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

програма на Инспектората към ВСС за 2013г. и заповед № ПП-01-

98/10.10.2013г. на главния инспектор.  

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любомир 

Георгиев и експерти Маргарита Борисова и Ана Рачева.  

 Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика. Предходната комплексна планова проверка на 

Районна прокуратура Тетевен е извършена от Инспектората към ВСС през  

2008г., а през 2011г. е извършена контролна проверка на прокуратурата. 

Настоящата проверка обхваща периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г., 

01.01.2012г. - 31.12.2012г.  и  01.01.2013г. - 30.06.2013г.  Нейна допълнителна 

цел е  непосредствено да бъде установено изпълнението на препоръките, 

дадени от ИВСС в  Акта за резултати от предходните проверки. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишните  отчетни  доклади  на Районна прокуратура Тетевен за 

2011г., 2012г. и първото полугодие на 2013г., на предоставените от РП 

Тетевен  4 бр. справки за проверявания период, относно: организацията на 

административната дейност на прокуратурата /справка № 1/, организацията 

на образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на 

образуването и движението на досъдебните, бързи и незабавни производства 

/справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/. Справките 

съдържат информация за основните показатели, по които се извърши 

проверката. 

 

КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност. 

 

               Общ брой прокурори: 5 
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 - от тях работили през проверявания период: 5 

 - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец - един 

/прокурор Петър Димитров е отсъствал през 2011г. общо 31 работни 

дни, а през 2012г. общо 51 работни дни , поради временна 

неработоспособност/. 

            

           Незаети щатни бройки за прокурори - няма. 

 Администрация - общ брой служители - 6. 

 

2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

          КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата  

 От тях: 

          Водени на основание ПОДАПРБ  

- Входящ дневник „Преписки и дела”; 

- Входящ дневник „Следствен надзор”; 

- Входящ дневник „Административен”; 

- Изходящ дневник; 

- Книга на внесени в съда обвинителни актове и предложения за 

споразумения ; 

- Азбучник към книгата на внесени обвинителни актове и предложения 

за споразумения; 

- Книга за изпълнения на присъдите; 

- Азбучник към книгата по изпълнение на присъди; 

- Книга за предложения за принудително лечение; 

- Книга за Дела на специален отчет; 

- Книга за Спрени дела срещу неизвестен извършител; 

- Книга на Върнати дела за доразследване; 

- Книга на задържаните лица; 

- Дневник - описна книга на веществените доказателства по досъдебни 

производства от разследващ орган  съгласно ПОДАПРБ; 

          -Дневник Специален и регистрационен на веществените доказателства  

по чл.95 и 96 от ПОДАПРБ /по досъдебни производства  когато 

разследването се извършва от прокурор/; 

- Азбучник на обвиняеми лица; 

- Азбучник на тъжители; 

- Заповедна книга; 
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- Разносна книга; 

           -Регистър за дадени препоръки от външни и вътрешни одитори и други 

контролни органи; 

           -Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПРКИ подадени от служители 

в РП-Тетевен; 

- Ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията на 

контролните органи по спазване трудовото законодателство; 

- Книга за водене на отчет на печатите; 

- Касова книга; 

- Инвентарна книга. 

 

Водени по указание на ВКП:    

          -Дневник „Лица срещу които има образувани и се водят две и повече 

досъдебни производства”; 

- Дневник „Спрени дела срещу известен извършител” ; 

- Дневник  „КУИППД”; 

- Дневник”Оправдателни присъди”; 

- Дневник за изходящите документи по ЗЕС; 

- Дневник „Входящи и изходящи молби за правна помощ и ЕЗА”; 

- Дневник за входящите документи по ЗЗКИ; 

           - Регистър за получените устни запитвания по Закона за достъп до 

обществена информация; 

- Регистър за постъпилите писмени заявления по закона за достъп до 

обществена информация; 

- Книга за положения допълнителен труд; 

- Регистър на вещите лица; 

-Книга за инструктаж по безопасност,хигиена на труда и 

противопожарна охрана; 

           - Регистър на актовете за заемане на длъжност,актове за изменение на 

актовете за заемане на длъжност,трудовите договори и допълнителни 

споразумения. 

 

 Водени по собствена преценка:             

- Книга „Поща”; 

- Дневник „Устни оплаквания”; 

- Дневник на получените кочани; 

- Дневник на представените болнични; 

- Регистър на трудовите злополуки. 
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Воденето на основните книги, регистри и дневници се проследи при 

извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   на   дейността   по   водене   на   статистиката.  

  

          Съобразно Указание изх. № 301/2007г., изм. и доп. с Указание № И-

283/2008 на Главния прокурор на Република България, в Районна 

прокуратура Тетевен се изготвят ежемесечни, двумесечни и др. периодични  

справки по указание на по-горестоящите прокуратури и ВКП. Данните се 

отчитат и попълват на всяко тримесечие, шестмесечие и деветмесечие в 

електронни таблици, които се изпращат за обобщаване в ОП Ловеч. 

  

          ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 

 Правни програми - АПИС 

          Деловодни програми - УИС, предоставена от ВКП.  

   

 АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата. 

 

 Дейността на прокуратурата се отчита чрез изготвяне и изпращане на 

справки и анализи, статистически таблици и доклади. 

  

 Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

Със Заповед № 16/02.03.2011г. на административния ръководител, във 

връзка с вътрешните правила за съхраняване на ВД е определен съдебен 

деловодител за лице, отговарящо за съхранението на ВД в РП Тетевен. 

  Веществените доказателства в Районна прокуратура гр.Тетевен се 

съхраняват в специално обособен шкаф. Същите се приемат с разписка от 

определен служител и се описват в  дневник-описна книга. Водят се два 

дневника. След произнасяне със съответен прокурорски акт, веществените 

доказателства се предават в РС-Тетевен, връщат се на органа на разследване 

или на собственика, или се предават на административно-наказващия орган. 

Предаването става чрез разписка или приемо-предавателен протокол. 

 Със заповед № 4А/23.01.2009г. на административния ръководител на РП 

Тетевен е назначена постоянно действаща комисия за ежегодна проверка на 

веществените доказателства.   
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Описването, съхранението, връщането и унищожаването на 

веществените доказателства се извършва в съответствие с разпоредбите 

на ПОДАПРБ.  

Не е създадена  организация за спазване разпоредбата на чл.110,ал.5 

от НПК, а именно,  парите и другите ценности, иззети като веществени 

доказателства, да се предават за пазене в търговска банка, обслужваща 

държавния бюджет, или в  Българската народна банка.  

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата 

 

На основание Заповед № 39/12.10.2007 г. на районния прокурор на РП 

Тетевен - Вена Стефова, в съответствие със Заповед № ЛС-6185/12.09.07 г. 

на главния прокурор /отм./ и Заповед № ЛС-6310/02.10.07г. на заместник-

главния прокурор /отм./, е бил въведен за работа в РП Тетевен софтуерния 

продукт „Law Choice”, считано от 15.10.2007г. и е регламентиран редът, по 

който да бъдат разпределяни преписките и делата между прокурорите в РП 

Тетевен, при спазване на случайния принцип. С тази заповед са определени 

осем групи преписки и натовареността в проценти на прокурорите в 

отделните групи. Разпоредено е в една от групите да се включи само 

районният прокурор Стефова със 100%  натовареност, а в останалите 7 групи 

тя да бъде с натовареност 80%. Всички останали прокурори - Кънчева, 

Пончев, Вълчев и Димитров да бъдат със 100% натовареност в седемте 

групи. Тази заповед за случайно разпределение не е променяна от новия 

административен ръководител Николай Пончев, след встъпването му в 

длъжност.  При разговор с него, същият заяви, че не се налага промяна, тъй 

като процентната натовареност на административния ръководител е била 

вече определена и на практика тя продължава да действа и за новия 

административен ръководител. 

Проверяващият екип счита, че горното е в противоречие с 

отменените заповеди на главния и зам. главния прокурор и на действащата 

към момента Заповед № 36/09.01.2012г. на главния прокурор. В тях е 

указано, че административните ръководители следва да определят групите 

преписки, които ще се разпределят с програмния продукт, прокурорите 

между които ще се разпределят преписките в отделните групи, както и 

процента на натовареност на всеки прокурор в отделните групи. При 

промяна в параметрите на програмата се изготвя нова писмена заповед от 

административния ръководител. В случая е налице промяна в процента  

натовареност на прокурор Пончев, след встъпването му в длъжност като 

административен ръководител, което налага и изготвянето на нова 
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писмена заповед. Отделно от това, в действащата към момента на 

проверката от ИВСС заповед за случайното разпределение не са включени 

всички надзори. Установи се, че дейността по изпълнение на наказанията и 

другите принудителни мерки се осъществява само от  районния прокурор, а 

в негово отсъствие от зам. районния, но това обстоятелство не е отразено 

в заповедта за случайното разпределение.   

Непосредствено след извършване на проверката от ИВСС, 

административният ръководител на РП Тетевен Николай Пончев е 

издал заповед № 1218/18.10.2013г. във връзка с изпълнение на заповед № 

36/09.01.2012г. на главния прокурор. С тази заповед посочените по-горе 

пропуски са отстранени и реда за прилагане на случайния принцип на 

разпределяне на преписките и делата в прокуратурата, е в пълно 

съответствие с действащата заповед на главния прокурор. 

Протоколите от случайното разпределение се съхраняват в отделна 

папка. Във връзка с констатациите от доклада на АП Велико Търново за 

извършена тематична проверка в РП Тетевен и необходимостта от 

подобряване на организацията по прилагане принципа на случайното 

разпределение на преписките и делата, е издадена Заповед № 

100/17.12.2012г. на Районния прокурор на РП Тетевен. В изпълнение на 

заповедта, след тази дата, преписките на прокурорите се връчват с  

резолюция на административния ръководител, след разпределянето им на 

принципа на случаен подбор. Връчването става срещу подпис на съответния 

прокурор, като се отразява  и датата. Препис от протокола за разпределение 

на случаен принцип се прилага към преписката.  

   

5.Заповеди и разпореждания  на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата за първото полугодие на 2013г.-

84. 

 - по указание на Главния прокурор - 6 

   - по собствена преценка - 78 

  

 Проверени бяха всички заповеди и разпореждания на административния 

ръководител, издадени през проверявания период, свързани пряко с 

ръководството на дейността на прокуратурата. Тези заповеди се връчват 

срещу подпис. Срещу подпис прокурорите от РП Тетевен се запознават и с 

указанията на горестоящите прокуратури. 

 Със Заповед № 57/02.08.2010г. на административния ръководител на РП 

Тетевен, е разпоредено на прокурорите два пъти дневно да проверяват 

служебната си  електронна поща и своевременно да се запознават с 

постъпилите в нея писма, разпореждания, заповеди и указания. След 
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запознаване с информацията, същите  се считат за уведомени и  следва да 

предприемат необходимите действия за изпълнение на дадените указания. 

    

През проверявания период няма наложени наказания от 

административния ръководител, няма предложения за поощрения и 

предложения за налагане на дисциплинарни наказания. 

 

           6.Извършени проверки 

          

           Проверяващият екип от ИВСС  изиска докладите за резултатите от 

извършената комплексна ревизия от ОП Ловеч на дейността на РП Тетевен за 

периода 01.01.2011г.-31.12.2011г., както и извършената от АП Велико 

Търново тематична проверка в РП Тетевен по организацията на деловодната 

дейност, документооборота и контрол на коректността на въвежданите данни 

и деловодни записвания в УИС.    

 В доклада на ОП Ловеч от комплексната ревизия е отразено, че 

дейността на РП Тетевен е на добро ниво и няма основание за даване на 

препоръки за отстраняване на недостатъци. Проверяващият екип от ИВСС не 

споделя това становище. При съпоставяне на обективните данни и 

констатациите, направени в доклада, с установените факти и 

обстоятелства от екипа на Инспектората към ВСС се констатира, че 

голяма част от допусканите пропуски в работата на РП Тетевен не са 

отразени от прокурорите от ОП Ловеч, извършили ревизията. 

 

             

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

           1.ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през първото полугодие на 2013г. 

- 268 /през 2012г. - 737 и през 2011г. - 870/. От тях през през първото 

полугодие на 2013г. : 

-  новообразувани -244 /през 2012 г. - 713 и през 2011г. -813/; 

          - образувани в предходни периоди: първото полугодие на 2013г. - 24 

/през 2012 г. - 24 и през 2011г.- 57/; 

          2. РЕШЕНИ - през първото полугодие на 2013г г. - общо 266 /през 

2012 г. - 742 и през 2011г. - 903/. От тях:  

 2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство 
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през първото полугодие на 2013г общ брой - 157 /през 2012г. - 344 и през  

2011г. - 462/.  От тях: обжалвани през първото полугодие на 2013г.- 16 

постановления, от  които 11 са потвърдени, отменени – 5; през 2012г. 

обжалвани - 37, потвърдени 31 и отменени 6; през 2011г. обжалвани - 44, от 

които 39 са потвърдени и отменени - 5. 

