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

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

99/10.10.2013г. 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 Троян е извършена от Инспектората към ВСС през  

2008г. Настоящата проверка обхваща периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г., 

01.01.2012г. - 01.12.2012г.  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 предходната проверка. 

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 Троян за 

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

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. 

 

          ЩАТНА осигуреност. През проверявания период  утвърдената 

щатната численост на РП-Троян е от 6 прокурора. С решение на ВСС по 

протокол № 15 от 18 април 2013г. е съкратена  1/една/ незаета щатна бройка. 

Със Заповед № ЛС-924/26.03.2013 на главния прокурор на РБ, прокурор 

Дияна Илиева - Стоянова е командирована да изпълнява функциите на 
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прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен за срок от три месеца, считано 

от 01.04.2013г.  

          Незаети щатни бройки за прокурори - от м.януари до 18 април 2013г. - 1 

щ.бр. След 18.04.2013г. няма незаети щатни бройки. 

          Администрация - общ брой служители - 6 щ.бр. Няма незаети щатни 

длъжности за съдебни служители. 

 

             КНИГИ, регистри и дневници, водени в РП-Троян: 

1.От тях : 

                      Водени на основание Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата на Р България 

 Входящ (изходящ) дневник; 

 Азбучник към входящия дневник - тъжители; 

 Азбучник към входящия дневник-заподозрени; 

 Докладна книга на прокурора; 

 Разносна книга; 

 Книга за надзор върху досъдебното производство - НП; БП; ДП; 

СЛ.Д.; 

 Регистър за задържаните лица; 

 Книга за веществените доказателства; 

 Книга за работата на районна прокуратура по наказателно 

съдебния надзор  по внесените обвинителни актове; 

 Книга за работата на районна прокуратура по наказателно 

съдебния надзор  по внесените споразумения; 

 Книга за работата на районна прокуратура по наказателно 

съдебния надзор  по внесените предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а от НК;  

 Азбучник към книгата за обвинителните актове и 

споразуменията; 

 Книга на прекратените ДП; 

 Книга за изпълнение на присъдите; 

 Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите; 

 

                    Водени по указание на ВКП 

 Регистър за спрени наказателни производства срещу “ИИ”; 

 Регистър за спрени наказателни производства срещу “НИ”; 

 Регистър на възложените от прокурор проверки до други органи 

/РУП и др/; 
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 Регистър за всички дела, върнати от съда на прокуратурата по 

реда на чл. 249 ал.2 във вр. с чл. 248 ал.2 т.3, на чл. 288 т.1, на 

чл.335 ал.1 и на чл. 354 ал.3 т.2 от НПК;  

 Регистър за всички дела, върнати от прокурор на разследващия 

орган за доразследване; 

 Регистър за всяка оправдателна присъда, постановена от 

първоинстанционен, въззивен или касационен съд, по внесени от 

прокуратурата обвинителни актове; 

 Дневник за издадените и получените Европейски заповеди за 

арест, както и производствата по Европейска заповед за арест, в 

които участва прокурор от Районна прокуратура - Троян; 

 Дневник за изготвени справки в НБД „Население” по заявления 

от прокурорите; 

 Дневник за лица, срещу които се водят две и повече досъдебни 

производства; 

 Азбучник към дневник за лица, срещу които се водят две и повече 

досъдебни производства; 

 Дневник  - административен отдел; 

 

Водени по собствена преценка:  

 Книга за заповеди, издадени от административен ръководител - 

районен прокурор на Районна прокуратура - Троян; 

 Книга за заповеди за командироване на прокурори и съдебни 

служители от Районна прокуратура - Троян; 

 Описна книга на командировките, осъществени от прокурори и 

съдебни служители от Районна прокуратура - Троян; 

 Дневник за представените болнични листи от прокурори и 

съдебни служители от Районна прокуратура - Троян; 

 Книга за отчитане на положен извънреден труд;  

 

          С цел подобряване на дейността на прокуратурата чрез ефективно 

използване на разработения „Електронен регистър за срочността на 

разследването, произнасянето от прокурор и задържането под стража”,  със 

заповед  № 22/09.03.2012г. на районния прокурор на РП-Троян е разпоредено 

наблюдаващите прокурори и разследващите органи да изготвят съвместен доклад 

относно предприетите и предстоящите процесуално-следствени действия по 

досъдебните производства, по които е взета мярка за неотклонение „задържане 

под стража” с продължителност повече от четири месеца. 

          Извърши се проверка на разносните книги на прокурорите. Установи се, 

че в тях се отразяват само номерата на преписките и датите, на които същите 
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се предават от деловодството на прокурора, но не и предаването от прокурора 

на деловодството. Още в хода на проверката този пропуск беше отстранен и 

воденето на разносната книга  за в бъдеще  ще се  извършва в съответствие 

чл. 5 от Инструкцията за деловодната дейност и документооборота. Въведена  

бе  книга за предаване на преписките от прокурора в канцеларията, в която се 

прави отбелязване за името на прокурора, номера на преписката, дата на 

предаване в канцеларията и подпис на съдебния служител, приел преписката. 

          Воденето на останалите основни книги, регистри и дневници се 

проследи при извършената проверка по движението на конкретните преписки 

и дела.   

 

ИНФОРМАЦИОННИ  технологии:   

В РП-Троян се работи със следните програмни продукти: 

 - Правни програми: „АПИС“ и „СИЕЛА“ 

 - Деловодни програми: Унифицирана информационна система (УИС) - 

предоставена от Прокуратура на Република България; 

 

          СЛУЧАЕН принцип на разпределение на преписките и делата:  

          На основание Заповед № 29/12.10.2007 г. на районния прокурор на РП 

Троян, в съответствие със заповед № ЛС-6185/12.09.07г. на главния прокурор 

и заповед № ЛС-6310/02.10.07г. на заместник-главния прокурор, е  въведен за 

работа в РП Троян софтуерния продукт „Law Choice” и е регламентиран реда, 

по който да бъдат разпределяни преписките и делата между прокурорите в 

РП Троян, при спазване на случайния принцип. Няколкократно  са издавани 

заповеди, с които са включвани или изключвани от случайното 

разпределение прокурори, поради продължително отсъствие, преназначение, 

командироване или преместване. Със заповед на административния 

ръководител се определят параметрите за работа с програмата, както и всяка 

настъпила промяна. Ежеседмично и ежемесечно се създава архив, който се 

изпраща на Окръжна прокуратура - Ловеч и ВКП по ел.поща. 

          Със заповед № 40/27.09.2010г. на административния ръководител на 

РП Троян Георги Аргиров,  е разпоредено да продължи въведеното със  

заповед № 29/12.10.2007г. на административния ръководител на РП-Троян, 

изменена със заповед № 45/18.11.2009г., разпределение на преписките и 

делата на случаен принцип.  С цитираната заповед са  регламенирани  седем 

групи преписки, които да се разпределят  с програмния продукт.  Съгласно 

тази заповед, районният прокурор Аргиров  е със следното участие: в 

група „изпълнение на наказанията” - 100 %, с изключение на изпълнение на 

наказанията „пробация”, които се изпълняват  от зам. районен прокурор 

Т.Пиронкова; в група „ДП, образувани от разследващ орган / по дежурство/” 
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- 100%, заедно с  останалите четирима прокурори, които също са  със  по 

100% участие; в група „материали, изпратени от други органи” - 100%, 

заедно с  останалите четирима прокурори, които също са  със  по 100% 

участие;  в група „преписки, образувани по материали срещу полицейски 

служители и  служители на ДАНС” - 100%, заедно с прокурор Семов, който 

също е с 100%  участие.  

          Със заповед № 16/01.04.2013г. на административния ръководител на 

РП-Троян, във връзка с изпълнение на заповед № 36/09.01.2012г. на главния 

прокурор, е разпоредено да продължи въведеното със заповед № 

29/12.10.2007г., изм. със заповед № 40/27.09.2010г., разпределяне на 

преписките и делата в РП-Троян на случаен принцип посредством 

програмния продукт ”Law  Choice”. С цитираната заповед е определен 

процента на натовареност на всеки прокурор в общо 18 групи. В групи 

„жалби /молби/ и сигнали” и „преписки от РУ”Полиция” районният 

прокурор Г.Аргиров е с 50 % натовареност. В  десет други групи същият 

участва със 100 % натовареност заедно с другите прокурори от РП-Троян, с 

изключение на група „преписки по изпълнение на наказанията по чл.37 от 

НК с изключение на тези по чл.37,ал.1,т.2  и т.11 от НК, в която група 

работи самостоятелно.  

          В хода на проверката бяха изготвени вътрешни правила по 

прилагането на случайния принцип на разпределението на делата, в които са 

регламентирани различните хипотези, при които прокурорите се изключват 

от разпределение.  

    При извършената проверка от екипа на ИВСС не се установиха 

отклонения от този принцип на разпределение на делата.  

       

          ОРГАНИЗАЦИЯТА   на   дейността   по   водене   на   статистиката в 

РП-Троян  е  съгласно указанията на ВКП. 

   

 АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ  на прокуратурата  е съобразно Указание 

изх.№ 301/2007г., изм. и доп. с Указание № И-283/2008 на Главния прокурор на 

Република България. Изготвят  се  ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни, 

годишни и периодични статистически таблици, както и справки по указание на по-

горестоящите прокуратури. 

   

 НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ  от административния ръководител  

/чл.311,т.1 ЗСВ/. През проверявания период няма такива, а също и 

предложения за поощрения и предложения за налагане на дисциплинарни 

наказания.   
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          ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени 

доказателства. 

          В съответствие с изискванията на чл.95 от Правилника за организацията 

и дейността на администрацията на ПРБ - Раздел VІ „Съхранение на 

веществените доказателства”, в Районна прокуратура Троян са създадени 

вътрешни правила за съхранение на веществените доказателства, 

регламентиращи приемането, съхранението и разпореждането с тях. Поради 

липса на отделно помещение за съхранение на веществени доказателства, 

същите се съхраняват в зависимост от количеството, големината и своята 

специфика, в архивното помещение на Районна прокуратура Троян или в 

метален шкаф. 

 В РП Троян се води Регистрационен дневник на веществените 

доказателства. Същите се приемат в РП Троян и се предават с приемо-

предавателен протокол, а в съда се внасят срещу подпис и дата, отразени в 

регистрационния дневник.  

 Веществените доказателства се проверяват всяка година от комисия, 

определена  със заповед на административния ръководител на РП Троян. За 

целта се съставя протокол от извършената проверка.  

 Със Заповед № 3/11.01.2012г. на административния ръководител на РП 

Троян е определен съдебен служител, който да отговаря за приемането, 

описването и завеждането във регистрационен дневник, комплектоването и 

съхранението в отделно помещение на веществените доказателства по 

приключили ДП, както и предаването им на съда, или изпращането им на 

горестояща прокуратура. Със същата заповед е разпоредено пари, валута, 

благородни метали и скъпоценности да се съхраняват съобразно чл. 110, ал.5 

от НПК. Към момента на проверката не са създадени условия за 

изпълнението на цитирания текст от закона. Съгласно чл.4 от Вътрешните 

правила за съхранение на ВД в РП Троян пари, валута и ценности следва да се 

съхраняват в банков трезор, като към ВД се прилага депозитното 

удостоверение. 

   

          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.  
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          ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния 

ръководител по организация на дейността на прокуратурата: 

          През 2011г. са издадени 6 броя заповеди и разпореждания по 

организацията на дейността на прокуратурата по указание на главния 

прокурор и 24 броя  по собствена преценка, през 2012г., съответно 14 броя  и  

26 броя , и през първото шестмесечие на 2013г.  съответно 8 броя и 6 броя. 

Проверени бяха всички заповеди и разпореждания на административния 

ръководител, издадени през проверявания период, свързани пряко с 

ръководството на дейността на прокуратурата. Установи се, че по нито една 

от тях няма отбелязване, от което да е видно, че прокурорите и съдебните 

служители са запознати с тези заповеди, независимо че в тях изрично е 

отразено до чие знание да бъдат доведени. 

 В хода на проверката този пропуск бе отстранен с издаването на 

заповед № 66/14.10.2013г. на административния ръководител на РП-

Троян. 

 

 ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ  
През 2011г. в изпълнение на плана на Окръжна прокуратура Ловеч за 

контролно-ревизионна дейност е извършена комплексна ревизия на дейността 

на РП-Троян, отнасяща се за периода 01.01.2010г. - 31.12.2010г. През същата 

година са извършени и тематични ревизии, отнасящи се до приложението на  

Инструкция № 1 и Инструкция № 2. 

          През 2012 в изпълнение на плана на Окръжна прокуратура - Ловеч за 

контролно-ревизионна дейност за 2012г. е извършена комплексна ревизия на 

дейността на РП-Троян, отнасяща се за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.     

          През 2013г. в изпълнение на т.2 от Плана на Окръжна прокуратура 

Ловеч за контролно-ревизионната дейност за 2013г. е извършена тематична 

проверка на дейността на РП-Троян за периода 31.01.2012г. - 31.12.2013г. с 

предмет: ”Проверка по качеството, срочността и резултатността на 

изготвените въззивни протести от районните прокуратури през 2012г.”. 

Докладите от тези проверки бяха предоставени на проверяващия екип 

на ИВСС. В Доклада на ОП-Ловеч  за извършената комплексна ревизия в РП-

Троян за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.  е посочено : „Проверяващият 

екип счита, че дейността на Районна прокуратура - Троян е на добро ниво и 

не намира основание за препоръки за отстраняване на недостатъци”. 

