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

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2014 г. и Заповед № ПП-

01-17/05.03.2014 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-17/05.03.2014 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти  –  Соня Стайкова и Иван Тенчев. 

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 за периода 2012 и 2013 г. 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2012 г. и 2013 г. на Районна прокуратура – 

Омуртаг, изискване и предоставяне от Районна прокуратура - Омуртаг на 

справки, 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 включват данни за 2012 г. и 

2013 г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия 

период.  

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  

 

1.1. Общ брой прокурори: 

1.1.1. 2012 г.: 

В периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. щатната численост на РП Омуртаг е 

била 4 бр.: 1 „Районен прокурор” и 2 бр. „Прокурор” и 1 бр. незаета длъжност 

„Прокурор”; 
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 - от тях работили през годината/полугодието – 2 бр. (Районен 

прокурор и 1 прокурор); В периода 01.01.2012г. – 15.06.2012г. е работил 

командирован прокурор от РП Търговище. 

 - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец  - 

причини. Прокурор Н. Владимирова е била командирована в Районна 

прокуратура град София от 01.06.2011г. до 30.06.2012г. и от 

29.10.2012г. до 31.07.2013г., като в периода от 28.04.2012г. до 

27.10.2012г. същата е била в непрекъснат отпуск по болест.  

 

1.1.2. 2013 г.: 

В периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г. щатната численост на РП 

Омуртаг е била 4 бр. до 18.04.2013г., от които един „Районен 

прокурор” и 2 бр. „Прокурор” и 1 бр. незаета длъжност „Прокурор”;  

 - от тях работили през годината – 2,17 бр. (Районен прокурор и 

1 прокурор) и от 01.08.2013г. е прекратена командировката на 

командирования в СРП прокурор;  

 - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец - 

причини. Прокурор Н. Владимирова е била командирована в Районна 

прокуратура град София от 29.10.2012г. до 31.07.2013г.  

- в периода от 23.09.2013г. до 28.12.2013г. Районният прокурор е 

бил в непрекъснат отпуск по болест.  

 

 Незаети щатни бройки за прокурори към 18.04.2013 г.: 1 бр., която с 

решение № 15/18.04.2013г. на ВСС незаетата длъжност е съкратена.  

 

1.2. Администрация - общ брой служители и конкретно заети 

длъжности: 

 

 По щат за 2012 и 2013 г. в РП - Омуртаг има 4,5 бр. щатни броя, както следва:  

административен секретар – 1 бр., съдебен секретар – 1 бр., съдебен деловодител – КОД – 

1 бр., съдебен деловодител – регистратура 1 бр. и  призовкар ½ щатна бройка. Всички 

длъжности през 2012 и 2013 г. са били  заети. 

Няма незаети длъжности.  

 

 РП – Омуртаг се помещава в сградата, в която се помещава и 

читалището в града – на последния етаж. Условията за работа са добри.  

 

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

През 2012 и 2013 г.  в РП – Омуртаг са водени следните книги, 

регистри и дневници: 
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 водени на основание Правилника за организация на дейността 

на администрацията на прокуратурата на Република България: 

 

-  азбучници – на хартиен носител и в УИС; 

-  входящ дневник - на хартиен носител и в УИС; 

-  изходящ дневник - на хартиен носител и в УИС; 

-  описна книга на дознателя - на хартиен носител и в УИС; 

-  описни книги по НСН за внесените актове в съда - на хартиен 

носител и в УИС;  

-  книга за изпълнение на присъди - на хартиен носител и в УИС; 

-  книга за веществени доказателства – на хартиен носител; 

-  разносна книга - на хартиен носител. 