 2.2.Образувани досъдебни производства: през първото полугодие на 

2013г. - общо 254, през 2012г. - 539 и през 2011г. - 569. 

 2.3.Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки № И 89/ 

10.03.2011г./ - през първото полугодие на 2013г. са общо 35, през 2012г. - 66 

и през 2011г. - 65.  

 2.4.Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция № И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата. - през първото полугодие на 

2013г.- 26, през 2012 г. - 66 и през 2011г. - 83. 

 2.5.Преписки, изпратени за предварителна проверка - през първото 

полугодие на 2013г. са общо 113, през 2012г. - 238  и  през 2011г. - 342. 

 2.6.Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция № И 89/10.03.2011г./ - през първото 

полугодие на 2013г.-2, през 2012г.-9 и през 2011г.-17. 

   

          На случаен принцип бяха проверени преписки, приключили с 

постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, които са 

били обжалвани и отменени, както следва:  

 

Пр.пр. № 786/2011г. по описа на РП Тетевен, наблюдаващ прокурор 

П. Димитров. Преписката е образувана по постъпила в РП Тетевен жалба на 

28.07.2011г. С писмо от 08.08.2011г. е изпратена за проверка на РУП Тетевен, 

като е определен срок за извършване на проверката - 15 дни. На 27.09.2011г. 

преписката е върната в РП Тетевен. С постановление от 04.10.2011г. е 

отказано образуване на досъдебно производство. В постановлението е 

указано екземпляр от същото да се изпрати на тъжителката, както и че 

подлежи на обжалване в ОП Ловеч. При проверка в куриерския дневник се 

установи, че няма данни това постановление да е било изпращано. С 
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постановление от 21.03.2012г., след извършена служебна проверка по пр.пр. 

№ 587/2011г. по описа на ОП Ловеч постановлението на РП Тетевен е 

отменено. Разпоредено е извършването на допълнителна проверка в 

едномесечен срок, при която да се изпълнят дадените указания. Преписката е 

върната в РП Тетевен на 26.03.2012г. С писмо от 28.03.2012г. е изпратена от 

РП за допълнителна проверка, като е определен срок от 20 дни. Преписката е 

върната в РП Тетевен на 25.04.2012г. С постановление на прокурор 

Венцислав Вълчев от 04.05.2012г., деловодно изведено на 16.05.2012г., 

отново е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. 

Разпоредено е екземпляр от постановлението да се изпрати на 

тъжителката. При проверка в куриерския дневник се установи, че и това 

разпореждане на прокурора не е изпълнено /постановлението не е изпращано 

на адресата/. 

Пр.пр. № 7856/2012г. по описа на РП Тетевен, наблюдаващ 

прокурор Н. Пончев. Преписката е образувана по постъпила в РП Тетевен 

жалба на 30.08.2012г. /жалбата липсва в наблюдателната преписка/. С писмо 

от 04.09.2012г. е изпратена за проверка на РУП Тетевен, като е определен 

срок за извършване на проверката от 10 дни. На 25.09.2012г. преписката е 

върната в РП Тетевен. С постановление от 04.10.2012г. е отказано образуване 

на досъдебно производство. В постановлението е указано екземпляр от 

същото да се изпрати на заинтересованите лица, както и че подлежи на 

обжалване в ОП Ловеч. При проверка в куриерския дневник се установи, че 

няма данни това постановление да е било изпращано. На 14.11.2012г. 

преписката е изпратена в ОП Ловеч, по повод постъпила жалба срещу 

постановлението. С постановление от 22.11.2012г. по пр.пр. № 2072/2012г. по 

описа на ОП Ловеч постановлението на РП Тетевен е отменено. Разпоредено 

е извършването на допълнителна проверка, при която да се изпълнят 

дадените указания. Преписката е върната в РП Тетевен на 27.11.2012г. С 

писмо от 29.11.2012г. е изпратена от РП за допълнителна проверка, като е 

определен срок до 12.01.2013г. На 16.01.2013г. е изпратено напомнително 

писмо на РУП Тетевен. Преписката е върната в РП Тетевен на същата дата. С 

постановление от 28.01.2013г., отново е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. Разпоредено е екземпляр от постановлението да се 

изпрати на тъжителката. При проверка се установи, че това 

постановление е връчено на заинтересованите лица с разписки. С 

постановление от 10.05.2013г. по пр.пр. 2072/2012г. ОП Ловеч повторно е 

отменила постановлението на РП Тетевен и преписката е върната за 

допълнителна проверка и изпълнение на указанията. Преписката е върната в 

РП Тетевен на 15.05.2013г. На 17.05.2013г. е изпратена в РУП Тетевен за 

допълнителна проверка със срок 20 дни. Върната е на 05.06.2013г. С 
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постановление от 06.06.2013г. е образувано досъдебно производство, по което 

срокът за разследване е удължен до 06.12.2013г.   

Пр.пр. № 41/2012г. по описа на РП Тетевен, наблюдаващ прокурор 

Венцислав Вълчев. На 02.04.2012г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство.  На 17.04.2012г. е постъпила жалба срещу това 

постановление. На 19.04.2012г. жалбата, заедно с преписката са изпратени на 

ОП Ловеч. С постановление от 16.05.2012г. по пр.пр. № 936/2012г. на ОП 

Ловеч, постановлението на РП Тетевен е отменено и преписката е върната за 

извършване на допълнителна проверка или образуване на досъдебно 

производство. Постъпила е в РП Тетевен на 28.05.2012г. С постановление от 

07.06.2012г. /при справка в куриерския дневник се установи, че е изпратено 

на жалбоподателите на 08.06.2012г./, наблюдаващият прокурор отново е 

отказал да образува досъдебно производство и е прекратил преписката, като 

на основание чл. 36, ал.1 от НПК е изпратил материалите по същата на РП 

Ловеч по компетентност. С резолюция от 13.07.2012г. на ОП Ловеч, след 

извършена служебна проверка, постановлението на РП Тетевен е потвърдено.  

Пр.пр. № 579/2011г. по описа на РП Тетевен, наблюдаващ прокурор 

Калина Кънчева. Преписката е образувана по повод постъпила в РП Тетевен 

тъжба на 07.06.2011г. С писмо от 10.06.2011г. тъжбата по преписката е 

изпратена за проверка на РУП Ябланица, като е определен срок за 

извършване на проверката от 15 дни /по преписката липсва тъжбата/. На 

01.07.2011г. преписката, заедно с пр.пр. 642/2011г. е върната в РП Тетевен. С 

постановление от 20.07.2011г. е отказано образуване на досъдебно 

производство. В постановлението е указано екземпляр от същото да се 

изпрати на тъжителката, както и че подлежи на обжалване в ОП Ловеч. 

Постановлението е обжалвано на 15.08.2011г. и жалбата, заедно с преписката 

са изпратени на ОП Ловеч на 19.08.2011г. С постановление от 26.08.2011г. по 

пр.пр. № 1650/2011г. по описа на ОП Ловеч, постановлението на РП Тетевен е 

отменено. Преписката е върната в РП Тетевен на 01.09.2011г. С писмо от 

03.09.2011г. е изпратена от РП за допълнителна проверка, като е определен 

срок от 15 дни. Преписката е върната в РП Тетевен на 27.10.2011г. С 

постановление от 14.11.2011г., отново е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. По преписката е извършена служебна проверка от 

ОП Ловеч на основание чл. 15, ал.2 от ИППП и е установено, че 

постановлението на РП Тетевен е законосъобразно и няма основания за 

отмяната му. 

Пр.пр. № 15/2011г. по описа на РП Тетевен, наблюдаващ прокурор 

Стефова. Преписката е образувана по постъпила в РП Тетевен жалба на 

10.01.2011г. С писмо от 19.01.2011г. е изпратена за проверка на РУП Тетевен. 

На 14.02.2011г. преписката е върната в РП Тетевен. С постановление от 
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18.02.2011г. е отказано образуване на досъдебно производство. По повод 

постъпила жалба преписката е изпратена в ОП Ловеч на 17.03.2011г. С 

постановление от 24.03.2011г по пр.пр. № 554/2011г. по описа на ОП Ловеч 

постановлението на РП Тетевен е отменено. Разпоредено е извършването на 

допълнителна проверка, при която да се изпълнят дадените указания. 

Преписката е върната в РП Тетевен на 01.04.2011г. С писмо от 03.05.2011г. е 

изпратена от РП за допълнителна проверка, като не е определен срок. 

Преписката е върната в РП Тетевен на 13.05.2011г. На 13.06.2011г. 

преписката е изпратена за допълнителна проверка, като отново не е 

определен срок. Преписката е върната в РП Тетевен на 20.06.2011г. С 

постановление от 14.07.2011г. отново е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. При извършена служебна проверка от ОП Ловеч 

постановлението на РП Тетевен е потвърдено.  

Бяха проверени още: пр.пр. № 150/2012г., наблюдаващ прокурор В. 

Вълчев; пр.пр. № 120/2013г., наблюдаващ прокурор В. Вълчев; пр.пр. № 

788/2011г., наблюдаващ прокурор В. Вълчев; пр.пр. № 689/2011г., 

наблюдаващ прокурор В. Стефова; пр.пр. 60/2011г., наблюдаващ прокурор Н. 

Пончев; пр.пр. № 101/2010г., наблюдаващ прокурор В. Стефова; пр.пр. № 

189/2011г. наблюдаващ прокурор П. Димитров. 

 

Образуването, движението и приключването на всички проверени 

преписки, по които е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство е в установените срокове. Движението на преписките се 

проследи и по входящия дневник,  установи се, че записването е пълно и 

коректно. Постъпилите жалби срещу постановленията се администрират 

своевременно и се изпращат по компетентност. След отмяна на 

постановлението и връщането на преписките в РП Тетевен, същите се 

изпращат в рамките на няколко дни за извършване на допълнителна 

проверка с цел изпълнение на дадените в отменителното постановление 

указания. Постановленията за отказ от образуване на наказателно 

производство се изпращат на адресатите с обикновена поща, което 

обстоятелство се отразява в нарочен куриерски дневник, в който се посочва 

номера на прокурорската преписка и името на адресата. 

При извършената проверка по конкретни преписки се установиха 

постановления, за които няма данни да са връчвани на адресатите. По 

повод тази констатация на проверяващия екип беше предоставена Заповед 

№ 85/13.11.2012г. на административния ръководител, издадена въз основа 

на извършена тематична проверка от АП Велико Търново, с която е 

разпоредено на адресатите, живущи на територията на гр. Тетевен 

прокурорските актове да се връчват по реда на чл. 178-182 от НПК. 
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Уведомяването на лица, живущи извън гр. Тетевен да се извършва с 

обикновена пощенска услуга за актовете, неподлежащи на обжалване и с 

препоръчана поща на актовете, които подлежат на обжалване, като и в 

двата случая данни за адресата, номера на преписката и датата на 

изпращането се отразяват в книгата за изпратена поща /куриерският 

дневник/. Проверката установи, че цитираната по-горе заповед се 

изпълнява. 
 

Проверяващият екип изиска справка относно осъществения контрол от 

РП Тетевен върху преписки, приключени от органите на МВР или от други 

компетентни органи, по които не са разкрити достатъчно данни за извършено 

престъпление, по смисъла на чл. 15, ал.1 от ИППП. Административният 

ръководител предостави писма от РУП Тетевен и РУП Ябланица, от които 

е видно, че за периода м. март 2011г. до м. април 2013г. в управленията не са 

архивирани преписки по смисъла на чл. 15, ал.1 от ИППП. 

 

          IІІ.Проверка на организация по образуването и движението на 

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

 

През първото полугодие на 2013г. в РП Тетевен са наблюдавани  общо 

399 досъдебни, бързи и незабавни производства, от които образувани през 

проверявания период - 286, образувани в предходни години - 113. 

Решени от прокурор - 354, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на периода - 30. 

  
През 2012г. в РП Тетевен са наблюдавани  общо 681 досъдебни, бързи 

и незабавни производства, от които образувани през проверявания период- 

561, образувани в предходни години - 110.  

Решени от прокурор - 715, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на периода - 11. 

 

 През 2011г. в РП Тетевен са наблюдавани  общо 685 досъдебни, бързи 

и незабавни производства, от които образувани през проверявания период-  

586, образувани в предходни години - 99.  

Решени от прокурор - 656, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на 2011г. - 18. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК. 
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За първото полугодие на 2013г., ДП изпратени на разследващия орган - 

5 и ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия - 5. 

За 2012г. ДП изпратени на разследващия орган - 6 и ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия - 6. 

За 2011г. ДП изпратени на разследващия орган - 16 и ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия - 16. 

 

През първото полугодие на 2013г. са наблюдавани 24 бързи 

производства, от които по 24 разследването е  приключило в срока по чл. 356, 

ал.5 от НПК и 8 незабавни производства, от които 8 са приключили в срока 

по чл. 362, ал. 5 от НПК. 

