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РАЗДЕЛ I. 
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

МОНТАНА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ЗА 2019 ГОД. 
 

1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността. 
И през 2019 год. прокурорите от Районна прокуратура Монтана са работили 

в обстановка на специфична криминогенна среда, предопределена от 
географското местоположение, демографската характеристика на региона и  
икономическото положение. Тези фактори обуславят спецификата на 
престъпността и доказват необходимостта от функциониране на ефективна 
система за противодействие на престъпността, повишаване нивото на 
взаимодействие между структурите на съдебната система и всички органи, 
призвани да водят борба с престъпността. Натовареността на прокурорите през 
отчетната година продължава да е висока, като в резултат на създадената 
организация и мотивираност се констатира много добра резултатност.  

През отчетната година са предоставени следните данни от ОДМВР Монтана 
за нивото на престъпността по регистрирани, разкрити престъпления и наказана 
престъпност: 

През 2019 год. в РУ- Монтана са били регистрирани  728 престъпления,  от 
които били  разкрити извършителите на 227 престъпления. 

За сравнение през  2018 год. са били регистрирани 703 извършени 
престъпления от общ характер. Разкрити били извършителите на 325 
престъпления, За сравнение през  2017 год. са били регистрирани 941 извършени 
престъпления от общ характер  и разкрити извършителите на 392 престъпления. 

Продължават тенденциите от предходните години относно вида на 
извършваните престъпления – преобладават престъпленията против 
собствеността, след тях общоопасните престъпления и престъпленията против 
личността. 

Тенденциите са за увеличаване както на броя на извършените престъпления, 
така и на разкриването на извършителите им като абсолютни числа, по 
предоставени данни от структурите на МВР. 
 

 
 

Година 

Регистрирани 
престъпления по 

данни на РУ- 
Монтана по 

години 

 
Процент  

разкриваемост 

Общ брой лица 
по внесените в 

съда 
прокурорски 

актове 
2019 год. 728 45,60 % 332 
2018 год. 703 42,67 % 300 
2017 год. 941 41,65 % 392 

 
По данни на РУ - Монтана през 2019 год. се наблюдава намаляване на 

регистрираните престъпления спрямо регистрираните през 2019 год.,  и 
намаление спрямо регистрираните през 2017 год. престъпления. 

В съда са внесени общо 332 прокурорски актове  срещу 343 лица.  
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Обвинителните актове са 115 срещу 123 лица. 
Сключени са 152 споразумения с 152 лица. 
Внесени са 65 предложения по реда на Глава 28 от НПК срещу 68 лица. 

 

Година Наблюдавани ДП Приключени ДП 
Внесени в 
съда ДП 

Прекратени 
ДП 

2019 2235 1234 330 739 
2018 2461 1172 295 997 
2017 1896 1111 365 392 

 
Наблюдаваните досъдебни производства през 2019 год. са 2235 или с 9 % 

по-малко в сравнение с наблюдаваните досъдебни производства през предходната 
година – 2461 и с 15 % повече спрямо наблюдаваните през 2017 год.  През 2019 
год. се наблюдава ръст в броя приключени ДП от разследващ орган с 5 % спрямо 
приключените ДП през същия период на предходната година и с 10 % повече от 
приключените през 2019 год. спрямо 2017 год.  Внесените в съда прокурорски 
актове през 2019 год.  са 330 спрямо 295  през 2018 год. което е с 10 % повече от 
внесени актове през 2018 год.  

Прекратените досъдебни производства през 2019 год. са 739 спрямо 997 
през 2018 год. или броят на прекратените досъдебни производства е намалял с 25 
% на годишна база през 2019 год. спрямо 2018 год.  

От представените данни може да се направи обоснован извод, че през 2019 
год. Районна прокуратура – Монтана е активизирала своята дейност, като е 
приключила и внесла в съда по-голям брой досъдебни производства спрямо 
предходната година. 

Налице е увеличаване на броят на наблюдаваните ДП срещу непълнолетни 
лица през последните години като през 2019 год. те са 18, през 2018 год. 11, а през 
2017 год. те са 22.  

Общо осъдените и санкционирани лица през 2019 год. с влязъл в сила 
съдебен акт са с 8 % повече от общо осъдените и санкционирани лица през 2018 
год. и с 15 % по-малко в сравнение с осъдените и санкционирани лица през 2017 
год. 

 
 Общо осъдени и 

санкционирани 
лица с влязла в 
сила присъда 

Лишаване от 
свобода - 

ефективно 

 
Пробация 

Лишаване 
от свобода - 

условно 

2019 322 40 50 136 
2018 295 60 29 144 
2017 380 64 58 160 
 
Осъдените лица на ефективно наказание лишаване от свобода през 2019 год. 

са 40 лица при 60 лица през 2018 год., което в процентно изражение е намаление с 
33 % по – малко осъдени ефективно лица с наказание Лишаване от свобода през 
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2019 в сравнение с 2018 год. и намаление с 37 % по-малко спрямо 2017 год., 
когато осъдените ефективно лица с наказание Лишаване от свобода са били 64.  

Наблюдава се трайно увеличаване на осъдените лица с наказание Пробация, 
които през 2019 год. са били 50, което е с 58 % повече от осъдените с наказание 
Пробация лица през 2018 год. – 29 при 58 лица през 2017 год.. 

През 2019 год. броя на лицата, осъдени на наказание лишаване от свобода, 
чието изтърпяване било отложено на основание чл.66 от НК е 136, като е с 5 % 
по-малко в сравнение с 2018 год. и намаление от 15 % в сравнение с 2017 год.  

През 2019 год. са постановени три оправдателни присъди по внесени 
прокурорски актове в съда, с които са оправдани три лица. Броят на 
оправдателните присъди през 2017  год. е с две повече в сравнение с 2018 год. или 
намаление на броя оправдателни присъди с 40 % през 2019 год. спрямо 2018 год.  

Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на 
органите на досъдебното производство и другите правоприлагащи органи, 
ангажирани с противодействието на престъпността. 

Факторите, които влияят на ефективността на органите на досъдебното 
производства са: 
 - кадрова и материална обезпеченост на органите; 
 - високо качество на работата на органите; 
 - обезпеченост с други участници в наказателния процес – преводачи и вещи 
лица. 

И през отчетния период са установени обстоятелства, че изброените 
фактори са оказали съществено и то негативно въздействие върху ефективността 
на противодействието на престъпността.  

През 2019 год. в РУ –Монтана, които разследват най-голям брой 
досъдебни производство под наблюдение на РП-Монтана, са работили средно 14 
разследващи полицай,  като всеки от тях е разследвал средно 118 ДП, което е 
втора по натовареност в страната след СДВР. 

 През 2018 год. разследващ полицаи в РУ-Монтана са наблюдавали средно 
по 134 досъдебни производства, а докато през 2017 год. са разследвали средно по 
112 досъдебни производства, което оказва силно влияние върху срочността и 
качеството на разследването. 

За подобряване на разследването на делата с фактическа и правна 
сложност са възложени за разследване на други разследващи органи – 
разследващи полицай от ОДМВР- Монтана и на следователи, влкл. и от 
Национална следствена служба.  

Друг негативен фактор е недостатъчната материална обезпеченост при 
разследващите полицай, както от ОДМВР, така и от РУ Монтана, като в 
продължителен период от време не са плащани възнагражденията на вещите лица, 
което доведе до неизпълнение на възложени експертизи извън определените 
срокове от разследващите органи. 

Негативен фактор върху срочността на разследването е неиздирването от 
служителите на МВР на обявени за общодържавно и международно издирване 
лица, което обяснява големия броя на производствата и на извършителите на 
престъпления по досъдебните производства, които са спрени. В тази насока 
наблюдаващите прокурори през годината са постановили издирването на 
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извършителите на престъпленията и предоставяне на актуални данни за 
издирвани лица – установени извършители на престъпни деяния и лица, които 
следва да се разпитат като свидетели.  
          Друг негативен фактор, който оказва съществено значение върху срочността 
на разследването, е липсата на достатъчно преводачи и вещи лица. През отчетния 
период бяха установени разследвания по които не са изпълнени възложени 
медицински, автотехнически, физико-химически и видео-технически експертизи в 
сроковете, определени от възложилите ги органи. В тази насока наблюдаващите 
прокурори са разпоредили възлагането на експертизите на други вещи лица, което 
доведе до намаляване на броя на подобни наказателни производства. По 
отношение на преводачите бяха установени такива, които са включени в 
списъците на окръжни и административни съдилища извън нашия съдебен район. 

Изброените фактори влияят пряко върху работата на органите на 
досъдебното производство, като по част от тях – свързани с кадрова обезпеченост 
на разследващите, не могат да бъдат предприети конкретни мерки от РП- 
Монтана.  
   

 2. Необходими мерки и законодателни промени.   
1. Повишаване качеството на разследването чрез по – засилен контрол 

върху разследващите органи и възлагане разследването на  досъдебните 
производства с фактическа и правна сложност на следователи от ОСлО в ОП 
Монтана и НСС.  

2. Осигуряване на преводачи и вещи лица по определени видове 
експертизи. 

3. Непрекъснато взаимодействие с органите на изпълнителната власт за 
своевременно регистриране на извършените престъпни деяния, установяване на 
пострадалите лица  и провеждане оперативно-издирвателни мероприятия за 
разкриване извършителите на престъпните деяния и на бързо разследване в 
предвидените от закона случаи. 

4. Повишаване на квалификацията на разследващите органи и на 
органите, извършващи проверки по възлагане от прокуратурата чрез регулярно 
участие в обученията им по теми, на които са установени слабости в работата им. 

5. Засилване на превантивната и разяснителна дейност сред 
подрастващите, с оглед възпитаването им към спазване на закона и добрите нрави 
в обществото и предотвратяване на извършване на престъпления от младежите и 
непълнолетните чрез изнасяне на лекции в учебни заведения.  
 

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

региона и срещи със съда за обсъждане на текущи въпроси и проблеми, както и 
практиката да се обсъждат и предприемат мерки с ръководството на ОД МВР 
Монтана за бързо и качествено разследване на престъпленията.  

Изпълнява се и разпореждането за подобряване на организацията по 
определена категория дела, например досъдебни производства, водени срещу 
лица, включени в електронния регистър на лица с неприключени наказателни 
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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 01.01.2016 год., както и на тези дела, за които са налице 
основанията по чл. 368 от НПК- Глава ХХVІ / разглеждане на делото в съда по 
искане на обвиняемия/ чрез периодични доклади от наблюдаващите прокурори за 
причините за неприключване на разследванията и за необходимите мерки за това. 
Проведени са работни съвещания, на които са обсъдени от всички прокурори 
проблемите, довели до продължаване на разследванията извън разумните срокове, 
с обсъждане на възможните мерки за приключването им. 