Извършената от ИВСС комплексна планова проверка за дейността на РП-

Троян за периода 01.01.2011г. - 30.06.2013г. поставя под съмнение 

правилността и обективността на някои от  изводите, до които е достигнал 

проверяващия екип от  ОП-Ловеч. 
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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. 

- 357 /през 2012 г. - 760 и през 2011г. - 1078/. От тях  през първото полугодие 

на 2013г. : 

-  новообразувани - 308 /през 2012 г. 628 и през 2011г. - 986/; 

- образувани в предходни периоди: първото полугодие на 2013г. - 49 

/през 2012 г. - 132 и през 2011г.- 92/; 

            2.РЕШЕНИ - през първото полугодие на 2013г. - общо 300 /през 

2012г. - 711 и през 2011г. - 1018/. От тях:  

 2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство 

през първото полугодие на 2013г общ брой - 97 /през 2012г. - 167 и през  

2011г. - 348/.  От тях: обжалвани през първото полугодие на 2013г.- 7 

постановления, от  които всичките са потвърдени, отменени - няма; през 

2012г. обжалвани - 13, потвърдени са всички, отменени няма; през 2011г. 

обжалвани - 24, от които всичките са потвърдени, отменени - няма. 

         2.2.Образувани досъдебни производства: през първото полугодие на 

2013г. - общо 78, през 2012г. - 180 и 2011г. - 244 . 

          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 116, през 2012г. - 

263 и 2011г. - 290.  

          2.4.Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06г. 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.  - 9, през 2012 г. - 101 и през 2011г. - 136. 

2.5.Преписки, изпратени за предварителна проверка - през първото 

полугодие на 2013г са общо 112, през 2012г. - 221 и  2011г. - 277. 

2.6.Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция № И 89/10.03.2011г./ - няма 
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          С т. 5 от заповед № ЛС-4485/06.02.2012г. на и.ф.главен прокурор Бойко 

Найденов прокурорите се задължават „преписките, съдържащи сигнали за 

кражби, които са възложени за проверка на органите на МВР, да се 

проверяват поне веднъж месечно, на основание чл.15, ал.1 от 

Инструкцията”. С т.12 от цитираната заповед е разпоредено при 

периодичните проверки на прокуратурите да се проверява и за изпълнението  

на тази заповед. Със заповед № 742/13.12.2012г., окръжният прокурор на ОП-

Ловеч е разпоредил районните прокуратури  да изпращат месечни справки за 

резултатите от извършените проверки по чл.15,ал.1 от ИППП. 

          В изпълнение на указание № 15070/2010г. от 11.04.2013г. на главния 

прокурор Сотир Цацаров, районният прокурор Георги Аргиров  с писмо № 

341/2011г. от  19.04.2013г.  до началника на РУ”Полиция” гр.Троян, на 

основание чл.15, ал.1 от ИППП е изискал да бъдат изпратени за проверка 

всички непроверени от прокурор преписки, приключени по реда на чл.9, 

ал.3,т.1 от ИППП.   Съдържанието на това писмо навежда на извода, че 

посочените преписки не са били проверявани от издаването на ИППП през 

м.март 2011г. до 19.04.2013г., когато са били изискани от прокуратурата, 

въпреки изричната разпоредба на чл.15,ал.1 от ИППП, според която тези 

проверка следва да се провеждат периодично, но не по-малко от веднъж на 3 

месеца. Това поставя под съмнение ефективността на прокурорска 

проверка, извършена две години след осъществяване на съответното деяние.  

 

 На случаен принцип бяха проверени преписки, приключили с 

постановления за отказ от образуване на досъдебно производство. 

Движението им се проследи и по входящия дневник, проследи се 

и изпращането на постановленията на адресатите: 

 

Пр.пр. № 108/2011г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Владимир Зъзрев. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

26.01.2011г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 18.02.2011г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена. Разпоредено е копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя. Указана е възможността на 

обжалване на постановлението пред Окръжна прокуратура Ловеч. При 

проверката се установи, че копие от постановлението е изпратено на 

жалбоподателя на 18.02.2011г. 

Пр.пр. № 1642/2011г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Владимир Зъзрев. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

10.11.2011г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 11.11.2011г. е отказано образуване на досъдебно 
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производство и преписката е прекратена. Разпоредено е копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя. Към преписката е 

приложена записка, от която е видно, че на основание чл. 15, ал.2 от ИППП е 

извършена служебна проверка на преписката от ОП Ловеч. Провереният акт е 

законосъобразен и няма основание за отмяната му. При проверка се установи, 

че копие от постановлението е изпратено на 11.11.2011г.  

Пр.пр. № 473/2011г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Георги Аргиров. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

19.04.2011г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 19.05.2011г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена. След извършена служебна проверка 

от ОП Ловеч, с резолюция от 13.10.2011г. по пр.пр. 2034/2011г. по описа на 

ОП Ловеч, постановлението на РП Троян е потвърдено. Разпоредено е копие 

от постановлението да се изпрати на жалбоподателя. Изпратено е с обратна 

разписка, приложена към делото.  

            Пр.пр. № 169/2011г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Николай Семов. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

09.02.2011г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 10.02.2011г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена. Разпоредено е копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя. При проверка се установи, 

че постановлението е изпратено с обратна разписка, приложена към 

преписката. 

            Пр.пр. № 201/2011г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Румен Петров. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

16.02.2011г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 17.02.2011г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена. Разпоредено е копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя. При проверка се установи, 

че е изпратено с обикновена поща на  18.02.2011г. 

  Пр.пр. № 575/2011г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Т. Пиронкова. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

16.05.2011г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 17.05.2011г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена. Разпоредено е копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя. При проверка се установи, 

че същото е изпратено с обратна разписка, приложена към преписката. С 

резолюция от 18.10.2011г. на ОП Ловеч по пр.пр. № 2043/2011г. е потвърдено 

постановлението на РП Троян, след извършена служебна проверка на 

преписката по реда на чл. 15, ал.2 от ИППП. 
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  Пр.пр. № 413/2012г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Г. Аргиров. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

29.06.2012г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 27.07.2012г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена.  

  Пр.пр. № 1803/2012г. по описа на РП Троян, наблюдаващ 

прокурор Т. Пиронкова. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян 

на 21.12.2012г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 27.12.2012г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена.  

             Пр.пр. № 1438/2012г. по описа на РП Троян, наблюдаващ 

прокурор Дияна Илиева. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян 

на 25.09.2012г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 28.09.2012г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена.  

            Пр.пр. № 833/2012г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Дияна Илиева. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

02.08.2012г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 13.08.2012г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена.  

  Пр.пр. № 1472013г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Дияна Илиева. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

01.02.2013г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С  писмо от 

19.02.2013г. на РУП Троян е възложено извършването на допълнителна 

проверка, за която е определен срок от 10 дни. Преписката е върната в РП 

Троян на 04.03.2013г. С постановление от 15.03.2013г. е отказано образуване 

на досъдебно производство и преписката е прекратена. Преписката е изискана 

от ОП Ловеч с писмо, постъпило в РП Троян на 03.04.2013г. На същата дата 

преписката е изпратена на ОП Ловеч. С постановление от 08.04.2013г. по 

пр.пр. № 665/2013г. по описа на ОП Ловеч жалбата срещу постановлението на 

РП Троян е оставена без уважение и постановлението е потвърдено. 

             Пр.пр. № 282/2013г. по описа на РП Троян, наблюдаващ прокурор 

Т. Пиронкова. Преписката е изпратена от РПУ Троян в РП Троян на 

01.03.2013г., след извършена проверка, с мнение за прекратяване. С 

постановление от 05.03.2013г. е отказано образуване на досъдебно 

производство и преписката е прекратена. С резолюция от 12.04.2013г. на ОП 

Ловеч, след извършена служебна проверка по реда на чл. 15, ал.2 от ИППП е 

прието, че постановлението за отказ е обосновано и законосъобразно, поради 

което и не се налага неговата отмяна. 
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          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,където се  установи, че записването е пълно 

и коректно. Постановленията за отказ от образуване на досъдебно 

производство се отнасят в пощата с  приемо-предавателен протокол, 

където се поставя пощенско клеймо с дата. В протоколите се описват 

номерата на преписките и имената на адресатите.  

          Постъпилите жалби срещу постановленията се администрират 

своевременно и се изпращат по компетентност. За проверявания период в 

РП Троян няма постановления за отказ от образуване на досъдебно 

производство, които да са отменени след обжалване или извършена 

служебна проверка от горестоящата прокуратура, което е показател за  

доброто качеството на прокурорската дейност по  преписките по 

следствения надзор. 

 

Бе изискана информация за преписките,  намиращи се на доклад за 

произнасяне при наблюдаващите прокурори към момента на 

проверката от ИВСС- 15.10.2013г.  

          От представената справка се установи, че при прокурорите от РП-

Троян се намират преписки за решаване, както следва: 

 

          -Прокурор Владимир Зъзрев -   2 преписки; 

          -Прокурор Николай Семов - 2 преписки,  от които едната е върната в 

деловодството за допълване на жалбоподател; 

           -Прокурор Таня Пиронкова - 1 преписка; 

           -Районен прокурор Георги Аргиров - 44 преписки, от които 24 извън 

едномесечния срок за решаването им. 

 

 Бе извършена проверка в УИС на преписки от следствения  

надзор, намиращи се за произнасяне при прокурор Аргиров към 

15.10.2013г.,  извън месечния срок. 

 

 

 № на 

преписка 

Дата на 

разпределяне 

на прокурор 

                    Резултат Просро

чие 

/бр.дни/ 

1 96/2013г 22.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-08.11.2013г. с пост. за 

отказ 

77 дни 
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2 98/2013г 11.04.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-18.11.2013г.-писмо за 

възлагане на проверка 

190 

дни 

3 154/2013г 11.07.2013г.   

4 159/2013г 26.06.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-18.11.2013г. с пост. за 

отказ 

114 

дни 

5 287/2013г 31.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-15.11.2013г. с пост. за 

отказ 

75 дни 

6 351/2013г 28.06.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-18.11.2013г. с пост. за 

отказ 

111 

дни 

7 665/2013г 13.05.2013г.   

8 667/2013г 29.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-07.11.2013г. с пост. за 

отказ 

69 дни 

9 687/2013г 15.05.2013г.   

10 696/2013г 02.08.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-15.11.2013г. с пост.за 

образуване на ДП 

73 дни 

11 736/2013г 06.06.2013г.   

12 910/2013г 26.06.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-18.11.2013г. с писмо за 

възлагане на проверка 

114 

дни 

13 911/2013г 26.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-08.11.2013г. пост. за 

изпращане по компетентност 

73 дни 

14 916/2013г 26.06.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-18.11.2013г. с пост. за 

образуване на ДП 

114 

дни 

15 925/2013г 28.06.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-15.11.2013г. с пост. за 

отказ 

109 

дни 

16 958/2013г 03.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-11.11.2013г. с пост. за 

отказ 

99 дни 

17 974/2013г 08.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-18.11.2013г. с пост. за 

101 

дни 
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образуване на ДП 

18 980/2013г 09.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-15.11.2013г. с пост. за 

изпращане по компетентност 

97 дни 

19 990/2013г 11.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-11.11.2013г. с писмо за 

възлагане на проверка 

91 дни 

20 993/2013г 12.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-11.11.2013г. пост. за 

изпращане по компетентност 

90 дни 

21 1001/2013 16.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-11.11.2013г. с пост. за 

образуване на ДП 

86 дни 

22 1056/2013 23.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-07.11.2013г. с пост. за 

отказ 

75 дни 

23 1057/2013 24.07.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-08.11.2013г. пост. за 

възлагане на проверка 

75 дни 

24 1085/2013 05.08.2013г. Решена след проверката от 

ИВСС-12.11.2013г. пост. за 

образуване на ДП 

66 дни 

 

 

      

          IІІ.Проверка на организация по образуването и движението на 

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

 

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

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

проверявания период - 198, образувани в предходни години - 206. 

          Решени от прокурор - 256, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на периода - 43 /от които 27 при прокурор Аргиров/. 

  
През 2012г. в РП Троян са наблюдавани  общо 605 досъдебни, бързи и 

незабавни производства, от които образувани през проверявания период- 

379, образувани в предходни години - 226.  

          Решени от прокурор - 456, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на периода - 44 /от които 19 при прокурор Аргиров/. 
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          През 2011г. в РП Троян са наблюдавани  общо 741 досъдебни, бързи и 

незабавни производства, от които образувани през проверявания период-  

482, образувани в предходни години - 259.  

          Решени от прокурор - 606, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на 2011г. - 32 /от които 18 при прокурор  Г. Аргиров/. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК. 

 

           За първото полугодие на 2013г. ДП изпратени на разследващия орган - 

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

           За 2012г. ДП изпратени на разследващия орган - 13 и ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия - няма. 

           За 2011г. ДП изпратени на разследващия орган - 35 и ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия - няма. 

 

           През първото полугодие на 2013г. са наблюдавани 23 бързи 

производства, от които по 20 разследването е  приключило в срока по чл. 356, 

ал.5 от НПК и 2 незабавни производства, като и двете са приключили в срока 

по чл. 362, ал. 5 от НПК. 

           През 2012г. са наблюдавани 12 бързи производства, от които по 10 

разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК и 2 бързи 

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

            През 2011г. са наблюдавани 16 бързи производства, от които по 15 

разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК и 9 незабавни 

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

 

 Спрените наказателни производства в РП Троян през първото 

полугодие на 2013г. са общо 54, от които срещу неизвестен извършител - 47 

и срещу известен извършител - 7. 