       През 2012г. са наблюдавани 22 бързи производства, от които по 22 

разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК и 10 незабавни 

производства, от които 10 са приключили в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК. 

 През 2011г. са наблюдавани 11 бързи производства, от които по 11 

разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК и 6 незабавни 

производства, като всички са приключили в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК. 

 

 Спрените наказателни производства в РП Тетевен през първото 

полугодие на 2013г. са общо 98, от които срещу неизвестен извършител -94 и 

срещу известен извършител - 4. 

Спрените наказателни производства в РП Тетевен през 2012г. са 

общо 218, от които срещу неизвестен извършител - 197 и срещу известен 

извършител - 21. 

Спрените наказателни производства в РП Тетевен през 2011г. са 

общо 222, от които 204 срещу неизвестен извършител и 18 срещу известен 

извършител. 

 

Възобновени наказателни производства през първото полугодие на 

2013г. - 20. От тях спрени срещу неизвестен извършител - 11, срещу известен 

извършител - 9. 

Възобновени наказателни производства през 2012г. - 30. От тях 

спрени срещу неизвестен извършител - 13, срещу известен извършител - 17. 

         Възобновени наказателни производства през 2011г. - 47. От тях 

спрени срещу неизвестен извършител - 21, срещу известен извършител - 26. 

  

 

Беше извършена проверка на случайно избрани дела, спрени срещу 

неизвестен извършител през  2011г., 2012г. и първото полугодие на 2013г. 
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ДП № 26/2013г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 67/2013г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл. 212, ал.2 от НПК на 22.01.2013г., срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление от 

01.04.2013г. на прокурор Н. Пончев  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т. 2 от НПК. В постановлението за спиране се 

съдържа указание делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване 

издирването на извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат 

данни органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

Постановленията за образуване и за спиране на наказателното 

производство, съдържащи се в наблюдателните материали, не са деловодно 

обработени - липсва дата или печат на деловодна обработка, поради което 

не може да се установи кога са постановени актовете. 

ДП № 101/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 214/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл.212, ал.2 от НПК на 19.03.2012г., срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 

27.06.2012г. на прокурор Н. Пончев  наказателното производство е спряно 

на основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. В постановлението за спиране се 

съдържа указание делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване 

издирването на извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат 

данни органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 231/2011г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 636/2011г. на 

РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание чл. 212, 

ал.2 от НПК на 20.09.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 20.09.2011г. на прокурор Н. Пончев  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т. 2 от НПК. 

В постановлението за спиране се съдържа указание делото да се изпрати на 

РУП Тетевен за продължаване издирването на извършителя В 

наблюдателните материали не се съдържат данни органите на МВР да са 

съобщавали на наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването,  

съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от НПК. Не се намира и писмо на 

РП Тетевен, с което да е изисквана такава информация. 
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ДП № 203/2011г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 551/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл. 212, ал. 2 от НПК на 02.06.2011г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 18.08.2011г. на 

прокурор В. Вълчев  наказателното производство е спряно на основание чл. 

244, ал.1, т. 2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание 

делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване издирването на 

извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат данни 

органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 34/2013г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 107/2013г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл. 212, ал. 2 от НПК на 02.02.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 от НК. С постановление от 11.04.2013г. на 

прокурор В. Вълчев  наказателното производство е спряно на основание чл. 

244, ал.1, т. 2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание 

делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване издирването на 

извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат данни 

органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 178/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 473/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл.212, ал.2 от НПК на 25.05.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 от НК. С постановление от 15.08.2012г. на 

прокурор В. Вълчев  наказателното производство е спряно на основание чл. 

244, ал. 1, т. 2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание 

делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване издирването на 

извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат данни 

органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 135/2011г. по описа на РУП Ябланица, пр.пр. № 695/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство  е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 08.07.2011г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.235, ал.1 от НК. С постановление от 16.09.2011г. на 
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прокурор К. Кънчева  наказателното производство е спряно на основание 

чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание 

делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване издирването на 

извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат данни 

органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 41/2013г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 116/2013г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл.212, ал. 2 от НПК на 05.02.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 от НК. С постановление от 11.04.2013г. на 

прокурор К. Кънчева  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т. 2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание 

делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване издирването на 

извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат данни 

органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 280/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 762/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл. 212, ал. 2 от НПК на 05.02.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т. 4 от НК. С постановление от 28.12.2012г. на 

прокурор К. Кънчева  наказателното производство е спряно на основание 

чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание 

делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване издирването на 

извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат данни 

органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 421/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 1172/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на  РП Тетевен от 17.12.2012г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 11.03.2013г. на 

прокурор В. Стефова  наказателното производство е спряно на основание чл. 

244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание 

делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване издирването на 

извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат данни 
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органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 21/2013г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 41/2013г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл.212, ал.2 от НПК на 15.01.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.346, ал.2, вр. чл. 346, ал.1 от НК. С постановление от 

26.03.2013г. на прокурор В. Стефова  наказателното производство е спряно 

на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране се 

съдържа указание делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване 

издирването на извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат 

данни органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245, ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 188/2011г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 382/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на  РП Тетевен от 19.05.2011г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 25.07.2011г. на 

прокурор В. Стефова  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание 

делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване издирването на 

извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат данни 

органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 100/2011г. по описа на РУП Ябланица, пр.пр. № 525/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на  РП Тетевен от 27.05.2011г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 от НК. С постановление от 09.08.2011г. на 

прокурор П. Димитров  наказателното производство е спряно на основание 

чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание 

делото да се изпрати на РУ МВР Ябланица и на разследващия делото  за 

предприемане действия по установяване и издирването на извършителя. В 

наблюдателните материали не се съдържат данни органите на МВР да са 

съобщавали на наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването,  

съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от НПК. Не се намира и писмо на 

РП Тетевен, с което да е изисквана такава информация. 
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ДП № 324/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 919/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато по реда на чл. 

212, ал.2 от НПК на  19.09.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК. С постановление от 05.12.2012г. 

на прокурор П. Димитров  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа 

указание делото да се изпрати на РУП Тетевен за продължаване издирването 

на извършителя. В наблюдателните материали не се съдържат данни 

органите на МВР да са съобщавали на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от издирването,  съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от 

НПК. Не се намира и писмо на РП Тетевен, с което да е изисквана такава 

информация. 

ДП № 36/2013г. по описа на РУП Ябланица, пр.пр. № 214/2013г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато по реда на чл. 

212, ал.2 от НПК на  03.03.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК. С 

постановление от 09.05.2013г. на прокурор П. Димитров  наказателното 

производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В 

постановлението за спиране се съдържа указание делото да се изпрати на 

РУП Тетевен за продължаване издирването на извършителя. В 

наблюдателните материали не се съдържат данни органите на МВР да са 

съобщавали на наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването,  

съобразно разпоредбата на   чл.245 ал.1 от НПК. Не се намира и писмо на 

РП Тетевен, с което да е изисквана такава информация. 

  

Констатира се, че не са  изпълнени дадените от ИВСС препоръки 

при предходната планова проверка и последвалата контролна такава. 
Наблюдаващите прокурори от РП Тетевен продължават да не 

осъществяват необходимия контрол над работата по спрени дела срещу 

неизвестен извършител. В постановленията за спиране на наказателното 

производство не се дават указания към разследващите и оперативните 

служби на МВР да изпълняват стриктно разпоредбата на чл.245 ал.1 от 

НПК, а именно - да съобщават на прокурора за резултатите от 

издирването и да му предоставят събраните материали. По 

наблюдателните материали на всички  разгледани дела не се намериха 

справки за проведени ОИМ, както и писма, с които прокурорите да ги 

изискват. Следва да се има предвид,че макар и да е отпаднало изискването 

наблюдаващия прокурор на 4 месеца да изпраща напомнително писмо до 

разследващия орган, това е  възможна форма на контрол от страна на 

прокуратурата над дейността на органите на МВР по спрени дела, 
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съобразно Указание на ВКП №И-55/08г. /допълнено от 20.03.2009г./, т.18: 

„Прокурорът, който е спрял наказателното производство, продължава 

да упражнява ръководство и надзор на работата по него”.    

 

Бяха проверени на случаен принцип спрени дела срещу известен 

извършител за  2011г., 2012г. и първото полугодие на 2013г. 

 

ДП № 477/2010г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 1118/2010г.  

по описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 07.12.2010г. срещу известни извършители за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.,чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.,2 от НК. С 

постановление на прокурор В. Вълчев от 10.02.2011г.  наказателното 

производство е било спряно на основание чл. 244, ал.1, т.1 от НПК, поради 

отсъствието на единия от извършителите на деянието, обявен за 

общодържавно издирване. С постановление от 14.11.2011г. на прокурор В. 

Вълчев делото е възобновено и впоследствие, на 23.01.2012г. отново е спряно 

на основание чл. 244, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен 

на началника на РУП Тетевен за продължаване издирването на извършителя. 

В материалите по делото се съдържат писма от РУП Тетевен, с които се 

уведомява РП Тетевен за  резултата от провежданото издирване.  

ДП № 98/2011г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 195/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 16.05.2011г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл. чл. 194, ал.1 от НК.,С постановление от 06.06.2011г. 

това досъдебно производство е било обединено с ДП № 125/2011г. и с ДП № 

181/2011г.В хода на разследването извършителят на деянието е бил разкрит.С 

постановление от 12.12.2011г. на прокурор П. Димитров са отделени 

материали от така воденото досъдебно производство и същото е било спряно 

на основание чл. 244, ал.1, т. 1 от НПК, поради не намиране извършителя на 

деянието, обявен за общодържавно издирване. В материалите по делото се 

съдържа една справка от 01.10.2013г., с която наблюдаващият прокурор е 

уведомен за резултатите от проведеното издирване, след изрично изискване 

на такава от РП Тетевен.    

ДП № 215/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 533/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен за обединяване на две дела, водени срещу 

неизвестен извършител за престъпления по чл. 195, ал.1, т. 3 от НК. В хода на 

разследването извършителите на престъплението са били разкрити и на 

единия  е било повдигнато обвинение. С постановление от 01.08.2013г. на 

прокурор В. Стефова наказателното производство е частично прекратено по 
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отношение на единия извършител и е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.1 от 

НПК поради не намиране на другото лице, своевременно  обявено за 

общодържавно издирване. След спиране на производството не са постъпвали 

справки относно резултата от провежданото издирване.  

          ДП № 120/2013г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 352/2013г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 25.04.2013г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. С постановление от 25.07.2013г. на 

прокурор В. Стефова наказателното производство е спряно на основание чл. 

244, ал.1, т.1 от НПК поради не намиране на лицето, което е било  обявено за 

общодържавно издирване. След спиране на производството не са постъпвали 

справки относно резултата от провежданото издирване.  

ДП № 308/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 864/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл. 212, ал.2 от НПК на 03.09.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. В хода на 

разследването извършителят на деянието е бил разкрит и е привлечен задочно 

като обвиняем. С постановление от 27.12.2012г. наказателното производство 

е спряно поради не намиране на лицето, обявено за общодържавно издирване. 

С постановление от 11.03.2013г. делото е възобновено и впоследствие, с  

постановление на прокурор В. Вълчев от 04.06.2013г. отново е спряно на 

основание чл. 244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК, след преценка, че 

обективната истина не може да бъде установена в отсъствието на обвиняемия. 

След спиране на производството не са постъпвали справки относно 

резултата от провежданото издирване.  

ДП № 262/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 709/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано след отделяне 

на материали с постановление на РП Тетевен от 20.07.2012г., срещу 

неизвестен  извършител за престъпление  по чл. 195, ал.1, т.3 и т. 4, вр. чл. 

194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 и по чл. 331, ал.1, вр. 

чл. 330, ал.1 от НК. С постановление от 19.10.2012г. на прокурор К. 

Кънчева, наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 

1, вр.чл. 25, т. 2 от НПК, след като лицето се е укрило и същото е било 

обявено за общодържавно издирване. В материалите по делото се съдържа 

една справка от 01.10.2013г., с която наблюдаващият прокурор е уведомен 

за резултатите от проведеното издирване, след изрично изискване на 

такава от РП Тетевен.    

ДП № 30/2010г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 66/2010г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано след отделяне 

на материали с постановление на РП Тетевен от 22.01.2010г. срещу 
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неизвестен  извършител за престъпление  по чл. 209, ал.1 от НК. В хода на 

разследването извършителят на деянието е бил разкрит, като задочно му е 

повдигнато обвинение. С постановление от 21.10.2010г. на прокурор К. 

Кънчева, наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, 

вр. чл. 25, т. 2 от НПК, след като лицето се е укрило и е било обявено за 

общодържавно издирване. В материалите по делото се съдържат две 

справки - една от 2011г. и една от 01.10.2013г., с която наблюдаващият 

прокурор е уведомен за резултатите от проведеното издирване, след 

изрично изискване на такава от РП Тетевен.    