Продължават интензивно да се наблюдават разследванията на досъдебните 
производства за държане на наркотични вещества, за извършени корупционни 
престъпления, посегателства върху финансовите средства на ЕС, престъпления, 
извършени от непълнолетни и други производства с особен обществен интерес.  
 Предложения за законодателни промени. 
1. Промени с НПК: 
1.1. въвеждане на процесуална възможност прокурорите да протестират 
определенията на съда, с които са отказани одобри споразумение; 
1.2. Първоначалните процесуално – следствени действия да бъдат извършвани 
само от разследващи органи, а не от други полицаи. Досъдебно производство да 
се образува само от прокурор, следовател или разследващ полицай. 
1.3. Да може във всички случаи да се четат показания на свидетели разпитани в 
досъдебното производство. 
1.4. Да се осъждат лицата след установяването им, а не задочно.; 
1.5. Сроковете за разследвания на определени видове престъпления да бъдат по-
големи от двумесечния срок, тъй като обективно не е възможно да бъдат 
извършени необходимите процесуално –следствени действия, а с исканията за 
удължаване на срока се губи време; 
2. Промени в ЗСВ: 
2.1. Сроковете за извършване на проверки да бъдат съобразени със сложността 
им, като се предвидят по-големи срокове за изпълнение. Практически е 
невъзможно да се извършат някои проверки в тримесечен срок, което води до 
образуването на досъдебни производства поради невъзможност да се обоснове 
отказ за образуване, и съответно до голям брой прекратени досъдебни 
производства.     



РАЗДЕЛ II. 
ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – МОНТАНА 

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

мерки. 
През отчетният период - 2019 година в Районна прокуратура Монтана 

прокурорите са работили по общо 2370 преписки по следствения надзор. 
Новообразуваните преписки в периода са 2079. 

Били са решени общо 2235 преписки, от които с отказ за образуване на 
досъдебно производство са 1507, а по 697 са образувани досъдебни производства. 

Общият брой на преписките, с които е възложена проверка на друг орган са 
703. От тях 193 преписки са решени с образуване на досъдебно производство, а по 
379 преписки е отказано образуване на досъдебно производство. 

В сроковете, определени в чл.145, ал.2 от ЗСВ, са били приключени 608 
проверки,  като няма такива, които да са приключени извън срока. 58 преписки са 
били върнати с разпореждане на наблюдаващия прокурор за допълване. 

По една преписка е извършена лична проверка от прокурор, по която, в 
законоустановения срок е постановен отказ да се образува наказателно 
производство. 

В края на отчетния период – 31.12.2019 год.  са останали нерешени 95 
проверки по преписки, като всички са се намирали в законовия срок за решаване.  

По 2235 преписки прокурорите от РП Монтана са се произнесли в 
едномесечния срок, от тях 703 са преписките, по които е извършена проверка от 
друг орган. През отчетния период няма преписки, по които прокурорите от РП-
Монтана да са се произнесли извън едномесечния срок. Общият брой  нерешени 
преписки е 135, като всички се намират при прокурор за произнасяне /решаване/. 
Всички 135 нерешени преписки, които се намират при прокурор са в 
законоустановения едномесечен срок. 

           
2. Следствен надзор.  
2.1. Обобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно 

систематиката на НК, включително по отношение на пострадалите лица и на 
ощетените юридически лица от престъпления.  

 
2.1.1. Наблюдавани досъдебни производства  

През 2019 год. прокурорите от РП -Монтана са наблюдавали общо 2235 
досъдебни производства /включително прекратените по давност/. Наблюдаваните 
досъдебни производства без прекратените по давност са 1939. Наблюдаваните 
бързи производства са 91, всичките новообразувани. Общо 14 са бързите 
производства, по които прокурорът е разпоредил разследването да протече по 
общия ред. 

През 2019 год. са наблюдавани общо 1862 досъдебни производства 
/включително преобразуваните бързи производства/. Новообразувани са общо 
1005 досъдебни производства, разследвани по общия ред. 

Общо 1789 са досъдебните производства, разследвани по общия ред от 
разследващ полицай /без прекратените по давност/. 993 са новообразуваните ДП, 
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разследвани по общия ред от разследващ полицай. 56 са досъдебните 
производства, разследвани от следовател /без прекратените по давност/. 12 са 
новообразуваните ДП, разследвани от следовател. Общо 15 са ДП, възложени на 
следовател по реда на чл.194,ал.1,т.4 от НПК. 

През 2019 год. има 17 ДП, разследвани от прокурор, сред които няма 
новообразувани. 

През 2019 год. няма досъдебни производство по общия ред от разследващ 
митнически инспектор. 

През 2019 год. не са правени искания от прокурор по чл.72 от НПК за 
обезпечаване на конфискация, глоба и отнемане на вещи в полза на държавата. 

През 2019 год. не правени искания от прокурор за вземане на мерки за 
обезпечаване на конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата, 
които подлежат на признаване и изпълнение в друга държава, член на ЕС. 

 
2.1.2. Приключени и решени ДП  
През 2019 год. са приключени  общо 1234 ДП, като всичките са приключени 

в законоустановения срок. Има 674 неприключени ДП, всички в 
законоустановения срок. 

 
2.2. Срочност на разследването  
През 2019 год. са решени общо 1158 досъдебни производства от прокурор. 

1044 ДП са решени в едномесечен срок, едно  ДП извън едномесечния срок, а 111 
ДП са решени в срок до два месеца - с удължен срок от адм.ръководител или 
оправомощен от него прокурор. 

Към края на отчетния период има общо 107 нерешени ДП, от тях 90 в срок до 
един месец и 17 в срок до два месеца - с удължен срок от административен 
ръководител или управомощен от него прокурор. Няма нерешени ДП над 
законоустановения едномесечен срок. 

През 2019 год. не са правени искания за ускоряване на разследването по ДП 
по чл. 368 от НПК, както и нови искания на основание чл. 369, ал. 3, вр. с ал. 2 от 
НПК. 

 
2.3. Решени ДП от прокурор. Видове решения. 
Общият брой на прекратените и внесени в съда ДП е 773, от  тях 454 -до 8 

месеца, 116 -до 1 година, 133–над една година, 70 - над две години. 
През 2019 год. са прекратени общо 739 ДП /включително тези по давност/. 

296 са ДП, прекратени по давност, като всички  са водени срещу неизвестен 
извършител и по тях няма привлечени обвиняеми лица. През 2019 год. са 
прекратени общо 443 ДП /извън тези по давност/. От тях 35 са прекратени срещу 
известен извършител, а 408 срещу неизвестен извършител. 

През 2019 год. няма  прекратени ДП, внесени в съда по искане на обвиняемия 
по чл.368-369 от НПК, както и прекратени от прокурор след указване на съда по 
чл.368-369 от НПК. 

През 2019 год. са спрени общо 408 ДП. От тях 354 са спрени поради 
неразкриване извършителя на деянието, а 52 ДП са спрени на други основания. 
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През 2019 год. са внесени в съда 330 ДП. Общият брой внесени прокурорски 
актове е 332 срещу 343 лица. 

Внесени са 115 обвинителни акта срещу 123 обвиняеми. Със защитниците на 
обвиняемите са сключени и внесени с съда 152 споразумения за решаване на 
наказателни производства за 152 обвиняеми.  Внесени са и 65 предложения за 
замяната на наказателната отговорност с административно наказание за 68 
обвиняеми.  

Тенденцията е към увеличаване на броя на внесените в съда актове и 
намаляване на броя на прекратените производства. 

 
2.3.1. Преписки и наказателни производства, образувани след 

самосезиране и по сигнали на контролните органи и материали на ДАНС  
 

През 2019 год. са наблюдавани 3 преписки, образувани след самосезиране 
от страна на прокурор.  През годината е наблюдавано едно ДП, образувано след 
самосезиране, В съда е внесен един прокурорски акт с осъдено едно лице. 

През 2019 год. са регистрирани 5 преписки, образувани след сигнали на 
ДАНС. По всичките са образувани досъдебни производства. Общо наблюдаваните 
досъдебни производства, образувани по сигнали на ДАНС, през периода са били 
7. В съда са внесени 5 прокурорски акта, по които са осъдени 4 лица. 

Прокуратурата наблюдава и две преписки, образувани по сигнали на 
Дирекция Вътрешна сигурност на МВР. 

Няма наблюдавани преписки и досъдебни производства, образувани по 
сигнали на други контролни органи. 

 
2.3.2. Структура на ДП    
 
Престъпления против личността  
 
По тази глава от Наказателния кодекс през отчетния период са образувани 91 

досъдебни производства, от които са внесени 18 прокурорски акта срещу 24 лица.  
От тях 11 са обвинителни актове срещу 14 лица, 4 споразуменията за 4 лица. 

Внесени в съда са 3 предложения по Глава 28 от НПК срещу 6 лица. 
 
Престъпление против правата на гражданите (Глава трета от НК) 
По тази глава през отчетния период са образувани 13 досъдебни 

производства. В РС- Монтана са внесени 3 досъдебни производства срещу три 
лица, като са постигнати две споразумения за прекратяване на наказателните 
производства по отношение на две лица, а по отношение на едно лице е внесено 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност, на основание чл.78А 
от НК. 

 
Престъпления против брака и семейството (Глава четвърта от НК) 
През отчетния период по тази глава са образувани 27 досъдебни 

производства. В съда са внесени 11 прокурорски акта срещу 11 лица, от тях 8 
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обвинителни акта срещу 8 лица и 3 предложения за освобождаване от наказателна 
отговорност, на основание чл.78А от НК по отношение на 3 лица. 

 
Престъпления против собствеността (Глава пета от НК) 
По тази глава от Наказателния кодекс са образувани 457 досъдебни 

производства. В съда са внесени 50 прокурорски акта в съда срещу 55 лица. 
Обвинителните актове са 37 срещу 42 лица, внесени са и 13 споразумения срещу 
13  лица.  

 
Престъпления против стопанството (Глава шеста от НК) 
През отчетния период по тази глава са образувани 113 досъдебни 

производства. По 20 от тях разследването е приключило. Внесени са 21 
прокурорски  акта, срещу 21 лица Обвинителните актове са 6 срещу 6 лица, а 
споразуменията са 11 срещу 11 лица. Внесени са 4 предложения по реда на Глава 
28 от НПК срещу  четири лица.  

 
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица,  изпълняващи публични функции  (Глава осма от НК) 
През периода по тази глава от Наказателния кодекс са образувани  20 

досъдебни производства.  9 от тези досъдебни производства са внесени в съда 
срещу 9 лица. Внесени са 7 обвинителни акта  срещу седем лица и две  
споразумения срещу 2 лица. 

 
Престъпления против спорта /глава 8 „а“/ 
През 2019  год. няма образувани ДП за престъпления по Глава 8 „А“ от НК. 
 
Документни престъпления (Глава девета от НК) 
По тази глава са образувани 88 досъдебни производства. Внесени са в съда 

общо 47 прокурорски акта срещу 47 лица, от които 5 обвинителни акта срещу 5 
лица, 17 споразумения срещу 17  лица и 25  предложения по реда на Глава 28 от 
НПК срещу 25 лица. 

 
Компютърни престъпления/ Глава 9 „А“/ 
През 2019 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 20 досъдебни 

производства,  2 от които са внесени в съда. Внесени са 2 прокурорски акта срещу 
2 лица, от които едно споразумение, срещу едно лице и едно предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност на основание чл.78А от НК срещу 
едно лице. 
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Общоопасни престъпления (Глава единадесета от НК) 
По тази глава от Наказателния кодекс са образувани 367 досъдебни 

производства, от които 171 са внесени в съда. Внесени в съда са 171 прокурорски 
акта  срещу 171 лица, от които 41 обвинителни акта срещу 41  лица, 102  
споразумения срещу 102 лица и 28 предложения по реда на Глава 28 от НПК 
срещу 28 лица. 