           Спрените наказателни производства в РП Троян през 2012г. са общо 

111, от които срещу неизвестен извършител - 108 и срещу известен 

извършител - 3. 

           Спрените наказателни производства в РП Троян през 2011г. са общо 

169, от които 163 срещу неизвестен извършител и 6 срещу известен 

извършител. 

 

 Възобновени наказателни производства през първото полугодие на 

2013г. - 49. От тях спрени срещу неизвестен извършител - 46, срещу известен 

извършител - 3. 
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           Възобновени наказателни производства през 2012г. - 118. От тях 

спрени срещу неизвестен извършител - 103, срещу известен извършител - 15. 

           Възобновени наказателни производства през 2011г. - 113. От тях 

спрени срещу неизвестен извършител - 92, срещу известен извършител - 21. 

  

 Беше извършена проверка на случайно избрани дела, спрени 

срещу неизвестен извършител през  2011г., 2012г. и първото 

полугодие на 2013г. 

          ДП № 83/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. 

№159/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато 

на основание чл.212, ал.2, от НПК на 07.02.2011г., срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1 от НК. С 

постановление от 29.04.2011г. на прокурор Г. Аргиров наказателното 

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

постановлението за спиране се съдържа указание към началника на РУП 

Троян да организира издирването на извършителя на престъплението. В 

наблюдателните материали се съдържа одобрен от наблюдаващия 

прокурор следствено - оперативен план. Приложени са и две докладни 

записки от 2011г., с които РП Троян е уведомена от РУП Троян за 

резултатите от проведени ОИМ. 

           ДП № 160/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

346/2012г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

от РП Троян на  23.04.2012г., срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 06.08.2012г. на прокурор Г. 

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

от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание към началника на 

РУП Троян да организира издирването на извършителя на престъплението. В 

наблюдателните материали се съдържа одобрен от наблюдаващия прокурор 

следствено - оперативен план. След спиране на производството РП Троян не 

е уведомявана от РУП Троян за резултатите от проведени ОИМ, не са 

изисквани справки за проведени ОИМ от наблюдаващия делото прокурор. 

ДП № 234/2013г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

785/2013г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 от НПК  на 03.06.2013г., срещу неизвестен извършител за 

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

08.08.2013г. на прокурор Г. Аргиров наказателното производство е спряно 

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

съдържа указание към началника на РУП Троян да организира издирването на 

извършителя на престъплението. В наблюдателните материали се съдържа 

одобрен от наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план. След 
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спиране на производството РП Троян е уведомена от РУП Троян за 

резултатите от проведени ОИМ с докладна записка от 05.09.2013г. 

          ДП № 222/2010г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

598/2010г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 от НПК на  02.05.2010г., срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. С постановление от 06.10.2011г. на 

прокурор Т. Пиронкова наказателното производство е спряно на основание 

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

към началника на РУП Троян да организира издирването на извършителя на 

престъплението. В наблюдателните материали се съдържа одобрен от 

наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план. След спиране на 

производството РП Троян не е уведомявана от РУП Троян за резултатите 

от проведени ОИМ. Не са изпращани писма от наблюдаващия делото 

прокурор с искане за предоставяне на информация относно проведени ОИМ. 

          ДП № 273/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

623/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от 20.05.2011г., срещу неизвестен извършител за 

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

прокурор Вл. Зъзрев наказателното производство е спряно на основание 

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

към началника на РУП Троян да организира издирването на извършителя на 

престъплението, като уведоми РП Троян за  резултата от проведени ОИМ. В 

наблюдателните материали се съдържа одобрен от наблюдаващия прокурор 

следствено - оперативен план. След спиране на производството РП Троян не 

е уведомявана от РУП Троян за резултатите от проведени ОИМ.  Не са 

изпращани писма от наблюдаващия делото прокурор с искане за 

предоставяне на информация относно проведени ОИМ. 

          ДП № 391/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

1503/2012г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на РП Троян от  05.10.2012г., срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 15.12.2012г. на 

прокурор Т. Пиронкова наказателното производство е спряно на основание 

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

към началника на РУП Троян да организира издирването на извършителя на 

престъплението. В наблюдателните материали се съдържа одобрен от 

наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план. След спиране на 

производството РП Троян не е уведомявана от РУП Троян за резултатите 

от проведени ОИМ. Наблюдаващият  прокурор не е изисквал информация 

относно проведени ОИМ и резултатите от тях. 
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          ДП № 247/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

908/2012г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 от НПК на  29.06.2012г., срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.330 ал.1 от НК. С постановление от 05.09.2012г. на 

прокурор Т. Пиронкова наказателното производство е спряно на основание 

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

към началника на РУП Троян да организира издирването на извършителя на 

престъплението. В наблюдателните материали се съдържа одобрен от 

наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план. След спиране на 

производството в РП Троян е постъпила една докладна записка от 

16.01.2013г. от РУП Троян за резултатите от проведени допълнителни 

ОИМ. 

          ДП № 377/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1018/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато 

по реда на чл.212 ал.2 от НПК на  25.07.2011г., срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.330 ал.1 от НК. С постановление от 07.12.2011г. на 

прокурор Вл. Зъзрев наказателното производство е спряно на основание 

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

към началника на РУП Троян да организира издирването на извършителя на 

престъплението,като уведоми РП Троян за  резултата от проведени ОИМ. В 

наблюдателните материали се съдържа одобрен от наблюдаващия прокурор 

следствено - оперативен план. След спиране на производството в РП Троян е 

постъпила една докладна записка от РУП Троян от 06.06.2012г. за 

резултатите от проведени ОИМ. 

          ДП № 356/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

946/2011г. на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от  13.07.2011г., срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК.С постановление от 15.09.2011г. на 

прокурор Вл. Зъзрев наказателното производство е спряно на основание 

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

към началника на РУП Троян да организира издирването на извършителя на 

престъплението, като уведоми РП Троян за  резултата от проведени ОИМ. В 

наблюдателните материали се съдържа одобрен от наблюдаващия прокурор 

следствено - оперативен план. След спиране на производството РП Троян не 

е уведомявана за резултатите от проведени ОИМ. Наблюдаващият  

прокурор не е изисквал информация относно проведени ОИМ и резултатите 

от тях. 

          ДП № 107/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. 

№194/2011г. на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от 15.02.2011г., срещу неизвестен извършител за 
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престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 

20.04.2011г. на прокурор Н. Семов наказателното производство е спряно на 

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

указание към РУП Троян да продължи извършването на ОИМ за разкриване 

извършителя на деянието съобразно одобрен план,като уведоми РП Троян за  

резултата. В наблюдателните материали се съдържа одобрен от 

наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план. След спиране на 

производството в РП Троян са  постъпили две докладни записки от РУП 

Троян от 2011г. за резултатите от проведени ОИМ. 

          ДП № 206/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

773/2012г. на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от 06.06.2012г., срещу неизвестен извършител за 

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

03.09.2012г. на прокурор Н. Семов наказателното производство е спряно на 

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

указание към РУП Троян да продължи извършването на ОИМ за разкриване 

извършителя на деянието. В наблюдателните материали се съдържа 

одобрен от наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план.След 

спиране на производството РП Троян не е уведомявана за резултатите от 

проведени ОИМ.Не са изисквани справки от страна на наблюдаващия делото 

прокурор. 

          ДП № 252/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

957/2012г. на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от 12.07.2012г., срещу неизвестен извършител за 

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

25.09.2012г. на прокурор Д. Илиева наказателното производство е спряно на 

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

указание към РУП Троян да продължи извършването на ОИМ за разкриване 

извършителя на деянието. В наблюдателните материали се съдържа 

одобрен от наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план. След 

спиране на производството РП Троян не е уведомявана за резултатите от 

проведени ОИМ. Не са изисквани справки от страна на наблюдаващия 

делото прокурор. 

          ДП № 343/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

1272/2012г. на РП Троян. Досъдебното производство е започнато на 

основание чл.212, ал.2 от НПК на 27.08.2012г., срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр.чл.194, ал.1 от НК. С 

постановление от 31.10.2012г. на прокурор Д. Илиева наказателното 

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

постановлението за спиране се съдържа указание към РУП Троян да 



 

 

21 

продължи извършването на ОИМ за разкриване извършителя на деянието. В 

наблюдателните материали се съдържа одобрен от наблюдаващия прокурор 

следствено - оперативен план. След спиране на производството РП Троян е 

уведомена с една докладна записка на РУП Троян от 12.12.2012г. за 

резултатите от проведени ОИМ. 

          ДП № 438/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

1671/2012г. на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по реда на 

чл.212, ал.2 от НПК на 26.10.2012г., срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.331, ал.1, вр.чл.330, ал.1 от НК. С постановление от 

03.01.2013г. на прокурор Д. Илиева наказателното производство е спряно на 

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

указание към РУП Троян да продължи извършването на ОИМ за разкриване 

извършителя на деянието. В наблюдателните материали се съдържа 

одобрен от наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план. След 

спиране на производството РП Троян не е уведомявана за резултатите от 

проведени ОИМ. 

          Наблюдателните материали на гореописаните производства се 

намират в насипен вид и не са подредени хронологично. 

          Не е изпълнена в пълен обем препоръката от предходната планова 

проверка на ИВСС, във връзка с констатирани слабости в работата по 

спрените дела срещу неизвестен извършител. Личат усилията на 

прокурорите в тази посока , обективирани чрез  даване на задължителни 

указания в постановленията за спиране на наказателното производство към 

началника на РУП Троян, да организира издирването на извършителя на 

престъплението,като уведоми РП Троян за  резултата от проведени ОИМ. 

По някои от делата се намират докладни записки от органите на МВР,но 

като правило те са от годината, през която производството е било 

спряно,след което не личи да са провеждани ОИМ и да са докладвани 

резултатите от тях. Прави добро впечатление практиката, към  

наблюдателните материали да се прилага предварително одобрен от 

наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план. Същевременно обаче, 

полицейските органи не изпълняват указанията от прокурорските 

постановления да съобщават на прокурора резултатите от издирването и 

да му предоставят събраните материали. Към това неизпълнение се 

проявява процесуална търпимост от страна на РП Троян, след като не  се 

изготвят  напомнителни  писма до съответните органи с разпореждане да 

изпълняват нормата на чл.245 ал.1 от НПК и дадените  задължителни 

указания. 
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          В хода на проверката бе издадена заповед № 75 от 31.10.2013г.на   

административния ръководител, с която се разпорежда да бъдат 

отстранени пропуските при комплектоване на прокурорските преписки  

като същите бъдат подшивани от образуването им до приключването 

им и съхраняването им в архива на Районна прокуратура - Троян. 

 

 Бяха проверени на случаен принцип спрени дела срещу известен 

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

ДП № 82/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

153/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК на 07.02.2011г., срещу известен извършител 

за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр-ие 2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от 

НК. С постановление от 11.07.2011г. на прокурор Г. Аргиров наказателното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.1 от НПК, като 

изрично е посочено, че лицето се лекува от наркотична зависимост, което е 

пречка за провеждане на разследването. В  постановлението за спиране се 

съдържа указание към началника на РУП Троян да  следи за момента на 

прекратяване лечението на лицето. В материалите по делото не се съдържа 

такова уведомление, както и  запитване от наблюдаващия прокурор.  

ДП № 356/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

1193/2012г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на РП Троян от   04.09.2012г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.201, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. С постановление от 

13.03.2013г. на прокурор Д. Илиева наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК, след като лицето не е било 

намерено на известните адреси и същото е обявено за общодържавно 

издирване. В постановлението за спиране се съдържа указание към органите 

на МВР да уведомят РП Троян след установяване местонахождението на 

лицето. В материалите по делото не се съдържа уведомление, не са 

изисквани и справки от наблюдаващия прокурор относно резултатите от 

издирването.  

ДП № 527/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1549/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на РП Троян от   02.11.2011г. срещу двама  извършители за 

престъпления  по чл. 206, ал.1 от НК и по чл. 308, ал.1 от НК. В хода на 

разследването и на двамата е било повдигнато обвинение по чл.206, ал.1 от 

НК. С постановление от 19.12.2012г. на прокурор Д. Илиева наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, вр. чл.25, т.2 от НПК, 

след като едно от лицата не е било намерено на известните адреси и същото е 
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било обявено за общодържавно издирване. В постановлението за спиране се 

съдържа указание към органите на МВР да уведомят РП Троян след 

установяване местонахождението на лицето. В материалите по делото не се 

съдържа уведомление  и не са изисквани справки от наблюдаващия прокурор 

относно резултатите от издирването.  

ДП № 605/2008г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

2123/2008г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на РП Троян от   16.12.2008г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. На лицето е било предявено обвинение 

по горния текст от НК. С постановление от 07.07.2009г. на прокурор Р. 

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

вр. чл. 25, т.2 от НПК, след като лицето не е било намерено на известните 

адреси и същото е било обявено за общодържавно издирване. С 

постановление от 25.01.2012г. делото е възобновено, като е обединено с ДП 

№ 187/2009г. на МВР Троян, пр.пр. № 627/2009г. по описа на РП Троян. 

Впоследствие, към така обединеното производство, е присъединено още едно 

дело, по което са били събрани данни за съпричастност на същото лице към 

извършено деяние. С постановление на ОП Ловеч от 31.01.2012г. 

досъдебното производство е възложена за разследване на ОСлО - ОП Ловеч. 