В постановленията за спиране  не се съдържат указания към органите 

на МВР да уведомяват РП Тетевен за резултата от провежданото 

издирване. В повечето случаи наблюдаващите прокурори изискват  справки 

относно резултатите от издирването,като това става  през големи 

периоди от време.  

         На постановленията за привличане в качеството на обвиняем не се 

намира подпис на наблюдаващия делото прокурор, дата или печат на РП 

Тетевен,от които да личи да е проведен доклад по чл.219 ал.1 от НПК. При 

разговор с административния ръководител на РП Тетевен Н.Пончев, същият 

уведоми проверяващия екип, че в повечето случаи докладите се извършват 

устно или по телефона и не намира за нужно да се удостоверява по какъвто и 

да било начин провеждането на доклад преди предявяване на обвинението. 

Действително,  след като НПК не поставя изисквания към доклада по чл.219 

ал.1 от НПК, той може да бъде извършен по най-различен начин, 

включително устно и по телефона. Във всички случаи обаче, прокурорът 

следва да има възможност въз основа на този доклад да се запознае със 

събраните към момента доказателства по разследването, тъй като това е 

единствено възможен начин да осъществи ефективен контрол и 

ръководство. Наложената в РП Тетевен практика всички доклади по чл.219 

ал.1  от НПК да се извършват устно или по телефона, според проверяващия 

екип не е най удачният начин за запознаване с материалите по делото и не 

гарантира изпълнение на законовото задължение на прокурора да 

осъществява необходимия контрол върху разследването.Тази констатация се 

подкрепя и от анализа на проведените лично от прокурора действия след 

завършване на разследването в срока по чл.242 ал.3 от НПК за отстраняване 

на процесуални нарушения, допуснати от страна на разследващите, в частта 

привличане на лицето в качеството на обвиняем със съставяне на 

съответното постановление /по едно от проверените дела наблюдаващият 

прокурор дори е констатирал липса на диспозитив в повдигнатото обвинение 

от  разследващия орган/.  

 



 

 

23 

 
 

През първото полугодие на 2013г. са прекратени общо 803 ДП, от тях 

обжалвано пред съда - 12, отменени - 10. Обжалвани пред горестоящите 

прокуратури - 3, които са отменени. Служебно отменени от горестоящите 

прокуратури  - няма. Прекратени ДП поради изтекла давност - 722. 

През 2012г. са прекратени общо 878 ДП, от тях обжалвани пред съда - 

24, от които 14 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - 4, 

от които 3 са отменени. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - 

няма. Прекратени ДП поради изтекла давност - 636. 

През 2011г. са прекратени общо 269 ДП, от тях обжалвани пред съда  -

29, от които 20 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - 1, 

което е потвърдено. Служебно отменени от  горестоящите прокуратури - 

няма. Прекратени ДП поради изтекла давност - 69. 

 

Извърши се проверка на случайно избрани досъдебни производства 

през 2011г., 2012г. и първото полугодие на 2013г., водени срещу известен 

извършител, по които наказателното производство е прекратено и 

постановленията не са били обжалвани: 

 

ДП № 66/2011г. по  описа  на РУП Ябланица, пр.пр. № 338/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление  на РП Тетевен от 06.04.2011г., срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.194 ал.1 от НК. В хода на разследването извършителят 

на деянието е бил установен. С постановление на прокурор К. Кънчева от 

14.06.2011г. наказателното производство е  прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1   от НПК .  

ДП № 58/2012г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 382/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление  на РП Тетевен от 25.04.2012г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.183 ал.1 от НК. С постановление на прокурор К. 

Кънчева от 26.07.2012г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1   от НПК .  

ДП № 33/2013г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 82/2013г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление  на РП Тетевен от 30.01.2013г., срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.129 ал.1 от НК. В хода на разследването извършителят 

на деянието е бил установен. С постановление на прокурор К. Кънчева от 

27.03.2013г. наказателното производство е  прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1   от НПК .  
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ДП № 299/2011г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 598/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление  на РП Тетевен от 10.08.2011г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.293а ал.1 от НК. С постановление на прокурор В. 

Вълчев от 14.03.2012г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1   от НПК .  

ДП № 164/2012г. по  описа  на РУП Ябланица, пр.пр. № 1189/2012г. 

по описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление  на РП Тетевен от 07.01.2013г., срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.293а ал.1 от НК. В хода на разследването 

извършителят на деянието е бил установен. С постановление на прокурор В. 

Вълчев от 29.05.2013г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1   от НПК .  

ДП № 5/2011г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 1187/2010г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление  на РП Тетевен от 03.01.2011г., срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.194 ал.1 от НК. В хода на разследването извършителят 

на деянието е бил установен и му е било повдигнато обвинение. С 

постановление на прокурор В. Вълчев от 10.03.2011г. наказателното 

производство е  прекратено на основание чл.24 ал.1 т.1   от НПК .  

ДП № 407/2012г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 1204/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато на основание 

чл.212 ал.2 от НПК на 09.12.2012г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.129 ал.1 от НК. С постановление на прокурор П. 

Димитров от 19.06.2013г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.243 ал.1   от НПК .  

ДП № 140/2012г. по  описа  на РУП Ябланица, пр.пр. № 976/2012г. 

по описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление  на РП Тетевен от 09.10.2012г, срещу известен извършител за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.4 от НК. С постановление на прокурор П. 

Димитров от 11.12.2012г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1  от НПК .  

ДП № 70/2011г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 190/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление  на РП Тетевен от 25.02.2011г, срещу известен извършител за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.4 от НК. С постановление на прокурор П. 

Димитров от 09.05.2011г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1  от НПК .  

ДП № 104/2013г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 323/2013г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато по реда на 
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чл.212 ал.2 от НПК на 06.04.2013г, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.216 ал.1 от НК. В хода на разследването извършителят на 

деянието е бил разкрит е му е било повдигнато обвинение. С постановление 

на прокурор Н. Пончев от 25.06.2013г. наказателното производство е  

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1  от НПК .  

ДП № 2/2012г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 1003/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 03.01.2012г, срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209 ал.1 от НК. В хода на разследването извършителят на 

деянието е бил разкрит е му е било повдигнато обвинение. С постановление 

на прокурор Н. Пончев от 20.03.2012г. наказателното производство е  

прекратено на основание чл.21 ал.1 т.1  от НПК ? .  

ДП № 331/2012г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 984/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 11.10.2012г, срещу известен извършител за 

престъпление по чл.194 ал.3 вр.ал.1 от НК. С постановление на прокурор Н. 

Пончев от 03.12.2012г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.234 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК .  

ДП № 37/2013г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр.№ 77/2013г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 05.02.2013г, срещу известен извършител за 

престъпление по чл.183 ал.1 от НК. С постановление на прокурор В. 

Стефова от 26.06.2013г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.234 ал.1 т.1   от НПК .  

ДП № 235/2012г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 308/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 27.06.2012г, срещу известен извършител за 

престъпление по чл.183 ал.1 от НК. С постановление на прокурор В. 

Стефова от 27.11.2012г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.234 ал.1 т.1   от НПК .  

ДП № 501/2010г. по  описа  на РУП Тетевен, пр.пр. № 1174/2010г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 20.12.2010г, срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.129 ал.1 от НК. В хода на разследването извършителят 

на деянието е бил установен. С постановление на прокурор В. Стефова от 

28.02.2011г. наказателното производство е  прекратено на основание чл.234 

ал.1 т.1   от НПК .  
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          При проверката на тези дела прави впечатление, че са образувани 

срещу неизвестен извършител за деяния, чието авторство е било безспорно 

установено преди образуването. 

  Установи се, че по три от гореописаните дела материалите са 

изпратени в РП Тетевен след приключване на разследването, без да са били 

предявени на обвиняемия. 

       

Извърши се проверка на случайно избрани досъдебни производства 

през 2011г., 2012г. и първото полугодие на 2013г., по които наказателното 

производство е прекратено, постановленията са били обжалвани и отменени: 

 

ДП № 146/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 1246/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 17.04.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.183 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Н. Пончев  

от 02.07.2012г. наказателното производство е било прекратено на основание 

чл.243 ал.1 т.2  от НПК. След обжалване, с определение     № 117/18.07.2012г. 

постановлението на РП Тетевен е отменено като необосновано и 

незаконосъобразно, като са дадени и конкретни указания. Срещу това 

определение не е изготвян протест от прокуратурата. Проведено е 

допълнително разследване. На 29.11.2012г. делото е внесено в съда с 

обвинителен акт.  
ДП № 361/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 1022/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 18.10.2012г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.343 ал.1 б.”а” от НК. С постановление на прокурор В. 

Вълчев от 08.01.2013г. наказателното производство е било прекратено на 

основание чл.24 ал.1 т.1  от НПК. След обжалване, с определение № 

6/29.01.2013г. на РС Тетевен, постановлението на РП Тетевен е отменено, тъй 

като при разследването не са били положени усилия за пълно и всестранно 

изясняване на фактическата обстановка. Срещу това определение е изготвен 

протест от прокуратурата, който не е бил уважен, видно от отметка върху 

определението на РС Тетевен, която гласи, че: ”…с определение от 

15.04.2013г. по НД 134/2013г. на ОС Ловеч е потвърдено определението на 

РС Тетевен.”.  В материалите по делото не се съдържа определението на 

ОС Ловеч. Проведено е допълнително разследване. С постановление на 

прокурор В. Вълчев от 20.09.2013г. наказателното производство е било 

повторно прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1  от НПК.  

  ДП № 43/2011г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 46/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 
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постановление на РП Тетевен от 02.02.2011г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.194 ал.1 т.2 от НК. С постановление на прокурор Н. 

Пончев от 03.05.2011г. наказателното производство е било прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК. След обжалване, с 

определение  № 97/17.05.2011г. на РС Тетевен, постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е било отменено като 

постановено при непълнота на доказателствата. Срещу това определение не е 

изготвян протест от наблюдаващия делото прокурор. Проведено е 

допълнително разследване. С постановление на прокурор Н. Пончев от 

12.09.2011г. наказателното производство отново е било прекратено на 

основание чл.243, ал.1 т.1, вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК. След обжалване, с 

определение № 583/03.10.2011г. на РС Тетевен постановлението на РП 

Тетевен е потвърдено.  

ДП № 258/2011г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 622/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 13.07.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.129 ал.1 от НК. С постановление на прокурор В. 

Стефова от 19.12.2011г. наказателното производство е било прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. След обжалване, с определение № 

1/03.01.2012г. на РС Тетевен, постановлението за прекратяване на 

наказателното производство е било отменено като необосновано и 

незаконосъобразно. Срещу това определение не е изготвян протест от 

прокуратурата. Определението  е обжалвано от пострадалия. Върху 

определението на РС Тетевен има отметка, че с определение № 

48/28.02.2012г. на ОС Ловеч е потвърдено определението на РС Тетевен. В 

материалите по делото не се съдържа определението на ОС Ловеч. 

Проведено е допълнително разследване, като на 21.09.2012г. делото е внесено 

в съда с обвинителен акт. 

ДП № 365/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 717/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 22.10.2012г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл. 144, ал.1 от НК. С постановление на прокурор В. 

Стефова от 15.01.2013г. наказателното производство е било прекратено на 

основание чл. 243, ал.1, т.1 от НПК. След обжалване, с определение  № 

15/08.02.2013г. на РС Тетевен, постановлението за прекратяване на 

наказателното производство е било отменено като необосновано и 

незаконосъобразно. Срещу това определение не е изготвян протест от 

прокуратурата. Проведено е допълнително разследване, съобразно указанията 

на съда. С постановление на прокурор В. Стефова от 20.06.2013г. 
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наказателното производство отново е било прекратено на основание чл. 243, 

ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

ДП № 130/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 954/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато по реда на 

чл.212 ал.2 от НПК на 27.09.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.343 ал.1 б.”б” вр.чл.342 ал.1 от НК. В хода на 

разследването извършителят на деянието е бил разкрит и му е било 

повдигнато обвинение. С постановление на прокурор К. Кънчева от 

05.04.2013г. наказателното производство е било прекратено на основание 

чл.243 ал.1 т.2 от НПК. След обжалване, с определение  № 65/25.04.2013г. на 

РС Тетевен, постановлението за прекратяване на наказателното производство 

е било отменено като необосновано. Срещу това определение е бил изготвен 

протест от наблюдаващия прокурор. Върху определението на РС Тетевен има 

отметка,че с определение от 14.06.2013г. по наказателно дело 243/2013г. на 

ОС Ловеч е потвърдено определението на РС Тетевен. В материалите по 

делото не се съдържа определението на ОС Ловеч. Проведено е 

допълнително разследване, съобразно указанията на съда. С постановление на 

прокурор К. Кънчева от 29.08.2013г. наказателното производство е било 

отново прекратено на основание чл.243, ал.1, т. 2 от НПК. След обжалване, с 

определение № 364/19.09.2013г. на РС Тетевен, постановлението за 

прекратяване на наказателното производство повторно е отменено като 

необосновано и незаконосъобразно. След произнасянето на съда, делото е 

върнато в РП Тетевен на 17.10.2011г. 

