
Промени в закона за административните нарушения и наказания чрез
въвеждане на процедура по спиране на административно производство до
произнасяне на прокуратурата дали извършеното деяние съставлява престъпление
или административно нарушение.
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 2016 год. в Районна прокуратура Монтана
прокурорите са работили по общо 2272 преписки по следствения надзор.
Новообразуваните преписки в периода са 2044 преписки.
През отчетния период прокурорите в Районна прокуратура Монтана са
решили общо 2115 преписки, от които с отказ за образуване на досъдебно
производство са 1293 и по 659 са образувани досъдебни производства.
Към дата 09.08.2016 год. на влизане в сила на разпоредбите на чл.145, ал.2
от Закона за съдебната власт, с което бяха определени сроковете за провеждане
на проверките, са били възложени 579 проверки от прокурор от РП Монтана, от
които след приключване на проверката, са били образувани 157 досъдебни
производства, а по 383 са били постановени откази за образуване на досъдебни
производства. След дата 09.08.2016 год. са били възложени проверки от
прокурор от РП Монтана по 279 преписки, по 49 от които впоследствие било
образувано досъдебно производство, а по 88 са постановени откази за
образуване.
В сроковете, определени в чл.145, ал.2 от ЗСВ, са били приключени 132
проверки, а 15 проверки не са били приключени в тези срокове. 6 преписки са
били върнати с разпореждане на наблюдаващия прокурор за допълване.
В този период са били вършени две лични проверки от прокурор от РП
Монтана, от които една била приключена с отказ за образуване на досъдебно
производство, а другата не била приключена в края на отчетния период.
В края на отчетния период – 31.12.2016 год. са останали нерешени 53
проверки по преписки, като всички са се намирали в законовия срок по ЗСВ. От
тях 52 са били възложени от прокурор на друг орган за изпълнение.
По 2097 преписки прокурорите от РП Монтана са се произнесли в
едномесечния срок и по 18 – над един месец.
Тенденцията е за леко увеличаване броя на преписките в сравнение с 2015
год., но не и на броя на образуваните досъдебни производства. Причините са
най-често – подадени многобройни сигнали от лица за деяния, които не
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съставляват престъпления от общ характер, но по които следва да се извърши
проверка с цел обоснованост на постановения отказ за образуване на ДП.
Година
Брой преписки
Решени ПП
Образувани ДП
Наблюдавани ДП
Приключени ДП
Внесени в съда
Прекратени ДП
Осъдени и санкционирани лица

2016
2272
2115
659
2063
1476
298
678
351

2015
2264
2148
687
1917
1491
312
631
390

2014
2212
1316
627
1683
1280
326
390
410

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.
Структура на досъдебните производства
През отчетния период са образувани общо 1138 досъдебни производства
за извършени престъпления от общ характер. 298 досъдебни производства срещу
320 лица са внесени в съда. Внесени са 151 обвинителни акта срещу 168 лица,
125 споразумения с 129 лица и 22 предложения по чл.78 а от НК срещу 23 лица.
Престъпления против личността (Глава втора от НК)
По тази глава от Наказателния кодекс са образувани 100 досъдебни
производства. По 19 от тях са внесени 19 прокурорски акта срещу 21 лица. От
тях 10 са обвинителни актове срещу 11 лица, 5 са споразуменията с 5 лица.
Внесени в съда са общо 4 предложения по чл.78а от НК срещу пет лица.
Престъпление против правата на гражданите (Глава трета от НК)
По тази глава са образувани 5 досъдебни производства. В РС Монтана бил
внесен един прокурорски акт / споразумение/ срещу едно лице.
Престъпления против брака и семейството (Глава четвърта от НК)
През отчетния период по тази глава са образувани 36 досъдебни
производства. В съда са внесени 25 прокурорски акта срещу 25 лица, от тях 23
обвинителни акта срещу 23 лица, едно споразумение с едно лице и внесено едно
предложение по чл.78 а от НК срещу едно лице.
Престъпления против собствеността (Глава пета от НК)
По тази глава от Наказателния кодекс са образувани 518 досъдебни
производства. По тях са внесени 58 прокурорски актове в съда срещу 73 лица.
Обвинителните актове са 45 срещу 59 лица , внесени са 11 споразумения с 12
лица, както и две предложения по чл.78 а от НК срещу 2 лица.
Престъпления против стопанството (Глава шеста от НК)
През отчетния период по тази глава са образувани 69 досъдебни
производства. По 18 от тях разследването е приключило и същите са внесени в
съда със съответните прокурорски актове срещу 19 лица. Обвинителните актове
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са 6 срещу 6 лица, а споразуменията са 11 с 12 лица. Внесено е едно
предложение по реда на чл.78а от НК срещу едно лице.
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени
организации (Глава осма от НК)
През периода по тази глава от Наказателния кодекс са образувани 15
досъдебни производства. 3 от тези досъдебни производства са внесени в съда
срещу 3 лица. Внесен е един обвинителен акт срещу едно лице, едно
споразумение с едно лице и едно предложение по чл.78 а от НК срещу едно
лице.
Престъпления против спорта /глава 8 „а“/
През 2016 год.няма образувани ДП за престъпления по Глава 8 „А“ от НК.
Документни престъпления (Глава девета от НК)
По тази глава са образувани 66 досъдебни производства. Внесени са в съда
19 прокурорски акта срещу 19 лица, от които 6 обвинителни актове срещу 6
лица, 9 споразумения с 9 лица и 4 предложения по чл.78а от НК срещу 4 лица.
Компютърни престъпления/ Глава 9 „А“/
През 2016 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 са образувани 21 досъдебни
производства, три от които са внесени в съда /всичките с обвинителни актове /
срещу три лица.
Общоопасни престъпления (Глава единадесета от НК)
По тази глава от Наказателния кодекс са образувани 308 досъдебни
производства. Внесени в съда са 152 прокурорски акта срещу 156 лица, от които
57 обвинителни актове срещу 59 лица, 86 споразумения с 88 лица и 9
предложения по чл.78а от НК срещу 9 лица.
От тези данни следват изводите за трайна тенденция за вида на
извършваните престъпления в нашия регион – преобладават престъпленията
срещу собствеността /518/ и общоопасните престъпления /308 /.
Структура пострадали лица от извършени престъпления по
новообразувани ДП.
Общият брой на пострадалите физически лица е 773, а на ощетените ЮЛ –
81. От пострадалите физически лица 30 са непълнолетни, а 31 са малолетни. 462
от пострадалите са мъже, от които 10 са непълнолетни, и 16 малолетни, а
останалите 311 са жени, от които 20 непълнолетни и 15 малолетни.
Престъпления против личността (Глава втора от НК)
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс
са пострадали 115 физически лица, от които 7 са непълнолетни и 4 са малолетни.
От пострадалите лица мъжете са 67,от които един е непълнолетен,а жените са 48,
от които шест са непълнолетни и четири са малолетни.
Престъпление против правата на гражданите (Глава трета от НК)
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс
са пострадали две физически лица – пълнолетни жени.
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Престъпления против брака и семейството (Глава четвърта от НК)
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс
са пострадали 41 физически лица, от които 19 са непълнолетни и 22 са
малолетни. Мъжете са 20 лица, от които 7 са непълнолетни, а 13 са малолетни.
Жените са 221, от които 12 са непълнолетни и 18 са малолетни.
Престъпления против собствеността (Глава пета от НК)
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс
са пострадали 493 физически лица, от които две са непълнолетни. Мъжете са
297,от които двама са непълнолетни, а жените са 196 - всички пълнолетни.
Ощетени са 63 юридически лица.
Престъпления против стопанството (Глава шеста от НК)
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс
са пострадали 7 физически лица и ощетени са 10 юридически лица. Всички от
пострадалите физически лица са пълнолетни мъже.
Престъпления против реда и общественото спокойствие (Глава десета
от НК)
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс
са пострадали 8 физически лица, като всичките са пълнолетни.От пострадалите 5
са мъже, а 3-жени.
Общоопасни престъпления (Глава единадесета от НК)
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс
са пострадали 107 физически лица,от които две са непълнолетни и петмалолетни. Пострадали са 66 мъже,от които три са малолетни и 41 жени,от които
две са непълнолетни и две са малолетни. По тази глава от НК има пострадали 8
юридически лица.
Прекратени са 678 досъдебни производства, в това число и тези на
основание изтекъл давностен срок за разследване.
Прекратени са по давност 325 досъдебни производства, всичките водени
срещу неизвестен извършител.
Извън прекратените по давност са прекратени 353 досъдебни
производства. От тях 142 досъдебни производства са прекратени срещу
неизвестен извършител, 211 досъдебни производства – срещу известен
извършител.
В отчетният период няма досъдебни производства, внесени в съда по
искане на обвиняемия.
През отчетния период са спрени разследванията на 424 досъдебни
производства, от тях – срещу известен извършител са 20 и срещу неизвестен
извършител – 404.
Възобновени са разследванията по 361 спрени досъдебни производства.
В съда са внесени общо 298 ДП срещу 320 лица.
Обвинителните актове са 151 срещу 168 лица.
Сключени са 125 споразумения с 129 лица.
Внесени са 22 предложения по чл.78а от НК срещу 23 лица.
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Тенденцията е към леко намаляване на броя на внесените в съда актове
/312 броя за 2015 год. срещу 298 броя за 2016 год./и увеличаване броя на
прекратените производства /за 2015 год. - 631,за 2016 год. - 678 броя/.