По отношение на обвиняемия е била изготвена ЕЗА. С постановление от 

06.06.2012г. на прокурор Вл. Зъзрев наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т.2 от НПК, след като наблюдаващият 

прокурор е преценил, че делото не може да приключи по реда на  задочното 

производство. В материалите по делото не се съдържат справки от 

органите на МВР, както и не са изисквани справки от наблюдаващия 

прокурор относно резултатите от издирването.  

ДП № 775/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

775/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 от НПК на  12.07.2010г. срещу известен  извършител за 

престъпления  по чл. 129, ал.1 от НК. В хода на разследването са били 

отделени материали и е образувано настоящето производство. Делото е било 

спряно на 11.10.2011г., след като лицето не е било намерено на известните 

адреси. С постановление от 20.11.2012г. е възобновено, тъй като  е бил 

установен адреса на лицето в Кралство Испания. Впоследствие, с 

постановление от 28.01.2013г. на прокурор Т. Пиронкова наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т.2 от НПК, 

след като наблюдаващият прокурор е преценил, че делото не може да 

приключи по реда на  задочното производство. В материалите по делото не 

се съдържат справки от органите на МВР, както и не са изисквани справки 

от наблюдаващия прокурор относно резултатите от издирването.  
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ДП № 176/2013г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

572/2013г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 от НПК на  21.04.2013г. срещу неизвестен  извършител за 

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

на деянието е бил разкрит и му е било повдигнато обвинение по чл.216, ал.1 и 

по чл.325, ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б.”а” от НК. С постановление от 

19.06.2013г. на прокурор Н. Семов, 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 

постановлението за спиране  не се съдържа указание към органите на МВР, 

не са изисквани справки от наблюдаващия прокурор относно резултатите 

от издирването. 

ДП № 125/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

224/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на  РП Троян от 23.02.2011г. срещу известен  извършител за 

престъпление  по чл. 206, ал.1 от НК. С постановление от 27.04.2011г. на 

прокурор Н. Семов, 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. С докладна записка на РУП 

Троян от 27.03.2012г. РП Троян е била уведомена, че лицето е задържано на 

територията на Р. Гърция. С  писмо от 02.04.2012г. на прокурор Н. Семов, от 

РУП Троян е изискана допълнителна информация, но в материалите по 

делото няма данни същата да е предоставена. Не е изготвяно напомнително 

писмо. В постановлението за спиране  не се съдържа указание към органите 

на МВР, не са изисквани справки от наблюдаващия прокурор относно 

резултатите от издирването. 

ДП № 110/2010г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

369/2010г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от  10.03.2010г. срещу известен  извършител за 

престъпление  по чл. 206, ал.1 от НК. В хода на разследването лицето е било 

привлечено като обвиняем по горния текст от НК. С постановление от 

05.07.2010г. на прокурор Т. Пиронкова, наказателното производство е било 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. С постановление на 

наблюдаващия прокурор  от 12.12.2012г. /две години и пет месеца след 

спирането/,делото е възобновено на основание чл.244 ал.8 от НПК. С 

постановление от 25.02.2013г. на РП Троян, наказателното производство е 

било отново спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК и впоследствие, на 

07.05.2013г., възобновено. С лицето са били проведени действия по 

разследването извън определения  срок и с оглед преклузивния му характер, 

не са породили правни последици.Това е наложило тяхното повтаряне след 
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предоставен на нов срок, но лицето не е намерено на известните адреси и е 

било обявено за общодържавно издирване. С постановление от 19.06.2013г. 

делото е спряно за трети път на основание чл.244, ал.1 т.3 от НПК.  

Наблюдаващият делото прокурор не е упражнил необходимия контрол и 

надзорните си функции, съобразно чл. 46 ал.1 и ал.2 от НПК, което е 

станало причина за неоснователно забавяне на производството по 

делото. 

ДП № 166/2010г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

516/2010г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 от НПК на 10.04.2010г. срещу неизвестен  извършител за 

престъпление  по чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. В хода на 

разследването са били установени трима извършители на деянията и са им 

били повдигнати обвинения. С постановление от 15.10.2010г. на прокурор Н. 

Семов, наказателното производство е било спряно на основание чл.244, ал.1 

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

обявено за общодържавно издирване. В постановлението за спиране  не се 

съдържа указание към органите на МВР, не са изисквани справки от 

наблюдаващия прокурор относно резултатите от издирването. 

ДП № 640/2010г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

383/2010г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на  РП Троян от  05.11.2010г. срещу неизвестен  извършител 

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

извършителят на деянието е бил разкрит. С постановление от 11.03.2011г. на 

прокурор Н. Семов, наказателното производство е било спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т.2 от НПК, след като лицето се е укрило и е 

обявено за общодържавно издирване. В постановлението за спиране  не се 

съдържа указание към органите на МВР, както и не са изисквани справки от 

наблюдаващия прокурор относно резултатите от издирването. 

                

Наблюдаващите прокурори не осъществяват необходимия контрол 

над спрените дела срещу известен извършител. В повечето от 

постановленията за спиране  не се съдържат никакви указания към 

органите на МВР, както и не се изготвят писма с искане на информация 

относно резултатите от издирването . 

         Методическите указания на главния прокурор № 6435 от 27.06. 2011г. 

във връзка с приложението на чл.226 от НПК се спазват, доколкото делата 

се докладват от разследващия орган. За проведения доклад не се съставя 

изискващия се от указанията протокол, а е възприета практиката да се 

изразява съгласието на наблюдаващия прокурор с подпис и печат върху 

писмото, с което се предоставя делото.   Независимо от констатираните 
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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. 

 

Не се удостоверява проведен доклад по чл.219 ал.1 от НПК.След 

разговор с административния ръководител се установи,че е била възприета  

практиката прокурорите да удостоверяват  това действие, като  полагат 

подпис и дата върху писмото на полицията, с което делото се изпраща в РП 

Троян.Бяха намерени няколко такива писмо по дела, на които е изписано 

като основание за изпращане на делото чл.203 ал.4 от НПК/ вх.№ 773/2012г., 

вх.№ 623/2011г./   и едно  ,изпратено на основание чл.219 ал.1 от НПК/вх.№ 

1549/2011г. От такъв тип отбелязвания не може да бъде направен извода 

,че се спазва разпоредбата на чл.219 ал.1 от НПК.   

По едно от делата се установи ,че не е спазена разпоредбата на чл.244 

ал.8 от НПК. 

  

През първото полугодие на 2013г. са прекратени общо 96 ДП, от тях 

обжалвани пред съда - 3, които са отменени. Обжалвани пред горестоящите 

прокуратури 1, което е отменено. Служебно отменени от горестоящите 

прокуратури  - няма. Прекратени ДП поради изтекла давност - 40. 

През 2012г. са прекратени общо 159 ДП, от тях обжалвани пред съда - 

5, от които 2 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - 

няма. Служебно отменени от горестоящите прокуратури - няма. Прекратени 

ДП поради изтекла давност - 86. 

През 2011г. са прекратени общо 172 ДП, от тях обжалвани пред съда  -

10, от които 5 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - 1, 

което е отменено. Служебно отменени от  горестоящите прокуратури - няма. 

Прекратени ДП поради изтекла давност - 81. 

 

 Извърши се проверка на случайно избрани досъдебни 

производства през 2011г. и 2012г. и първото полугодие на 2013г., 

водени срещу известен извършител, по които наказателното 

производство е прекратено и постановленията не са били 

обжалвани: 

 

ДП № 11/2011г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

17/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато на 

основание чл.212 ал.2 от НПК на 08.01.2011г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.331 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Г. 
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Аргиров от 28.02.2011г. наказателното производство е  прекратено на 

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

ДП № 413/2011г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1164/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на РП Троян от 18.08.2011г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.309 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Т. 

Пиронкова от 20.10.2011г. наказателното производство е  прекратено на 

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

ДП № 203/2011г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

382/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212 ал.2 от НПК на  31.03.2011г., срещу известни извършители за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.,чл.,194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 18, 

ал.1 от НК. С постановление на прокурор Вл. Зъзрев от 10.06.2011г. 

наказателното производство е  прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. 

чл. 24, ал.1, т.1 от НПК .  

ДП № 448/2011г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1246/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на РП Троян от 12.09.2011г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. С постановление на прокурор Н. Семов 

от 26.10.2011г. наказателното производство е  прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК .  

ДП № 238/2012г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

469/2012г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от 22.06.2012г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Г. 

Аргиров от 25.01.2013г. наказателното производство е  прекратено на 

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

ДП № 168/2013г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

547/2013г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от 17.04.2013г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.216, ал.1 от НК. С постановление на прокурор Н. Семов 

от 20.06.2013г. наказателното производство е  прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК .  

ДП № 67/2013г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

230/2013г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от 20.02.2013г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление на прокурор Т. 

Пиронкова от 15.04.2013г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК и чл.218б от НК.  
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ДП № 426/2012г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1633/2012г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на РП Троян от 07.11.2012г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление на прокурор Д. Илиева 

от 01.02.2013г. наказателното производство е  прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК .  

ДП № 564/2011г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1753/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато 

по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 28.11.2011г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.216, ал.1 от НК. С постановление на прокурор Вл. 

Зъзрев от 04.01.2012г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.24, ал.4, т.1 от НПК .  

ДП № 373/2011г. по  описа  на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1014/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато 

по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 24.07.2011г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл. 343б,  ал.1 от НК. С постановление на прокурор 

Г.Аргиров от 22.03.2012г. наказателното производство е  прекратено на 

основание чл.24 ал.1 т.2 от НПК .  

 

 Извърши се проверка на случайно избрани досъдебни 

производства през 2011г. и 2012г. и първото полугодие на 2013г., 

по които наказателното производство е прекратено, 

постановленията са били обжалвани и отменени: 

 

ДП № 210/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

417/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от 26.04.2011г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С постановление на прокурор 

Вл.Зъзрев от 19.07.2011г. наказателното производство е било прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.2  от НПК. След подаден сигнал от началника на 

РУП Троян до ОП Ловеч, е била извършена служебна проверка на така 

постановения акт на РП Троян. С постановление на ОП Ловеч от 03.09.2011г., 

постановлението на РП Троян за прекратяване на наказателното производство 

е отменен като незаконосъобразно. Проведено е допълнително разследване, 

като са били изпълнени указанията на ОП Ловеч. С постановление на 

прокурор Вл. Зъзрев от 25.01.2012г. наказателното производство отново е 

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

ДП № 46/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

736/2010г. на РП Троян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на РП Троян от 21.01.2011г., срещу известен извършител за 
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престъпление по чл.210, ал.1, т.4, вр. чл. 209, ал.1 от НК. С постановление на 

прокурор Т. Пиронкова  от 30.05.2011г. наказателното производство е било 

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

обжалване, с определение № 107/15.06.2011г. на РС Троян, постановлението 

на РП Троян е било потвърдено. Срещу това определение е била подадена 

въззивна жалба и с определение № 91/19.07.2011г. на ОС 

Ловеч,определението на РС Троян и постановлението на РП Троян са 

отменени. В това определение се съдържат указания към РП Троян, относно 

приложението на материалния закон. Проведено е допълнително разследване. 

С протоколно определение № 23/02.03.2012г. е одобрено споразумение, 

сключено между РП Троян и обвиняемото лице.  

ДП № 158/2010г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

478/2010г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 от НПК на  05.04.2010г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.129, ал.1 от НК. С постановление на прокурор Н. Семов  

от 20.12.2010г. 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 

№ 24/20.01.2011г. на РС Троян, производството по ЧНД е прекратено поради 

недопустимост на подадената жалба. Срещу това определение е била 

подадена въззивна жалба и с определение № 112/11.04.2011г. на ОС Ловеч, 

определението на РС Троян и постановлението на РП Троян са отменени. В 

мотивите на отменителното определение е посочено, че акта на 

прокуратурата е необоснован и постановен в нарушение на материалния 

закон. Проведено е допълнително разследване.  С постановление на прокурор 

Н.Семов  от 30.06.2011г. наказателното производство е било повторно 

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

ДП № 668/2010г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1755/2010г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато 

по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 16.11.2010г., срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.129 ал.2 вр.чл.129 ал.1 от НК. В хода на разследването 

извършителят на деянието е бил разкрит и му е повдигнато обвинение. С 

постановление на прокурор Вл. Зъзрев  от 11.04.2011г. наказателното 

производство е било прекратено на основание чл.243, ал.1 т.1, вр. чл. 24, ал. 4, 

т. 1 от НПК. След обжалване, с определение № 83/04.05.2011г. на РС Троян, 

постановлението на РП Троян е било отменено и са дадени указания за 

правилно приложение на материалния закон.Това определение е обжалвано 

от обвиняемия пред ОС Ловеч, който с определение № 186/06.06.2011г. е 

потвърдил определението на РС Троян. Проведено е допълнително 

разследване. С протоколно определение № 12/06.02.2012г. на РС Троян е 

одобрено споразумение, сключено между РП Троян и обвиняемото лице.  
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  ДП № 224/2010г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

600/2010г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 от НПК на 02.05.2010г., срещу неизвестен извършител за 

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

на деянието са били разкрити им е повдигнато обвинение. С постановление 

на прокурор Т. Пиронкова  от 19.10.2010г. наказателното производство е 

било прекратено на основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. Срещу този акт на РП 

Троян е подадена жалба пред ОП Ловеч, с чието постановление от 

15.11.2010г. е потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното 

производство на РП Троян. Това постановление също е обжалвано, пред АП 

В.Търново, с чието постановление от 17.12.2010г. постановлението на ОП 

Ловеч е отменено и е разпоредено жалбата, заедно с делото да бъдат 

изпратени на РС Троян. С определение № 5/10.01.2011г. на РС Троян е 

потвърдено постановлението на РП Троян. Следва ново обжалване и с 

определение № 62/24.02.2011г. на ОС Ловеч, определението на РС Троян и 

постановлението на РП Троян са отменени. Проведено е допълнително 

разследване. С постановление на прокурор Т.Пиронкова  от 22.08.2011г. 