 

 водени по указание на ВКП: 

- електронен регистър за срочността на разследването и 

проверките, произнасянето и задържането под стража - на хартиен носител и 

електронен носител; 

-   електронен регистър за неприключени ДП срещу лица с две и 

повече и три и повече неприключени наказателни производства - на хартиен 

носител и електронен носител; 

- електронен регистър на лица с мярка за неотклонение 

„Задържане под стража” и „Домашен арест” - на хартиен носител и 

електронен носител; 

-   регистър за оправдателни присъди и за върнатите от съда дела 

на хартиен носител; 

- регистър за образуваните преписки за кореспонденция с 

органите на КОНПИ – на хартиен носител;  

  

 водени по собствена преценка: 
  -  книга за протестите - на хартиен носител; 

- книга за леченията на психично болните лица – на хартиен 

носител; 

  

Проверени са следните книги и дневници в РП – Омуртаг: 

Входящ дневник: 

Води се книга по образец. Започнат е на 03.01.2012 г. като се води и в 

момента. Прономерован и прошнурован. Съдържа 198 листа. Положен печат 
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на прокуратурата, и подпис – неизвестен. Календарните години не са 

приключвани по надлежния ред. Има възможност за дописване. Няма данни 

за извършвани проверки. Има подлепващи листчета, които не са трайно 

прикрепени и съществува възможност да бъдат унищожени, с което да се 

възпрепятства проследяването движението на преписките. Така например: 

по вх. № от № 48 до №50/2012 г.; № 126/12 г.; вх. № 227/12 г.; вх. № 249/12 

г.; вх. № 301/2012 г.; 363/12 г.; вх. № 367/12 г.; вх. № 416 и 418/12 г; Вх. № 

472/12 г; Тази тенденция продължава и през 2013 г. № 145; № 197; № 203; 

№ 235; № 303; № 311; № 359 и др. 

 

Описна книга за обвинителните актове: 

Започната е през 2011 г. като продължава и в момента. Води се по 

образец. Прономерована и прошнурована. Съдържа 202 листа. Положен е 

печат на прокуратурата, и подпис на районния прокурор и административния 

секретар. Календарните години не са приключвани по надлежния ред.  Има 

възможност за дописване. Няма данни за извършвани проверки. Води се 

добре. Няма задрасквания и допълнителни листчета. 

 

Книга за веществените доказателства: 

Представя се пореден том, който е започнат от 2006 г. и продължава и 

в момента. Използва се азбучник. Прошнурована и прономерована. С печат 

на РП - Омуртаг, положен подпис на прокурор – без да е посочен.  В книгата 

се записва: пореден номер, вх. № на преписката, ПД и кратко описание на 

веществените доказателства; дата на предаване и получаване; отбелязано е, 

че административният секретар получава, не е ясно кой приема. От 2011 г. се 

поставят печати на приелата и предалата служба; Няма данни книгата да е 

проверявана. Към книгата е приложена папка с копие от протоколите за 

предаване на веществените доказателства. Приложени са протоколи от 

извършен „преглед” на веществените доказателства за 2012 и 2013 г. от 

Комисия с председател и членове.  Води се добре! 

 

Описна книга на дознанията: 

Представени са две описни книги за работа на органите на дознанието 

и следствието: първата се води от 03.01.2012 г. до № 284/13 г., като 

следващият том започва от № 285/13 г. и  продължава и към днешна дата. В 

края на първия том е записано единственото следствено дело от 2012 г. 

Делата се записват в различен цвят: в червено – БП, в зелено - НП, и в синьо 

– всички останали. Първият том не е прономерован и прошнурован, съдържа 

251 листа; вторият – прошнурован и прономерован е. Календарните години 

не са приключвани по надлежния ред.  Съществува възможност за 
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дописване. Няма данни за извършвани проверки по книгата. Няма 

задрасквания. Няма допълнително прикрепени към страниците листчета. 

 

Книга за изпълнение на присъдите: 

Води се по образец от 2011 г. и в момента. Прономерована и 

прошнурована  е, съдържа 244 листа, с подпис на административен секретар и 

печат на РП - Омуртаг.  

Календарните години не са приключвани по надлежния ред – налице е 

възможност за дописване.  

Няма данни за извършвани проверки по книгата.  

При ревизията на РП – Омуртаг от ОП – Търговище през м. 