Година

Наблюдавани ДП

Приключени ДП

Внесени в съда

Прекратени ДП

2016
2015
2014

2063
1917
1683

1476
1491
1280

298
312
326

678
631
390

През 2016 год. в РП Монтана няма образувани преписки след
самосезиране на прокурор, както и досъдебни производства след самосезиране.
През 2016 год. в РП Монтана няма образувани преписки и досъдебни
производства по сигнал на Сметна палата, НАП, АДФИ, ДНСК, Агенция за
следприватизационен контрол и Агенция „Митници“.
През 2016 год. в РП Монтана няма образувани преписки и досъдебни
производства по материали на ДАНС.
1.3. Мерки за неотклонение /МНО/.
Общо в периода са внесени 14 искания за налагане на мярка за
неотклонение Задържане под стража, като всичките са уважени. През отчетния
период 12 лица са били с наложени мерки Задържане под стража и 2 лица с
наложена мярка Домашен арест /касае се за лица с първоначално наложена от
съда мярка за неотклонение Задържане под стража, която впоследствие била
изменена в Домашен арест/.
В края на периода две лица са с наложена мярка Задържане под стража по
неприключено досъдебно производство, като по отношение на едно от лицата
срокът на задържане към края на периода е до два месеца,а по отношение на
другото срокът за задържане е до осем месеца.
Общо прокурорите от РП Монтана са взели участие в 17 заседания по
мерки за неотклонение.
От изложените данни следват изводите за увеличаване броя на
наблюдаваните досъдебни производства в сравнение с 2015 год. /2063 ДП-за
2016 год. срещу 1917 ДП - за 2014 год./ и леко намаляване на броя на
приключените ДП /1476 ДП за 2016 год. срещу 1491 ДП за 2015 год./. Наблюдава
се леко намаляване броя на внесените в съда прокурорски актове /298 акта през
2016 год. в сравнение с 312 акта през 2015 год./
2.2. Срочност на разследването.
В периода са приключени общо 1476 ДП, като всички са приключени в
законовия срок за разследването.
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В края на отчетния период са останали неприключени 567 ДП, всичките в
законовия срок за разследване.
1420 ДП са решени от прокурорите от РП Монтана в законовия срок от
един месец.
Останали са нерешени в края на отчетния период 76 досъдебни
производства в законовия срок за произнасяне.
За отчетния период са прекратени и внесени в съда общо 651 досъдебни
производства. До седем месеца са прекратени или внесени в съда общо 436, а до
една година – 142 ДП, а над една година – 73 ДП.
2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения.
През 2016 год.прокурорите от РП Монтана са наблюдавали общо 2063
досъдебни производства, вкл. и прекратените по давност. Наблюдаваните
досъдебни производство без прекратените по давност да били 1738. От тях
1138 са новообразувани през отчетния период.
През 2016 год. са били проведени общо 6 незабавни производства,като
всичките са новообразувани.
През 2016 год. са наблюдавани 99 бързи производства, образувани от
разследващ орган, като по 10. БП прокурора е разпоредил разследването да
продължи по общия ред поради установяване на фактическа и правна сложност.
За 2016 год. са наблюдавани 1643 досъдебни производства по общия
ред/вкл.преобразуваните бързи производства/, като от тях
1033 са
новообразувани. През 2015 год. са наблюдавани 1599 досъдебни производства,
разследвани по общия ред от разследващ полицай,без прекратените по давност.
Новообразуваните ДП от разследващи полицаи са 1017 .
През 2016 год. от следователи са наблюдавани 39 досъдебни производства
по общия ред. От новообразуваните ДП, по които разследването е било по
общия ред, 16 са разследвани от следовател. На следовател са били възложени по
реда на чл.194, ал.1, т.4 от НПК 8 досъдебни производства.
5 броя ДП, разследвани по общия ред, са били разследвани от
прокурор.Няма новообразувани ДП,разследвани по общия ред от прокурор.
През 2016 год. няма ДП, разследвани по общия ред от разследващ
митнически инспектор.
През 2016 год. няма новообразувани ДП, разследвани по общия ред от
разследващ агент от ДАНС.
През 2016 год. няма внесени искания от прокурор по чл.72 от НПК за
обезпечаване на конфискацията, глобата и отнемането на вещи в полза на
Държавата.
През 2016 год. няма внесени 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 /по чл.19,ал.1 от Закона за признаване,изпълнение и постановяване на актове
за обезпечаване на имущество или доказателства-ЗПИПАОИД/.
Тенденцията е за увеличаване броя на наблюдаваните ДП в сравнение с
2015 год./1917 ДП-за 2015 год.и 1683 ДП-за 2014 год./.
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II. СЪДЕБНА ФАЗА.
1. Наказателно съдебен надзор – решения на съда по внесените в съда
прокурорски актове. Осъдени и оправдани лица.
През 2016 год. в съда по внесени прокурорски актове са били образувани
общо 302 дела, разгледани и решени са 358 дела, които съставляват 84,36 % от
внесените в съда за периода прокурорски актове.
През 2015 год. в съда по внесени прокурорски актове са били образувани
общо 313 дела, разгледани и решени са 401 дела, които съставляват 128, 12% от
внесените в съда за периода прокурорски актове.
През 2014 год. в съда по внесени прокурорски актове са били образувани
общо 333 дела, разгледани и решени са 427 дела, които съставляват 128, 23% от
внесените в съда за периода прокурорски актове.
3 досъдебни производства били внесени повече от един път в Районен съд
- Монтана, за което са били образувани нови дела.
През 2016 год. в сила са влезли общо 351 осъдителни и санкционни
решения.
Относителният дял на влезлите в сила осъдителни и санкционни решения
спрямо решените дела / 358 / е 98,04 %, а спрямо внесените прокурорски актове /
298 / - 117,79 %.
За отчетния период съдът разгледал и решил дела, както от внесените през
2016 год. прокурорски актове, така и такива от предходни години. По
разгледаните през отчетния период обвинителни актове са постановени 83
осъдителни решения, 114 дела са приключени със споразумения и по 3 дела било
наложено административно наказание на осн. чл.78а от НК. Всички внесени 129
предложения за споразумения са одобрени от съда. От внесените 23
предложения по чл.78а от НК, по 22 от тях има 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.
През 2015 год. в сила са влезли общо 390 осъдителни и санкционни
решения.
За този период съдът разгледал и решил дела, както от внесените през 2015
год. прокурорски актове, така и такива от предходни години. По внесените през
2015 година обвинителни актове – 186 били постановени 106 осъдителни
решения, 148 дела са приключени със споразумения и по 11 дела било наложено
административно наказание на осн. чл.78а от НК. Всички внесени 100
предложения за споразумения са одобрени от съда. От внесените 26
предложенията по чл. 78а от НК, по 25 от тях има постановени санкционни
решения, а по едно било постановено оправдателно решение.
През 2014 год. в сила са влезли общо 410 осъдителни и санкционни
решения.
Относителният дял на влезлите в сила осъдителни и санкционни решения
спрямо решените дела / 427 / е 96,01 %, а спрямо внесените прокурорски актове /
326 / - 125, 76%.
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За отчетния период на 2014 год. съдът разгледал и решил дела по
внесените през същата година прокурорски актове и такива от предходни
години. По внесените обвинителни актове са постановени 103 осъдителни
решения; 165 дела са приключили със споразумения и по 7 дела било наложено
административно наказание на осн. чл.78а от НК. По внесените 102
предложения за споразумения всички са били одобрени от съда; по внесените
35 предложенията по чл. 78а от НК 33 са с постановени санкционни решения, по
едно било постановено оправдателно решение и едно било върнато на
прокурора.
Предадените на съд лица през 2016 год. по всички внесени прокурорски
актове са 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 %.
Предадените на съд лица през 2015 год. по всички внесени прокурорски
актове са общо 351, от тях по обвинителни актове – 223 лица, по внесени
споразумения 101 лица и по предложения по чл. 78а от НК – 27 лица.
През 2015 год. на 73 лица било наложено ефективно наказание лишаване
от свобода; на 118 лица било наложено наказание лишаване от свобода, чието
изпълнение било отложено за изпитателен срок; на 148 лица било наложено
наказание пробация, на 51 лица било наложено наказание глоба; на 50 лица било
наложено наказание лишаване от права, а на 16 лица – обществено порицание.
Съотношението между осъдени и санкционирани лица ( 390 ) спрямо
предадените на съд ( 351 ) е 111,11 %.
Предадените на съд лица през 2014 год. по всички внесени прокурорски
актове са общо 381, от тях по обвинителни актове – 256 лица, по внесени
споразумения 102 лица и по предложения по чл. 78а от НК – 23 лица.
През 2014 год. на 58 лица било наложено ефективно наказание лишаване
от свобода, на 120 лица било наложено наказание лишаване от свобода, чието
изпълнение било отложено за изпитателен срок, на 173 лица било наложено
наказание пробация, на 64 лица било наложено наказание лишаване от права, на
64 лица било наложено наказание глоба, а на 17 лица било наложено друг вид
наказание.
Съотношението между осъдени и санкционирани лица ( 410 ) спрямо
предадените на съд ( 381 ) е 107,61 %.
Противоречива прокурорска и съдебна практика. Практическо
приложение на съкратеното съдебно следствие.
През отчетния период на 2016 год. с оглед отстраняване на пропуски,
водещи до противоречива прокурорска и съдебна практика, бе проведено едно
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съвместно съвещание между съда, прокуратурата и разследващите органи
съгласно установената до настоящия момент практика.
През 2016 год. постановените решения на съда по реда на съкратеното
съдебно следствие са 40, всички осъдителни.
През 2015 год. постановените решения на съда по реда на съкратеното
съдебно следствие са 52, всички осъдителни.
През 2014 год. по реда на съкратеното съдебно следствие са постановените
57 осъдителни решения на съда.
2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела.
За отчетния период от съда общо са върнати 2 дела, от които едно на
основание чл. 249 от НПК и едно - на основание чл. 377 от НПК.
Общ брой и относителен дял на върнатите дела на прокуратурата
спрямо общо внесените прокурорски актове в съда.
По образуваните 302 дела през 2016 год. са били върнати за отстраняване
на процесуални нарушения едно дело.
Относителният дял на върнатите дела на прокурора спрямо общо
внесените прокурорски актове (298 ) в съда за този период е 0,67 %.
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 2016 год. от съда са били върнати на прокурора 2 дела – едно внесено
с обвинителен акт и едно – с предложение по чл. 78а от НК – за освобождаване
от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.
По делото, внесено с обвинителен акт, причината за връщането на делото е
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 е било