От тези данни следват изводите за трайна тенденция за вида на извършваните 
престъпления в нашия регион – преобладават престъпленията срещу 
собствеността /457/ и общоопасните престъпления /367/. 

 
2.3.4 Структура - пострадали лица и ощетени юридически лица от 
извършени престъпления по новообразувани ДП. 

Общият брой на пострадалите физически лица е 508, а на ощетените ЮЛ – 
138. От пострадалите физически лица 11 са непълнолетни, а  30 са малолетни.  310 
от пострадалите са мъже, от които 2 са непълнолетни,  и 16 малолетни, а 
останалите 198 са жени, от които 9  непълнолетни и 14  малолетни. 

 
Престъпления против личността (Глава втора от НК) 
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

са пострадали 96 физически лица, от които 5 са малолетни. От пострадалите лица 
мъжете са 55, а жените са 41, от които 5  са малолетни. 

 
Престъпление против правата на гражданите (Глава трета от НК) 
По водените досъдебни производства по тази глава има общо 7 пострадали, 

трима мъже и четири жени. Няма малолетни и непълнолетни пострадали. 
 

Престъпления против брака и семейството (Глава четвърта от НК) 
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

са пострадали 31 физически лица, от които 8  непълнолетни  и 23 са малолетни. 
Мъжете са 15, от които 15 са малолетни. Жените са 16, като осем са непълнолетни 
и осем-малолетни. 

 
Престъпления против собствеността (Глава пета от НК) 
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

са пострадали 296 физически лица, от които двама са непълнолетни и един-
малолетен. Мъжете са 180,от които двама-непълнолетни, а жените са 116, от 
които-една малолетна. Ощетени са 58 юридически лица. 

 
Престъпления против стопанството (Глава шеста от НК) 
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

има пострадали три физически лица-двама мъже и една жена, както и ощетени 73 
юридически лица. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие (Глава десета 
от НК) 

По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 
няма пострадали лица. 
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Общоопасни престъпления (Глава единадесета от НК) 
 
По водените досъдебни производства по тази глава от Наказателния кодекс 

са пострадали 75 физически лица. Пострадали са 55 мъже, от които един 
малолетен. Пострадали са 20 жени, от които една е непълнолетна. По тази глава 
от НК има ощетени 7 юридически лица. 

            
2.3.5. Мерки за неотклонение /МНО/. 

Общо в отчетния период са внесени 7  искания за налагане на мярка за 
неотклонение Задържане под стража, като 5 са уважени. Две от исканията не са 
уважени, като съдът е наложил мярка за неотклонение-домашен арест. Против 
определение на съда е подаден 1 протест, който не е уважен. 

През отчетния период 5 лица са били с наложени мерки Задържане под 
стража. В края на периода две лица са с наложена мярка Задържане под стража по 
неприключени две досъдебни производства, срокът на задържане към края на 
периода е до  осем месеца. 

Прокурорите от РП Монтана са взели участие в 10 заседания по мерки за 
неотклонение. 

През отчетния период мярката за неотклонение Задържане под стража е 
изменена на основание чл.63, ал.6 от НПК три пъти. Девет мерки за процесуална 
принуда  са отменени от прокурор на осн.чл.234,ал.8 от НПК. 

 
2.3.6. Преписки и дела водени по сигнали за упражнено домашно насилие.  

 
През 2019 год. Районна прокуратура – Монтана е наблюдавала 75 

(седемдесет и пет) прокурорски преписки във връзка с жалби и сигнали за 
осъществено домашно насилие, закана с убийство и за нарушена заповед за 
защита от домашно насилие, които в края на отчетния период са 51 (петдесет и 
една) преписки и 24 (двадесет и четири) досъдебни производства, от които 18 
(осемнадесет) образувани през отчетния период. По 43 преписки наблюдаващия 
прокурор е възложил извършването на проверка на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 
във връзка с т. 1 от Закона за съдебната власт. Всички възложени проверки са 
приключили в законоустановения срок по чл. 145, ал. 2 от Закона за съдебната 
власт.  По 49 (четиридесет и девет) от всички 75 (седемдесет и пет) преписки, 
образувани по повод сигнали и жалби за домашно насилие, наблюдаващия 
прокурор в постановил отказ да се образува досъдебно производство, а в края на 
отчетния период две преписки са при прокурор за решаване след извършена 
проверка за установяване наличието на достатъчно данни за извършено 
престъпление от общ характер. От наблюдаваните 75 (седемдесет и пет) преписки 
от анализираната категория са образувани през отчетния период 18 (осемнадесет)  
досъдебни производства, а общия брой наблюдавани ДП е 24, включително 
наблюдавани от предходен период. От наблюдаваните 24 (двадесет и четири) ДП 
за домашно насилие най-голям брой са образувани за извършено престъпление по 
144, ал. 3 от НК – 15 (петнадесет), едно ДП за извършено престъпление по чл. 131 
от НК и осем по чл. 296, ал. 1 от НК. От наблюдаваните 24 ДП през отчетния 
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период са прекратени 11 (единадесет) ДП, с обвинителен акт в съда са внесени 3 
(три) ДП, 2 (две) ДП са спрени,  а 8 (осем) са на производство.  

Въз основа на гореизложените данни могат да бъдат направени следните 
изводи: 

1. След утвърждаване на Указанието за организацията на работата на 
ПРБ по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщение за 
осъществено домашно насилие, за закана за убийство и за нарушена заповед за 
защита от домашно насилие, утвърдено със Заповед № РД-02-09/30.04.2018 год. 
на главния прокурор и криминализираните състави от НК, съгласно ЗИДНК, обн. 
ДВ  бр. 16/2019 год., се наблюдава увеличен брой на образуваните преписки във 
връзка със сигнали за осъществено домашно насилие.  

2. В Районна прокуратура – Монтана е създадена организация за 
незабавни действия от страна на прокуратурата при наличие на сигнали, 
съдържащи данни за наличие на предпоставки за осъществени домашно насилие, 
за закана с убийство или за нарушена заповед за защита. 

3. Стриктно се спазва Указанието за организацията на работата на ПРБ 
по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщение за осъществено 
домашно насилие, за закана за убийство и за нарушена заповед за защита от 
домашно насилие, утвърдено със Заповед № РД-02-09/30.04.2018 год. на главния 
прокурор. 

4. Определеният прокурор от РП-Монтана за взаимодействие  с органите 
на МВР и другите компетентни държавни органи при сигнали за домашно 
насилие, за закана с убийство или за нарушена заповед за защита, осъществява 
ежемесечни координационни срещи с началника на РУ на МВР Монтана за 
преглед на сроковете и изпълнение на указанията по преписки и досъдебни 
производства от анализираната категория.  

5. На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
административният ръководител на РП – Монтана осъществява контрол за 
спазване на сроковете за извършване на разследването, на проверките по чл. 145, 
ал. 1, т. 2 и 3 и на сроковете за мерките за процесуална принуда по Наказателно-
процесуалния кодекс. Всеки понеделник се контролират сроковете на 
възложените проверки по прокурорски преписки, като на наблюдаващите 
прокурор се докладват преписките, по които изтичат сроковете в следващите пет 
дни. 
 



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

прокурорски актове. Осъдени и оправдани лица. 
През 2019 год. в съда по внесени прокурорски актове са били образувани 

общо 334  дела, разгледани и решени са 331 дела, които съставляват 99,10 % от 
внесените в съда за периода прокурорски актове. 

През 2018 год. в съда по внесени прокурорски актове са били образувани 
общо 295  дела, разгледани и решени са 307 дела, които съставляват 104,07 % от 
внесените в съда за периода прокурорски актове. 

През 2017 год. в съда по внесени прокурорски актове са били образувани 
общо 373  дела, разгледани и решени са 403 дела, които съставляват 108,04 % от 
внесените в съда за периода прокурорски актове. 

През 2019 год. в сила са влезли общо 322 осъдителни и санкционни 
решения. 

Относителният дял на влезлите в сила осъдителни и санкционни 
решения спрямо решените дела / 331 / е 102,79 %, а спрямо внесените 
прокурорски актове / 332 / - 103,10 %. 

За отчетния период съдът е разгледал и решил дела, както от внесените през 
2019 год. прокурорски актове, така и такива от предходни години.  
По разгледаните през отчетния период обвинителни актове са постановени 40 
осъдителни присъди, 62 дела са приключени със споразумения и по 5 дела е било 
наложено административно наказание на осн. чл.78а от НК.  
По внесените 152  предложения за споразумения от съда са одобрени 151, а 1 е 
върнато на прокурора. От внесените 67  предложения по чл.78а от НК,  по 64 от 
тях има постановени санкционни решения, две са приключили с оправдателни 
решения, а едно е върнато на прокуратурата. 

За сравнение, през 2018 год. по разгледаните обвинителни актове са 
постановени 35 осъдителни присъди, 64 дела са приключени със споразумения и 
по 2 дела е било наложено административно наказание на осн. чл.78а от НК. По 
внесените 153  предложения за споразумения от съда са одобрени 151, а 2 броя са 
върнати на прокурора. От внесените 43  предложения по чл.78а от НК,  по 40 от 
тях има постановени санкционни решения, а по едно е постановено оправдателно 
решение. 

През 2017 год. по обвинителни актове са постановени 59 осъдителни 
присъди, 62 дела са приключени със споразумения и по 9 дела било наложено 
административно наказание на осн. чл.78а от НК. По внесените 191  предложения 
за споразумения от съда са одобрени 188, а 3 са върнати на прокурора. От 
внесените 71  предложения по чл.78а от НК,  по 70 от тях има постановени 
санкционни решения, а по едно е постановено оправдателно решение. 

Предадените на съд лица през 2019 год. по всички внесени прокурорски 
актове са общо 343, от тях по обвинителни актове – 123 лица, по внесени 
споразумения 152 лица и по предложения по чл. 78а от НК – 68 лица. 

През 2019 год. на 40 лица е наложено ефективно наказание лишаване от 
свобода; на 136  лица - лишаване от свобода, чието изпълнение било отложено за 
изпитателен срок; на 50 лица - наложено наказание пробация, на 112  лица - 
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наложено наказание глоба; на 79 лица  - наложено наказание лишаване от права, а 
на 11 лица – други наказания. 

Съотношението между осъдени и санкционирани лица ( 322 ) спрямо 
предадените на съд ( 343 ) е 93,88 %. 

Предадените на съд лица през 2018 год. по всички внесени прокурорски 
актове са общо 300, от тях по обвинителни актове – 114 лица, по внесени 
споразумения 148 лица и по предложения по чл. 78а от НК – 38 лица. 

През 2018 год. на 60 лица е наложено ефективно наказание лишаване от 
свобода; на 144  лица - лишаване от свобода, чието изпълнение било отложено за 
изпитателен срок; на 29 лица - наложено наказание пробация, на 90  лица - 
наложено наказание глоба; на 87 лица - наложено наказание лишаване от права, а 
на 4 лица – други наказания. 