наказателното производство е било повторно прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.2 от НПК. 

ДП № 315/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр.пр. № 

1190/2012г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато 

по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 10.08.2012г., срещу известен извършител 

за престъпление по чл.235, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК. С постановление 

на прокурор Д. Илиева  от 13.11.2012г. наказателното производство е било 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК, като е 

разпоредено копие от постановлението да се изпрати на административно 

наказващия орган-директора на регионална дирекция по горите и кмета на 

община Троян. След подаден сигнал от началника на РУП Троян до ОП 

Ловеч, е извършена служебна проверка на така постановения акт на РП 

Троян. С постановление на ОП Ловеч от 03.12.2012г., постановлението на РП 

Троян за прекратяване на наказателното производство е потвърдено. След 

подаден сигнал от началника на РУП Троян до АП В.Търново, с 

постановление от 06.02.2013г. е отменено частично постановлението на ОП 

Ловеч , респ. на РП Троян за прекратяване на наказателното производство. 

Проведено е допълнително разследване. С протоколно определение № 

44/02.04.2013г. на РС Троян е одобрено споразумение, сключено между РП 

Троян и обвиняемото лице.  

ДП № 457/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1232/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на РП Троян от 15.09.2011г., срещу известен извършител за 
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престъпление по чл.216, ал.1 от НК. С постановление на прокурор Т. 

Пиронкова  от 14.02.2012г. наказателното производство е било прекратено 

на основание чл.243, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, т.7 от НПК. След обжалване, с 

определение № 21/02.03.2012г. на РС Троян, постановлението на РП Троян е 

било отменено като незаконосъобразно и необосновано. Проведено е 

допълнително разследване. С постановление на прокурор Т. Пиронкова  от 

06.08.2012г. наказателното производство е повторно прекратено на основание 

чл.243, ал.1, вр. чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК. След обжалване, с определение № 

86/30.08.2012г. на РС Троян, постановлението на РП Троян е било 

потвърдено. С определение № 254/25.09.2012г. на ОС Ловеч, определението 

на РС Троян и постановлението на  РП Троян за прекратяване на 

наказателното производство са потвърдени. 

ДП № 530/2011г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1589/2011г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато 

по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 03.11.2011г., срещу неизвестен извършител 

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

Аргиров  от 25.09.2012г. наказателното производство е било прекратено на 

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

определение № 107/24.10.2012г. на РС Троян, постановлението на РП Троян е 

било отменено като незаконосъобразно. Проведено е допълнително 

разследване. С постановление на прокурор Г.Аргиров  от 23.05.2013г. 

наказателното производство е повторно прекратено на основание чл.243, ал.1, 

вр. чл. 24 ал.1, т.1 от НПК.  

ДП № 499/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

1683/2012г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на РП Троян от  11.12.2012г., срещу известен извършител за 

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

Пиронкова  от 06.02.2013г. 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 № 10/27.02.2013г. на РС Троян, постановлението на РП Троян е 

било отменено като постановено при непълнота на доказателствата. 

Проведено е допълнително разследване. С постановление на прокурор Т. 

Пиронкова от 16.05.2013г. наказателното производство е повторно 

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

обжалване, с определение № 51/14.06.2013г. на РС Троян, постановлението на 

РП Троян е било потвърдено. С определение № 272/18.07.2013г. на ОС Ловеч, 

определението на РС Троян и постановлението на  РП Троян за прекратяване 

на наказателното производство са потвърдени. 

ДП № 104/2012г. по описа на РУ Полиция - Троян, пр. пр. № 

386/2012г. по описа на РП Троян. Досъдебното производство е започнато по 
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реда на чл.212, ал.2 от НПК на 15.03.2012г., срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343, ал.1, б. б, вр. чл. 342, ал.1 от НК. С постановление на 

прокурор Г. Аргиров   от 17.05.2013г. 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 № 346/18.04.2013г. на РС Плевен, постановлението 

на РП Троян е било отменено като постановено при непълнота на 

доказателствата. Проведено е допълнително разследване съобразно 

указанията. За последен път срокът за провеждане на разследването е 

удължен до 18.10.2013г. Делото е приключено и е разпределено на прокурор 

Аргиров на 13.09.2013г. Към момента на извършване на проверката делото  

не е решено. 

               

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 първото полугодие на 2013г всички 

обжалвани постановления пред съда и пред горестоящата прокуратура са 

отменени/. От така проверените дела се установява, че наблюдаващите 

прокурори  в изключително  редки случаи изготвят протести и сигнали до 

по-горната прокуратура след отмяна на постановленията за прекратяване 

на наказателното производство. 

По три от делата, след отмяна на постановленията са сключени 

споразумения с обвиняемите лица ,което показва че се е пристъпвало 

прибързано към прекратяване на наказателното производство. 

Наблюдателните материали по прекратените производства са в 

хаотичен вид,като дори не са прикрепени към кориците на делата. 

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. 

 

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 121. Всички са 

уважени. 
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Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за първото полугодие на 2013г - общо 60. 

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 19, 

които са уважени. 

 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за 2012г. - общо 297. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2012г. - общо 259. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура за 2012г. - общо 79, които са уважени. 

  

         Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за 2011г. - общ брой 251, които са уважени.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2011г. - общ брой 215. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по -

горестоящата прокуратура за 2011г. - общ брой 36. 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 Троян няма дела на специален надзор.  

 



 

 

34 

В хода на проверката беше изискана справка за всички дела на  

производство  в РП-Троян към  15.10.2013г.  От представената справка се 

установи, че техният общ брой е 95.  

Също така, бе изискана справка за досъдебните производства, 

намиращи се на доклад за произнасяне при  всеки един от прокурорите в РП-

Троян към момента на проверката от ИВСС.  

Установи се следното: 

При прокурор Владимир Зъзрев  се намират 2 ДП; 

При прокурор Николай Семов се намират 3 ДП, /по едно от 

досъдебните производства е постановено частично прекратяване и се чака 

влизането му в сила/; 

При прокурор Таня Пиронкова  се намират 2 ДП, като по едното има 

постановено частично прекратяване, а другото чака отговор от ЧСИ; 

При Районния прокурор Георги Аргиров се намират 42 ДП; 

 

 Бяха проверени следните дела на всеки един  от прокурорите в РП- 

Троян, намиращи се при тях на доклад: 

 

Прокурор Владимир Зъзрев 

 

Пр.пр.№1067/2013г. по описа на РП Троян / ДП № 328/2013г. по 

описа на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 27.07.2013г.  

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 11.10.2013г. с мнение 

за предаване на съд за престъпление по чл. 345 от НК.  

Пр.пр.№776/2013г. по описа на РП Троян / ДП № 231/2013г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 29.05.2013г.  

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 02.10.2013г. с мнение 

за предаване на съд за престъпление по чл. 195, ал.1,т.4 от НК.  

 

          Прокурор Н. Семов 

 

Пр.пр.№278/2013г. по описа на РП Троян / ДП № 171/2013г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 17.04.2013г. и 

водено за престъпление по чл. 211 от НК Делото е приключено и е постъпило 

в прокуратурата на 11.10.2013г. с мнение за прекратяване.  

Пр.пр.№374/2013г. по описа на РП Троян / ДП № 118/2013г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 21.03.2013г. и 

водено за извършено престъпление по чл. 216, ал.1 от НК.Делото е 

приключено и е  постъпило в прокуратурата на 22.07.2013г. с мнение за 

спиране. С постановление от 13.08.2013г. на наблюдаващия прокурор 
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наказателното производство е частично прекратено. Копие от 

постановлението е изпратено за връчване на 8 лица.   

 

Прокурор Т. Пиронкова 
 

Пр.пр.№543/2013г. по описа на РП Троян /ДП № 167/2013г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 16.04.2013г.  

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 09.10.2013г. с мнение 

за предаване на съд за престъпление по чл. 131, ал.1,т.12 от НК. С 

постановление от 10.10.2013г. на наблюдаващия прокурор наказателното 

производство е частично прекратено. Тече процедура по чл. 243, ал.3 от НПК. 

Пр.пр.№515/2013г. по описа на РП Троян / ДП № 274/2013г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 21.06.2013г.  

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 10.09.2013г. с мнение 

за предаване на съд за престъпление по чл. 293а от НК. Към момента на 

проверката няма произнасяне от наблюдаващия прокурор. 

  

Прокурор Аргиров 

 

          Пр.пр.№968/2013г. по описа на РП Троян, /ДП № 296/2013г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е започнато на 06.07.2013г. на 

основание чл. 212, ал. 2 за престъпление по чл. 339, ал.1 и ал.2 от НК. С 

постановление от 07.07.2013г. е привлечено лице в качеството на обвиняем. 

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 09.08.2013г. с мнение 

за прекратяване. Към момента на проверката няма произнасяне от 

наблюдаващия прокурор.  

Пр.пр.№700/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 188/2012г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 25.07.2012г.  

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 06.02.2013г. с мнение 

за предаване на съд на едно лице по чл. 195, ал.1,т.3 от НК. Към момента на 

проверката няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  

Пр.пр.№110/2013г. по описа на РП Троян, /ДП № 28/2013г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 17.01.2013г.  

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 19.07.2013г. с мнение 

за предаване на съд на едно лице по чл. 134, ал.1.от НК. Към момента на 

проверката няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  

Пр.пр.№1984/2011г. по описа на РП Троян / ДП № 611/2011г. по 

описа на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 25.12.2011г.  

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 05.04.2013г. с мнение 
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за предаване на съд на едно лице по чл. 131, ал.1,т.1 от НК. Към момента на 

проверката няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  

Пр.пр.№467/2013г. по описа на РП Троян / ДП № 146/2013г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 02.04.2013г.  

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 09.09.2013г. с мнение 

за предаване на съд на едно лице по чл. 354а, ал.5 от НК. Към момента на 

проверката няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  

Пр.пр.№349/2013г. по описа на РП Троян, /ДП № 109/2013г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 13.03.2013г.  

Делото е приключено и е постъпило в прокуратурата на 13.09.2013г. с мнение 

за предаване на съд на едно лице по чл. 234, ал.1 от НК. Към момента на 

проверката няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  

Пр.пр.№385/2012г. по описа на РП Троян /ДП № 121/2012г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 27.03.2012г. за 

престъпление по чл. 316, от НК. Срокът е удължаван многократно, като 

последно е удължен до 27.03.2013г.Делото е приключено и е постъпило в 

прокуратурата на 04.03.2013г. с мнение за съд. Към момента на проверката 

няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  

Пр.пр.№790/2011г. по описа на РП Троян /ДП № 324/2011г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 21.06.2011г. 

Делото е приключено и постъпило в прокуратурата на 21.08.2013г. с мнение 

за съд за престъпление по чл. 234, ал.1 от НК. Към момента на проверката 

няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  

Пр.пр.№ 1984/2011г. по описа на РП Троян /ДП № 611/2011г. по 

описа на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 25.12.2011г. 

за престъпление по чл. 131, ал.1, т.1 от НК. Срокът е удължаван многократно, 

като последно е удължен до 25.02.2013г.Делото е приключено и е постъпило 

в прокуратурата на 05.04.2013г. с мнение за съд. Към момента на 

проверката няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  

Пр.пр.№125/2010г. по описа на РП Троян /ДП № 77/2010г. по описа 

на РУП Троян/. Досъдебното производство е образувано на 22.04.2010г. за 

престъпление по чл. 235, от НК. Делото е приключено и е постъпило в 

прокуратурата на 18.06.2012г. с мнение за съд. Към момента на проверката 

няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  

 

 Беше изискана справка за всички ДП, намиращи се на доклад при  

районния прокурор Аргиров към 15.10.2013г., като допълнително се 

извърши  и справка  в УИС. Установи се следното: 

 

 № на преписка дата на          резултат просрочие 
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разпределяне на 

прокурор 

   /бр.дни/ 

1 41/2013г. 18.07.2013г. Решена на 25.11.13г. 98 дни 

2 48/2013г. 02.07.2013г. Решена на 26.11.13г. 115 дни 

3 63/2013г. 20.03.2013г. нерешена  

4 110/2013г. 19.07.2013г. нерешена  

5 111/2013г. 20.05.2013г. Решена на 25.11.13г. 158 дни 

6 125/2013г. 26.06.2012г. Решена на 26.11.13г. 488 дни 

7 177/2013г. 08.04.2013г. Решена на 27.11.13г. 172 дни 

8 238/2012г. 09.07.2012г. нерешена  

9 339/2013г. 12.04.2013г. На 03.10.2013г. пост. 

за връчване на пост. 

за частично 

прекратяване от  

23.07.2013г. 