предвидимо и е могло да бъде избегнато при прецизна работа на разследващия
орган и наблюдаващия прокурор.
Причината за връщането на делото, внесено с предложение по чл. 78а от
НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание се дължи на констатирано от съда отсъствие на основанията по чл. 78а
НК, което е могло да бъде предвидено при прецизна работа на прокурора.
През отчетния период няма върнато дело от особен обществен интерес.
Взети мерки за отстраняване на слабостите, допуснати от
прокурорите.
Въведена бе 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.
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През отчетния период няма прекратени дела от съда на осн. чл. 250, ал. 1,
т. 1 и т.2 от НПК и чл. 289 от НПК.
Прекратени са 2 дела, които са били внесени в съда с подписани
споразумения между прокурора и обвиняемия и неговия защитник, но в съдебно
заседание обвиняемият е отказал да подпише съдебния протокол, с който се
одобрява постигнатото споразумение.
Относителният дял на прекратените от съда дела спрямо внесените актове
/ 298 / възлиза на 0,67 %.
През 2015 година са били прекратени 3 дела от съда на осн. чл. 289 от
НПК, като няма прекратени дела по чл. 250, ал. 1, т. 1 и т.2 от НПК.
Относителният дял на прекратените от съда дела спрямо внесените актове
/ 312 / възлиза на 0,96%.
За отчетната 2014 год. са прекратени 2 дела от съда на осн. чл. 250, ал. 1, т.
1 от НПК, няма прекратени дела по чл. 250, ал. 1, т. 2 от НПК и на осн. чл. 289
от НПК.
Относителният дял на прекратените от съда дела спрямо внесените актове
/ 326 / възлиза на 0,61%.
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 2016 год. са 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 са влезли в сила 3 оправдателни присъди.
През 2015 год. са били постановени една оправдателна присъда по внесен
обвинителен акт и едно оправдателно решение по внесено предложение за
освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК. Тези актове
съставляват 0,5 % от разгледаните и решени от съда дела – 401. Спрямо
внесените през отчетния период 312 прокурорски актове делът на
оправдателните присъди възлиза на 0,64 %.
През отчетния период са влезли в сила 3 оправдателни присъди.
През 2014 год. са били постановени 7 оправдателни присъди, които
съставляват 1,63% от разгледаните и решени от съда дела – 427. Спрямо
внесените през отчетния период 326 прокурорски актове делът на
оправдателните присъди възлиза на 2,15%.
През отчетния период са влезли в сила 7 оправдателни присъди.
Влезли в сила оправдателни присъди и решения.
През 2016 год. са влезли в сила 3 оправдателни присъди.
През 2015 год. са влезли в сила 3 бр. оправдателни присъди и едно
решение за оправдаване.
През 2014 год. са влезли в сила 7 оправдателни присъди.
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Оправдани лица и относителен дял спрямо осъдените и
санкционирани лица.
През 2016 год. са оправдани 4 лица, които съставляват 1,25% от общият
брой осъдени и санкционирани лица през годината (320 ).
През 2015 год. са оправдани 2 лица, които съставляват 0,51% от общият
брой осъдени и санкционирани лица през годината (390).
През 2014 год. са оправдани 7 лица, които съставляват 1,71% от общият
брой осъдени и санкционирани лица през годината (410 ).
Оправдани лица с влязла в сила присъда и относителен дял към
осъдените и санкционирани лица с влязла в сила присъда.
През 2016 год. с влязла в сила присъда са 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.
През 2015 год. с влязла в сила присъда са оправдани общо 11 лица, които
съставляват 2,82% от общият брой осъдени и санкционирани лица през годината
( 390 ). Няма оправдани лица по дела от особен обществен интерес.
През 2014 год. са оправдани 7 лица с влязъл в сила съдебен акт.
Относителният им дял към осъдените и санкционирани лица с влязла в сила
присъда / 410 / възлиза на 1, 71%. Няма оправдани лица по дела от особен
обществен интерес.
По – значими дела, по които са постановени оправдателни присъди.
През 2016 год. няма дела с обществен интерес или по – значими дела, по
които да са постановени оправдателни присъди.
Причини за оправдателните присъди.
Основна причини за постановяване на оправдателните присъди през 2016
год. са противоречива съдебна практика и различна интерпретация на
доказателствата, което не компрометират тезата на прокурора, внесъл
обвинителния акт и поддържал обвинението. Прокурорът от ОП Монтана е
поддържал протеста и пледирал за постановяване на нова, осъдителна присъда.
Протести:
През 2016 год. са подадени общо 5 въззивни протести, които съставляват
1,40 % спрямо общо решените от съда дела (358 ).
От подадените общо 5 протести 3 са изцяло срещу оправдателни присъди;
един е 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.
През 2015 год. са подадени общо 4 въззивни протести, които съставляват
1,00 % спрямо общо решените от съда дела (401).
От подадените общо 4 протести, един е изцяло срещу оправдателна
присъда; един е срещу решение за оправдаване, постановено по АНД; един е
срещу определение за извършено групиране и един - за увеличаване на
наказанието по осъдителна присъда. Основанията за протестиране на присъдите,
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решението и определението са допуснати нарушения на материалния закон и на
процесуалните правила.
През 2014 год. са подадени общо 10 въззивни протести, които съставляват
2,34% спрямо общо решените от съда дела (427).
От подадените 10 протести 5 са срещу изцяло или частично оправдателни
присъди. Основанията за протестиране на присъдите са незаконосъобразност на
присъдата и нарушение на процесуалните правила. В преобладаваща част от
протестите са изложени съображения, както за нарушение на материалния закон,
така и на процесуалните правила.
Уважени и неуважени протести.
През 2016 год. при подадени 5 протеста - 3 са били разгледани. От тях –
три са неуважени (60%), останалите два - не са разгледани. Подадените протести
отговарят на изискванията на НПК и са допустими.
През 2015 год. при подадени 4 протести - 2 са били разгледани и не са
уважени (50%) , останалите два - не са разгледани.
През 2014 год. при подадени 10 протести - 3 са били разгледани и не са
уважени ( 30% ) и 7 не са разгледани.
Непротестиране на оправдателни присъди.
През отчетния период няма непротестирана оправдателната присъда или
решение за оправдаване на съда.
Структура осъдени и оправдани лица
За периода са осъдени и санкционира 351 лица. Наложени са 449
наказания. От тях - 63 са ефективно лишаване от свобода; 175 - условно
лишаване от свобода; 69 са пробация; 66 - лишаване от права; 59- глоба и 17
други наказания, което включва наказание обществено порицание. Общият
размер на наложените наказания глоба е 39 833,75 лв.
За периода са оправдани 3 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 РП Монтана не е подавала 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 са
констатирани облаги на ЮЛ и не са 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.
С оглед натовареността на прокурорите в Районна прокуратура Монтана
по наказателните дела, досъдебните производства, преписки, извършване на
проверки и в областта на гражданско–съдебния надзор през 2016 год. бе
работено с необходимата отговорност.
През периода на 2016 год. прокурорите в Районна прокуратура Монтана са
взели участие при разглеждането на 10 граждански дела, от които по чл.19, ал.1
от Закона за гражданската регистрация – 8 дела, установителни искове по
чл.542 и следващи от Гражданско процесуалния кодекс за съставяне на акт за
смърт – 2 дела.
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През отчетния период на 2016 год. са решени 10 граждански дела, като
през 2015 год. прокурорите са взели участие в 9 граждански дела, а през 2014
год.- при разглеждането на 20 граждански дела.
Предявени искове от прокурор.
През отчетния период на 2016 год. не са предявени граждански искове
по реда на чл.133, ал.1 от СК от прокурор. През 2015 година също не са били
предявени такива искове, а през 2014 година бил предявен един граждански
иск от прокурор с правно основание чл.132, ал.1, т.2 от Семейния кодекс за
лишаване от родителски права, който бил уважен.
Статистиката сочи, че принципно броят на предявените искове от
прокурора е занижен, 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 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.
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 2016 год. са взели
участие при разглеждане на 10 броя граждански дела, от които по чл.19, ал.1 от
Закона за гражданската регистрация- 8 дела и установителни искове по чл.542 и
следващи от Гражданско процесуалния кодекс за съставяне на акт за смърт – 2
дела.
При разглеждането на тези дела прокурорите са дали законосъобразни
становища, във връзка с постановяването на съдебните актове. Почти 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.
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.
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През отчетната 2016 год. 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.
През 2015 год. и през 2014 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 2016 год. не са подавани протести, във връзка с
постановени решения по граждански дела, по които са участвали прокурори.
През 2015 год. и през 2014 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 2016 година са подадени 2 уведомления от
страна на прокурорите от РП Монтана до Комисията за отнемане в полза на
държавата на имущество, придобито от престъпна дейност за лица, досежно
които е имало основателно предположение, че са придобили имущество от
престъпна дейност. През 2015 год. са подадени 2 уведомления, а през 2014 год.
са подадени 9 уведомления от страна на прокурорите до Комисията за
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
за лица.
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.
4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ на основание
закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).
През отчетният период прокурори от РП Монтана не са взели участие в
съдебни производства по ЗОДОВ.
5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки
През периода от 01.01.2016 год. до 31.12.2016 год. в Районна прокуратура
Монтана са получени за привеждане в изпълнение по лица общо 203 присъди и
споразумения за изпълнение /при 287 за 2015 год. и 258 за 2014 год./
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От общо получените за привеждане в изпълнение на 203 присъди:
- 63 с наложено наказание лишаване от свобода, представляващи- 31.03 %.
- 66 с наложено наказание лишаване от права по чл. 37 ал.1 НК, съставляващи –
32.51 %
- 69 с наложено наказание пробация - 33.99 %
- 17 с наложено наказание обществено порицание - 8.37%.
Приведените в изпълнение присъди по лица за 2016 год. са 167 / при 249 за
2015 год. и 259 за 2014 год./.