Съотношението между осъдени и санкционирани лица ( 295 ) спрямо 
предадените на съд ( 300 ) е 98,33 %. 

Предадените на съд лица през 2017 год. по всички внесени прокурорски 
актове са общо 392, от тях по обвинителни актове – 134 лица, по внесени 
споразумения 186 лица и по предложения по чл. 78а от НК – 72 лица. 

През 2017 год. на 64 лица било наложено ефективно наказание лишаване от 
свобода; на 160 лица било наложено наказание лишаване от свобода, чието 
изпълнение било отложено за изпитателен срок; на 58 лица било наложено 
наказание пробация, на 134 лица било наложено наказание глоба; на 78 лица  било 
наложено наказание лишаване от права, а на 9 лица – други наказания. 

Съотношението между осъдени и санкционирани лица ( 503 ) спрямо 
предадените на съд ( 392 ) е 128,32 %. 

Противоречива прокурорска и съдебна практика. Практическо 
приложение на съкратеното съдебно следствие. 

През отчетния период на 2019 год. с оглед отстраняване на пропуски, 
водещи до противоречива прокурорска и съдебна практика, бяха проведени две 
съвместни съвещания между прокуратурата и разследващите органи.  

 
През 2019 год. постановените решения на съда по реда на съкратеното 

съдебно следствие са 17, всички осъдителни. 
През 2018 год. постановените решения на съда по реда на съкратеното 

съдебно следствие са 24, всички осъдителни. 
През 2017 год. постановените решения на съда по реда на съкратеното 

съдебно следствие са 21, всички осъдителни. 
 
3. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела. 
По решените общо 331  дела през 2019  год. са били върнати общо 4 

(четири) дела както следва: 3 за отстраняване на процесуални нарушения                                                            
на основание чл. 249, ал.2 от НПК и едно - на основание чл. 381, ал.8 от НПК – 
неодобрено споразумение. 

През 2019 год. са били постановени 2 оправдателни присъди по внесени 
обвинителни актове и 2 оправдателни решения по внесено предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от НК. 
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Общ брой и относителен дял на върнатите дела на прокуратурата 
спрямо общо внесените прокурорски актове в съда. 

Относителният дял на върнатите дела на прокурора спрямо общо внесените 
прокурорски актове ( 332 ) в съда за този период е 1,20 %. 

Следва да се отбележи, че на 17.12.2019 год. е постановено определение на 
РС – Монтана за връщане на още едно досъдебно производство, внесено с 
обвинителен акт. Определението е влязло в законна сила на 28.12.2019 год.  
Заведено е в регистрите на Районна прокуратура – Монтана на 02.01.2020 год., 
поради което не е включено в отчета за 2019 година. 

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 2019 год. от съда са били върнати на прокурора общо 4 ( четири ) дела 
както следва: 3 за отстраняване на процесуални нарушения  на основание чл. 249, 
ал.2 от НПК и едно - на основание чл. 381, ал.8 от НПК – неодобрено 
споразумение. 

Две дела са били внесени с обвинителни актове, като причина за връщането 
им е констатирани от съда пропуски при изготвянето на обвинителния акт, които 
са в голяма степен очевидни и са могли да бъдат избегнати при прецизна работа 
на прокурора, т.е. по т.2 от Приложение № 5, раздел III. 

Едно дело е било внесено с предложения по чл. 78а от НК и е върнато, 
поради допуснати на досъдебното производство отстраними съществени 
нарушения на процесуалните правила в хода на разследването,  довело до 
ограничаване на процесуалните права на обвиняемия като преценката на съда се 
отклонява от доминиращата съдебна практика, т.е. по т.1 от Приложение № 5, 
раздел III. 

Едно дело е било внесено с проекто-споразумение за одобряване от съда и е 
върнато поради липсата на предпоставки за разглеждане на делото по глава 29 
НПК - съдът е констатирал, че обвинението не е подкрепено с изискуемия 
минимум доказателства,  т.е. по т.4 от Приложение № 5, раздел III.  

През 2019 год. едно дело е върнато на прокурора за констатирана очевидна 
фактическа грешка. 

През отчетния период няма върнато дело от особен обществен интерес. 
Взети мерки за отстраняване на слабостите, допуснати от прокурорите. 
Продължава практиката на ежеседмични работни срещи при 

административния ръководител с цел обсъждане на текущи проблеми в 
прокурорската дейност, вкл. и казуси, по които прокурорите срещат затруднения,  
по отделни върнати дела, оправдателни присъди, проблеми при взаимодействието 
с полицейските и разследващите органи и други. 

Прекратени от съда дела по чл. 250 и чл. 289 НПК – брой, относителен 
дял спрямо внесените актове. Брой прекратени дела на осн. чл. 250, ал. 1, т. 2 
НПК – анализ на причините за прекратяване. 

През отчетния период няма прекратени дела от съда на основание чл. 250 и 
чл. 289 от НПК. 

През 2018 год. не са прекратени дела от съда на основание чл. 250 и чл. 289 
от НПК.  
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През 2017 год. не са прекратени дела от съда на основание чл.289 от НПК. 
Имало е едно прекратено дело на осн. чл. 250, ал. 1, т. 1 и т.2 от НПК. 

Относителният дял на прекратените от съда дела спрямо внесените актове  / 
365  / за 2017 год. възлиза на  0,27 %. 

 
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 2019 год. са постановени 2 оправдателни присъди по внесени 
обвинителни актове и 2 оправдателни решения по внесено предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК. Тези актове 
съставляват 1,21 % от разгледаните и решени от съда дела – 331. Спрямо 
внесените през отчетния период 332 прокурорски актове делът на оправдателните 
присъди възлиза на 1,20 %. 

През отчетния период са влезли в сила 2 оправдателни присъди. 
През 2018 год. са били постановени 4 оправдателни присъди и решения – 

три присъди по внесени обвинителни актове и едно оправдателно решение по 
внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от 
НК . Тези актове съставляват 1,30 % от разгледаните и решени от съда дела – 307. 
Спрямо внесените през отчетния период 295 прокурорски актове делът на 
оправдателните присъди възлиза на 1,35 %. В сила са влезли 4 оправдателни 
присъди. 

През 2017 год. са постановени 4 оправдателни присъди и решения – три 
присъди по внесени обвинителни актове и едно оправдателно решение по внесено 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК . 
Тези актове съставляват 0,99 % от разгледаните и решени от съда дела – 403. 
Спрямо внесените през отчетния период 365 прокурорски актове делът на 
оправдателните присъди възлиза на 1,10 %. В сила са влезли в сила 5 
оправдателни присъди. 

Влезли в сила оправдателни присъди и решения. 
През 2019 год. са влезли в сила 2 оправдателни присъди и едно решение за 

оправдаване. 
През 2018 год. са влезли в сила 3 оправдателни присъди и едно решение за 

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

оправдаване. 
Оправдани лица и относителен дял спрямо осъдените и санкционирани 

лица. 
През 2019 год. са оправдани 3 лица, които съставляват 0,93 % от общият 

брой осъдени и санкционирани лица през годината ( 322 ). 
През 2018 год. са оправдани 5 лица, които съставляват 1,69 % от общият 

брой осъдени и санкционирани лица през годината (295). 
През 2017 год. са оправдани 7 лица, които съставляват 1,74 % от общият 

брой осъдени и санкционирани лица през годината (403 ). 
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Оправдани лица с влязла в сила присъда и относителен дял към 
осъдените и санкционирани лица с влязла в сила присъда. 

През 2019 год. с влязла в сила присъда са оправдани общо 3 лица, които 
съставляват 0,93 % от общият брой осъдени и санкционирани лица през годината 
( 322 ). Няма оправдани лица по дела от особен обществен интерес. 

През 2018 год. с влязла в сила присъда са оправдани общо 4 лица, които 
съставляват 1,36% от общият брой осъдени и санкционирани лица през годината ( 
295 ). Няма оправдани лица по дела от особен обществен интерес. 

През 2017 год. с влязъл в сила съдебен акт са оправдани 7 лица. 
Относителният им дял към осъдените и санкционирани лица с влязла в сила 
присъда (403) възлиза на 1,74 % от общият брой осъдени и санкционирани лица 
през годината Няма оправдани лица по дела от особен обществен интерес. 

По – значими дела, по които са постановени оправдателни присъди. 
През 2019  год. няма дела с обществен интерес или по – значими дела, по 

които да са постановени оправдателни присъди. 
Причини за оправдателните присъди. 
Една от причините за постановяване на оправдателни присъди през 2019 

год. се дължи в голяма степен на противоречива съдебна практика и различна 
интерпретация на доказателствата, което не компрометират тезата на прокурора, 
внесъл обвинителния акт и поддържал обвинението. Прокурорите от ОП - 
Монтана са поддържали протестите и са пледирали за постановяване на нови- 
осъдителни присъди. 

Друга причина за част от оправдателните присъди са пропуски, грешки или 
пасивност при събиране на доказателствата в хода на досъдебното производство.  

Протести: 
През 2019 год. са подадени общо 3 въззивни протеста, които съставляват 

0,91 % спрямо общо решените от съда дела ( 331 ). Същите не са разгледани. 
Разгледан е един въззивен протест от съда, внесен от предходната година, срещу 
размер на наказание.  

От подадените общо три протеста, един е срещу решение за оправдаване, 
постановено по АНД; един - срещу оправдателна присъда и един - срещу 
частично оправдателна присъда. Основанията за протестиране на присъдите, 
решенията и определенията са допуснати нарушения на материалния закон и на 
процесуалните правила. 

През 2018 год. са подадени общо 8 въззивни протеста, които съставляват 
2,61 % спрямо общо решените от съда дела (307). Разгледани са общо 10 въззивни 
протеста от съда, вкл. и такива, внесени от предна година. 

От подадените общо осем протеста, два са срещу решения за оправдаване, 
постановени по АНД; четири - срещу оправдателни присъди; един - срещу 
разпореждане на съда за прекратяване на съдебно производство за налагане на 
принудителни медицински мерки, без посочване на основанията за прекратяване 
на производството;  един - за изменение размера на наказанието; един протест е 
подаден против определение на съда, с което е отменено постановление за 
прекратяване на наказателно производство. Основанията за протестиране на 
присъдите, решенията и определенията са допуснати нарушения на материалния 
закон и на процесуалните правила. 
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През 2017 год. са подадени общо 10 въззивни протести, които съставляват 
2,48 % спрямо общо решените от съда дела (403 ). 

От подадените общо 10 протеста, 6 / шест / са изцяло срещу оправдателни и 
частично оправдателни присъди; 2 / два / са срещу определение за отмяна на 
постановления за прекратяване на досъдебно производство и 2 / два / са срещу 
наложено от съда размер на наказанието.  Основанията за протестиране на 
присъдите и определенията са допуснати нарушения на материалния закон и на 
процесуалните правила. 

Уважени и неуважени протести.  
През 2019 год. са подадени общо 3 въззивни протеста, които не са 

разгледани. Разгледан е един въззивен протест от съда, внесен от предходната 
година срещу размер на наказание, който не  е уважен. Подадените протести 
отговарят на изискванията на НПК и са допустими. 