71 дни 

10 343/2013г. 06.06.2013г. Решено след 

проверката на 

ИВСС-15.11.2013г. с 

пост. за 

прекратяване 

131 дни 

11 360/2013г. 27.05.2013г. Решена на 25.11.13г. 152 дни 

12 385/2012г. 04.03.2013г. нерешена  

13 481/2013г. 06.06.2013г. Решена на 25.11.13г. 141 дни 

14 658/2012г. 20.05.2013г. нерешена  

15 700/2012г. 06.02.2013г. нерешена  

16 713/2012г. 27.02.2013г. нерешена  

17 735/2013г. 02.07.2013г. нерешена  

18 774/2011г. 16.05.2013г. нерешена  

19 958/2012г. 11.04.2013г. на 08.07.2013г. с 

писмо е изпратен 

един том от ДП на 

ОП Ловеч 

 

20 1377/2011г. 02.12.2011г. нерешена  

21 1468/2012г. 27.02.2013г. нерешена  

22 1856/2012г. 11.03.2013г. Решена на 27.11.13г. 255 дни 

23 1906/2012г. 12.04.2013г. Решена на 22.11.13г. 194 дни 

24 1984/2011г. 15.04.2013г. нерешена  

25 62/2013г. 13.09.2013г. нерешена  

26 102/2013г. 13.09.2013г. нерешена  
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27 312/2013г. 13.09.2013г. нерешена  

28 349/2013 23.09.2013г. Решена на 

15.11.2013г. с внесен 

в съда обв.акт 

22 дни 

29 386/2012г. 13.09.2013г. Решена на 

15.11.2013г. с 

постановление за 

частично 

прекратяване 

32 дни 

30 466/2013г. 13.09.2013г. нерешена  

31 467/2013г. 13.09.2013г. нерешена  

32 549/2013г. 19.09.2013г. нерешена  

33 647/2013г. 17.09.2013г. нерешена  

34 738/2013г. 04.10.2013г. нерешена  

35 790/2011г. 13.09.2013г. нерешена  

36 798/2013г. 13.09.2013г. Решена на 

12.11.2013г. с 

постановление за 

спиране 

29 дни 

37 801/2013г. 16.10.2013г. нерешена  

38 848/2011г. 21.09.2012г. нерешена  

39 968/2013г. 13.09.2013г. Решена с 

постановление за 

прекратяване от 

29.10.2013г. 

15 дни 

40 998/2013г. 13.09.2013г. Решена с 

постановление за 

прекратяване от 

14.11.2013г. 

31 дни 

41 1006/2013г. 23.09.2013г. нерешена  

42 1984/2011 05.04.2013г. нерешена  

     

 

В хода на проверката бе изискана справка за целия  проверяван 

период-01.01.2011г. - 30.06.2013г.,относно произнасяния на прокурорите 

от РП-Троян извън срока по чл.242, ал.3 НПК  

Установи се следното: Като цяло, прокурорите в РП Троян, с 

изключение на административния ръководител, са се произнасяли в 

рамките на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. Допуснати са 
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някои незначителни просрочия, които съвпадат с ползваните от тях 

отпуски през летния сезон. 

 

 Районният прокурор Георги Аргиров системно е нарушавал 

разпоредбата на чл. 242, ал.3 от НПК,  като е просрочил 

произнасянията си след завършване на разследването,  както 

следва: 

 

1.ПД 21/2012г., пр.пр. №119/2011г. по описа на РП Троян, /ДП № 

56/2011 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. Делото 

е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

30.12.2011г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 155, ал.5, т.3 

от НК, който е внесен в съда на 26.03.2012г. Делото е приключило с присъда, 

влязла в законна сила на 14.01.2013г. Просрочие - 53 дни. 

2.ПД 31/2012г., пр.пр. №999/2011г. по описа на РП Троян, /ДП № 

364/2011 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

30.09.2011г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 354, ал.5 от 

НК, който е внесен в съда на 26.04.2012г. Делото е приключило със 

споразумение, одобрено с протоколно определение от 22.05.2012г. на РС 

Троян. Просрочие - 176 дни. 

3.ПД 26/2012г., пр.пр. №657/2011г. по описа на РП Троян, /ДП № 

293/2011 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

25.08.2011г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 354а, ал.3 от 

НК, който е внесен в съда на 19.04.2012г. Делото е приключило със 

споразумение, одобрено с протоколно определение от 14.06.2012г. на РС 

Троян. Просрочие - 205 дни. 

4.ПД 55/2012г., пр.пр. №529/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

141/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

29.06.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 

и т.7 от НК, който е внесен в съда на 10.08.2012г. Делото е приключило с 

присъда, влязла в законна сила на 02.10.2012г. Просрочие - 11 дни. 

5.ПД 53/2012г., пр.пр. №235/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

61/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. Делото 

е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

29.05.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 234, ал.1, вр. 

с чл. 63, ал.1, т.3 от НК, който е внесен в съда на 08.08.2012г. Делото е 
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приключило със споразумение, одобрено с протоколно определение от 

17.09.2012г. на РС Троян. Просрочие - 39 дни. 

6.ПД 51/2012г., пр.пр. №12/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

5/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. Делото е 

постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

09.05.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 234, ал.1 от 

НК, който е внесен в съда на 06.08.2012г. Делото е висящо, насрочено за 

07.11.2013г. Просрочие - 56 дни. 

7.ПД 52/2012г., пр.пр. №13/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

6/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. Делото е 

постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

14.05.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 234, ал.1от 

НК, който е внесен в съда на 07.08.2012г. Делото е приключило със 

споразумение, одобрено с протоколно определение от 05.10.2012г. на РС 

Троян. Просрочие - 53 дни. 

8.ПД 50/2012г., пр.пр. №11/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

4/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. Делото е 

постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

22.05.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 234, ал.1, 

който е внесен в съда на 06.08.2012г. Делото е приключило със споразумение, 

одобрено с протоколно определение от 02.10.2012г. на РС Троян. Просрочие 

- 45 дни. 

9.ПД 48/2012г., пр.пр. №391/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

106/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

29.05.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 129, ал.2, 

който е внесен в съда на 20.07.2012г. Делото е приключило със споразумение, 

одобрено с протоколно определение от 19.09.2012г. на РС Троян. Просрочие 

- 21 дни. 

10.ПД 76/2012г., пр.пр. №526/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

138/2012г. по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

04.07.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 

от НК, който е внесен в съда на 13.12.2012г. Делото е приключило с присъда, 

влязла в законна сила на 02.10.2013г. Просрочие - 130 дни. 

11.ПД 29/2013г., пр.пр. №831/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

233/2012г. по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

13.12.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 216, ал.1от 
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НК, който е внесен в съда на 27.05.2013г. Делото е приключило с присъда, 

влязла в законна сила на 30.09.2013г. Просрочие - 132 дни. 

12.ПД 25/2013г., пр.пр. №858/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

241/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

13.11.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 343, ал.3, 

който е внесен в съда на 13.05.2013г. Делото е приключило със споразумение, 

одобрено с протоколно определение от 26.06.2013г. на РС Троян. Просрочие 

- 150 дни. 

13.ПД 21/2013г., пр.пр. №112/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

28/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. Делото 

е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

16.10.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, 

който е внесен в съда на 22.04.2013г. Делото е приключило със споразумение, 

одобрено с протоколно определение от 12.06.2013г. на РС Троян. Просрочие 

- 125 дни. 

14.ПД 13/2013г., пр.пр. №640/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

182/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

19.06.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 339, ал.1, 

който е внесен в съда на 12.03.2013г. Делото е приключило със споразумение, 

одобрено с протоколно определение от 28.03.2013г. на РС Троян. Просрочие 

- 244 дни. 

15.ПД 26/2013г., пр.пр. №626/2011г. по описа на РП Троян, /ДП № 

269/2011 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

24.01.2012г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, 

който е внесен в съда на 14.05.2013г. Делото е приключило със споразумение, 

одобрено с протоколно определение от 24.09.2013г. на РС Троян. Просрочие 

- 402 дни. 

16.ПД 34/2013г., пр.пр. №5/2013г. по описа на РП Троян, /ДП № 

6/2013 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. Делото е 

постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

21.02.2013г. Изготвен е  обвинителен акт за престъпление по чл. 343в, ал.2, 

който е внесен в съда на 04.06.2013г. Производството по делото е висящо. 

Просрочие -71 дни 

17. СП 49/2013г., пр.пр. №252/2012г. по описа на РП Троян, /ДП 

№ 68/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 
Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

05.06.2012г. С постановление от 29.01.2013г. наказателното производство е 
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частично прекратено. На лицата по чл. 243, ал.3 от НПК са изпратени обратни 

разписки, които са връчени съответно на 31.01.2013г., и на 04.02.2013г. 

Изготвено е  споразумение по реда на 381 от НПК за престъпление по чл. 143, 

ал.1 от НК, което е внесен в съда на 10.06.2013г. Споразумението е одобрено 

с протоколно определение от 11.06.2013г. на РС Троян. Просрочие - 206 дни. 

18.СП 46/2011г., пр.пр. №301/2011г. по описа на РП Троян, /ДП № 

157/2011 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Аргиров. 

Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

29.03.2011г. Изготвено е  споразумение по реда на 381 от НПК за 

престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, което е внесен в съда на 15.07.2011г. 

Споразумението е одобрено с протоколно определение от 20.07.2011г. на РС 

Троян. Просрочие - 76 дни 

  

          В хода на проверката,след проведен разговор с районния прокурор 

Аргиров  относно причините, поради които същият е забавил  произнасянето 

си по посочените  в настоящия акт преписки и дела, същият представи:   

          1.Справка до ИВСС,в която най-общо са описани негови здравословни 

проблеми, както и липсата на кадрова обезпеченост на РП Троян в 

определени периоди от време. Описват се и проведени действия по 

разследването по конкретни досъдебни производство; 

          2.Един болничен лист за 4 дни  отпуск по болест, считано от 

23.11.2012г.;  

          3.Писмо изх.№ И-120/2013г. от 15.04.2013г. чрез Администрацията на 

главния прокурор до Комисията по предложенията и атестирането на съдии, 

прокурори и следователи при ВСС;  

          4.Писмо изх. № И-162/2010г. от 07.01.2011г. до Администрацията на 

главния прокурор и дирекция „Административно обслужване”. 

                   

          Бе отправена устна препоръка от проверяващия инспектор за 

незабавно предприемане на действия от районния прокурор Аргиров за 

решаване на просрочените  от него преписки и дела. 

 

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 35 обвинителни 

акта. От тях, по образувани ДП през проверявания период - 12, по образувани 

ДП в предходни години - 23.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - 2 

Решени от съда дела по обвинителен акт - общо 38. От тях : 
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- Осъдителни присъди по общия ред -5; 

- Оправдателни присъди по общия ред - няма 

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

НПК/ - 9, 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 - 24 

 

През 2012г. са внесени в съда 79 обвинителни акта. От тях, по 

образувани ДП през проверявания период - 46, по образувани ДП в предходни 

години - 33.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове -1. 

Решени от съда дела по обвинителен акт - общо 88. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред - 23, от тях протестирани- 2, 

резултати от протеста -уважени; 
- Оправдателни присъди по общия ред  -  няма  

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

НПК/ - 8, от тях протестирани - 2, резултати от протеста -  

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

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие - 53 

 

През 2011г. са внесени в съда 141 обвинителни акта. От тях, по 

образувани ДП през проверявания период - 97, по образувани ДП в предходни 

години - 44.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - 5. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 144. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред - 46, от тях протестирани- 2, 

резултати от протеста - уважени 
- Оправдателни присъди по общия ред 3. протестирани 1, резултати 

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

НПК/ - 16, от тях протестирани - 1, резултати от протеста - неуважен. 

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

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие - 85. 

 

В изпълнение на указание № 154/12г. на главния прокурор на РБ за 

подобряване на работата на прокуратурата, с цел намаляване на върнатите от 
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съда дела за доразследване и на оправдателните присъди, със Заповед № 

29/11.04.2012г. на административния ръководител на РП Троян е разпоредено 

в срок до 17.04.2012г. в РП Троян да се създаде регистър на постановените 

оправдателни присъди и решения и на върнатите от съда дела. В регистъра по 

всяко конкретно дело следва да се прилагат документите, посочени в т. 2 от 

Указанието. На проверяващия екип бяха предоставени досиетата на 

върнатите дела и оправдателните присъди. Те съдържат акта на прокурора, с 

който делото е внесено в съда и съдебния акт, с който е върнато или е 

постановена оправдателната присъда. Няма становище на наблюдаващия 

прокурор, или на прокурора, поддържал обвинението в съдебно заседание.  

Изготвят се ежемесечни справки до ОП Ловеч, в които се отразяват 

върнатите дела, но в тях също няма анализ на причините за връщането им. 

 

 На случаен принцип бяха проверени внесени от прокуратурата дела с 

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

           Движението им се проследи по материалите от прокурорските дела и 

Книгата за обвинителните актове: 

 

 Пр.пр. №1799/2007г. по описа на РП Троян, /ДП № 670/20107 по 

описа на РУП Троян. Делото е образувано с постановление на РП Троян от 

28.11.2007г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, 

т.2 от НК. Разследването е приключило на 12.06.2008г. и е изпратено на РП 

Троян с мнение за предаване на съд. На 09.07.2008г. РП Троян е внесла в РС 

Троян обвинителен акт. С влязла в сила присъда № 71/18.12.2008г. по НОХД 

№ 381/2008г. по описа на РС Троян подсъдимият е признат за виновен. С 

Решение № 232/15.05.2013г. по КНД № 773/2013г. на ВКС е възобновено 

производството по НОХД № 381/2008г. по описа на РС Троян и е отменена 

първоинстанционната осъдителна присъда . Делото е върнато на РП Троян за 

„предприемане на действия за обвиняването на едно лице /чл. 425, ал.2 от 

НПК/ или за предприемане на друго дължимо поведение”. С постановление 

на РП Троян от 29.05.2013г. делото е изпратено на разследващия орган с 

указания. Срокът на разследване е удължен до 29.11.2013г. Към ПД няма 

приложено становище на наблюдаващия прокурор, както и анализ за 

причините за връщане на делото, съгласно указание № 154/2012г. на главния 

прокурор на РБ.  