2014

Осъдени и
санкционирани
лица
410

Наказание
лишаване от
свобода
58

2015

390

73

148

50

16

2016

351

63

69

66

17

години

Наказание
Наказание
лишаване от
пробация
права
173
64

Наказание
обществено
порицание
17

В Районна прокуратура Монтана е установена трайна практика на бързина
при привеждането на присъдите в изпълнение, веднага след получаването им от
МРС 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 Районна
прокуратура 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.
След получаване на присъдите за изпълнение в РП Монтана, същите се
привеждат в изпълнение в законоустановения срок.
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 2016 год. са изготвени и внесени в съда 27 предложения по реда на чл.
306 от НПК. Уважени са 24, а 3 - не са разгледани от съда.
Прокурорите са участвали общо в 29 съдебни заседания.
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 на България
са изпратени искания до МВР за налагане на ПАМ, като такива се налагат от
страна на Директора на ОД на МВР.
През 2016 год. е издадена 1 ЕЗА.
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Неиздирени от органите на полицията по изпратени за изпълнение присъди
от предходни години са 5 лица с наложено наказание лишаване от свобода и
едно лице – с наказание пробация.
Към края на отчетния период не е имало присъда с отложено начало на
изпълнение по чл.415 от НК с наложено наказание лишаване от свобода.
В Районна прокуратура 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 3 молби, по които прокурорите по надзора за изпълнение на
наказанията са се произнесли със съответния акт.
Принудителни мерки.
За времето 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год. в РП Монтана са наблюдавани
38 преписки за налагане на принудителни медицински мерки, като от тях
новообразувани са 35. В съда са внесени 30 предложения и искания, като 26 са
разгледани и от тях са уважени 13 предложения. Прекратени са 13 предложения
от съда.
Прокурорите са участвали в 56 съдебни заседания /по дни/.
В сравнение с 2015 год. в РП Монтана са наблюдавани 43 преписки за
налагане на принудителни медицински мерки, като от тях новообразувани са 41.
В съда са внесени 25 предложения и искания, като 27 са разгледани и от тях са
уважени 15 предложения. Прекратени са 10 предложения от съда.
Прокурорите са участвали в 55 съдебни заседания /по дни/.
Във връзка с изпълнение на дадените от ВКП указания по отношение
осъществяване на контрол в местата за лечение на психичноболни лица , със
заповед на Административния ръководител на РП Монтана са определени двама
прокурори, които ежемесечно извършват проверка в ПО при МБАЛ Монтана. За
резултатите от проверката са изготвени доклади от прокурорите, които са
изпратени на Окръжна прокуратура Монтана.
През отчетния период са наблюдаваните преписки за налагане на
принудителни медицински мерки са с 5 броя по-малко в сравнение с
предходната година. 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.
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
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Сектор Арести в региона. Контролът се извършва от районния прокурор или от
още един прокурор- определен със заповед на административния ръководител.
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 РСИН 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 обстоятелствата по задържането им от съда. При извършените
от Районна прокуратура Монтана през 2016 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.
В доклада на Европейската комисия от 27.01.2016 год. до Европейския
парламент и Съвета са очертани основните слабости на съдебната система в
Република България. В отговор на поставените проблеми при реформиране на
съдебната система, през м. януари 2016 год. Министерство на правосъдието
разработило План за изпълнение препоръките от Доклада на Европейската
комисия от м. януари 2016 год. в рамките на механизма за сътрудничество и
оценка, който беше одобрен с Решение на ВСС през м. февруари 2016 год.
Одобрения от ВСС пакет от мерки включва както законодателни промени,
така и изготвяне на модел за оптимизиране на съдебната карта на районните
съдилища и прокуратури, осъществяване на постоянен мониторинг и
усъвършенстване на централизираната система за случайно разпределение,
преглед на правилата за избор на административни ръководители, подобряване
на качеството на стандартите за избор на административни ръководители,
изготвяне на нова методика за атестиране, съобразно промени в Закона за
съдебната власт и др.
В тази връзка, считано от 04.01.2016 год. в Прокуратура на Република
България беше дадено началото на Етап V от внедряването в експлоатация на
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модула за случайно разпределение на преписки и дела в УИС-2, съгласно
заповед №РД-04-516/14.10.2015 год. на главния прокурор. Със заповед №РД-0241/14.10.2015 год. на главния прокурор били утвърдени Правила за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на
принципа на случайния подбор в ПРБ, във връзка с Решение на ВСС по т. 164.2
от протокол 42/23.07.2015 год.
В изпълнение принципа на случайно разпределение на преписки и дела
през 2016 год. са издадени следните заповеди от административния ръководител
на Районна прокуратура Монтана:
- Заповед №3/12.01.2016 год. относно определяне на средната натовареност
на прокурорите в Районна прокуратура Монтана в модула за случайно
разпределение на преписки и дела на УИС-2;
- Заповед №18/10.02.2016 год. относно определяне на средната натовареност
на прокурорите в Районна прокуратура Монтана в модула за случайно
разпределение на преписки и дела на УИС-2;
- Заповед №32/30.03.2016 год. относно изменение степента на натовареност
в група Преписки и група Досъдебни производства;
- Заповед №123/21.11.2016 год. относно определяне на средната
натовареност на прокурорите в Районна прокуратура – Монтана в модула за
случайно разпределение на преписки и дела на УИС-2.
На основание т. 8.2. от Указанието за контролната дейност в Прокуратура
на Република България, утвърдено със заповед №6113/29.12.2014 год. на главния
прокурор на Република България, Окръжна прокуратура Монтана е издала
следните заповеди бяха извършени на контролни проверки по спазване принципа
на случайното разпределение на преписки и дела в Районна прокуратура
Монтана. Извършените проверки не са констатирали нарушения на правилата за
случайно разпределение на преписки и дела в Районна прокуратура Монтана.
Съгласно Плана за изпълнение препоръките от Доклада на Европейската
комисия от м. януари 2016 год. в рамките на механизма за сътрудничество и
оценка е предвидено разработване на ЗИН на НПК с оглед облекчаване на
прекалено формалния процес, прекалената сложност на правилата, свързани със
събирането и допустимостта на доказателствата по време на досъдебната и
съдебната фаза. В тази връзка бе изпратено писмо с номер Адм-2/12.02.2016 год.
по описа на АП София за предоставяне на бележки и коментари във връзка с
проекта на ЗИН на НПК. След обсъждане прокурорите от Районна прокуратура –
Монтана бе изготвен отговор с номер Адм-63/17.02.2016 год.
Във връзка с писмо с номер Адм-252/19.05.2016 год. по описа на АП София
е инициираната работна среща с прокурорите от Районна прокуратура Монтана,
на която са обсъдени предложения ЗИД ЗСВ.
Районна прокуратура Монтана взе активно участие в тестовото
електронното гласуване за членове на ВСС, съгласно т. 24 и т. 25 от Плана за
изпълнение препоръките от Доклада на Европейската комисия от м. януари 2016
год. в рамките на механизма за сътрудничество и оценка, проведено на 16 и 17
ноември 2016 год., както и при реален избор за член на ВСС.
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2. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА,
ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И
ТАКИВА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.
За отчетният период от 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год. в Районна
прокуратура Монтана не са наблюдавани наказателни производства, взети на
специален надзор, включително такива, наблюдавани от ВСС.
За отчетният период от 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год. прокурори от
Районна прокуратура Монтана са взели участие в съдебните заседания по
наказателно дело от особен обществен интерес. Това е делото, образувано по
обвинителен акт на Районна прокуратура Бяла Слатина срещу лице, придобило в
медиите прозвището Страшилището на Северозапада, което приключи с
наказание ефективно лишаване от свобода за срок от четири години с
привеждане на условно наказание лишаване от свобода със срок от три години,
които да се изтърпят при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.
Присъдата е влязла в сила и бе изпълнена на 12.12.2016 год.
ДП, образувани за корупционни престъпления. Решения на прокурора
и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица.
В Районна Прокуратура Монтана през отчетния период от 01.01.2016 год.
до 31.12.2016 год. са наблюдавани общо досъдебни производства за 22
корупционни престъпления, от които 11 новообразувани, приключени 9 и
останали неприключени 13. Решени от прокурор са общо 7 ДП, от които по едно
е спряно разследването, 3 са прекратени и 3 са внесени в съда/ един обвинителен
акт и две споразумения/ общо срещу 3лица. Осъдени са 5 лица по отношение на
три от които било наложено наказание лишаване от свобода, което е отложено с
изпитателен срок по чл.66 от НК, като 2 лица са наказани с наказание пробация.
Престъпления извършени от длъжностни лица с вероятен
корупционен мотив.
Общо наблюдавани производства от прокурори за отчетния период са 10,
като са с две по-малко от предходната година, като новообразувани са 4.
Приключени са 6 ДП и 4 не са приключили. Общо решените досъдебни
производства са 4, спряно е разследването по едно ДП, прекратено е едно ДП и
в съда са внесени 2 прокурорски акта- споразумения срещу две лица. На двете
лица са наложени наказания пробация.
Злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и
престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив
Наблюдавани са общо 12 ДП, от които новообразувани са 7, приключени
са 3 ДП, 2 от които са прекратени и едно ДП е внесено в съда с обвинителен акт
срещу едно лице.
Престъпленията против политическите права на гражданите
Общо наблюдавани са 3 ДП, като едно е новообразувано, две са
прекратени и едно ДП е останало неприключено към момента.
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
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производства са 9. Новообразуваните досъдебни производства са 6, от тях едно
е приключено, като е внесен обвинителен акт срещу едно лице за престъпление
по чл. 201 от НК, като му е наложено наказание лишаване от свобода, което е
отложено с изпитателен срок по чл.66 от НК. За престъпления по чл. 201 от НК
са наблюдавани 7 ДП, от които 4 са новообразувани, едно е приключено и 6 не
са приключени. За извършени престъпления по чл. 202 от НК са наблюдавани 2
ДП, като и двете са новообразувани и към момента не са приключени.
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 са наблюдавани 2 ДП, от
които едно е новообразувано ДП, като било внесено едно споразумение срещу
едно лице, осъдено на наказание пробация.
За престъпления по чл. 311 от НК са наблюдавани 8 ДП, като от тях са
новообразувани 3, 4 са приключили и 4 са неприключили. Внесени са в съда
един обвинителен акт и едно споразумение, като са наложени наказания
пробация.
Същински корупционни престъпления по глава VI Общи стопански
престъпления и престъпления против спорта за отчетния период не са
наблюдавани .
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 еврофондове.
Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС.
През отчетният период се е увеличил броят на наблюдаваните досъдебни
производства – 117 общо данъчни престъпления, престъпления с предмет
акцизни стоки за 37 и документни престъпления 7. Делът на новообразуваните
също се е намалил на 62, при 81 през миналата година.
- престъпления против собствеността, Раздел ІV-измама – по чл. 212 са
общо 6, от които 2 по чл.212, ал.1 от НК и едно по чл. 212, ал.2 от НК. Също
така са наблюдавани 3 досъдебни производства по чл.212а от НК.
- престъпления против стопанството/ в отделни стопански отрасли/ - по
чл. 234 от НК- 37 или с 8 по-малко от миналата година.
- документни престъпления – общо са наблюдавани 74, или с 19 повече от
миналата година, от които по чл. 308, ал.1 от НК – 11, като 3 от тях са по чл.
308, ал.2 и по чл. 316 – 63, като за 2015 год. за били 41.
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От новообразуваните 117 досъдебни производства, най-голям дял заемат
документните престъпления, където новообразуваните са 36, следвани от тези
по чл.234 от НК- 22.
По отношение на документните престъпления през отчетният период от
общо 74 наблюдавани са приключени 34 досъдебни производства, а не са били
приключени – 40.
От прокурора са решени общо 34, като по 5 от тях разследването по едно
наказателното производство било спряно.
Общо осъдените с влязла в сила присъда лица са 11, от които на 1 лице
било наложено наказание лишаване от свобода,
на 6 лица било наложено
наказание лишаване от свобода при условията на чл.66 от НК и на четири лица
било наказано с наказание пробация. Оправдано е едно лице.
От анализа на горните данни се налага извод, че все още се срещат
затруднения при разследването на престъпленията от този вид, събирането на
необходимите доказателства, с оглед пълното и обективно изясняване на всеки
конкретен случай, предмет на досъдебното производство. Затруднения се
срещнат главно при експертния анализ на документите, поради
кадрова
необезпеченост на МВР.
Документни престъпления.
За отчетния период в районна прокуратура Монтана са наблюдавани 74
ДП за извършени документни престъпления, от които новообразуваните през
периода са 36. Приключени са 34 и остават неприключени към момента 40. В
съда са внесени 11 акта срещу 11лица , от които 4 обвинителни акта срещу 4
лица, 6 споразумения с 6 лица и едно предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание срещу едно
лице. Няма върнати от съда наказателни производства . Осъдени с влязъл в сила
съдебен акт за 11 лица, като един бил оправдан. Общо наложените наказания са
11, като ефективно лишаване от свобода било наложено на едно лице, на 6 лица
било наложено наказание лишаване от свобода, което било отложено с
изпитателен срок по чл.66 от НК и на 4лица било наложено наказание пробация.
За посочения период са наблюдавани общо 11 досъдебни производства за
престъпления по чл. 308, ал.2, във вр. ал.1 от НК, от тях решени са 6, като
разследването по едно било спряно, а 5 са били прекратени. Общо
наблюдаваните досъдебни производства за престъпления по чл.316 от НК са 63 ,
от които са приключени 28,
по 4 ДП разследването било спряно и 12 са
прекратени.
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.
В Районна прокуратура Монтана за периода от 01.01.2016 год. до
31.12.2016 год. по Глава ХІ – Общоопасни престъпления, Раздел ІІІ –
Престъпления против народното здраве наблюдаваните производства от
прокурора са общо 74, като по чл. 354а, ал.3 от НК са 62, по чл.354а, ал.5 от НК
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– 7 досъдебни производства, по чл. 354в, ал.1 от НК – 4 и по чл. 354в, ал.5 от
НК -1.
Новообразуваните по тази глава производства са 40 или с 18 по-малко от
миналата година. Приключени са 62 досъдебни производства, а 11– не са
приключени, разследването по които продължава в законоустановените срокове.
От прокурора са решени общо 58 ДП при 45 досъдебни производства за
миналата година, като по едно досъдебно производство разследването било
спряно на основание неразкриване на извършителя на деянието. Прекратени са
26 досъдебни производства. Прокуратурата е внесла в съда 30 акта, от които 13
обвинителни актове срещу 14 лица, 15 споразумения с 17 лица и 2
предложения по чл.78А от НК за 2 лица.
Общо спрените досъдебни производства, включително от предходни
години, е едно ДП, като 4 ДП са били за предходния отчетен период. Общо
прекратените досъдебни производства са 26, а внесени в съда досъдебни
производства са 30 .
Общият брой на наложените наказания са 33, едно от които е ефективно
лишаване от свобода, а на 22 лица било отложено наказанието лишаване от
свобода с изпитателен срок по чл.66 от НК, на 8 лица било наложено наказание
глоба с общ размер 9900 лв. и едно лице било наказано с наказание пробация.
Няма досъдебни производства, върнати от съда за допълнително разследване.
Наблюда Новообразу
вани
вани
2016
2015
2014