През 2018 год. при подадени 8 протеста - 5 са били разгледани, в. т.ч. и от 
предходна година. От тях 4 / четири / са изцяло срещу оправдателни присъди и 
решение, като един е уважен. Един от протестите е срещу размер на наложено 
наказание, който протест е разгледан и е уважен. Подадените протести отговарят 
на изискванията на НПК и са допустими. 

През 2017 год. при подадени 10 протеста - 7 са били разгледани. От тях – 6 / 
шест / са изцяло срещу оправдателни и частично оправдателни присъди, като 
един е уважен. Един от протестите е срещу размер на наложено наказание, който 
протест е разгледан, но не е уважен. Подадените протести отговарят на 
изискванията на НПК и са допустими. 

Непротестиране на  оправдателни присъди. 
През отчетния период има една непротестирана оправдателната присъда, 

поради съгласие на наблюдаващия прокурор с констатациите на съда. 
Структура осъдени и оправдани лица. 
За периода са осъдени и санкционирани 322 лица. Наложени са 428 

наказания. От тях -  40 - наложено ефективно наказание лишаване от свобода; 136  
- лишаване от свобода, чието изпълнение било отложено за изпитателен срок; 50 - 
наложено наказание пробация, 112  - наложено наказание глоба; 79 - наложено 
наказание лишаване от права, 11 – други наказания, което включва наказание 
обществено порицание. Общият размер на наложените наказания глоба е 92 
190,00 лв.   

За периода са оправдани 3 лица с влезли в сила присъди и решения. 
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. 

 
 
 



 21

4. 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 2019 година е 
работено с необходимата отговорност. 

През периода на 2019 година прокурорите в РП- Монтана са взели участие 
при разглеждането на 9 граждански дела, от които по чл.19, ал.1 от Закона за 
гражданската регистрация – 4 дела,  установителни искове по чл.542 и следващи 
от Гражданско процесуалния кодекс  за  съставяне на   акт  за смърт  – 3 дела;  по 
чл.132, ал.1, т.2 от СК /лишаване от родителски права/ - 2 дела. 

През отчетния период на 2019 година са решени  11  граждански  дела, като 
през 2018 година прокурорите са взели участие в разглеждането на  21 
граждански дела, а през 2017 - при разглеждането на 20 граждански дела. 

 
Предявени искове от прокурор. 

          През отчетния период на 2019 год. не са подадени искове от прокурорите от 
РП – Монтана по реда на СК, ГПК, ТЗ и др.   
          През 2018 год. е подаден 1 иск от прокурор от РП – Монтана до РС – 
Монтана, с правно основание чл.132, ал.1, т.1 и чл.133 от СК – лишаване от 
родителски права, а през 2017 год. отново не са били предявени такива искове.  
           Статистиката сочи, че принципно броят на предявените искове от 
прокурора не е висок, като причините са комплексни – от една страна високата 
натовареност на прокурорите, във връзка с решаването на преписки; доклад от 
разследващите органи по наблюдаваните наказателните производства; 
произнасяне по същество по приключени досъдебни производства и явяване в 
съдебни заседания по наказателни дела, а от друга – липсата на законови 
предпоставки за предявяване на такива искове. Следва да се отбележи, че през 
последните години обществеността е запозната добре със своите права и законни 
интереси и гражданите адресират в повечето случаи своите претенции направо 
пред компетентните съдилища.  
 

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 2019 година са взели 

участие при разглеждане на 11 броя граждански дела, в общо проведени 15 
заседания, от които по чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация - 4 дела; 
установителни искове по чл.542 и следващи от Гражданско процесуалния кодекс  
за  съставяне на акт  за смърт –  3 дела;  по чл.132, ал.1, т.2 от СК /лишаване от 
родителски права/ -  2 дела. 
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При разглеждането на тези дела прокурорите са дали законосъобразни и 
обосновани становища, във връзка с постановяването на съдебните актове.  Във 
всички случаи становището на прокурора съвпада с решението на съда. 

Няма случаи граждански дела, провеждани с участието на прокурор, когато 
това е предвидено по закон, да са отлагани поради отсъствие на представител на 
прокуратурата.  

 
4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ на основание 

закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). 
Изпълнение на индивидуални и общи мерки във връзка с решенията на 
Европейския съд по правата на човека по дела срещу България. 

 
През отчетния период на 2019 год. прокурорите в РП - Монтана не са взели 

участия в дела по предявени искове срещу Прокуратурата на Република 
България, на основание чл.2, ал.1, т.3, пр.1 и пр.2 от ЗОДОВ, тъй като такива 
искове не са били подадени. 
         През предходната 2018 год. и 2017 год. прокурорите от РП-Монтана отново 
не са участвали в дела по ЗОДОВ, предявени срещу 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. 

През отчетната 2019 год. прокурорите от РП  - Монтана не са участвали в 
съдебни заседания по реда на ЗОПДИППД /отм.ДВ, бр.38/2012 год./ и нов 
ЗОПДНПИ, в сила от 19.11.2012 год. 

През  2018 год. и през 2017 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 2019 год. не са подавани протести, във връзка с 

постановени решения по граждански дела, по които са участвали прокурори. 
През предходните 2018 год. и 2017 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 2019 год. е подадено 1 уведомление  до 
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобито имущество /КПКОНПИ/, на осн.чл.25, във вр. с чл.108, ал.1 и сл. от 
ЗПКОНПИ, от страна на прокурорите от РП – Монтана. 
          През 2018 год. са били подадени 10 такива уведомления, а през 2017 год. 
отново не са били подавани уведомления до КПКОНПИ. 
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          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 изразявали 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. 

 
5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 
Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 
 
През  периода от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.  в РП- Монтана са 

получени за привеждане в изпълнение по лица общо 174 присъди и споразумения 
за изпълнение. През 2018 год. били получени за изпълнение присъди за 176 лица, 
а през 2017 год. – 222 лица.  Запазва се тенденцията за последните две години / с 2 
по-малко от предходната година/. 

От общо  получените за привеждане  в изпълнение на  присъди по лица – 174, 
наложените наказания са както следва: 
-  45 лица с наложено наказание  лишаване от свобода, представляващи-    
25,86%, което е по- малко от предходната година изразяващо се с 8,79%. 
-  79 лица с наложено наказание лишаване от права по чл.37, ал.1 НК, 
съставляващи – 45,40%, което е с 4% по- малко от  предходната година – 2018. 
- 55 лица с наложено наказание пробация -  31,61%, при 21,10% за 2018 год., 
което е повече с 10 % в сравнение с 2018 год.; 
- 12 лица с наложено наказание обществено порицание -   6,90%, при 2,84% за 
предходната година. 

Приведените в изпълнение присъди по лица за 2019 год. са 156 / при 163 за 
2018 год. и 185 за 2017 год./.  
 

години 

Присъди и 
спор.получени 

за 
изпълнение/по 

лица 

Наказание 
лишаване от 

свобода 

Наказание 
пробация 

Наказание 
лишаване 
от права 

Наказание 
обществено 
порицание 

   2019 174 45 55 79 12 

2018 176 61 37 87 5 

2017 222 74 73 78 11 
 

Получените за изпълнение съдебни актове през 2019 год. са с 2  по-малко от 
получените през 2018 год.  
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 В РП- Монтана продължава установената трайна практика на бързина при 
привеждането на присъдите в изпълнение, незабавно след получаването им от РС-
Монтана и тези, изпратени за изпълнение по делегация от другите прокуратури. 
Сравнението на данните за последните три години позволява да се направи извод 
за запазване на положителната тенденция за подобряване дейността на РП- 
Монтана по привеждането на получените съдебни актове с наложени наказания в 
изпълнение. 
        По отношение на осъдените и неоткрити лица, които за отчетната година са 
били 2 лица, същите са обявени за издирване, като по отношение на тях са 
издадени ЕЗА и наложени ПАМ.  
 
 Контрол по изпълнение на присъдите – по лица. Принудителни мерки. 

С оглед осъществяване на по – обстоен контрол, прецизност и пълнота на 
данните,  получените за изпълнение присъди се въвеждат в УИС. Попълват  се 
необходимите данни по отношение на осъдените лица и наложените наказания.  
При осъществяването на контрола от прокурорите по изпълнение на присъдите,  
своевременно се изготвят предложенията  по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК за 
извършване на групиране по смисъла на чл. 25, ал. 1, във връзка с  чл. 23,  ал. 1 от 
НК и постановените съдебни актове.  
         За 2019 год. били изготвени и внесени в съда 12 предложения по реда на 
чл.306 от НПК, като 10 от тях са  били уважени от съда. Едно предложение не е 
било уважено и 1 бр. предложение не е било разгледано до края на отчетния 
период. Прокурорите са участвали в 27 заседания/ с 3 повече от предходната 
година/ по общо 24 производства във връзка с изпълнение на наказанията.  
        По отношение на осъдените и неоткрити  лица – същите са обявени за ОДИ, 
като са издадени ЕЗА и наложени ПАМ. По отношение на осъдените лица с 
наложено наказание лишаване от свобода, което следва да се изтърпи ефективно, 
с оглед и ограничаване възможността им за напускане територията на България са 
изпратени искания до МВР за налагане на ПАМ, като такива се налагат от страна 
на Директора на ОД на МВР. 
         През 2019 год. били издадени 2 ЕЗА. По едната от тях лицето е било 
задържано. Освен него, от издадена през 2018 год. ЕЗА също е задържано едно 
лице, а друго лице е починало. 

Към момента незадържаните лица по изпратените присъди с наказание 
лишаване от свобода са 3 лица, включително и от предходни години.  
         В РП-Монтана стриктно се спазва Указанието на главния прокурор за 
дейността на прокурорите по привеждане в изпълнение на влезлите в сила 
присъди, с оглед недопускане на неоснователно задържане. Изпълнението на 
задълженията на прокурорите, осъществяващи дейност по изпълнение на 
наказанията по внасяне на предложения за групиране по реда на чл.306 НПК и 
участие в съдебни заседания по такива производства е от съществено значение за 
недопускане на неоснователно задържане над срока на лишаване от свобода по 
определените наказания /за отчетния период няма задържани лица на лишаване от 
свобода над срока на присъдата/.   
 През  отчетния период по реда на чл. 417 от НПК са постъпили 6 молби, по 
които прокурорите по надзора за изпълнение на наказанията са се произнесли със 
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съответния акт – на четири от лицата  е приспаднато времето на задържане, а на 
две - не е била уважена молбата им. 
 Постъпила е една молба по реда на чл. 415 от НПК – отлагане изпълнение 
на наказанието, като същата е била уважена. 
 
         Принудителни мерки. 
         През отчетния период за 2019 год.  в РП- Монтана са наблюдавани 46/ с 2  
по-малко от предходната година/ преписки за налагане на принудителни 
медицински мерки,  като от тях новообразувани са 42.  В съда са внесени 25 
предложения и искания, като 24 от тях са били разгледани и уважени 21 
предложения. Прекратени са 5 предложения от съда. 
         Прокурорите са участвали в  71 съдебни заседания /по дни/. 
         За  сравнение – през  2018 год. в РП- Монтана са били  наблюдавани 48 
преписки за налагане на принудителни медицински мерки,  като от тях 
новообразувани са били 46. В съда са били внесени през 2018 год. - 30 
предложения и искания, като 29 от тях са разгледани и  уважени 17 предложения. 
Прекратени са били 12 предложения от съда. Прокурорите са участвали в 62 
съдебни заседания /по дни/.Или през 2019 год. прокурорите са участвали в 9 
заседания повече. 
 През отчетния период са наблюдавани с 2 преписки по-малко от 
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. Като цяло не са срещани трудности по 
прилагането на реда за настаняване на психично болни в съответното заведение.  
 