ДП № 250/2011г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 658/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от 04.07.2011г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.216 ал.1 от НК. С постановление на прокурор К. 

Кънчева от 05.10.2011г. наказателното производство е било прекратено на 

основание чл. 243 ал.1 т.1 от НПК. След обжалване, с определение  № 

593/21.10.2011г. на РС Тетевен, постановлението за прекратяване на 

наказателното производство е било отменено като незаконосъобразно и 

необосновано. Срещу това определение е бил изготвен протест от 

наблюдаващия прокурор. Върху определението на РС Тетевен има отметка, 

че с определение № 353/18.11.2011г. на ОС Ловеч е потвърдено 

определението на РС Тетевен. В материалите по делото не се съдържа 

определението на ОС Ловеч. Проведено е допълнително разследване, 

съобразно указанията на съда. С постановление на прокурор К. Кънчева от 

14.02.2012г. наказателното производство е било отново прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 от НПК. След обжалване, с определение  № 

40/06.03.2012г. на РС Тетевен, постановлението за прекратяване на 
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наказателното производство е било отново отменено като незаконосъобразно 

и необосновано.Това определение не е протестирано от прокуратурата. 

Проведено е допълнително разследване. С постановление на прокурор К. 

Кънчева от 30.07.2012г. наказателното производство е било прекратено на 

основание чл. 243 ал.1 т.1 от НПК за трети път. И това постановление е 

обжалвано, като с определение  № 147/10.08.2012г. на РС Тетевен, 

постановлението за прекратяване на наказателното производство е било 

отменено за пореден път като незаконосъобразно и необосновано. На 

12.09.2012г. наблюдаващият делото прокурор е депозирал самоотвод, уважен 

с постановление на ОП Ловеч от 14.09.2012г. На 10.12.2012г. прокурор В. 

Стефова е внесла делото с предложение за освобождаване на обвиняемия от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание. С 

Решение № 1/07.01.2013г. на РС Тетевен обвиняемия е признат за невинен. 

ДП № 257/2012г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 673/2012г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Плевен от 15.06.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.183 ал.1  от НК. Делото е постъпило в РП Тетевен на 

13.07.2012г. по подсъдност. С постановление на прокурор П. Димитров от 

19.11.2012г. наказателното производство е било прекратено на основание чл. 

243 ал.1 т.1 от НПК. След обжалване, с определение № 208/10.12.2012г. по 

описа на РС Тетевен, постановлението за прекратяване на наказателното 

производство е било отменено като необосновано и незаконосъобразно. 

Срещу това определение не е изготвян протест от наблюдаващия делото 

прокурор. Проведено е допълнително разследване. С постановление на 

прокурор П. Димитров от 20.03.2013г. наказателното производство отново е 

било прекратено на основание чл. 243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК. След 

обжалване, с определение № 69/10.05.2013г. постановлението на РП Тетевен 

е потвърдено.Това определение също е атакувано с въззивна жалба. Върху 

определението на РС Тетевен има отметка,че с определение от 28.06.2013г. 

по наказателно дело 252/2013г. на ОС Ловеч е потвърдено определението на 

РС Тетевен. В материалите по делото не се съдържа определението на ОС 

Ловеч. 

ДП № 244/2010г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 561/2010г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато по реда на чл. 

212 ал.2 от НПК на 15.06.2010г. срещу известен извършител за престъпление 

по чл.150 ал.1  от НК. С постановление на прокурор В. Вълчев от 

12.08.2010г. наказателното производство е било прекратено на основание чл. 

243 ал.1 т.2 от НПК. След обжалване, с определение № 194/08.10.2010г. по 

описа на РС Тетевен, постановлението за прекратяване на наказателното 

производство е било отменено като необосновано и незаконосъобразно. 
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Срещу това определение не е изготвян протест от наблюдаващия делото 

прокурор. Проведено е допълнително разследване. С постановление на 

прокурор В. Вълчев от 04.04.2011г. наказателното производство отново е 

било прекратено на основание чл.243 ал.1 т.2  от НПК. След обжалване, с 

определение № 87/28.04.2011г. постановлението на РП Тетевен отново е 

отменено като необосновано. С постановление от 19.05.2011г. на ОП Ловеч е 

бил отведен наблюдаващия делото прокурор. На 22.12.2011г. прокурор П. 

Димитров е внесъл делото в съда с обвинителен акт. 

ДП № 52/2011г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 121/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е започнато по реда на чл. 

212 ал.2 от НПК на 07.02.2011г. срещу известен извършител за престъпление 

по чл. 235 ал.2, вр. ал. 1 от НК. С постановление на прокурор В. Вълчев от 

09.05.2011г. наказателното производство е било прекратено на основание чл. 

243 ал.1 т.1 от НПК. След обжалване, с определение  № 123/11.07.2011г., 

постановлението за прекратяване на наказателното производство е било 

отменено като необосновано и незаконосъобразно. Срещу това определение 

не е изготвян протест от наблюдаващия делото прокурор. Проведено е 

допълнително разследване. С постановление на прокурор В. Вълчев от 

12.01.2012г. наказателното производство отново е било прекратено на 

основание чл. 243 ал.1 т.1  от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 

административно- наказващия орган. 

ДП № 156/2011г. по описа на РУП Тетевен, пр.пр. № 381/2011г. по 

описа на РП Тетевен. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Тетевен от  18.04.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл. 129 ал.1 от НК. С постановление на прокурор П. 

Димитров от 07.09.2011г. наказателното производство е било прекратено на 

основание чл. 243 ал.1 т.1 от НПК. След обжалване, с определение  по ЧНД 

№ 376/27.09. 2011г. по описа на РС Тетевен, постановлението за прекратяване 

на наказателното производство е било отменено като необосновано и 

незаконосъобразно. Срещу това определение не е изготвян протест от 

наблюдаващия делото прокурор. Проведено е допълнително разследване. С 

постановление на прокурор П. Димитров от 14.12.2011г. наказателното 

производство отново е било прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1  от 

НПК. След обжалване, с определение по ЧНД № 10/17.01.2012г., 

постановлението за прекратяване на наказателното производство отново е 

било отменено като необосновано и незаконосъобразно. Срещу това 

определение не е бил изготвен протест от наблюдаващия делото прокурор. 

Проведено е допълнително разследване. С постановление на прокурор П. 

Димитров от 15.03.2012г. наказателното производство отново е било 

прекратено за трети път на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. След 
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обжалване, с определение  № 69/04.04.2012г. по описа на РС Тетевен, 

постановлението за прекратяване на наказателното производство отново е 

било отменено като необосновано и незаконосъобразно. Срещу това 

определение е бил изготвен протест от наблюдаващия делото прокурор. С 

определение № 114/27.04.2012г. на ОС Ловеч, определението на РС Тетевен е 

отменено и съответно постановлението за прекратяване на наказателното 

производство на РП Тетевен е потвърдено. 

           

          Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

изготвят в срок. Прави впечатление, че през проверявания период 

сравнително малък брой постановления за прекратяване на наказателното 

производство са били обжалвани, като същевременно е висок в процентно 

съотношение броят на отменените постановления от съда и от по-

горестоящата прокуратура  /през 2012г. от обжалваните 24 пред съда,14 

са отменени-58%, а от обжалваните четири постановления пред по-

горестоящата прокуратура три са отменени. През 2011г. от общо 

обжалваните пред съда 29 постановления 20 са отменени-68%. През 

първото полугодие на 2013г. са обжалвани само 12 постановления пред 

съда, от които 10 са отменени-83%, а от обжалваните три постановления 

пред по-горестоящата прокуратура и  трите са отменени/. 

От така проверените дела се установява, че в редки случаи се 

изготвят протести след отмяна на постановленията за прекратяване на 

наказателното производство.Само по себе си такова поведение на 

наблюдаващите прокурори говори за съгласяване с констатациите на съда 

за необоснованост и  незаконосъобразност на постановяваните от тях 

актове. 

Наблюдателните материали по прекратените производства са в 

хаотичен вид,като не се намират определенията на окръжния съд. След 

проведен разговор с прокурор Вълчев по конкретно дело, се установи,че в РП 

Тетевен не се получават актовете  на окръжния съд и наблюдаващите 

прокурори се осведомяват единствено дали протестът им е уважен или не, 

което се отразява върху определението на първоинстанционния съд.  Това на 

практика означава,че прокурорите в РП Тетевен не се запознават с 

мотивите за отмяна,съдържащи се в определението на въззивната 

инстанция.Тази практика не позволява да бъдат изпълнени евентуално 

дадени указания  от окръжния съд и да бъдат направени  изводи относно  

причините, довели да отмяна на прокурорските постановления поради 

неправилно  приложение на материалния или процесуалния закон.  Безспорно, 

разпоредбата на чл. 345, ал.3, вр. с чл. 340, ал.2 от НПК не вменява 
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задължение на съда да изпраща препис от постановените актове на 

страните в процеса. Това законово положение обаче не ограничава 

наблюдаващите прокурори да се запознават със съдържанието на акта след 

изискването му, с цел подобряване организацията на работата  и за 

намаляване на броя отменени от съда прокурорски постановления.  

Три от делата, след отмяна на постановленията за прекратяване, са 

били внесени в съда, което показва, че се е пристъпвало прибързано към 

прекратяване на наказателното производство. 

Отмяната на прокурорските актове от по-горестоящите 

прокуратури и от съда и връщането на делата за събиране на нови 

доказателства и извършването на действия по разследване, които са 

могли да бъдат планирани и проведени при първоначалното разследване, 

води до неоснователно забавяне движението на делата. 

 Не се  изпълняват  методическите указания на главния прокурор на 

Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за необходимите действия по 

чл.226 НПК преди предявяване на  разследването /липсват изискуемите 

протоколи или постановления на наблюдаващите прокурори от проведения 

доклад/.Само по две от проверените производства, наблюдавани от 

прокурор П. Димитров,  се намери по един протокол, удостоверяващ 

проведен доклад съобразно чл.226 от НПК. По някои от делата,на 

протокола за предявяване на разследването е изписано, че на основание 

чл.226 ал.1 от НПК делото е докладвано на наблюдаващия прокурор. 

Проверяващия екип счита, че по този начин  не се изпълняват 

методическите указания на главния прокурор. 

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства: 

 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за първото полугодие на 2013г. - общо 59. Всички са 

уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за първото полугодие на 2013г - общо 57. 

Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура за първото полугодие на 2013г. - общо 2, 

които са уважени. 
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Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за 2012г. - общо 145. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2012г. - общо 133. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура за 2012г. - общо 12, които са уважени. 

  

         Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за 2011г. - общ брой 156, които са уважени.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2011г. - общ брой 140. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по -

горестоящата прокуратура за 2011г. - общ брой 16. Всички са уважени. 

 

През проверявания период всички направени искания от 

наблюдаващите прокурори за продължаване срока на разследване са 

уважени. При проверката на конкретни досъдебни производства се 

установи, че исканията за удължаване на срока на разследване до 

административния ръководител на съответната прокуратура и до 

ръководителя на горестоящата прокуратура се  изготвят съобразно 

изискванията на НПК, в указания срок. 

 

Наказателни производства на специален надзор. 

През проверявания период в РП Тетевен няма дела на специален 

надзор.  

 

В хода на проверката беше изискан списък на всички дела на 

производство към дата 17.10.2013г. Установи се, че прокурорите от РП 

Тетевен наблюдават общо 27 преписки и 117 досъдебни производства. От 

всички наблюдавани досъдебни производства, 14 към момента на проверката 

се намираха при прокурорите  за произнасяне, както следва: при прокурор 

Николай Пончев-6; при прокурор Калина Кънчева-4 и при прокурор Вена 

Стефова-4. Прокурорите Петър Димитров и Венцислав Вълчев към момента 

на проверката нямаха дела за решаване.  
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Бяха изискани на случаен принцип за проверка дела, намиращи се за 

решаване при прокурорите 

 

Прокурор Кънчева 

 

Пр.пр.№709/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 209/2013г. по 

описа на РУП Тетевен/. Досъдебното производство е започнато на 

14.08.2013г. на основание чл. 212, ал.2 от НПК срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл. 235, ал.1 от НК. Делото е постъпило в РП Тетевен на 

14.10.2013г. с мнение за спиране. Към делото е приложен план за провеждане 

на ОИМ.  

Пр.пр.№724/2013г. по описа на РП Тетевен /ДП № 135/2013г. по 

описа на РУП Ябланица/. Досъдебното производство е започнато на 17. 

08.2013г. на основание чл. 212, ал.2 от НПК срещу известен извършител за 

престъпление по чл. 343, ал.1, б.б от НК. Делото е постъпило в РП Тетевен на 

15.10.2013г. с мнение за прекратяване.  