69
78
72

39
58
42

Приклю
чени

Решени

Внесени
в съд

Осъдени
лица

Оправдани
лица

58
47
57

54
45
53

28
18
25

30
23
21

0
2
1

През 2016 год. е налице незначително намаляване на наблюдаваните
досъдебни производства за извършени престъпления с предмет наркотични
вещества и прекурсори общо 69, като 78 са били през 2015 год., при 72
наблюдавани такива през 2014 год. Увеличен е броят на решените такива от
прокурора, респ. внесени в съда прокурорски акта и осъдени лица. За сравнение
през 2016 год. в съда са били внесени 28 прокурорски акта, през 2015 год.
бройката е 18. Престъпленията, свързани с наркотични вещества се разследват
сравнително качествено и резултатно, като в сравнение с 2015 год. и 2014 год.
през този отчетен период няма оправдани лица.
Дела за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора.
През 2016 год. в Районна прокуратура Монтана са наблюдавани две дела
за трафик на хора по чл. 159б от НК, като и двете са били прекратени.
Дела за престъпления, извършени от непълнолетни лица.
През 2016 год. делът на наблюдаваните досъдебни производства срещу
непълнолетни лица значително е увеличен - 27 при 19 през 2015 год. и 24 през
2014 год./ Същата е и тенденцията при новообразуваните досъдебни
производства, които са 15, като за миналата година са били 9.
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Приключените са 24 производства. Неприключените 3 производства са в
законоустановения срок за разследване.
През отчетният период няма взета мярка за неотклонение задържане под
стража по отношение на непълнолетно лице.
От прокурора са решени по същество общо 22 досъдебни производства.
Прекратени са 12 досъдебни производства, като 6 са прекратени по чл. 61 НК.
В съда са внесени 10 прокурорски акта срещу 11 лица. Няма върнати от
съда дела. В съда са внесени 5 обвинителни акта, четири споразумения и едно
предложение по чл.78А НК.
Общо осъдените непълнолетни лица с влязла в сила присъда за отчетния
период са 16. Наложените наказания по осъдителните първоинстанционни
присъди са както следва : 1 с наказание лишаване от свобода/ефективно/, на три
лица било наложено наказание лишаване от свобода с изпитателен срок по чл.66
от НК и на 12 лица било наложено наказание обществено порицание.
Година
Наблюдавани ДП
Новообразувани ДП
Осъдени лица