декември 2013 г. за 2012 г. също е констатирано нарушение на разпоредбата 

на чл.60 от Указание № И-30/2009г. на ВКП, а именно, надзорният прокурор 

не изпълнява задължението си за ежемесечни проверки на книгата за 

изпълнение на присъдите и азбучника на осъдените лица. Проверяващият 

екип от ОП - Търговище е указал незабавно да предприемат мерки за 

проверка на книгата за изпълнение на присъдите и азбучника на осъдените 

лица, като това своевременно се отразява в описните книги.        

По книгата за изпълнение на присъдите няма задрасквания. Води се 

добре, чисто и прегледно. 

 

Описна книга за споразуменията:  

По образец се води от 2009 г. и в момента. Прономерована и 

прошнурована е, съдържа 196 листа, с подпис и печат на прокуратурата. 

Няма проверки на същата. Води се четливо и ясно. Не е приключвана по 

надлежния ред. Вероятно по съображения за икономии, в книгата се записват 

и производствата по чл. 78а от НК.  

 

Книгите, регистрите и дневниците в РП - Омуртаг се водят 

редовно и прегледно. Като цяло отговарят на изискванията, както на 

ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а също и на съответните 

указания на Върховна касационна  прокуратура. Не се констатират случаи 

на непълни  отбелязвания.  

Водените в РП – Омуртаг книги не се приключват по надлежния ред:  

с отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване. 

Липсват данни за проверки по книгите.  

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 
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В РП – Омуртаг е въведена и работи Унифицираната информационна 

система /УИС/. Използва се правната програма Сиела. 

 

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

Омуртаг се осъществява, съгласно  Указание № 301/2007 г., допълнено с 

Указание № И – 283/2008 г. на Главния прокурор на Република България и е 

тримесечен обхват. Включва отчитането на цялостната деловодна дейност на 

прокуратурата за отчетния период по предоставени от ВКП таблици. 

 

Аналитична дейност  
 

Въз основа на  Указание №154/28.03.2012 г. на Главния прокурор на 

РБ след края на първо и второ шестмесечие се изготвя анализ на върнатите 

от съда дела за доразследване и на постановените през периода 

оправдателни присъди.   

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

В РП – Омуртаг е създадена организация за съхраняване на 

веществените доказателства, съгласно разпоредбите на чл. 95 и сл. от 

ПОДАПРБ /отм./ 

Със Заповед № 29/17.08.2010 г. на административния ръководител 

районен прокурор Паров е разписано приобщаването, съхраняването, 

предаването, приемането на веществените доказателства в съответствие с чл. 

95-107 от ПОДПРБ /отм./ 

Веществените доказателства, намиращи се  в Районна прокуратура – 

Омуртаг, се съхраняват в специално помещение, като движението им се 

описва в Книга за веществените доказателства. 1 

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

Новопостъпилите преписки и дела в РП – Омуртаг се разпределят 

чрез програмния продукт за случайно разпределение на преписки и дела 

Law Choice.  

 Със своя Заповед № 41/2010 г.  прокурор Илиян Паров –  

административен ръководител – Районен прокурор в РП – Омуртаг  на 

основание чл.140 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на заповед № 

ЛС-6310/02.10.2007г. на Заместник главен прокурор при ВКП, е определил 

                                           
1 Констатациите по отношение на воденето на Книгата за ВД виж по-горе  в настоящия Акт. 
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10 групи входящи преписки и дела, които се разпределят с програмния 

продукт, както следва: 

 

І група: преписки постъпили в РП - Омуртаг от РУП гр.Омуртаг и ОД 

на МВР - Търговище, сигнали, жалби, тъжби, молби до прокурора от 

граждани, юридически лица и обществени организации; 

ІІ група: уведомления за започнати досъдебни производства; 

ІІІ група: преписки, изпратени на РП - Омуртаг по компетентност от 

друга прокуратура; 

ІV група : досъдебни производства, изпратени на РП - Омуртаг по 

компетентност от друга прокуратура; 

 V група: призовки и съобщения по гражданско - съдебния надзор 

/ГСН/ по граждански дела, в които прокуратурата взима участие; 

VІ група: призовки и съобщения по наказателно – съдебния надзор 

/НСН/ - реабилитации, УБДХ и други; 

VІІ група: преписки от компетентността на  Административния 

ръководител – Районен прокурор; 

VІІІ група: преписки от компетентността на  прокурора, отговарящ за 

дейността „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата 

на гражданите”. 