Бяха проверени още: Пр.пр. № 1935/09/ДП № 639/09г./;Пр.пр. № 

2049/2010г. /ДП № 739/2010г./; Пр.пр. № 1698/2010 /ДП № 638/2010г./; Пр.пр. 

№ 142/2011г. /БП № 72/2011г./; Пр.пр. № 989/2010г. /ДП № 390/2010г./; 

Пр.пр. 1866/2011г. /БП № 587/2011г./; Пр.пр. № 1866/2011г. /БП № 
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587/2011г./; Пр.пр. № 790/2011г. /ДП № 324/2011г./; Пр.пр. № 1799/2007г. 

/ДП № 670/07г./; Пр.пр. № 779/2012г. /ДП № 221/2012г./.  

Беше изискан и проверен регистърът на върнатите от съда дела. 

Установи се, че същият се води редовно, коректно се попълват всички графи. 

В него е отбелязано, че за 2011г. са върнати 6 дела, от които: две на 

прокурор Т. Пиронкова; две на прокурор Н. Семов; едно на прокурор 

Р.Петров и едно на Георги Аргиров. През 2012г. са отразени 2 върнати дела и 

двете са на Г. Аргиров, през 2013г. са върнати 2 дела, от които едно на Н. 

Семов и едно на Вл. Зъзрев. 

 

Прави впечатление, че през целия проверяван период е нисък дела на 

върнатите от съда дела, спрямо внесените от прокуратурата актове. Този 

показател, както и установеното при проверката на конкретни дела, 

отразява качеството на прокурорската работа и доброто взаимодействие 

със съда, което допринася за бързото приключване на наказателното 

производство по делата. 

 

 На случаен принцип бяха проверени дела с внесени в съда обвинителни 

актове: 

 

 ПД 68/2012г., пр.пр. №1205/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

361/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Д. Илиева. 
Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия 

прокурор на 05.09.2012г., срещу известен извършител за престъпление по чл. 

296, ал.1 от НК. Същият е привлечен като обвиняем с постановление от 

10.10.2012г. Постановлението е докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК на 

наблюдаващия прокурор на 29.10.2012г. Делото е постъпило в прокуратурата 

след приключване на разследването, на 01.11.2012г. Изготвен е  обвинителен 

акт, който е внесен в съда на 15.11.2012г. С протоколно определение от 

19.12.2012г. по НОХД №733/2012г., РС Троян е одобрил споразумение по чл. 

384, ал.1 от НПК. 

ПД 77/2012г., пр.пр. №157/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

134/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Н. Семов. 

Делото е постъпило в прокуратурата след приключване на разследването, на 

04.12.2012г. Изготвен е  обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по 

чл. 183, ал.1 от НК, който е внесен в съда на 17.12.2012г. С протоколно 

определение от 22.04.2013г. по НОХД № 808/2012г., РС Троян е одобрил 

споразумение по чл. 384, ал.1 от НПК.  

ПД 74/2012г., пр.пр. №944/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 

254/2012 по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Владимир 
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Зъзрев. Досъдебното производство е започнато по реда на чл. 212, ал.3 от 

НПК срещу известен извършител за престъпление по чл. 235, ал.1, пр. 1 от 

НК. По делото има две привличания, с постановления на наблюдаващия 

прокурор от 07.07.2012г. и 22.10.2012г., като досъдебното производство е 

постъпвалоло в РП Троян по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, съответно на 

09.07.2012г. и на 23.10.2012г. Делото е заведено в прокуратурата след 

приключване на разследването, на 09.11.2012г. Изготвен е  обвинителен акт, 

който е внесен в съда на 11.12.2012г. С протоколно определение от 

04.02.2013г. по НОХД №795/2012г.,  РС Троян е одобрил споразумение по чл. 

384, ал.1 от НПК.  

 

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

изключение на актовете на районния прокурор Аргиров. Прокурорските дела 

се комплектоват с всички необходими материали, касаещи наказателното 

производство в досъдебната и съдебната му фаза. 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 54, 

всички са одобрени. 

 

     ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/, през 2012г.  - общо 87, одобрени- 86. 

     ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство /чл.381 НПК/, през  2011г.  - общо 94, одобрени - 92; 

 

 На случаен принцип бяха проверени внесени в съда споразумения за 

решаване на делото в досъдебно производство: 

 

 СП 79/2012г., пр.пр. № 1536/2012г. по описа на РП Троян, /ДП  № 

392 /2012г. по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Т. 

Пиронкова. Делото е постъпило в РП Троян на 12..11.2012г. Изготвено е 

споразумение между обвиняемия и прокуратурата, с което обвиняемият се 

признава за виновен за извършено престъпление по чл.235, ал.6, вр. с чл. 235, 

ал.1 пр.1 от НК. Споразумението е внесено в РС Троян на 16.11.2012г. С 

протоколно определение от 21.11.2012г. по НОХД № 734/2012г. съдът е 

одобрил споразумението.  
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 СП 79/2011г., пр.пр. № 1212/2011г. по описа на РП Троян, /ДП  № 

426/2011г. по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Р. Петров. 
Делото е постъпило в РП Троян на 10.11.2011г. Изготвено е споразумение 

между обвиняемия и прокуратурата, с което обвиняемият се признава за 

виновен за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр. 1и2, вр. с чл. 194, 

ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. Споразумението е внесено в РС Троян на 

15.11.2011г. С протоколно определение от 21.11.2011г. по НОХД № 

816/2011г. съдът е одобрил споразумението.  

 СП 30/2013г., пр.пр. № 331/2013г. по описа на РП Троян, /БП  № 99 

/2013г. по описа на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Г. Аргиров. 
Делото е постъпило в РП Троян на 18..03.2013г. Изготвено е споразумение 

между обвиняемия и прокуратурата, с което обвиняемият се признава за 

виновен за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Споразумението 

е внесено в РС Троян на 19.03.2013г. С протоколно определение от 

22.03.2013г. по НОХД № 276/2013г. съдът е одобрил споразумението.  

 

По проверените дела се установи, че споразуменията се изготвят и 

делата се внасят в съда в рамките на няколко дни след постъпване им 

прокуратурата. В прокурорското дело се прилагат  споразуменията, както 

и преписите от определенията на съда, с които същите са одобрени. 

Книгата за споразуменията се води редовно, записванията в нея отразяват 

точно и пълно движението по делата. 

 

          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. 

           Брой решени от съда - 14, от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата- 14 

         - върнати от съда предложения - 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 20. 

          Брой решени от съда - 23, от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата - 22,  оправдани - 1   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи - няма 

         - върнати от съда предложения - няма. 
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         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 18. 

          Брой решени от съда - 18, от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата - 16,  оправдани - 1   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи -  няма. 

         - върнати от съда предложения - 1. 

          

 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.№ 94/2011г. по описа на РП Троян, /БП № 47/11г. по описа на 

РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Вл. Зъзрев. Делото е постъпило в РП 

Троян на 28.01.2011г. Изготвено е постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание на основание чл.375 от НПК срещу едно лице за престъпление по 

чл.345 от НК. Делото е внесено в РС Троян на 28.01.2011г. С решение № 

36/25.02.2011г. по НАХД № 590/2011г. обвиняемият е освободен от 

наказателна отговорност и му е наложено административно наказание 

„глоба”.  

Пр.пр.№ 1547/2012г. по описа на РП Троян, /ДП № 398/12г. по описа 

на РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Д. Илиева. Делото е постъпило в 

РП Троян на 09.11.2012г. Изготвено е постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание на основание чл.375 от НПК, срещу едно лице за престъпление по 

чл.343в, ал.2 от НК. Делото е внесено в РС Троян на 16.11.2012г. С решение 

№ 280/03.12.2012г. по НАХД № 736/2012г. обвиняемият е освободен от 

наказателна отговорност и му е наложено административно наказание 

„глоба”.  

Пр.пр.№ 3/2013г. по описа на РП Троян, /ДП № 4/13г. по описа на 

РУП Троян/, наблюдаващ прокурор Н. Семов. Делото е постъпило в РП 

Троян на 13.03.2013г. Изготвено е постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание на основание чл.375 от НПК, срещу едно лице за престъпление по 

чл.343в,ал.2 от НК. Делото е внесено в РС Троян на 15.03.2013г. С решение 

№ 162/15.04.2013г. по НАХД № 260/2013г. обвиняемият е освободен от 

наказателна отговорност и му е наложено административно наказание 

„глоба”.  
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 От проверката 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. Към прокурорското дело се прилага препис от решението на 

съда, обявлението, призовките за съдебно заседание и материали от 

досъдебното производство. Води се Книга по 78а НК, в която се отразява 

движението на делото от постъпването на делото в прокуратурата до 

окончателното му приключване с краен съдебен акт.  

  

        Участие в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания 

период - общо 345 през 2011г., 256 през 2012г. и  135 пред първото полугодие 

на 2013г. 

 

         2.Организация по изпълнение на наказанията 

 

През полугодието на 2013г. са приведени в изпълнение 61 присъди. 

Неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието - няма. 

През 2012г. са приведени в изпълнение 145 присъди. Неприведени 

присъди в срок - 1. отлагания на изпълнението на наказанието - 2 бр. 

През 2011г. са приведени в изпълнение 183 присъди. Неприведени 

присъди в срок - няма. Няма отлагания на изпълнението на наказанието.                     

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи по 

материалите по присъдните преписки, Книгата за изпълнение на присъдите.    

 

 На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки: 

 

Присъдна преписка № 160/2011г. С Решение № 148 от 13.12.2011г. по  

ВНАХД 520/2011г. на ОС Ловеч е изменено Решение № 179/02.11.2011г. по 

НАХД № 698/2011г. на РС Троян, влязло в сила на 13.12.2011г. по описа на 

РС Бяла. Получено е в РП Троян на 21.12. 2011г. С писмо от 22.12.2011г. до 

Началник сектор ПП на ОДМВР Ловеч, РП Троян е изпратила решението за 

изпълнение на наказанието. С писмо, получено в РП на 23.01.2012г., 

Началник сектор ПП е уведомил прокуратурата, че наказанието е приведено в 

изпълнение и ще приключи на 15.01.2013г. С писмо от 23.01.2012г. РП Троян 

е уведомила РС Троян, че решението е приведено в изпълнение с начало на 

наказанието 15.01.2012г. 
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Присъдна преписка № 17/2013г. С Решение № 11 от 08.02.2013г. по  

ВНОХД 2/2013г. на ОС Ловеч е потвърдил присъда № 37/11.12.2012г. по 

НОХД № 720/2012г. на РС Троян, влязло в сила на 08.02.2013г. Получено е в 

РП Троян на 18.02. 2013г. С писмо от 19.02.2013г. до Началника на ОЗ Ловеч 

при ГД Охрана към МП, с копие до Началника на Затвора Ловеч, РП Троян е 

изпратила препис от присъда за изпълнение на наказанието. С писмо, 

получено в РП на 28.02.2013г. прокуратурата и Началника на Затвора Ловеч 

са уведомени, че лицето е задържано на 25.02.2013г. и следва изпращането му 

в Затвора. С писмо , постъпило на 11.03.2013г., РП Троян е уведомена, че 

наказанието е приведено в изпълнение, с начало 25.02.2013г. С писмо от 

същата дата РП Троян е уведомила РС Троян. С писмо, постъпило в РП Троян 

на 26.08.2013г. прокуратурата е уведомена от Началника на Затвора Ловеч, че 

лицето е изтърпяло наказанието и е освободено на 23.08.2013г. С писмо от 

27.08.2013г. РП е уведомила РС Троян, че лицето е освободено, поради 

изтърпяване на наказанието.  

Присъдна преписка № 124/2012г. С Протоколно определение № 

117/26.10.2012г. по НОХД № 658/2012г. съдът е одобрил споразумение за 

прекратяване на наказателното производство на основание чл . 382, ал.7, вр. с 

чл. 24, ал.3 от НПК. С писмо, получено в РП Троян на 29.10.2012г. е изпратен 

препис от определението на съда.  С писмо от 30.10.2012г. до Началник 

сектор ПП на ОДМВР Ловеч, РП Троян е изпратила определението за 

изпълнение на наказанието. От същата дата е изпратено писмо, ведно с 

протоколното определение до Началника на пробационната служба. С писмо, 

получено в РП на 08.11.2012г., Началник ОС ИН Ловеч е уведомил 

прокуратурата, че наказанието е приведено в изпълнение. С писмо от 

09.11.2012г. РП Троян е уведомила РС Троян, че определението е приведено в 

изпълнение. С писмо, постъпило в РП Троян на 08.11.2011г., прокуратурата е 

уведомена, че свидетелството за управление на МПС на лицето е иззето на 

25.08.2012г. и се съхранява до изтичане на наказанието, което ще приключи 

на 25.02.12014г. С писмо от 09.11.2012г. РП е уведомила РС. На 29.03.2013г. 

в РП Троян е постъпило писмо от Началник ОС ИН Ловеч, с което 

прокуратурата е уведомена за промяна на режима на изпълнение на 

наказанието пробация, което решение е взето на основание чл. 226, ал.1, т.1 

от ЗИНЗС. На 23.07.2013г. РП Троян е уведомена, че е приключило 

изпълнението на наказанието пробация, за което на 24.07.2013г. е уведомен 

РС Троян.   

През проверявания период дейността на РП Троян 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. 
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Присъдните преписки съдържат всички необходими материали, подредени в 

хронологичен ред.  