Пр.пр. № 582/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 16/2013г. по 

описа на РУП Ябланица/. Делото е постъпило на 09.10.2013г. в РП Тетевен с 

мнение за спиране, поради неоткриване на извършителя. Към ДП е 

приложена телеграма за обявяване на лицето за ОДИ. 

Пр.пр. № 699/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 138/2013г. по 

описа на РУП Ябланица/. Делото е постъпило на 14.10.2013г. в РП Тетевен с 

мнение за спиране, поради неразкриване на извършителя. Към ДП е 

приложен план, относно извършване на допълнителни ОИМ от 09.10.2013г. 

 

Прокурор Стефова 

 

Пр.пр. № 1205/2012г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 177/2012г. по 

описа на РУП Ябланица/. Делото е образувано на 10.12.2012г. Срокът за 

разследване е продължаван неколкократно, като за последно е удължен с два 

месеца, считано до 10.10.2013г. Делото е постъпило на 09.10.2013г. в РП 

Тетевен с мнение за съд, за извършено престъпление по чл. 354а от НК. Няма 

данни постановленията за привличане на обвиняемия и вземане на мярка за 

неотклонение от дати 24.06.2013г. и 27.09.2013г. да са докладвани по реда на 

чл. 219, ал.1 от НПК на наблюдаващия прокурор. В протокола за предявяване 

на разследването е посочено, че на основание чл. 226, ал.1 от НК делото е 

докладвано на прокурор Стефова,което не е възможна форма за спазване на 

методическите указания на главния прокурор. 

Пр.пр. № 603/2012г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 124/2013г. по 

описа на РУП Ябланица/. Делото е образувано с постановление на 
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наблюдаващия прокурор от 31.07.2013г. Делото е постъпило на 10.10.2013г. в 

РП Тетевен с мнение за съд, за извършено престъпление по чл. 194, ал.1 от 

НК. В протокола за предявяване на разследването е посочено, че на 

основание чл. 226, ал.1 от НК делото е докладвано на прокурор Стефова. 

което не е възможна форма за спазване на методическите указания на главния 

прокурор. 

         Пр.пр. № 652/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 120/2013г. по 

описа на РУП Ябланица/. Делото е образувано на 02.08.2013г. и е постъпило 

на 08.10.2013г. в РП Тетевен с мнение за съд, за извършено престъпление по 

чл. 198, ал.1 от НК.  

 

Прокурор Пончев 

 

Пр.пр. № 637/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 126/2013г. по 

описа на РУП Ябланица/. Делото е образувано с постановление на 

наблюдаващия прокурор от 06.08.2013г. и е постъпило на 02.10.2013г. в РП 

Тетевен с мнение за съд, за извършено престъпление по чл. 194, ал.3, вр. с чл. 

63 от НК. Няма данни постановлението за привличане на обвиняемия и 

вземане на мярка за неотклонени от 23.09.2013г. да е докладвано по реда на 

чл. 219, ал.1 от НПК на наблюдаващия прокурор.  По делото е приложен 

протокол от 24.09.2013г., подписан от прокурор Пончев, удостоверяващ 

изпълнение на разпоредбата на чл. 226, ал.2 от НПК. 

Пр.пр. № 559/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 110/2013г. по 

описа на РУП Ябланица/. ;  

Пр.пр. № 564/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 123/2013г. по 

описа на РУП Ябланица;  

Пр.пр. № 541/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП 96/2013г. по описа на 

РУП Ябланица;  

Пр.пр. № 522/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 93/2013г. по описа 

на РУП Ябланица/;  

Пр.пр. № 93/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 15/2013г. по описа 

на РУП Ябланица. 

 

 

Разследването по тези дела е в законоустановения или удължен срок. 

Броят и видът на наблюдаваните досъдебни производства отразяват 

моментната индивидуална натовареност на прокурорите и спецификата на 

криминогенната обстановка в съдебния район. 
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ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

През първото полугодие на 2013г. са внесени в съда 49 обвинителни 

акта. От тях, по образувани ДП през проверявания период - 18, по образувани 

ДП в предходни години - 31.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - 1. 

Решени от съда дела по обвинителен акт - общо 58. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -38. 

- Оправдателни присъди по общия ред - 1, която е протестирана и 

протеста е неуважен. 

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.от 

НПК/ - 5, от тях протестирани - няма 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие - 15 

 

През 2012г. са внесени в съда 107 обвинителни акта. От тях, по 

образувани ДП през проверявания период - 65, по образувани ДП в предходни 

години - 42.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актов - 10. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо160. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред - 107. 

- Оправдателни присъди по общия ред  - 6, от тях протестирани 1, 

като протеста не е уважен. 
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.от 

НПК/ - 16 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие - 37 

 

През 2011г. са внесени в съда 132 обвинителни акта. От тях, по 

образувани ДП през проверявания период - 61, по образувани ДП в предходни 

години - 71.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - 6. 

Решени от съда дела по обвинителен акт - общо 188. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред - 132. 

- Оправдателни присъди по общия ред - 3. От тях протестирани - 2 , 

неуважени. 
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- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.от 

НПК/ - 16, от тях протестирани - няма 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие - 40. 

 

Въз основа на разпореждане № АП 19/24.10.2008г. на апелативния 

прокурор на АП Велико Търново, със Заповед № 86/10.12.2008г., на 

административния ръководител на РП Тетевен  е разпоредено създаването на 

регистър на всички върнати от съда в прокуратурата дела по чл. 249, ал.2, вр. 

с чл. 248, ал.2,т.3, чл. 288, т.1, чл. 335, ал.1 и чл. 354, ал.3, т.2 от НПК. 

Разпоредено е също така, към регистъра да се създадат досиета, в които да се 

влагат копия от акта, с който делото е върнато от съда и от акта, с който 

последващо се е произнесъл съответния прокурор. Със същата заповед е 

разпоредено и създаването на регистър и откриване на досиета на 

оправдателните присъди. 

Беше извършена проверка на регистъра и досиетата на върнатите от 

съда дела. Последните са комплектовани съгласно разпореждането на 

административния ръководител. Изготвят се и становища от наблюдаващите 

прокурори, в които се анализират причините за връщането на делата. 

Изготвят се ежемесечни справки, които се изпращат до ОП Ловеч, както и 

тримесечни доклади, които съдържат анализи на причините за връщането на 

делата и оправдателните присъди. 

Провеждат се периодични съвещания на прокурорите, на които се 

обсъждат върнатите дела, както и причините и основанията довели до 

връщането им. 

 

На случаен принцип бяха проверени внесени от прокуратурата дела с 

обвинителен акт през проверявания период, които са били върнати от съда. 

Движението им се проследи по материалите от прокурорските дела и Книгата 

за обвинителните актове: 

 

ПД № 152/10г. /ПД № 130/2011г./, пр.пр. № 83/2008г., сл.д. № 5/2009г. 

По делото не може да се извърши проверка, тъй като материалите в него 

са в хаотичен вид. Делото е връщано два пъти на прокуратурата, но 

липсват актовете на съда. От материалите по прокурорското дело не 

може да се установи в кой период е върнато, поради какви обстоятелства, 

какви действия са провеждани след връщането, кога е внесено отново в съда 

и т.н.  
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Пр. пр. № 86/2012г. /ДП № 32/2012г./, наблюдаващ прокурор 

Стефова. Делото е постъпило в прокуратурата на 06.04.2012г. с мнение за 

съд. На 03.05.2012г. е изготвено споразумение с предложение за 

освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание. С разпореждане № 355/10.05.2012г. на РС 

Тетевен по НАХД № 178/2012г. делото е върнато на прокуратурата. Към 

наблюдателното дело не е приложено цитираното разпореждане. Същото 

не се откри и в досието на върнатите дела. Изготвен е протест от 

наблюдаващия прокурор, който е внесен чрез РС Тетевен до ОС Ловеч на 

16.05.2012г. Актът на въззивната инстанция също липсва по 

наблюдателното дело. На проверяващия екип беше предоставено 

Определение № 149/06.06.2012г. по ВЧНД № 225/2012г. на ОС Ловеч, което е 

класирано в папката на върнатите за доразследване дела от съда. От него е 

видно, че ОС Ловеч е оставил без разглеждане протеста на прокурора, 

поради това, че разпореждането на РС Ловеч не подлежи на обжалване или 

протест, тъй като не е предвидено в разпоредбата на чл. 377 от НПК. С 

постановление от 19.09.2012г. наказателното производство е прекратено в 

частта за извършено престъпление по чл. 237, ал.1 от НК и спряно срещу 

неизвестен деец за същото престъпление. В постановлението е указано 

досъдебното производство да бъде изпратено в РУП Тетевен за продължаване 

на издирването. В наблюдателната преписка не се съдържа писмо, от което 

да е видно, че е изисквана или получавана информация от наблюдаващия 

прокурор за резултатите от издирването.  

 

Беше извършена проверка и на пр.пр. 880/2010г. /ДП № 422/2010г./, 

наблюдаващ прокурор Стефова. Установи се, че в наблюдателната 

преписка не са приложени актовете на съда, с които двукратно делото е 

връщано на прокуратурата, поради което не може да се установи какви са 

били причините за връщането. 

 

 

Бяха изискани и проверени протестите, изготвени от наблюдаващите 

прокурори. При проверката се установи, че същите се съхраняват в отделни 

папки, класирани по години. Протестите са мотивирани. 

 

На случаен принцип бяха проверени и следните дела, внесени от 

прокуратурата в съда с обвинителен акт през проверявания период: 

 

ПД 95/2012г., пр.пр.№ 555/2012г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 

46/2012 по описа на РУП Тетевен/, наблюдаващ прокурор Вълчев. Делото 
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е постъпило в прокуратурата, след приключване на разследването, на 

09.11.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за извършено престъпление по  

чл.195 ал.1,т.4  вр. чл.194 ал.1 от НК, който е внесен в съда на 22.11.2012г. 

Към ПД-то липсва акта на съда. В информационната карта е отбелязано, 

че подсъдимите са признати за виновни и са им наложени наказания. 

ПД 32/2013г., пр.пр.№ 562/2013г. по описа на РП Тетевен, /Сл.д. № 

416/2013 по описа на РУП Тетевен/, наблюдаващ прокурор Стефова. 

Делото е постъпило в прокуратурата, след приключване на разследването, на 

19.03.2013г. Изготвен е  обвинителен акт за извършено престъпление по  

чл.129 ал.1, от НК, който е внесен в съда на 17.04.2013г. Към ПД-то не  е 

приложен акта на съда. Приложени са две споразумения на основание чл. 

384 от НПК, съответно от 11.06.2013г. и от 12.07.2013г. В информационната 

карта, приложена към ПД-то е отбелязано, че първото споразумение не е 

одобрено с определение на РС Троян от 11.06.2013г. Делото се е  гледало от 

друг състав на съда по общия ред и с определение от 12.07.2013г. второто 

споразумение е одобрено, подсъдимият е признат за виновен и му е  

наложено наказание. 

ПД 47/2013г., пр.пр.№ 5378/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 

71/2013 по описа на РУП Ябланица/, наблюдаващ прокурор Димитров. 
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключване на разследването, на 

06.06.2013г. Изготвен е  обвинителен акт за извършено престъпление по  

чл.343в ал.2 от НК, който е внесен в съда на 11.06.2013г. Към ПД-то не е 

приложен акта на съда. В информационната карта е отбелязано, че 

подсъдимият е признат за виновен.  

ПД 48/2013г., пр.пр.№ 149/2013г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 

56/2012 по описа на РУП Ябланица/, наблюдаващ прокурор Пончев. 
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключване на разследването, на 

18.05.2013г. Изготвен е  обвинителен акт за извършено престъпление по  

чл.183 ал.1 от НК, който е внесен в съда на 18.06.2013г. Към ПД-то не е 

приложен акта на съда. В информационната карта е отбелязано, че 

подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание. 

ПД 49/2013г., пр.пр.№ 53/2011г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 

13/2011 по описа на РУП Ябланица/, наблюдаващ прокурор Кънчева. 

Делото е постъпило в прокуратурата, след приключване на разследването, на 

18.06.2013г. Изготвен е  обвинителен акт за извършено престъпление по  

чл.195 ал.1,т.3  от НК, който е внесен в съда на 25.06.2013г. Към ПД-то не е 

приложен акта на съда. В информационната карта е отбелязано, че 

подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание. 

Бяха проверени още: ПД № 50/2013г., наблюдаващ прокурор Вълчев; 

ПД № 72/2011г., наблюдаващ прокурор Пончев; ПД № 81/2011г., наблюдаващ 
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прокурор Димитров; ПД № 83/2011г., наблюдаващ прокурор Стефова; ПД № 

91/2011г., наблюдаващ прокурор Вълчев; ПД № 97/2011г., наблюдаващ 

прокурор Кънчева; ПД № 96/2012г., наблюдаващ прокурор Кънчева; ПД № 

106/2012г., наблюдаващ прокурор Стефова;  ПД № 92/2012г., наблюдаващ 

прокурор Пончев; ПД № 100/2012г., наблюдаващ прокурор Димитров. 