2016

2015

2014

27
15
16

19
9
12

24
10
25

По Глава ІІ - престъпления против личността – през периода са
наблюдавани общо три досъдебни производства, съответно за престъпление по
чл.131 от НК, чл.149 от НК и чл.151 от НК. От посочените досъдебни
производства две са прекратени и едно не е приключено.
По Глава V – престъпления против собствеността – общо
наблюдаваните от прокурора досъдебни производства са 16, от тях по чл. 194 от
НК –6 производства, по чл. 195 от НК –10 досъдебни производства и по чл.198
от НК няма .
От прокурора са решени по същество общо 5 досъдебни производства. В
съда са внесени 11прокурорски акта срещу 11 лица. На 1 лице било наложено
ефективно наказание лишаване от свобода, а на 8 лица било наложено наказание
обществено порицание, на 2 лица 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 е едно ДП по чл.270 от НК , което било прекратено.
Наблюдавани са две ДП по чл. 296 от НК, по които бил внесен в съда
един обвинителен акт срещу едно лице, по отношение на което било наложено
наказание обществено порицание и едно ДП било прекратено.
По Глава Х от НК – престъпления против реда и общественото
спокойствие – през отчетният период – 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год. не са
наблюдавани такива досъдебни производства.
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По Глава ХІ от НК - общоопасни престъпления – през отчетният
период в районната прокуратура са наблюдавани 5 досъдебни производства, от
които едно по чл.343б от НК, едно по чл.346 от НК и 3 –по чл.354а от НК.
Новообразувани са 4 досъдебни производства. Приключени са 5 досъдебни
производства. Осъдени са 4 лица, от които на едно лице било наложено
наказание лишаване от свобода, което било отложено с изпитателен срок по
чл.66 от НК. Няма неприключени от прокурора досъдебни производства.
Както през предходните години, така и през отчетния период, най-голям
дял извършени престъпления от непълнолетни лица заемат престъпленията
против собствеността – чл. 194 и сл. от НК, като от общо наблюдаваните 27
досъдебни производства, 16 са за престъпления по глава V – престъпления
против собствеността. На същата плоскост са и новообразуваните – от общо 15
новообразувани дела за престъпления извършени от непълнолетни лица, 8 са
новообразуваните за престъпления против собствеността, респ. най-голям брой
приключени, внесени в съда и осъдени лица.
През този отчетен период се наблюдава и образувано досъдебно
производство срещу непълнолетен за престъпление по чл.131 от НК, което било
прекратено, едно досъдебно производство за престъпление по чл.149 от НК,
което също било прекратено и едно досъдебно производство за престъпление по
чл. 151 от НК, което не е приключено.
Разследването по досъдебните производства образувани срещу
непълнолетни лица се извършва при непрекъснато взаимодействие и
координиране на действията по разследването между наблюдаващият прокурор
и разследващите полицай.
Приоритет през 2017 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 Районна прокуратура 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 страничленки 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.
През 2016 год. прокурорите от РП Монтана са работили по 11 преписки с
международен елемент – издаването на ЕЗА – 1 през 2016 год. и комуникацията
в тази насока със съответните прокурорски органи от други държави, молби за
правна помощ – осем входящи преписки и четири изходящи такава.
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Издадени ЕЗА.
През отчетния период е издадена общо една ЕЗА.
ЕЗА № 1/2016 год. по присъда 63/2016 год. с осъдено лице Д. Т. С. от гр.
М.
За сравнение през аналогичните предходни периоди са били издадени 3
ЕЗА през 2015 год. и 4 през 2014 год.
Издадената ЕЗА е по изпълнителна преписка и касае осъдено с влязла в
сила присъда лице. Използването на този правен институт доведе до бързото
установяване и предаване на осъдени лица за изпълнение на присъди с
ефективни наказания, а по отношение на обвиняемото лице – във възможно найкратки 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 2016 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
2016 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
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 длъжностно разписание на магистратите в Районна прокуратура –
Монтана, считано от 01.01.2016 год., е утвърдена щатна численост от 12
(дванадесет) 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.
от които към момента 11 (единадесет) реално работещи магистрати и една
незаета щатна бройка на длъжност прокурор в РП, за която бе обявен конкурс по
Решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 5/08.06.2016 год.,
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обн. в ДВ бр. 46/17.06.2016 год. Към момента не разполагаме с информация дали
някой от допуснатите кандидати е заявил намерението си да заеме мястото.
Съгласно Решение по т. 26 от протокол № 34 от заседание на ВСС,
проведено на 17 юни 2015 год. на длъжност младши прокурор в Районна
прокуратура – Монтана е назначен г-н И. К., считано от 24.06.2015 год.
В отговор на писмо изх. № 1004/19.09.2016 год. на главния прокурор бе
направен анализ на кадровото състояние на Районна прокуратура Монтана и бе
направено предложение за увеличаване на щатната численост с една щатна
бройка на длъжност Прокурор в РП с оглед преназначаването на младшия
прокурор след изтичане срока му по чл. 240 от ЗСВ на 24.06.2016 год.
1.2. Кадрова обезпеченост на съдебните служители.
Съгласно длъжностно разписание на съдебните служители в Районна
прокуратура Монтана, считано от 01.01.2016 год., била утвърдена щатна
численост от 12 (дванадесет) съдебни служители, в това число една щатна
бройка за съдебен администратор, три щатни бройки в звено Финансовостопанска и административна дейност, шест щатни бройки в служба
Регистратура и деловодство и две щатни бройки в звено Информационно и
техническо обслужване.
С Решение по т. 2 от протокол № 6/15.06.2016 год. на Прокурорската
колегия на ВСС бил издаден нов Класификатор на основание чл. 341, ал. 1 от
ЗСВ. Въз основа на който е утвърдена от Главния прокурор длъжностна
структура, съгласно изискванията на новия Класификатор, без промяна на
щатната численост на съдебните служители в Районна прокуратура Монтана.
С писмо № Адм-659/25.11.2016 год. на административния ръководител на
Районна прокуратура – Монтана бе направено предложение за увеличаване на
щатната численост на съдебните служители в Районна прокуратура Монтана с
една щатна бройка Съдебен деловодител. С писмо №3539/16.12.2016 год.
главния секретар при АГП административния ръководител на Районна
прокуратура – Монтана бе уведомен, че към момента не е възможно да бъде
увеличена щатната численост.
С писмо № Адм-717/19.12.2016 год. бе направено предложение от
административния ръководител за трансформиране на една щатна бройка от
длъжност Главен специалист – административна дейност в длъжност
Административен секретар, което съгласно писмо №3877/29.12.2016 год. също
няма да бъде удовлетворено.
1.3. Материална обезпеченост
Считано от 09.09.2016 год. Районна прокуратура Монтана се помещава
изцяло в 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. В същия
период от време бе извършен текущ ремонт на ползваните кабинети и на
санитарните помещения.
2.
Административна дейност
Административния ръководител на Районна прокуратура Монтана е издал
138 заповеди, свързани с цялостната дейност на Районна прокуратура Монтана.
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Направени са тринадесет атестации, от които дванадесет на съдебни
служители и една на прокурор от Районна прокуратура Монтана.
През отчетния период са изготвени двадесет и четири анализи и доклади,
свързани с дейността на Районна прокуратура – Монтана, шест становища и 169
справки.
Административния ръководител на Районна прокуратура Монтана изготвил
три предложения по ЗСВ за повишаване в ранг на прокурори от Районна
прокуратура Монтана.
3.
Обучения на магистрати и съдебни служители
През отчетния период шестима магистрати от Районна прокуратура –
Монтана са взели участие в обучения и семинари. Съдебните служители от
Районна прокуратура Монтана не са участвали в обучения за повишаване на
квалификацията.
4.
Дисциплинарни наказания
През отчетния период не са налагани дисциплинарни наказания на
магистрати и съдебни служители от Районна прокуратура Монтана.
Контролно-ревизионна дейност.
През 2016 год. работата на РП Монтана е била проверявана от
Инспекторат на ВСС, Апелативна прокуратура София и Окръжна прокуратура
Монтана.
От ИВСС бе извършена комплексна планова проверка на работата на РП
Монтана, след извършването на която бяха направени констатации и изводи, че
прокурорите от РП Монтана спазват законните срокове за произнасяне; въведена
била добра практика за изписване на срока за изтичане на абсолютната
погасителна давност за разследване при спиране на разследването по досъдебни
производства; исканията за продължаване на сроковете за разследване са прави
своевременно и са добре мотивирани; добре са водени наблюдателните
преписки; правилно се съхраняват веществените доказателства. Направени бяха
препоръки за подобряване на дейността – за създаване на организация от
административния ръководител за прилагане на протокол за случайно