Дейност по надзора за законност в местата за задържане и Пробация. 
По отношение на надзора за законност в местата за задържане, следва да се 

посочи, че от м. януари 2019 год. Сектор Арести при РСИН – Монтана бе закрит. 
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. 
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III. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ 
НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. СПЕЦИАЛЕН 
НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА 
НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ 
ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 

 
1. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ 

НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. 
Прокуратура на Република България и ВСС са изразили становище във 

връзка със силно удовлетворяващата положителна оценка за положените 
усилия и постигнатите от България устойчиви резултати. Отчетен е коректно 
приносът на Прокуратурата на Република България за значителния напредък и 
изпълнение на показателите, определени от ЕК. 

Прокуратура на Република България констатира подобряване на 
ефективността на наказателния процес, като резултат от промените в НПК и в 
изпълнение на препоръките в Независимия експертен анализ на Прокуратурата. 
Подчертан е същественият напредък като е предложено ако ЕС и ЕП одобрят 
това предложение, да отпадне за Република България  процеса по Механизма за 
сътрудничество и оценка. 

Прокуратурата ще продължи действията за пълното изпълнение на 
препоръките, като отново подчертава, че то е постижимо единствено при добро 
и конструктивно взаимодействие между всички институции. 

 
2. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА,  

ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И 
ТАКИВА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 

 За отчетният период от 01.01.2019 год. – 31.12.2019 год. в Районна 
прокуратура - Монтана  не са наблюдавани наказателни производства, взети на 
специален надзор, включително такива, наблюдавани от ВСС. 

За отчетният период от 01.01.2019 год. – 31.12.2019 год.  прокурори от  
Районна прокуратура - Монтана не са взели участие в съдебни заседания по 
наказателни дела от особен обществен интерес.  

ДП, образувани за корупционни престъпления. Решения на прокурора 
и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица.  

В Районна Прокуратура - Монтана през отчетния период  от 01.01.2019 
год. до 31.12.2019 год. са наблюдавани общо 40 досъдебни производства за   
корупционни престъпления, от които 14 са новообразувани, приключени 14  и 
останали неприключени 25. Решени от прокурор са общо 14 ДП, от които 4 са 
прекратени, 9 са внесени в съда/ шест обвинителни акта/ общо срещу 6 лица; 
три  споразумения срещу три лица. Осъдени са до момента 7  лица, а едно е 
оправдано. Едното ДП е изпратено по компетентност на друга прокуратура. 

Престъпления извършени от длъжностни лица с вероятен 
корупционен мотив. 
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  Общо наблюдавани производства от прокурори за отчетния период са 8, 
колкото е броят им и през предходната година,  като новообразувани са 3. 
Приключени са 2 ДП и 6 не са приключили. Общо решените досъдебни 
производства са 2 внесени съда с прокурорски акт, от които един обвинителен 
акт срещу 1 лице и едно споразумение срещу едно лице.  Осъдени са две лица, а 
едно е оправдано с влязла в сила присъда.  

Злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и 
престъпления на недлъжностни лица  с вероятен корупционен мотив  

През 2019 год. са наблюдавани общо 32 ДП, от които новообразувани са 
16, приключени са 12 ДП, а останалите не са решени. От приключените ДП 11 
са решени, като 4 са прекратени, а 7 са внесени в съда. От тях пет с 
обвинителен  акт срещу едно 5 лица и две споразумения с 2 лица. Осъдени са 5 
лица, няма оправдан. 

Престъпленията против политическите права на гражданите   
Общо наблюдавани са 3 ДП, които са новообразувани. Едно е приключено 

с внесено споразумение срещу едно лице с наложено условно наказание 
лишаване от свобода, едно не е решено, а третото дело е изпратено по 
компетентност на друга прокуратура.  

Присвоявания. 
По отношение на злоупотребата със служебно положение на длъжностни 

лица и престъпления  на недлъжностни лица  с вероятен корупционен мотив  
най-голям е процентът на присвояванията, като общо наблюдаваните 
досъдебни производства са 18, от които новообразуваните  досъдебни 
производства са  2. 
От тези дела 11  са   приключени, а седем не са.  Четири дела са прекратени и са 
внесени в съда 6 прокурорски акта,  от които 5 обвинителни акта и едно 
споразумение  срещу общо 6  лица. Осъдени са 4 лица с условно наказание 
лишаване от свобода.  Няма постановена оправдателна присъда.  
За престъпления по чл.201 от НК са наблюдавани 9 ДП,  от които 2 са 
новообразувани, 5 са приключени, а 4 не са приключени.  
За извършени престъпления по чл. 202 от НК са наблюдавани  9 ДП, към 
момента  6 са приключени, а  3  са неприключени. 

Общо стопански престъпления, както и престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителната система, престъпления против правосъдието,  
престъпления против народното здраве  и околната среда  не са наблюдавани  
към този раздел за отчетния период.  

Наблюдавани са 8 ДП за извършени документни престъпления, от които 3 
са новообразувани. По чл. 310 от НК е наблюдавано 1 ДП приключено с 
внесено споразумение срещу едно лице.  

За престъпления по чл. 311 от НК са наблюдавани 7 ДП, като от тях са 
новообразувани  3,  1 е приключило с внесено споразумение срещу едно лице, 6  
ДП  са неприключени.     
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Наблюдавани са 11 ДП за извършени престъпления по чл.312 от НК, които 
са новообразувани и не са приключени. 

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 евро фондове.  

Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС. 
През отчетният период няма наблюдавани  данъчни престъпления  и ДДС.  
Престъпления против стопанството. 
През 2019 год. са наблюдавани 19 ДП, като от 9 са новообразувани. 

Приключени са 14 ДП, остават неприключени 5 ДП. Решени са 13 ДП, от които 
едно е спряно, 8 са прекратени и 4 са внесени със споразумения срещу 4 лица. 
Осъдени са 4 лица с лишаване от свобода условно.  

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 01.01.2019 год. до  

31.12.2019 год. по Глава ХІ – Общоопасни престъпления, Раздел ІІІ – 
Престъпления против народното здраве наблюдаваните производства от 
прокурора са общо 89, като  по чл. 354а, ал.3 от НК са 75, по чл.354а, ал.5 от НК 
– 9 досъдебни производства, по чл. 354в,  ал.1 от НК –  4,  по чл. 354в, ал.5 от 
НК  -1 досъдебно производство.  

Новообразуваните по тази глава производства са 63 или с 8 повече от 
миналата година /45/. Приключени са 44 досъдебни производства, а 43 не са 
приключени, разследването по които продължава в законоустановените 
срокове.  От прокурора са решени общо 38 ДП при 39 досъдебни производства 
за миналата година, като по 1 досъдебно производство разследването е било  
спряно на основание неразкриване на извършителя на деянието. Прекратени са 
14 досъдебни производства. Прокуратурата е внесла в съда 21 акта, от които 3 
обвинителни  акта срещу 3 лица, 14 споразумения с 14 лица  и 4 предложения 
по чл.78А от НК за 4  лица. 
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Общият брой на наложените наказания са 19,  от които няма   ефективно 
лишаване от свобода, а на 10  лица е  било  отложено наказанието лишаване от 
свобода с изпитателен срок по чл.66 от НК. На 7 лица е било наложено 
наказание глоба с общ размер 5600 лв.   На 1 лице е наложено наказание 
Пробация. 

 
През 2019 год. е налице увеличаване на наблюдаваните досъдебни 

производства за извършени престъпления с предмет наркотични вещества и 
прекурсори общо 89,  като през 2018 год. са били  70, съответно  60 са били 
през 2017 год.  Увеличен  е  броят на решените такива от прокурора, респ. 
внесени в съда прокурорски акта и осъдени лица. За сравнение през 2019 год. са 
били внесени в съда 21 прокурорски акта, при 15 прокурорски акта за 2018 год. 
Престъпленията, свързани с наркотични вещества се разследват сравнително 
качествено и резултатно, като е запазена тенденцията от  предходните години 
като за 2018 и 2017 год. също  няма  оправдани лица.     

Дела за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора.  
През  2019 год. в Районна прокуратура Монтана са наблюдавани четири  

дела за трафик на хора, от които три са новообразувани. От тях 1 по чл. 159б, 
ал.1 от НК, същото е спряно, както и 3 по чл.159б от НК.  Две от 
производствата са приключили  и 2 са неприключени.   

 
Дела за престъпления, извършени от непълнолетни лица.  
През 2019 год. делът на наблюдаваните досъдебни производства срещу 

непълнолетни лица  е увеличен – 16 при  11 за 2018 год. и  22 за 2017 год.  
Новообразуваните досъдебни производства са 5 през 2019 год.  при 5 за 2018 
год.  

Приключени са 18 производства. Неприключени  производства няма.  
През отчетният период не е  вземана мярка за неотклонение задържане под 

стража по отношение на  непълнолетно лице.  
От прокурора са решени по същество общо 16  досъдебни производства. 

Прекратени са 6 досъдебни производства, като всички прекратени са на 
основание чл. 61 от НК.  

В съда са внесени 10 прокурорски акта срещу  11 лица.  Няма върнати от 
съда дела. В съда са внесени 5 обвинителни акта,  3 споразумения и 2 
предложения по чл.78а от НК.  

  

Наблюда 
вани 

Новообразу 
вани 

Приклю 
чени 

Решени 
Внесени 

в съд 
Осъдени 

лица 
Оправдани 

лица 

2019 89 63 44 38 21 18 0 

2018 70 45 42 39 15 16 0 
2017 60 44 37 23 14 17 0 
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Общо осъдените непълнолетни лица с влязла в сила присъда за отчетния 
период са 12. Наложените наказания по осъдителните първоинстанционни 
присъди са както следва: 1 наложено наказание лишаване от 
свобода/ефективно/; на 2  лица  било наложено наказание лишаване от свобода 
с изпитателен срок  по чл.66 от НК  и  на 9 лица е  наложено наказание  
обществено порицание. 

 

Година 2019 2018  2017 

Наблюдавани ДП              18 11 22 
Новообразувани ДП          5 5 11 
Осъдени лица                   12 3 9 

 
 По Глава ІІ - престъпления против личността –  през периода са 

наблюдавани 3 дела от тази категория. Едно от тях е новообразувано. Решени 
са три дела, от които едно е прекратено, едно е внесено с обвинителен акт и 
едно с предложение по 78а от НК. Осъдени са три лица, с наложено наказание 
Обществено порицание. 

По Глава V – престъпления против собствеността – общо 
наблюдаваните от прокурора досъдебни производства са 11, от тях по чл. 194 от 
НК – 4   производства,  по чл. 195 от НК – 6  досъдебно производство, по чл.197 
– 1,  по чл.198 от  НК - няма. 