 

Обвинителните актове  се изготвят в срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, касаещи 

наказателното производство в досъдебната и съдебната му фаза,но 

същите не са подредени в хронологичен ред. Към тях не се прилагат 

актовете на съда. Това, от една страна води до невъзможност 

проследяването на движението на делото, а от друга затруднява работата 

на прокурорите. 

На корицата на делата се поставя информационна карта, в която се 

съдържа информация за начина на приключване на делото. Всички графи в 

книгата за обвинителните актове се попълват коректно и кореспондират с 

материалите по наблюдателното дело. 

 

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/, през първото полугодие на 2013г.  - общо 55, 

всички са одобрени. 

 

     ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/, през 2012г.  - общо 46, от които 2 не са одобрени. 

     ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство /чл.381 НПК/, през  2011г.  - общо 43, от които 2 не са 

одобрени.  

          На случаен принцип бяха проверени внесени в съда споразумения за 

решаване на делото в досъдебното производство: 

 

 Пр.пр. № 568/2012г. по описа на РП Тетевен, /ДП  № 174/2012г. по 

описа на РУП Ябланица/, наблюдаващ прокурор Стефова. Делото е 

постъпило в РП Тетевен на 23.07.2012г. Изготвено е споразумение между 

обвиняемия и прокуратурата, с което обвиняемият се признава за виновен за 

извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. Споразумението е внесено в 

РС Тетевен на 30.07.2012г. С разпореждане от 01.08.2012г. по НОХД № 

291/2012г. по описа на РС Тетевен, съдебното производство е прекратено и 

делото е върнато на прокуратурата, поради обстоятелството, че са налице 
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основания за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл. 78а от НК. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 25.09.2012г. Изготвен е протест от наблюдаващия 

прокурор, който е изпратен в ОП Ловеч на 03.08.2012г. По делото няма данни 

за резултата от протеста. С постановление от 27.09.2012г. досъдебното 

производство е внесено в РС Тетевен с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание. С 

Решение от 25.10.2012г. по НАХД № 356/2012г. на РС Тетевен лицето е 

признато за виновно и му е наложено административно наказание. 

 СП № 3/2011г., пр.пр. № 273/2011г. по описа на РП Тетевен, /ДП  № 

89/2011г. по описа на РУП Тетевен/, наблюдаващ прокурор Кънчева. 
Делото е постъпило в РП Тетевен на 27.05.2011г. С  постановление от 

03.06.2011г., по реда на чл. 242, ал.2 от НПК, наблюдаващият прокурор е 

върнала делото на разследващия орган с указания, след като е констатирал че 

„предявеното обвинение на практика не съдържа диспозитив”. След 

изпълнени указания, делото е постъпило в РП Тетевен на 13.06.2011г. 

Изготвено е споразумение между обвиняемия и прокуратурата, с което 

обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.197, 

ал.1, т.3 от НК. Споразумението е внесено в РС Тетевен на 14.06.2011г. С 

определение от 21.06.2011г. /липсващо по делото/ съдебното производство е 

прекратено и делото е върнато на прокуратурата. С постановление от 

29.06.2011г., наблюдаващият прокурор е върнал делото за доразследване с 

дадени указания. Делото е постъпило в прокуратурата на 07.07.2011г. На 

11.07.2011г. е изготвено споразумение, което на същата дата е внесено в съда. 

На корицата на делото е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

 Бяха проверени още: СП № 4/2011г., наблюдаващ прокурор Стефова; 

СП № 38/2012г., наблюдаващ прокурор Пончев; СП № 30/2012г., наблюдаващ 

прокурор Кънчева; СП № 38/2013г., наблюдаващ прокурор Пончев; СП № 

50/2013г., наблюдаващ прокурор Димитров; СП № 48/2013г., наблюдаващ 

прокурор Вълчев; СП № 47/2013г., наблюдаващ прокурор Стефова; СП № 

7/2011г., наблюдаващ прокурор Димитров; СП № 23/2011г., наблюдаващ 

прокурор Вълчев; СП № 35/2011г., наблюдаващ прокурор Пончев; СП № 

42/2011г., наблюдаващ прокурор Стефова; СП № 38/2011г., наблюдаващ 

прокурор Кънчева; СП № 46/2012г., наблюдаващ прокурор Димитров; СП № 

44/2012г., наблюдаващ прокурор Кънчева; СП № 43/2012г., наблюдаващ 

прокурор Стефова; СП № 40/2012г., наблюдаващ прокурор Вълчев. 

 

От извършената проверка се установи, че споразуменията се 

изготвят и делата се внасят в съда в законоустановения едномесечен срок 

след постъпване на делото в прокуратурата. В прокурорското дело се 



 

 

42 

прилагат  споразуменията, но не се прилагат актовете на съда, с който 

същите са одобрени или върнати на прокуратурата. Към прокурорските 

дела липсва информация и за резултата от изготвените от наблюдаващите 

прокурори протести.  

 

          ВНЕСЕНИ през първото полугодие на 2013г. в съда предложения 

по реда на чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК - 

общо 12. 

           от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата - 12,  оправдани - 2   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи - няма. 

 

          ВНЕСЕНИ през 2012г. в съда предложения по реда на чл.375 от 

НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а НК - общо 17. 

          от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата - 15,  оправдани-няма   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи - 1 

          

 ВНЕСЕНИ през 2011г. в съда предложения по реда на чл.375 

НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а НК - общо 26. 

          от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата - 24,  оправдани - 2   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи -  няма. 

          

         На случаен принцип бяха проверени внесени в съда предложения по 

реда на чл.375 НПК за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК:  

 

Пр.пр.№ 738/2011г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 433/11г. по 

описа на РУП Тетевен/, наблюдаващ прокурор Кънчева. Делото е 

постъпило в РП Тетевен на 06.03.2012г. Изготвено е постановление с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание чл.375 от НПК за извършено 

престъпление по чл.316, пр.3, вр. с чл. 308, ал.1 от НК. Делото е внесено в РС 

Тетевен на 30.03.2012г. С протоколно определение от 24.04.2012г. по НАХД 
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№ 123/2012г., РС Тетевен е прекратил съдебното производство и е върнал 

делото на прокуратурата за отстраняване на допуснато съществено 

процесуално нарушение. Делото е върнато в РП Тетевен на 25.04.2012г. 

Изготвено е ново постановление по чл. 78а от НК, което е внесено в съда на 

27.04.2012г. По делото липсва информация какво е произнасянето на съда. 

От постановлението на наблюдаващия прокурор от 30.07.2012г., с което 

делото е върнато на РУП Тетевен за извършване на допълнителни следствени 

действия се установява, че с Решение по НАХД № 173/2012г. на РС Тетевен 

подсъдимият е осъден, а с Решение по № 94/19.07.2012г. по ВНАХД № 

259/2012г. ОС Ловеч е отменил първоинстанционното решение и е върнал 

делото на прокуратурата. Досъдебното производство е постъпило в РП, след 

извършване на действията по разследването, на 25.09.2012г. Изготвено е ново 

постановление, което е внесено в съда на 24.10.2012г. С решение № 

10/01.02.2013г. по НАХД № 395/2012г. на РС Тетевен подсъдимият е признат 

за виновен. С Решение № 39/17.04.2013г. по ВНАХД № 116/2013г.  на ОС 

Ловеч, решението на РС Ловеч е отменено и подсъдимият е признат за 

невиновен. Към делото е приложено становище на наблюдаващия прокурор и 

на прокурор Димитров, който е извършил анализ на делото, в които е 

отразено, че в действията на наблюдаващия прокурор няма пропуски, както и 

на явилите се прокурори в съдебно заседание при разглеждане на делото. 

Пр.пр.№ 86/2012г. по описа на РП Тетевен, /ДП № 32/12г. по описа 

на РУП Тетевен/, наблюдаващ прокурор Стефова. Делото е постъпило в 

РП Тетевен на 06.04.2012г. Изготвено е постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание на основание чл.375 от НПК, за извършено престъпление по 

чл.237, ал.1 от НК. Делото е внесено в РС Тетевен на 03.05.2012г. С 

Разпореждане от 10.05.2012г. по НАХД № 178/2012г. РС Тетевен е прекратил 

съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата, тъй като е 

приел, че не са налице основанията на чл. 78а от НК. Делото е върнато в РП 

Тетевен на 18.06.2012г. Изготвен е протест от наблюдаващия прокурор, но 

по делото няма данни за резултата от протеста.  С постановление на 

наблюдаващия прокурор от 25.06.2012г., делото е върнато на РУП Тетевен за 

извършване на допълнителни действия по разследването. Делото е постъпило 

в РП Тетевен на 20.08.2012г. С постановление от 19.09.2012г. наказателното 

производство по делото е прекратено в частта, в която е повдигнато 

обвинение за престъпление по чл. 237, ал.1 от НК и е спряно срещу 

неизвестен извършител. След изпращането му  в РУП Тетевен на 

09.10.2012г. не е искана и не е постъпвала информация  относно 

резултатите от ОИМ. 
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 От проверката по тези дела се установи, че се спазва едномесечния 

срок от постъпване на делото в прокуратурата, до изготвяне на 

постановлението с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.375 

от НПК и внасяне на делото в съда. Движението на тези дела се отразява в 

описната книга на дознателя. 

  

         2.Организация по изпълнение на наказанията 

 

През полугодието на 2013г. са приведени в изпълнение 87 присъди. 

Неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието - няма. 

През 2012г. са приведени в изпълнение 149 присъди. Неприведени 

присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на наказанието - 1. 

През 2011г. са приведени в изпълнение 167 присъди. Неприведени 

присъди в срок - няма. Няма отлагания на изпълнението на наказанието. 

         Организацията по изпълнението на наказанията се проследи по 

материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на присъдите. 

На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки: 

 

Присъдна преписка № 118/2012г. С присъда № 43/18.07.2012г. по 

НОХД № 227/2012г. на РС Тетевен, влязла в сила на 10.10.2012г., 

подсъдимият е осъден на 1 година лишаване от свобода. Присъдата е 

постъпила за изпълнение в  РП Тетевен на 18.10.2012г. С писмо от 

19.10.2013г. е изпратена до Началника на затвора Ловеч. С писмо от 

08.11.2012г. Началника на затвора е уведомил РП Тетевен, че присъдата е 

получена и приведена в изпълнение, с начало 22.03.2012г. С писмо от същата 

дата РП Тетевен е уведомил РС Тетевен за началото на изпълнение на 

наказанието. С писмо от 26.02.2013г. Началника на затвора Ловеч е уведомил 

РП Тетевен, че наказанието е изтърпяно. С писмо от същата дата РП Тетевен 

е уведомил РС Тетевен. 

Присъдна преписка № 130/2012г. С протоколно определение от 

14.11.2012г. на РС Тетевен е одобрено споразумение, което на 19.11.2012г. е 

постъпила за изпълнение в РП Тетевен.  С писмо от 19.11.2012г. е изпратено 

до началника на ОЗ Охрана Ловеч. С писмо от 20.12.2012г. Началника на 

затвора е уведомил РП Тетевен, че присъдата е получена и приведена в 

изпълнение, с начало 21.11.2012г. С писмо от същата дата РП Тетевен е 

уведомил РС Тетевен за началото на изпълнение на наказанието. С писмо от 

25.02.2013г. Началника на затвора Ловеч е уведомил РП Тетевен, че 
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наказанието е изтърпяно. С писмо от същата дата РП Тетевен е уведомил РС 

Тетевен. 

Бяха проверени още: Присъдна преписка № 107-108/2012г. и присъдна 

преписка № 109/2012г. 

 

 През проверявания период дейността на РП  Тетевен по изпълнение на 

присъдите и другите принудителни мерки е осъществявана при добра 

организация, съобразена с НПК, ЗИНЗС и  съответните указания на ВКП. 

Срочността е спазена за всички приведени в изпълнение присъди.  

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен 

служител, като записванията кореспондират изцяло с материалите по 

присъдните преписки, но отбелязванията са нечетливи, има странни 

отметки, като например „РС-тук”, нанасяни са поправки. В Книгата има 

положени подписи от извършвани ежемесечни проверки.  

           

 3.Гражданско-съдебен надзор: 

          граждански дела с участие на прокурор през 2013г. - общо 13, 

- предявени граждански искове от прокурор - няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор - няма  

          граждански дела с участие на прокурор през 2012г. - общо 42, 

- предявени граждански искове от прокурор - няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор - няма 

          граждански дела с участие на прокурор през 2011г. - 43, 

- предявени граждански искове от прокурор - няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор - няма 

  

 След извършената тематична ревизия от АП Велико Търново и 

дадените препоръки, от месец декември 2012г. в РП Тетевен се 

комплектоват преписки /досиета/ по гражданските дела. В процес на 

създаване е и регистър на гражданските дела,в който да се отразява 

участието на прокурора и  изразеното от него становище в съдебно 

заседание.  

 

4. Състояние и организация на дейността по надзора за законност. 