разпределение към наблюдателните преписки, за прилагане към наблюдателните
преписки на копие от разписката за получаване на прокурорски постановления,
наблюдаващите прокурори да изискват от разследващите от РУ Монтана при
образуване на досъдебно производство от полицейски орган в уведомлението да
се посочва и първото действие по разследването, с което е образувано
производството. След получаване на акта за извършената проверка са
предприети действия за изпълнение на препоръките – проведена бе работна
среща с разследващите органи от ОДМВР Монтана, на която бяха запознати с
препоръките на ИВСС и дадени указания за изпълнението им; проведена работна
среща с прокурорите от РП Монтана, на която бяха запознати с препоръките и
издадена заповед за окомплектоване на наблюдателните преписки.
Извършена бе финансова инспекция на РП Монтана от Агенция за
държавна финансова инспекция, на която не бяха установени нередности.
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Извършени бяха проверки от прокурори от Апелативна прокуратура
София за изпълнението на Инструкцията за поддръжка и използване на
електронния регистър на лица с неприключени наказателни производства.
Извършени бяха и две проверки от Окръжна прокуратура Монтана за
спазване на правилата за случайно разпределение на делата и преписките в РП
Монтана, при които не са установени пропуски и дадени препоръки.
VI. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ.
Щатът на прокуратурата за 2016 год. е 12 прокурори, като една щатна
бройка не била заета. Двама прокурори не са работили продължителен период от
време поради ползване на продължителен отпуск поради заболяване от един
прокурор и командироване на прокурор от ОП Монтана в РП Лом.
През отчетният период в РП Монтана реално са работили 10,5 прокурори.
Щатът на съдебните служители е 12, като същия е попълнен и всички
реално са работили през отчетния период.
1. Обем на прокурорската работа по Статистическа таблица № 5,
съобразно Указанието за организация на информационната дейност на ПРБ,
утвърдено от главния прокурор със Заповед № ЛС 1985 от 30.05.2014 год.
Общият обем на прокурорската дейност през 2016 год. е 9396, която цифра
се формира от сбора на прокурорските актове внесени в съда, които са 298, броя
на участията в съдебни заседания – 571 и броя на други прокурорски актове и
дейности по видовете надзори – 8527.
Общият брой на постановленията и актовете по следствения надзор са 7428.
Прокурорските актове по преписките са 2786.
През отчетният период са били изготвени 2273 искания за продължаване на
срока на разследването.
В периода са изготвени 519 искания до Районен съд Монтана по реда на
ЗЕС.
Общият брой искания до Районен съд Монтана са 140, в които се включват
искания за мерки за процесуална принуда и за одобрение на извършени
процесуално-следствени действия.
През 2016 год. са били направени 13 самоотводи. Изготвени са 187
постановления по чл.196 от НПК, 4 постановления по чл.229, ал.3 от НПК.
В периода прокурорите са извършвали и други 873 дейности, в които се
включват изготвяне на атестации на прокурори и служители, заповеди и
указания, анализи и доклади, становища, справки, ревизии и контролни проверки
и предложения по ЗСВ.
През 2016 год. прокурорите и служителите са дежурили през всичките 366
дни.
Средната натовареност на прокурор от РП Монтана през 2016 год. е била
894,9, формирана от общият брой прокурорска дейност разделена на реално
работилите прокурори през периода 10,5.
През отчетният период прокурорите от Районна прокуратура Монтана са
взели участие в следните обучителни мероприятия:
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1. За времето 06.04. – 07.04.2016 год. – Семинар за обучение на обучители в
гр.София;
2. За времето 25.04- 27.04.2016 год. – Международна конференция
Интегриран подход за справедливо правосъдие в гр.София
3. За времето 26.05.- 27.05.2016 год. - Семинар на тема Международно
правно сътрудничество по наказателни дела. Обезпечаване на доказателствата и
имущество при разследване на престъпления с международен елемент.
Специфики при издаване и изпълнение на ЕЗА в УБ на ПРБ Цигов Чарк;
4. За времето 04.07.- 05.07.2016 год. -обучение на тема Годишна среща на
мл.прокурори от випуск 2015 в НИП гр.София;
5. За времето 20.10.- 21.10.2016 год. -Семинар на тема Подготовка на
прокурор за участие в съдебно заседание по административни дела и атакуване
на съдебни актове на административни съдилища. Правомощия на прокурора в
производствата по ЗАНН в УБ на ПРБ Цигов Чарк;
6. За времето 17.11.2016 год. - Обучение на тема Интегриран подход за
справедливо правосъдие в гр.Монтана.
Състояние и организация на дейността по административно съдебния надзор и по надзора за законност по прилагането на закона в
Районна прокуратура Монтана.
Кадрово обезпечаване, квалификация на прокурорите, натовареност
по видове надзори и средно на един прокурор.
Със заповеди на Административния ръководител на Районна прокуратура
- Монтана са определени двама прокурори, които осъществяват дейността по
надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на гражданите.
В Районна прокуратура Монтана е създадена организация, необходима за
ефективна работа по надзора. Реално по надзора през отчетната 2016 год. са
работили 2-ма прокурори.
Средната натовареност на прокурорите през отчетния период на 2016 год.
е 19 преписки на прокурор. През 2015 год. са били 14, а през 2014 г. са били 21
преписки на прокурор.
Проблеми при прилагането на законовата и подзаконовата
нормативна уредба и предложения за законодателни промени.
При осъществяване на дейността по надзора за законност прокурорите от
Районна прокуратура- Монтана не са срещнали проблеми при прилагането на
законите и подзаконовите нормативни актове.
През 2016 год. прокурорите от Районна прокуратура Монтана не са
участвали в съдебни заседания по административни дела.
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РАЗДЕЛ III
ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – МОНТАНА ПО
АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И 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 2016
год. и сравнение с предходните две години.
В Районна прокуратура Монтана е 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 са получени и образувани 37 преписки, които са с
9 повече от образуваните през предходната 2015 год. /28 / и с 4 по-малко от
образуваните преписки през 2014 год. /41/.
През 2016 год. Районна прокуратура Монтана проверила 867
административни актове - нормативни, индивидуални, общи, вътрешнослужебни, които са с 752 повече от административните актове проверени през
2015 год./75/ и със 775 повече в сравнение с тези през 2014 год./ 92/; Разликата
в броя проверени актове през отчетната година спрямо предходните такива се
дължи на промяната в начина на броене и отчитане на проверените актове, като
преди 2016 год. всяко едно решение на общински съвет не се е брояло като
проверен акт. Промяната е с оглед указанията, дадени от ВАП през 2016 год.
всяко решение да се отчита като проверен акт.
Основно работата на прокурорите от Районна прокуратура Монтана през
отчетната 2016 год. била насочена към контролиране законосъобразността на
актовете в дейността на местните органи на власт и управление. Били извършени
проверки за законност в дейността и административните актове на Общинските
съвети в общините Монтана, Бойчиновци, Георги Дамяново и Чипровци, както и
проверки на дейността на Местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общините
Монтана, Бойчиновци, Георги Дамяново и Чипровци, намиращи се на
територията на действие на Районна прокуратура Монтана, а така също и
дейността на органа по настойничество и попечителство в съответните общини.
Също така са извършени лични проверки на дейността на органите на МВР на
територията на гр. Монтана във връзка с мястото за задържане на лица и относно
контрола на общоопасните средства.
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 Районна прокуратура - Монтана е извършила тридесет и седем
планови проверки по надзора, както и текущи проверки в изпълнение на плана за
2016 год. на прокуратурата.
3.2.1. В РП Монтана са заведени следните преписки:
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- АДМ – 53/2016 год., образувана по писмо на ВАП във връзка с проверка
за спазване на изискванията по Закона за пътищата в съдебния район на РП –
Монтана.
- АДМ - 77/2016 год. образувана във връзка с писмо на ОП Монтана за
проверка на 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 разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост.
В хода на проверката не са констатирани пропуски и нарушения в
дейността на общинските администрации в изпълнение разпоредбите на чл. 9 от
ЗОС, поради което и не са изготвени предложения или предприемане на някакви
мерки. Няма оспорени и отменени административни актове. Не били
констатирани повтарящи се закононарушения.
- АДМ - 108/2016 год. образувана във връзка с писмо на ОП Монтана за
проверка на дейността на общините по чл. 9 от ЗОС относно застраховане на
общинската собственост. При проверката не били констатирани пропуски и
нарушения в дейността на общинските администрации в изпълнение
разпоредбите на чл. 9 от ЗОС, поради което и не били изготвени предложения
или предприемане на някакви мерки.