  От прокурора са решени по същество общо 10 досъдебни производства. 
Пет са прекратени, а в съда са внесени 5 прокурорски акта, от които три 
обвинителни акта и две споразумение  срещу  5 лица. На 1 лице е било 
наложено наказание ефективно лишаване от свобода, на едно лице лишаване от 
свобода,което било отложено с изпитателен срок  по чл.66 от НК и на три лица 
Обществено порицание.  Няма оправдани лица. 

По Глава VIII от НК – престъпление против дейността на държавни 
органи и обществени организации 

През 2019 год. не е наблюдавано ДП от тази категория. 
По Глава Х от НК – престъпления против реда и общественото 

спокойствие – през отчетният период – 01.01.2019 год. – 31.12.2019 год. не са 
наблюдавани такива досъдебни производства. 

По Глава ХІ от НК -  общоопасни престъпления – през отчетният 
период в районната прокуратура са наблюдавани 4 досъдебни производства, от 
които две по чл.345 от НК, 1 по чл. 346 от НК и 1 по чл.354а от НК.  
Новообразувани са 2 досъдебни производства. Приключени са 4 досъдебни 
производства. Внесени в съда са три акта – един обвинителен акт, едно 
споразумение и едно предложение по чл.78а от НК. Осъдени са 4 лица, от тях 
на  едно лице е наложено наказание лишаване от свобода условно, а на 3 е 
наложено наказание обществено порицание. Едно дело е за  решаване от  
прокурора  в законовия срок.  
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През отчетния период е налице увеличение в деянията извършени от 
непълнолетни лица. Най-голям дял извършени престъпления от непълнолетни 
лица заемат престъпленията срещу собствеността - 11, докато общоопасните 
престъпления са 4  и бележат спад спрямо 2018 год. когато са били 8. Увеличен 
е  броя на  приключените  с   внасяне  в съда на акт  и осъдени непълнолетни 
лица.  

Разследването по досъдебните производства образувани срещу 
непълнолетни лица се извършва при непрекъснато взаимодействие и 
координиране на действията по разследването между наблюдаващият прокурор 
и разследващите полицай.  

Приоритет през 2020 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. 

 
 Преписки и ДП образувани по данни за упражнено насилие от 

служители на МВР. 
 През 2019 год. са образувани 5 преписки, от които една е решена. 

Наблюдавани са две ДП от предишен период, от които едно е решено – 
прекратено. Не са внасяни прокурорски актове в съда и няма осъдени или 
оправдани лица. 

 
 
 Насилие в местата за лишаване от свобода и задържане. 
През 2019 год. не са наблюдавани преписки и ДП във връзка със сигнали за 

упражнено насилие в места за лишаване от свобода или за задържане по реда на 
ЗМВР. 

 
 

IV. МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. 
 
В дейността на РП- Монтана съществен дял е свързан с международното 

сътрудничество по наказателни дела, осъществявано от прокурорите от региона 
с различни държави и особено със страни, членки на Европейския съюз. 
Прокурорите се съобразяват стриктно с разпоредбите на Европейската 
Конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси от 1959 год. /в сила 
за Република България от 15.09.1994 год./; Конвенцията от 29.05.2000 год. за 
взаимопомощ по наказателно-правни въпроси между страни-членки на ЕС /в 
сила от 01.12.2007 год./ и други приложими международни актове; 
разпоредбите на НПК и указанията на прокурорите от отдел 04 Международен 
при ВКП. 
          Прокурорите от РП-Монтана през отчетния период  са работили общо по 
19 преписки за международна правна помощ /, като  от тях 7 преписки са били 
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входящи, а 8 изходящи/, които са молби за правна помощ, 2 изходящи са 
издадени  ЕЗА и 2 лица са били задържани по ЗЕЕЗА. 
 

Издадени ЕЗА.  
През 2019 год.са издадени са две  ЕЗА, колкото са били  през 2018 год. и  

2017 год. За последните три години се запазва броя на издадените ЕЗА.   
Европейските заповеди за арест са били издадени по изпълнителни преписки и 
касаят осъдени с влезли в сила присъда лица на наказание лишаване от свобода. 
Използването на този правен институт води до бързото установяване и 
предаване на осъдени лица за изпълнение на присъди с ефективни наказания, а 
по отношение на обвиняемо лице – във възможно най-кратки срокове 
приключване на разследването, внасяне на делото за разглеждане от съда и 
осъждането с влязла в сила присъда на лицето с ефективно наказание, след 
което привеждане в изпълнение на същата. 

През 2019 год., както и в предходните отчетни периоди, прокурорите от 
РП - Монтана 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 

2019 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 длъжностното разписание от 01.01.2019 год. магистратите в РП – 

Монтана са 12 магистрати, както следва: 
административен ръководител – районен прокурор  - 1 щ. бр. 
зам. адм. ръководител – зам. районен прокурор   - 1 щ. бр. 
прокурор в РП        - 9 щ. бр. 
младши прокурор       - 1 щ. бр. 

1.2. Кадрова обезпеченост на съдебните служители.  
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Съгласно длъжностно разписание на съдебните служители в РП- Монтана, 
считано от 01.01.2019 год., била утвърдена щатна численост от 12 (дванадесет) 
съдебни служители, като съотношението на магистрати спрямо съдебни 
служители е 1:1. 

Всички утвърдени щатни бройки за магистрати и съдебни служители са 
заети.   

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

РУ- Монтана на адрес: ул. Марин Дринов №2, ет. 4, съгласно Решение по т. 65 
от Протокол № 27/7.07.2016 год. на Пленума на ВСС. Ползваните от прокурори 
и съдебни служители работни помещения са твърде недостатъчни, като за 
решаването на проблема бе направено предложение до Прокуратура на 
Република България – Главен прокурор, както и за ремонтирането на 
ползваните до момента помещения, така и за предоставяне на допълнителни 
помещения, ползвани от Сектор Арести. Предложение бе уважено и с Решение 
от 27.06.2019 год. Пленума на ВСС упълномощи представляващия ВСС да 
отправи искане до министър на регионалното развитие и благоустройство за 
безвъзмездно предоставяне за управление на ВСС на недвижим имот – 
публична държавна собственост, представляващ трети етаж на 
административната сграда на ул. „Марин Дринов“ №2.  

Административна дейност. 
Административния ръководител издал 189 заповеди, свързани с 

цялостната дейност на Районна прокуратура Монтана.  
През 2019 год. били направени 12 атестации на съдебни служители.  
През отчетния период били изготвени 27 анализи и доклади, свързани с 

дейността на РП-Монтана, 4 становища и 171 справки.  
Административния ръководител на РП-Монтана изготвил три 

предложения по ЗСВ. 
2. Обучения на магистрати и съдебни служители 
През отчетния период прокурори и съдебни служители от РП-Монтана  са 

участвали в шестдесет и осем семинари, конференции и обучения.  
3. Дисциплинарни наказания. Контролно-ревизионна дейност. 
През 2019 год. са проведени дванадесет проверки за системно неспазване 

на сроковете, предвидени в процесуалните закони, потвърдено от ПК на ВСС и 
две дисциплинарни производства на съдебен служител, като по едното било 
наложено дисциплинарно наказание Забележка.  

През 2019 год. бе извършен от одитен екип от Звено Вътрешен одит одитен 
ангажимент за даване на увереност в РП-Монтана с цел: Оценка на 
съществуващите контролни механизми, правила и процедури в съответствие с 
нормативните актове, регулиращи финансовата и административната дейност. 
След приключване на одита бе получен одитен доклад с конкретни препоръки, 
които бяха изпълнени в указания срок. 
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През 2019 год. бяха извършени четири проверки във връзка с издадени 
заповеди на Окръжна прокуратура - Монтана. През 2019 год. са извършени и 
четири тематични ревизии от Апелативна прокуратура – София, като след 
получаване на докладите на проверяващите, същите са били сведени до 
знанието на прокурорите и предприети незабавни мерки за изпълнение на 
дадените препоръки.  

 
VI. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ. 

1. Обем на прокурорската работа по Статистическа таблица № 5, 
съобразно Указанието за организация на информационната дейност на 
ПРБ 

 
Общият обем на прокурорската дейност през 2019 год. е 18 529,  която 

цифра се формира от сбора на прокурорските актове внесени в съда, които са 
332, броя на участията в съдебни заседания – 581 и броя на други прокурорски 
актове и дейности по видовете надзори – 17 616.  

Общият брой на постановленията и актовете по следствения надзор били 
14 606. Прокурорските актове по преписките били 3 063. 

През отчетният период били изготвени 6 146 искания и постановления за 
продължаване на срока на разследването. 

В периода били изготвени 300 искания до РС - Монтана по реда на чл.159а 
от НПК и две искания за използване на СРС. 

Общият брой искания до РС - Монтана са 105, в които се включват 
искания за вземане на мерки за процесуална принуда спрямо обвиняеми и за 
одобрение на извършени процесуално-следствени действия при условията на 
неотложност. 

През 2019 год. били направени 37 самоотводи. Изготвени били 3 374 
постановления за даване на указания по разследването по реда на чл.196 от 
НПК и  36  постановления по чл.229, ал.3 от НПК.  

През 2019 год. прокурорите и служителите са дежурили през всичките 365 
дни. 

Средната натовареност на прокурор от РП- Монтана през 2019 год. била 
1884.9,  формирана от общият брой прокурорска дейност разделена на реално 
работилите прокурори през периода 9,83. 

През отчетният период прокурорите от РП- Монтана са взели участие в 
обучителни мероприятия на следните теми: 

1. Домашно насилие - правни и психологически аспекти; 
2. Европейска заповед за разследване; 
3. Обучения на експерти, разследващи престъпления и злоупотреби в 

киберпространството. 
4. Политически аспекти при работа по наказателни производства за 

престъпления против политическите права на гражданите и други 
престъпления, свързани с изборния процес; 
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5. Престъпления против политическите права на гражданите; 
6. Трафик на хора по смисъла на чл.159а-159г от НК;. 
7. Представяне на неверни сведения или затаяване на такива по 

смисъла на чл.248а  от НК;. 
8. Престъпленията по чл.279 – 281 от НК; 
През отчетният период съдебните служители от РП- Монтана са взели 

участие в обучителни мероприятия на следните теми: 
1. Защита на класифицираната информация в съдебната система"; 
2. Работа в УИС-3 и справочен модул Oracle BI 
3. Обучение за съд. администратори, гл. счетоводители и служители, 

ангажирани с адм. Дейност; 
4. Управление на съдебната администрация в ПРБ; 
5. Защита на личните данни в съдебната система; 
6. Анализ на проблеми при интегриране на информацията между 

УИС-3 и ядрото на ЕИСПП 
 

 
Сравнителен анализ за натовареността по броими показатели 
Във връзка с изготвяне на сравнителен анализ за натовареността по 

броими показатели спрямо Правилата за измерване на натовареността на 
прокурорите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и 
следовател, приети с решение на ВСС по протокол № 60 от 11.12.2014 год. и 
въведени в Прокуратура на Република България от 01.01.2015 год. от една 
страна и посочената натовареност в статистическите таблици, изготвяни въз 
основа на Указанието за организация на информационната дейност в ПРБ, 
утвърдено със заповед № ЛС-1985/30.05.2014 год., изм. и доп. със заповед № 
РД-02-17/27.06.2019 год.  на главния прокурор, се констатира следното: 

 
Общ обем на прокурорска дейност: 

 
РП Монтана 

Табл. 5 На ВСС 
18 529 17 369 

 
По отношение на общия обем на постановете актове по следствения 

надзор е налице разлика от 6,26 %. Съгласно Методиката на ВСС са отчетени 
17 369,  докато натовареността в Таблица № 5 показва 18 529.   