 Постъпващите протоколи с решенията на общинските съвети се 

завеждат като отделни административни преписки и се докладват на 

Районния прокурор, който прави върху отбелязване с неясни съкращения, без 

дата.   
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Дейността на РП Тетевен по този надзор не е съобразена с 

методическите указания на ВАП, съгласно които, след извършване на 

проверка на решенията на общинските съвети, наблюдаващите прокурори 

следва да се произнасят с резолюция, относно тяхната законосъобразност. 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ: 

 

Констатира се, че не са  изпълнени в цялост дадените от ИВСС 

препоръки при предходната планова проверка и последвалата контролна 

такава. Наблюдаващите прокурори от РП Тетевен продължават да не 

осъществяват необходимия контрол над работата по спрени дела срещу 

неизвестен извършител. В постановленията за спиране на наказателното 

производство не се дават указания към разследващите и оперативните 

служби на МВР да изпълняват стриктно разпоредбата на чл.245 ал.1 от 

НПК, а именно - да съобщават на прокурора за резултатите от 

издирването и да му предоставят събраните материали. По 

наблюдателните материали на всички  разгледани дела не се намериха 

справки за проведени ОИМ, както и писма, с които прокурорите да ги 

изискват. Следва да се има предвид,че макар и да е отпаднало изискването 

наблюдаващия прокурор на 4 месеца да изпраща напомнително писмо до 

разследващия орган, това е  възможна форма на контрол от страна на 

прокуратурата над дейността на органите на МВР по спрени дела, 

съобразно Указание на ВКП №И-55/08г. /допълнено от 20.03.2009г./, т.18: 

„Прокурорът, който е спрял наказателното производство, продължава 

да упражнява ръководство и надзор на работата по него”.    

Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура  

Тетевен, като цяло са водени редовно и съгласно изискванията на 

Правилника за организацията и дейността на администрацията на 

Прокуратурата на Република България и съответните указания на 

Върховна касационна прокуратура. Записванията в тях, обаче не са 

достатъчно четливи, на места има задрасквания и дописвания.Това е 

констатирано и от проверяващите прокурори от АП Велико Търново при 

извършената тематична проверка през 2012г. по организацията на 
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деловодната дейност, документооборота и контрол на коректността на 

въвежданите дани в УИС. 

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на 

веществените доказателства се извършва в съответствие с разпоредбите 

на ПОДАПРБ.  

Не е създадена  организация за спазване разпоредбата на чл.110,ал.5 

от НПК, а именно,  парите и другите ценности, иззети като веществени 

доказателства, да се предават за пазене в търговска банка, обслужваща 

държавния бюджет, или в  Българската народна банка.  

Констатираният пропуск на административния ръководител за липса 

на актуализация на издадената през 2007г. и все още действаща заповед за 

случайно разпределение на преписките и делата в РП Тетевен, бе 

отстранен непосредствено след извършване на проверката с издаването на 

нова заповед № 121/18.10.2013г., съобразена с указанията на главния 

прокурор в тази насока.С тази заповед са определени седем групи преписки и 

досъдебни производства, в рамките на които да се извършва 

разпределението чрез програмата за случайно разпределение. Районният 

прокурор участва в две от групите с 80% натовареност, а в останалите 

групи със 100 % натовареност. В заповедта са регламентирани и реда и 

условията за изключване на прокурори от участие в случайното 

разпределение с посочване на причините за това. Определен е и прокурор, 

наблюдаващ и контролиращ работата с програмата. 

Образуването, движението и приключването на всички проверени 

преписки, по които е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство, е в установените срокове. Постъпилите жалби срещу 

постановленията се администрират своевременно и се изпращат по 

компетентност. След отмяна на постановлението и връщането на 

преписките в РП Тетевен, стриктно се изпълняват дадените в 

отменителното постановление указания. Констатираните при предходни 

проверки пропуски при връчването на постановленията за отказ от 

образуване на досъдебно производство вече са отстранени. 

В постановленията за спиране  не се съдържат указания към органите 

на МВР да уведомяват РП Тетевен за резултата от провежданото 

издирване. В повечето случаи наблюдаващите прокурори изискват  справки 

относно резултатите от издирването,което става  през големи периоди от 

време.  

         На постановленията за привличане в качеството на обвиняем не се 

намира подпис на наблюдаващия делото прокурор, дата или печат на РП 

Тетевен,от които да личи да е проведен доклад по чл.219 ал.1 от НПК. При 

разговор с административния ръководител на РП Тетевен Н.Пончев, същият 
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уведоми проверяващия екип, че в повечето случаи докладите се извършват 

устно или по телефона и не намира за нужно да се удостоверява по какъвто и 

да било начин провеждането на доклад преди предявяване на обвинението. 

Действително,  след като НПК не поставя изисквания към доклада по чл.219 

ал.1 от НПК, той може да бъде извършен по най-различен начин, 

включително устно и по телефона. Във всички случаи обаче, прокурорът 

следва да има възможност въз основа на този доклад да се запознае със 

събраните към момента доказателства по разследването, тъй като това е 

единствено възможен начин да осъществи ефективен контрол и 

ръководство. Наложената в РП Тетевен практика всички доклади по чл.219 

ал.1  от НПК да се извършват устно или по телефона, според проверяващия 

екип не е най удачният начин за запознаване с материалите по делото и не 

гарантира изпълнение на законовото задължение на прокурора да 

осъществява необходимия контрол върху разследването.Тази констатация се 

подкрепя и от анализа на проведените лично от прокурора действия след 

завършване на разследването в срока по чл.242 ал.3 от НПК за отстраняване 

на процесуални нарушения, допуснати от страна на разследващите, в частта 

привличане на лицето в качеството на обвиняем със съставяне на 

съответното постановление /по едно от проверените дела наблюдаващият 

прокурор дори е констатирал липса на диспозитив в повдигнатото обвинение 

от  разследващия орган/.  

Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

изготвят в срок. Прави впечатление, че през проверявания период 

сравнително малък брой постановления за прекратяване на наказателното 

производство са били обжалвани, като същевременно е висок в процентно 

съотношение броя на отменените постановления от съда и от по-

горестоящата прокуратура  /през 2012г. от обжалваните 24 пред съда,14 

са отменени-58%, а от обжалваните четири постановления пред по-

горестоящата прокуратура три са отменени. През 2011г. от общо 

обжалваните пред съда 29 постановления, 20 са отменени-68%. През 

първото полугодие на 2013г. са обжалвани само 12 постановления пред 

съда, от които 10 са отменени-83%, а от обжалваните три постановления 

пред по-горестоящата прокуратура и  трите са отменени/. 

Наблюдателните материали по прекратените производства са в 

хаотичен вид,като не се намират определенията на окръжния съд. След 

проведен разговор с прокурор Вълчев по конкретно дело, се установи,че в РП 

Тетевен не се получават актовете  на окръжния съд и наблюдаващите 

прокурори се осведомяват единствено дали протестът им е уважен или не, 

което се отразява върху определението на първоинстанционния съд.  Това на 

практика означава,че прокурорите в РП Тетевен не се запознават с 
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мотивите за отмяна,съдържащи се в определението на въззивната 

инстанция.Тази практика не позволява да бъдат изпълнени евентуално 

дадени указания  от окръжния съд и да бъдат направени  изводи относно  

причините, довели да отмяна на прокурорските постановления поради 

неправилно  приложение на материалния или процесуалния закон.  Безспорно, 

разпоредбата на чл. 345, ал.3, вр. с чл. 340, ал.2 от НПК не вменява 

задължение на съда да изпраща препис от постановените актове на 

страните в процеса.Това законово положение обаче не ограничава 

наблюдаващите прокурори да се запознават със съдържанието на акта след 

изискването му, с цел подобряване организацията на работата  и за 

намаляване на броя отменени от съда прокурорски постановления.  

Три от делата, след отмяна на постановленията за прекратяване, са 

били внесени в съда, което показва че се е пристъпвало прибързано към 

прекратяване на наказателното производство. 

Отмяната на прокурорските актове от по-горестоящите 

прокуратури и от съда и връщането на делата за събиране на нови 

доказателства и извършването на действия по разследване, които са 

могли да бъдат планирани и проведени при първоначалното разследване, 

води до неоснователно забавяне движението на делата. 

 При проверката се установи, че не се  изпълняват  методическите 

указания на главния прокурор на Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. 

за необходимите действия по чл.226 НПК преди предявяване на  

разследването /липсват изискуемите протоколи или постановления на 

наблюдаващите прокурори от проведения доклад/.Само по две от 

проверените производства, наблюдавани от прокурор П. Димитров,  се 

намери по един протокол, удостоверяващ проведен доклад съобразно чл.226 

от НПК. По някои от делата,на протокола за предявяване на разследването 

е изписано, че на основание чл.226 ал.1 от НПК делото е докладвано на 

наблюдаващия прокурор. Независимо от констатираните пропуски, тъй 

като със заповед № ЛС – 3422/15.11.2013г. на главния прокурор тези 

методически указания са отменени, препоръка в тази насока не следва да 

бъде отправяна. 

        При проверката на делата на производство се установи, че 

разследването е в законоустановения или удължен срок.  

        Обвинителните актове, споразуменията и постановленията с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл. 78а от НК се изготвят в 

законоустановения срок след получаване на делото в РП Тетевен и 

отговарят на изискванията на НПК.  
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Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство в досъдебната и съдебната му фаза, 

но същите не са подредени в хронологичен ред. Към тях не се прилагат 

актовете на съда. Това, от една страна води до невъзможност 

проследяването на движението на делото, а от друга затруднява работата 

на прокурорите. 

През целия проверяван период е нисък процента на върнатите от съда 

дела, спрямо внесените от прокуратурата обвинителни актове. За 2011г. те 

са 4,54%, за 2012г. са 6,54% и за първото полугодие на 2013г. са 2,04%. 

Статистическите данни и проверката по конкретните дела налагат 

извода за добра прокурорска работа. 
През проверявания период дейността на РП  Тетевен по изпълнение на 

присъдите и другите принудителни мерки е осъществявана при добра 

организация, съобразена с НПК, ЗИНЗС и  съответните указания на ВКП.    

 Дейността по надзора за законност, като цяло, е на добро ниво. 

Формата на произнасяне на прокурора, отговарящ за този надзор, при 

извършване на проверка на решенията на общинските съвети не е 

съобразена с методическите указания на ВАП. 

 

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

необходимо да даде следните    

 

 ПРЕПОРЪКИ: 

 

1.Административният ръководител да упражнява ефективен 

контрол върху служителите, извършващи записванията в книгите и 

регистрите, водени на хартиен носител, с цел ръкописната информация 

в тях да е четлива, разбираема и без излишни корекции и дописвания. 

2.Административният ръководител - районен прокурор на РП 

Тетевен да създаде необходимата организация за изпълнение 

разпоредбата на чл.110,ал.5 от НПК, касаеща съхранението на парите и 

другите ценности, иззети като веществени доказателства по досъдебни 

производства.      

3.Наблюдаващите прокурори от РП Тетевен да пристъпват към 

прекратяване на наказателното производство само след извършване на 

всички необходими действия по разследването и след задълбочено и пълно 

изясняване на фактическата обстановка по делото.  

4.Наблюдаващите прокурори от РП Тетевен да изпълняват 

разпоредбата на чл. 219, ал.1 от НПК.  
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5.Наблюдаващите прокурори от РП Тетевен да осъществяват 

необходимия контрол над работата по спрените дела. 

6.Материалите в наблюдателните преписки да се подреждат в 

хронологичен ред, като към тях се прилагат и актовете на въззивната 

инстанция в случай на обжалване и протестиране на 

първоинстанционното съдебно решение. 

7.При решаване на преписки по  надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите, наблюдаващият 

прокурор да спазва  указанията на ВАП и ВКП, дадени в „Методика за 

взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при 

противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите”. 

8.Административният ръководител на РП Тетевен, съобразно 

правомощията си по чл. 140 от ЗСВ, своевременно да привежда в 

изпълнение указанията и разпорежданията на горестоящите 

прокуратури от извършени проверки, както и препоръките, направени от 

ИВСС. 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на 

Районна прокуратура Тетевен за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

 

          Административният ръководител да запознае прокурорите от РП 

Тетевен с резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58,ал.3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок 

от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да 

бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

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

Районна прокуратура Тетевен да предприеме в едномесечен срок от 

получаване на настоящия Акт необходимите действия от негова 

компетентност за изпълнение на дадените препоръки, като на основание 

чл.58, ал.4 от ЗСВ в двумесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за 

резултата от тях. 

 

          Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет на 

електронен носител, за сведение. 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България на електронен носител, за сведение. 
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Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Апелативна прокуратура  Велико Търново на електронен носител, за 

сведение. 

  

            Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура Ловеч на електронен носител, за сведение. 

 

                     

          

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

         1. Заповед № ПП-01-98/10.10.2013г. на главния инспектор на ИВСС.  

         2.Доклади, справки, извадки от регистри, копия от заповеди, 

прокурорски актове и др. материали, предмет на анализ в Акта за резултати. 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

      ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 