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен 

служител, като записванията кореспондират изцяло с материалите по 

присъдните преписки.Същевременно обаче се  установи, че по нея са 

извършвани множество корекции, поради допуснати технически грешки и 

неточности. В Книгата няма заверки, които да удостоверяват, че същата 

се проверява от прокурора, отговарящ за този надзор, в съответствие с чл. 

60 от Указание № 30/2009г. на главния прокурор. След отправена устна 

препоръка в хода на проверката, този пропуск беше отстранен. 

 

          3.Гражданско-съдебен надзор: 

 граждански дела с участие на прокурор през 2013г. - общо 6, 

          - предявени граждански искове от прокурор - няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор - няма  

 граждански дела с участие на прокурор през 2012г. - общо 25, 

- предявени граждански искове от прокурор - няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор - няма 

 граждански дела с участие на прокурор през 2011г. - 27, 

- предявени граждански искове от прокурор - няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма 

 

В РП-Троян не се води дневник по гражданско - съдебния надзор. 

Преписките по граждански дела с участие на прокурор се съхраняват в 

отделни папки, по години. Към всяка една от преписките се прилага протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор, разпореждане на съда, съдебното решение, 

съобщения, призовки и съответните писмени доказателства. В преписките не 

се  съдържа информация дали и по кое дело се е явил прокурор и какво 

становище съответно е изразил в съдебно заседание. 

 

    4. Състояние и организация на дейността по надзора за законност. 

 

         В РП-Троян,  за дейността по надзора за законност, защита на обществения 

интерес и правата на гражданите , са определени двама прокурори. Тази функция 

се осъществява  в съответствие с плановите задачи, включени в плана на РП 

Троян за съответната година  и разпоредените проверки от ОП Ловеч,  АП 

Велико Търново и ВАП.  
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        През 2012г. в РП-Троян са образувани общо  849 преписки по надзора за 

законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите срещу 822 

преписки по надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на 

гражданите през 2011 год.                                                                        

          През 2012г. в РП - Троян са получени и проверени 1 617 броя  

административни актове към 1 765 броя  административни актове  за 2011 година. 

По  решенията на общинските съвети, постъпващи в прокуратурата за 

проверка на тяхната законосъобразност,  не се намира произнасяне на 

прокурора с резолюция,а е възприета практиката да се полага  подпис, дата и 

отбелязване „КД”. 

           В РП Троян е въведен е дневник, в който  се описва движението на 

административните преписки. 

 

   

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ: 

 

 Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура  

Троян, 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. Констатираха се някои пропуски, които бяха отстранении в 

хода на проверката. 

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.  

При извършената проверка от екипа на ИВСС не се установиха 

отклонения от принципа на случайно разпределение на преписките и делата.  

        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,където се  установи, че записването е пълно 
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и коректно. Постановленията за отказ от образуване на досъдебно 

производство се отнасят с приемо-предавателен протокол в пощата, 

където се поставя пощенско клеймо с дата. В протоколите се описват 

номерата на преписките и имената на адресатите. Постъпилите жалби 

срещу постановленията се администрират своевременно и се изпращат по 

компетентност. За проверявания период в РП Троян няма постановления за 

отказ от образуване на досъдебно производство, които да са отменени след 

обжалване или извършена служебна проверка от горестоящата 

прокуратура, което е показател за  доброто качеството на прокурорската 

дейност по  преписките по следствения надзор. 

        Не е изпълнена в пълен обем препоръката от предходната планова 

проверка на ИВСС, във връзка с констатирани слабости в работата по 

спрените дела срещу неизвестен извършител. Личат усилията на 

прокурорите в тази посока , обективирани чрез  даване на задължителни 

указания в постановленията за спиране на наказателното производство към 

началника на РУП Троян, да организира издирването на извършителя на 

престъплението,като уведоми РП Троян за  резултата от проведени ОИМ. 

По някои от делата се намират докладни записки от органите на МВР,но 

като правило те са от годината, през която производството е било 

спряно,след което не личи да са провеждани ОИМ и да са докладвани 

резултатите от тях. Прави добро впечатление практиката, към  

наблюдателните материали да се прилага предварително одобрен от 

наблюдаващия прокурор следствено - оперативен план. Същевременно обаче, 

полицейските органи не изпълняват указанията от прокурорските 

постановления да съобщават на прокурора резултатите от издирването и 

да му предоставят събраните материали. Към това неизпълнение се 

проявява процесуална търпимост от страна на РП Троян, след като не  се 

изготвят  напомнителни  писма до съответните органи с разпореждане да 

изпълняват нормата на чл.245 ал.1 от НПК и дадените  задължителни 

указания. 

          Наблюдателните материали се намират в насипен вид и не са 

подредени хронологично.В хода на проверката бе издадена заповед № 75 от 

31.10.2013г. на административния ръководител, с която се разпорежда 

да бъдат отстранени пропуските при комплектоване на прокурорските 

преписки  като същите бъдат подшивани от образуването им до 

приключването им и съхраняването им в архива на Районна прокуратура 

– Троян. 

          Наблюдаващите прокурори не осъществяват контрол над спрените 

дела срещу известен извършител. В повечето от постановленията за 
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спиране  не се съдържат никакви указания към органите на МВР, както и не 

се изготвят писма с искане на информация относно резултатите от 

издирването . 

          Не се удостоверява проведен доклад по чл.219 ал.1 от НПК. 

         Независимо от констатираните пропуски във връзка с изпълнение 

на методическите указания на главния прокурор по чл.226 от НПК, тъй 

като със заповед № ЛС - 3422/15.11.2013г. на главния прокурор тези 

указания са отменени, препоръка в тази насока не следва да бъде 

отправяна. 

 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 първото полугодие на 2013г всички 

обжалвани постановления пред съда и пред горестоящата прокуратура са 

отменени/. Отмяната на прокурорските актове от по-горестоящите 

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

доказателства и извършване на действия по разследването, които са 

могли да бъдат планирани и проведени при първоначалното разследване, 

води до неоснователно забавяне на производството. 

             При проверката на делата на производство се установи, че 

разследването е в законоустановения или удължен срок. Като цяло, 

прокурорите в РП Троян,с изключение на административния ръководител, са 

се произнасяли в рамките на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. 

Допуснати са някои незначителни просрочия, които съвпадат с ползваните 

от тях отпуски през летния сезон. Районният прокурор Георги Аргиров 

системно е нарушавал разпоредбата на чл. 242, ал.3 от НПК,  като е 

просрочил произнасянията си след завършване на разследването. 

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 Троян и отговарят 

на изискванията на НПК. 

 През целия проверяван период е нисък процента на върнатите от съда 

дела, спрямо внесените от прокуратурата обвинителни актове. 

Статистическите показатели, както и установеното при проверката на 

конкретни дела отразяват качеството на прокурорската работа и доброто 

взаимодействие със съда, което допринася за бързото приключване на 

наказателното производство. 
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През проверявания период дейността на РП  Троян 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 е на добро ниво.  

  

       От цялостно  извършената проверка може да се направи извода , че 

работата на прокурорите от РП Троян е на добро ниво и че преписките 

и делата се решават в законоустановените срокове. Единствено 

изключение прави районният прокурор Георги Аргиров,чиито пропуски 

се изразяват в следното: 

 

           1.От намиращите се на доклад към момента на проверката, при 

прокурор Аргиров общо  44 броя преписки по следствения  надзор, 24 от тях 

са просрочени, от които 4 все още не са решени /към момента на изготвяне 

на акта/; 

2. От намиращите се на доклад към момента на проверката 

/15.10.2013г./, при прокурор Аргиров общо 42 досъдебни производства,  

същият се е произнесъл по 16, при това по всички тях извън срока по чл.242, 

ал.3 НПК. Останалите 26 досъдебни производства, които също са извън 

срока за произнасяне по чл.242,ал.3 НПК, са нерешени и към момента на 

изготвяне на акта. При извършената служебна проверка в УИС 

непосредствено преди изготвянето на акта  се установи, че всички тези 42 

ДП са постъпили в прокуратурата  след завършване на разследването в 

законоустановените или удължени срокове Единствената причина за 

забавяне на наказателното производство по тях е несвоевременното 

произнасяне на наблюдаващия прокурор Аргиров. Така например:  

 

 Досъдебното производство по пр.пр. 1377/2011г. е образувано на 

01.10.2011г. Същото е приключило на 02.12.2011г. и на същата дата е 

постъпило в прокуратурата и разпределено на прокурор Аргиров за 

решаване. Към момента на изготвяне на Акта  няма произнасяне от 

наблюдаващия прокурор. Разследването е приключило в срока по чл. 

234, ал.1, т.е. за 2 месеца, но не е решено от наблюдаващия прокурор 

в продължение на близо две години и все още е висящо.  

 

 По пр.пр. 1468/2012г. ДП е образувано на 27.09.2012г.и е приключило 

на 27.02.2013г. Разследването е проведено за по-малко от 5 месеца, а 

вече 9 месеца все още няма произнасяне от наблюдаващия прокурор.  
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 Пр.пр. 1856/2012г. е заведена и разпределена на прокурор Аргиров на 

29.11.2012г. На 28.01.2013г. е образувано ДП, разследването по което 

е приключило на 11.03.2013г., т.е за 41 дни. На 27.11.2013г. е изготвен 

и внесен в съда обвинителен акт. От датата на разпределяне на 

делото на  прокурор Аргиров - 11.03.2013г., до внасянето му в съда с 

обвинителен акт е изминал период  от  7 месеца. 

 

 

3.През проверявания период - 01.01.2011г .- 30.06.2013г., по 18 

наблюдавани  досъдебни производства прокурор Аргиров се е произнесъл 

извън срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 

 

 В дейността си като административен ръководител районният 

прокурор Аргиров също е допуснал пропуски, както следва:  

 

         1.Не е създал необходимата организация за изпълнение на  ИППП. Въз 

основа на указание № 15070/2010г. от 11.04.2013г. на главния прокурор 

Сотир Цацаров, районният прокурор Георги Аргиров  с писмо № 341/2011г. 

от  19.04.2013г.  до началника на РУ”Полиция” гр.Троян, на основание чл.15, 

ал.1 от ИППП е изискал да бъдат изпратени за проверка всички непроверени 

от прокурор преписки, приключени по реда на чл.9, ал.3,т.1 от ИППП. При 

проверката се установи, че  преписките не са били проверявани от 

издаването на ИППП през месец март 2011г.,  до 19.04.2013г., когато са 

били изискани от прокуратурата.Разпоредбата на чл.15,ал.1 от ИППП 

гласи,че тези проверки следва да се провеждат периодично, но не по-малко 

от веднъж на 3 месеца. Това поставя под съмнение ефективността на 

прокурорската проверка, извършена две години след осъществяване на 

съответното деяние.  

 

2.Не е създал организация и за връчване на издадените от него актове 

на разпореждане, поради което същият  не би могъл да осъществява 

ефективен контрол върху тяхното изпълнение; 

 

         3.Не са изпълнени  дадените от ИВСС препоръки от предходната 

планова проверка през 2008г. за подобряване на работата по спрените дела, 

като прокурор Аргиров, в качеството му на административен ръководител 

не е осъществил контрол над наблюдаващите прокурори за изпълнение на 

Указание И 55/2008г. от 20.03.2009г. 
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От установените и описани в констативната част на настоящия акт факти 

и обстоятелства във връзка с работата на районния прокурор Георги Аргиров, 

се налага изводът, че същият е нарушил: 

  чл.242, ал.3 от НПК, съгласно който „Прокурорът осъществява 

правомощията си по ал.1 и ал.2 в най –кратък срок, но не по - късно от един 

месец от получаване на делото”; 

 чл.210, т.1 от Закона за съдебната власт, съгласно който „Съдиите, 

прокурорите и следователите са длъжни да решават разпределените им 

дела или преписки в определения срок”,   

с което е допуснал дисциплинарни нарушения : 

 по чл.307, ал.4, т.1 от Закона за съдебната власт - системно неспазване 

на сроковете, предвидени в процесуалните закони ; 

 по чл.307, ал.4, т.2, пр.2 от Закона за съдебната власт - бездействие, 

което неоправдано забавя производството.  

 Налице е основание за предприемане на действия за търсене на 

дисциплинарна отговорност от административния ръководител - районен 

прокурор на РП-Троян, Георги Аргиров, за допуснати от него 

дисциплинарни нарушения в работата му като прокурор и пропуски при 

упражняване функциите му на административен ръководител . 

 

          На основание чл.58 (2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС намира за 

необходимо да даде следните    

 

    ПРЕПОРЪКИ: 

 

 1.Административният ръководител - районен прокурор на РП 

Троян да създаде организация за изпълнение на разпоредбата на 

чл.110,ал.5 от НПК. 

 2.Наблюдаващите прокурори да осъществяват необходимия 

контрол над работата по спрените дела. 

3.Наблюдаващите прокурори от РП Троян 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.  
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4.Наблюдаващите прокурори да изпълняват разпоредбите на чл. 

219, ал.1 от НПК. 

5.Административният ръководител да извършва ежемесечна 

проверка на Книгата за изпълнение на присъдите, за което 

обстоятелство да прави отбелязвания в нея в пълно съответствие с чл. 

60 от Указание № 30/2009г. на главния прокурор. 

   6.При решаване на преписки по  надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите, прокурорите, 

осъществяващи дейността по този надзор,  да спазват  указанията на 

ВАП, 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”. 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на 

Районна прокуратура Троян за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

          Административният ръководител да запознае прокурорите от РП Троян 

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 Троян 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. 

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: 
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         1. Заповед № ПП-01-99/10.10.2013г. 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 
 