Причините за формираната разлика са различните критерии, които се 
прилагат при двете методики, като например в Методиката на ВСС не се 
отчитат в К29 на Таблица 5. Актуализиран обем на дейността на 
прокуратурите и следователите прокурорските актове по международна 
правна помощ, с които наблюдаващия прокурор в възложил извършването на 
превод от и на чужд език; в К41 не се отчитат постановленията на прокурора 
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по чл. 59 НК с които отказва да зачете дни, а само онези с които зачита дни; в 
К53 освен инспекторските проверки по методиката на ВСС се отчитат и 
дисциплинарните производства, които в статистическите таблици не се 
натрупват в посочената колона и други. 

По отношение на общия брой актове по следствения надзор е налице 
разлика от 3,38 %, като актовете в Таблица 5 са 14606, а по Правилата на ВСС 
14 112.  

 
Обем по постановени актове по следствения надзор: 

 
РП Монтана 

Табл. 5 На ВСС 
14606 14112 

 
Наблюдава се минимална разлика в отчетените прокурорски актове по 

двете методики по отношение на обема на общия брой актове по всички 
надзори от 0,59 %. 

 
Обем по общо актове и дейности по всички видове  надзори: 

 
РП Монтана 

Табл. 5 На ВСС 
14820 14908 

 
При участията в съдебни заседания е налице пълно съответствие по двете 

методики на отчитане. 
 

Обем по участия в съдебни заседания: 
 

РП Монтана 
Табл. 5 На ВСС 
581 581 

 
При обемът на отчетените други дейности, включително 

административната е налице разлика от 28 %. 
 

Обем по други дейности, вкл. административна: 
 

РП Монтана 
Табл. 5 На ВСС 

2796 2300 
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Съществената разлика в повечето показатели се дължи на факта, че по 
Правилата на ВСС не се отчитат редица параметри, включени в 
статистическите таблици (Табл. 5), като например брой дежурства, брой 
справки както по прокурорска, така и по административна дейност, вкл. по 
кадрови и финансово-счетоводни въпроси и др.  

Уеднаквяването на показателите по двете методики би намалил разликата 
в отчитане на обобщените показатели.  

 
 

РАЗДЕЛ  VI 
 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МОНТАНА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНИЯ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ 

 
 1. Състояние и организация на дейността по административно - 

съдебния надзор и по надзора за законност по прилагането на закона в 
Районна прокуратура - Монтана. 

 1.1. Кадрово обезпечаване, квалификация на прокурорите, 
натовареност по видове надзори и средно  на един прокурор. 

 Със заповеди на Административния ръководител на Районна 
прокуратура - Монтана са определени двама прокурори, които осъществяват 
дейността по надзора за законност в защита на обществения интерес и правата 
на гражданите, а именно прокурор Пепа Йорданова и прокурор Никола Ставрев 
/до края на м. юни 2019 год. - мл. прокурор Светлана Димитрова/. Създадена е 
необходимата за ефективна работа организация. Реално по надзора през 
отчетната 2019 год. са работили двама прокурори, като прокурор Пепа 
Йорданова е осъществявала дейността по надзора за законност през цялата 2019 
год., мл.прокурор Светлана Димитрова - от м.януари 2019 год. до края на м.юни 
2019 год., а прокурор Никола Ставрев - от 21.08.2019 год. до края на 2019 год. 

Средната натовареност на един прокурор по надзора за законност е била 
5.9. За 2018 год. средната натовареност на един прокурор по надзора за 
законност е била 4.9, а през 2017 год. - 8.8. 

Прокуратурата е извършвала контрол над работата на кметовете и 
общинските администрации в образуваните за целта 4 преписки, съответно за 
Общините Монтана, Бойчиновци, Георги Дамяново и Чипровци. През 2019 год. 
прокурорите от МРП, отговарящи за административния надзор, са посетили 
едно обучение, свързано със задачите по надзора, проведено на 14.06.2019 год. 

1.2 Проблеми при прилагането на законовата и подзаконовата 
нормативна уредба и предложения за законодателни промени. 

При осъществяване на дейността си прокурорите от Районна прокуратура 
- Монтана не са срещнали проблеми при прилагането на законите и 
подзаконовите нормативни актове.  
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2. Дейност на административния отдел при Окръжна прокуратура - 
Монтана по административно-съдебния надзор за законност на 
административните актове.  
           През 2019 год. прокурорите от Районна прокуратура – гр. Монтана не са 
участвали в съдебни заседания по административни дела. 

3. Дейност на Районна прокуратура - Монтана по надзора за 
законност. 

3.1. Създадена организация на работа по надзора за законност, обем и 
основни области, в които е осъществяван надзора за законност през 2019 
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  10  преписки, като 
дейността на Кметовете на общини и Общинските съвети са контролирани в 
образуваните за целта 4 преписки, съответно за общините Монтана, 
Бойчиновци, Георги Дамяново и Чипровци.  

По искане на граждани и организации има образувани 3  преписки, а по 
инициатива на прокурор - 7 преписки. Всички десет преписки са решени по 
същество в законоустановения срок. 

През 2018 год. са образувани общо 9 преписки по надзора за законност, 
всички от които са образувани по инициатива на прокурор.  

През 2017 год. са образувани общо 15 преписки по надзора за законност, 
всички от които са образувани по инициатива на прокурор. 

През 2019 год. се забелязва понижение на броя на образуваните преписки 
по надзора в сравнение с 2017 год. и леко увеличение на броя на образуваните 
преписки по надзора в сравнение с 2018 год. 

 През 2019 год. Районна прокуратура-Монтана е проверила 658 решения 
на Общинските съвети, като не е установила предпоставки за намеса. 

През 2018 год. проверените актове на Общинските съвети са били 775, а 
през 2017 год. - 667. 
        Работата на прокурорите беше насочена към контролиране 
законосъобразността на актовете в дейността на местните органи на власт и 
управление. Бяха извършени проверка за дейността на общините, свързана със 
строежите в подопечната им територия, които поради естественото износване 
или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, 
негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за 
възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не 
могат да се поправят или заздравят,а също така и за управление на отпадъците 
на територията на четирите общини. Продължи контролът върху дейността на 
органите по настойничество и попечителство. 
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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 от Закона за 
съдебната власт Районна прокуратура - Монтана е извършила общо 6 проверки. 
          Отделно от това бяха образувани общо 2 преписки по чл.145, ал.1, т.3 от 
ЗСВ, отразяващи извършените проверки, съответно за строежите в подопечната 
територия, които поради естественото износване или други обстоятелства са 
станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, 
застрашени са от самосрутване,създават условия за възникване на пожар или са 
вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или 
заздравят, а също така и за управление на отпадъците на територията на 
четирите общини. 

Текущо са предоставяни и проверявани наредбите на общинските съвети 
по чл. 8, ал. 2 от ЗОС относно придобиване на право на собственост и на 
ограничени вещни права,  за предоставяне за управление,  под наем и за 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Не са установени 
нередности и не се налага намесата на Прокуратурата. 

3.3. През отчетният период прокурорите, работещи по надзора за 
законност постоянно са следили за сигнали за незаконосъобразни 
административни актове, оповестени в средствата за масова информация. Не са 
установени такива и не се е налагала намесата на Прокуратурата.   
         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 са изготвени три протеста, по актове на 
общински съвети. В периода от депозирането на протестите да разглеждането 
им в Административен съд - Монтана  съответните общини отмениха своите 
решения и Съдът прекрати производствата, с което целта на Прокуратурата бе 
постигната. 

Липсват предложения, по реда на чл. 145, ал.1, т. 6 от ЗСВ. 
През 2019 год. от Районна прокуратура - Монтана не са изготвяни 

предложения за възобновяване на административни производства по реда на чл. 
102 връзка с чл. 99, т.1 от АПК .  

По образуваните и водени 10 преписки по надзора за законност са 
установени общо 2 закононарушения, като е образувано едно досъдебно 
производство по материали от преписките по административния 
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надзор.Същото е прекратено с постановление на наблюдаващия прокурор 
поради липса на престъпление. 

От страна на Окръжна прокуратура Монтана непрекъснато се 
осъществявана ръководно - контролна дейност. 
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РАЗДЕЛ VI. 
 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 
СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020  ГОД., ПРИЕТА С 
РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ 10/05.03.2015 ГОД., 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.  

Дейностите, касаещи РП – Монтана, в тази връзка са свързани с 
утвърждаване на практиката за провеждане на срещи по места както с 
административни ръководители и действащи магистрати, така и с граждани и 
неправителствени организации. В тази връзка е създадена организация за прием 
на граждани от страна на административния ръководител на РП- Монтана в 
съответствие с Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със заповед 
№ РД-02-29/31.10.2016 год., изм. и доп. със заповед № РД-02-05/01.02.2019 год.  
на главния прокурор. 

Във връзка с Медийната стратегия на съдебната власт РП- Монтана 
спазва специфичните законови изисквания за дейността на държавното 
обвинение, като предоставянето на информация на медиите се извършва при 
спазване на Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на 
класифицирана информация, Закона за защита на личните данни, Закона за 
съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, както и с разпоредбите на 
Конституцията относно основните права на гражданите.  

На основание т.9 от Правилата за медийна комуникация в ПРБ, утвърдени 
със заповед № РД-02-9/24.03.2015 год., изм. и доп. със заповед № РД-02-
08/12.04.2019 год. на главния прокурор и указанията в тази връзка говорител на 
РП- Монтана е прокурор в ОП - Монтана, на който се предоставя ежеседмично 
информация за внесените в съда обвинителни актове, сключени споразумения 
за решаване на наказателни производства, внесени предложения за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание, внесени в съда искания за вземане на мярка за процесуална принуда, 
внесени протести, влезли в сила присъди и издадени ЕЗА.  

През отчетния период не била предоставяна информация за медиите от 
административния ръководител на РП -  Монтана, включително за дейността на 
Районна прокуратура – Монтана. Информация за движението на преписките и 
делата се предоставя от наблюдаващите прокурори при съгласуване с 
административния ръководител. Предоставянето на информация със засилен 
медиен и обществен интерес се съгласува с говорителя на ОП-  Монтана в 
съответствие с т. 11 от Правилата за медийна комуникация в ПРБ. 
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РАЗДЕЛ  VII. 

 
ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА РП МОНТАНА ПРЕЗ 2020 ГОД. 

 
Приоритетите през 2020 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. 

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 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. 
 
 
24.01.2020 год.                                              АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ: (п) 
гр. Монтана                                                   РАЙОНЕН  ПРОКУРОР   
                                                                                                     /Г.БАЙЧЕВ/  