- АДМ - 528/2016 год. образувана на основание писмо изх. № 1847/2016
год. на Окръжна прокуратура Монтана във връзка с проверка на действията и
актовете на органа по настойничество и попечителство, настойническите съвети,
попечителите и заместник-попечителите в общините от съдебния район на РП
Монтана – приключена с изготвени 4 предложения.
- АДМ 623/2016 год. образувана по изготвено предложение по чл. 145, ал.
1, т. 6 ЗСВ относно спазване разпоредбите на СК от органа по настойничество и
попечителство в Община Монтана – не приключена към края на отчетния
период.
- АДМ 624/2016 год. образувана по изготвено предложение по чл. 145, ал.
1, т. 6 ЗСВ относно спазване разпоредбите на СК от органа по настойничество и
попечителство в Община Б. – уважено.
- АДМ 625/2016 год. образувана по изготвено предложение по чл. 145, ал.
1, т. 6 ЗСВ относно спазване разпоредбите на СК от органа по настойничество и
попечителство в Община Г. Д. – не приключена към края на отчетния период.
- АДМ 626/2016 год. образувана по изготвено предложение по чл. 145, ал.
1, т. 6 ЗСВ относно спазване разпоредбите на СК от органа по настойничество и
попечителство в Община Ч. – уважено.
- АДМ 229/2016 год. образувана съгласно годишен план за дейността на
отдел Надзор за законност при ВАП във връзка с проверка на Наредба за реда,
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от
Общинските съвети на територията на съдебния район на РП Монтана –
приключена, изготвени са 4 предложения.
- АДМ – 305/2016 год. образувана по изготвено предложение по чл. 145,
ал. 1, т. 6 ЗСВ за изменение и допълнение на Наредба за реда, придобиване,
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управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет –
Монтана – уважено.
- АДМ 306/2016 год. образувана по изготвено предложение по чл. 145, ал.
1, т. 6 ЗСВ за изменение и допълнение на Наредба за реда, придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет–
Бойчиновци - уважено.
- АДМ 307/2016 год. образувана изготвено предложение по чл. 145, ал. 1,
т. 6 ЗСВ за изменение и допълнение на Наредба за реда, придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет –
Георги Дамяново - уважено.
- АДМ 308/2016 год. образувана по изготвено предложение по чл. 145, ал.
1, т. 6 ЗСВ за изменение и допълнение на Наредба за реда, придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет Чипровци – уважено.
- пр. пр. №1743/2016 год., образувана във връзка с проверка за незаконен
строеж. След извършена проверка не били установени данни за извършено
престъпление и закононарушения, като от общинската администрация са
предприели действия за премахване на незаконния строеж.
- АДМ - 594/2016 год. образувана по проверка на дейността на МКБППМН
в съдебния район на РП Монтана. Извършени били 4 лични проверки на място в
четирите МКБППМН, при което не били констатирани закононарушения и няма
основание за намеса на прокуратурата.
- АДМ 595/2016 год. образувана по проверка на дейността на МКБППМН в
Община Монтана - не били установени закононарушения.
- АДМ 596/2016 год. образувана по проверка на дейността на МКБППМН
в Община Бойчиновци - не били установени закононарушения.
- АДМ 597/2016 год. образувана по проверка на дейността на МКБППМН
в Община Чипровци - не били установени закононарушения.
- АДМ 598/2016 год. образувана по проверка на дейността на МКБППМН
в Община Георги Дамяново - не били установени закононарушения.
- АДМ 558/2016 год. образувана по сигнала от ОД МВР Монтана за
нарушения при строеж в гр. М.
- АДМ 662/2016 год. образувана по протест до Началника на РДНСК – С.
район срещу Разрешение за строеж №43/14.06.2016 г. на Главен архитект на
община М. Протестът не е уважен, поради което Заповед №ДК-10-СЗР11/13.12.2016 г. на Началника на РДНСК – С. район – гр. В. е протестирана пред
АС – Монтана.
- АДМ 689/2016 год. образувана във връзка чрез самосезиране на прокурор
за проверка на данни за закононарушения при строежа на къщи край яз. Огоста.
Възложена била проверка, която до края на отчетния период не е приключена от
контролните органи.
- АДМ 179/2016 год. образувана съгласно годишен план за дейността на
РП Монтана по Надзор за законност във връзка с проверка за законосъобразност
в дейността на органите РУ Монтана по контрола над общоопасните средства.
Нарушения не били констатирани.
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- АДМ 127/2016 год. образувана съгласно годишен план за дейността на
РП Монтана по Надзор за законност във връзка с проверка за законосъобразност
в дейността на органите на ОД МВР Монтана и РУ Монтана относно мястото за
задържане в сградата на РУ Монтана. Съществени нарушения не били
констатирани, изготвено писмо и са предприети мерки.
- АДМ 150/2016 год. , образувана съгласно писмено указание на ВАП във
връзка с проверка на подзаконови нормативни актове на Общинските съвети за
въведен режим за прокопаване и/или разкопаване на улици и тротоари и
заплащане на такси – не били констатирани закононарушения.
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.
Констатиран бил един такъв и била заведена преписка АДМ 689/2016 год. по
която била възложена проверка.
Няма образувани досъдебни производства.
При реализиране на проверките през отчетният период прокурорите от
Районна прокуратура Монтана са използвали предвидени в чл. 145, ал.1, т. 1 - 3
от Закона за съдебната власт способи, а именно: проверка по изискани
документи и лични проверки на място, които се оказаха еднакво ефективни, тъй
като чрез тях са установени закононарушения и са предприети предвидените по
закон действия за отстраняването им.
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 било направено следното:
- Изготвени били 2 протести - единият протест до Началника на РДНСК –
С. район срещу Разрешение за строеж №43/14.06.2016 год. на Главен архитект на
община М. Протестът не бил уважен, поради което Заповед №ДК-10-СЗР11/13.12.2016 год. на Началника на РДНСК С. район гр. В. била протестирана
пред АС Монтана.
Изготвени били 9 предложения по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, като
до края на отчетния период били уважени шест, а за останалите не е получено
уведомление за произнасяне.
Изготвени били 4 предложения по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ за
синхронизиране на Наредба за реда, придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество със Закона за общинската собственост, които били
уважени, като били приети допълнения и изменения в наредбите, а една от
общините приела нова наредба.
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Изготвени били 4 предложения по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ
относно спазване разпоредбите на СК от органа по настойничество и
попечителство като били уважени две, а от останалите общини не е получена
информация за произнасяне по предложенията.
Изготвено било предложение до Общински съвет Чипровци за отмяна на
незаконосъобразно решение, като в края на отчетния период не е получен
отговор за произнасяне по него.
През 2016 год. от Районна прокуратура 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 Окръжна прокуратура Монтана непрекъснато била
осъществявана ръководно - контролна дейност.
IV. 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 г.
Планът следва стратегическите приоритетни направления за комуникация с
ключовите общности и разписва конкретни дейности за реализирането на
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 Районна прокуратура – 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 със заповед № 112/09.11.2016 год.
на административния ръководител на Районна прокуратура Монтана бе
създадена организация за прием на граждани от страна на административния
ръководител на Районна прокуратура Монтана в съответствие с Правилата за
прием на граждани в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-29/31.10.2016 год. на
главния прокурор.
Районна прокуратура Монтана е взела активно участие при разработване на
теми за реализиране на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014-2020 на ВСС, като в тази връзка с писмо Адм616/28.11.2016 год. на административния ръководител са предложени редица
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дейности по предложените от Комисията по правни и институционални въпроси
теми.
Във връзка с Медийната стратегия на съдебната власт Районна прокуратура
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 Районна прокуратура Монтана е г-жа Лилия Илиева –
прокурор в Окръжна прокуратура
Монтана, на която 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 е предоставяна информация за медиите от
административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура
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 Окръжна прокуратура Монтана в съответствие с т. 11
от Правилата за медийна комуникация в ПРБ.
V. ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА РП МОНТАНА ПРЕЗ 2017 ГОД.
Приоритетите през 2017 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.
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.
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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.
25.01.2017 год.
гр. Монтана

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ: (п)
РАЙОНЕН ПРОКУРОР
/ Г.БАЙЧЕВ /
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