Прокурорите, между които се  разпределят преписките по всички 

посочени групи, са: 

 

 -  Районен прокурор – Илиян Тодоров Паров 

 -  прокурор Мартин Константинов Александров 

 - прокурор, командирован в РП гр.Омуртаг считано от датата на 

командироването, при следните проценти на натовареност:  

І група: Паров, Александров и  командирован прокурор - 100% 

ІІ група:  Паров, Александров и  командирован прокурор - 100% 

ІІІ група: Паров, Александров и  командирован прокурор - 100% 

ІV група: Паров, Александров и  командирован прокурор - 100% 

V група: Паров, Александров и  командирован прокурор -100% 

 VІ група: Паров, Александров и  командирован прокурор - 100% 

 VІІ група: Паров – 100% 

 VІІІ група: Александров – 100% 

 

Преписките, образувани за изпълнение на влезли в сила съдебни 

актове (присъди, определения и решения), не се разпределят чрез 

програмата, а се докладват на определения със Заповед прокурор  за 

решаване. 
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 Със своя Заповед № 17/15.06.2012год. Административният 

ръководител на РП – Омуртаг отменя Заповед № 41/10 г. като във връзка с 

Заповед № ЛС-1732 от 31.05.2012 г. на Заместник на Главния прокурор 

при ВКП – Валери Първанов относно прекратяване командироването на 

прокурор Владимирова – прокурор при РП - Омуртаг и предстоящото 

изпълнение на служебните и задължения по постоянната й месторабота, и 

изтичането срока  на командироване на прокурор Добрев до 16.06.2012 г. 

всички неприключили преписки и досъдебни производства, наблюдавани 

от прокурор Добрев, намиращи се на производство при проверяващи 

органи и разследващи органи, се разпределят по реда на завръщането 

/постъпването/ им между прокурорите в РП - Омуртаг на принципа за 

случаен подбор чрез електронно разпределение, с използване на 

програмен продукт „Law Choice” при 100% натовареност за Паров, 

Александров и Владимирова. 
Групите остават същите, както и процентната натовареност на 

отделните прокурори /вместо „командирован прокурор” се включва 

прокурор Владимирова/. 

 

 Със следващите две заповеди: Заповед №  28/01.08.2013 г. и 

Заповед № 47/30.12.2013 г., издадени отново поради командироването 

на прокурор Владимирова и продължителен отпуск поради болест на 

административния ръководител, се запазват групите и натовареността в 

тях. 

 

Анализът на гореизложеното показва, че в РП – Омуртаг е спазена т. 

7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор на Република България, а 

именно административният ръководител да се включи в разпределението на 

преписките, пряко свързани с прокурорската дейност по същество, с 

процент  натовареност, който следва да бъде не по-малко от 50% от 

натовареността на останалите прокурори в съответните групи.  

Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, извършено 

на случаен принцип,  се  прилага към преписките и делата.  

 

5. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт. 
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Съгласно приложените справки с № 1 през проверявания период не са 

извършвани проверки по инициатива на административния ръководител 

на РП – Омуртаг. 

В изпълнение на плана на Окръжна прокуратура – Търговище за 2013г.  

и в съответствие със Заповед № 377/09.12.2013г. на Административен 

ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище за 

времето  от 17.12. до 21.12.2013г. е извършена комплексна ревизия на 

дейността на Районна прокуратура Омуртаг за периода 01.01. – 

31.12.2012 година. 

 В ревизията, съгласно утвърденият план, са участвали всички 

прокурори от Окръжна прокуратура – Търговище по надзорите. Препоръките 

на ОП – Търговище по отношение работата на РП – Омуртаг са представени 

по отделните точки /6 бр./ в доклада.  

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2012 г. е бил 526, от които 

492 новообразувани. През  2013 г. броят на наблюдаваните е бил 455, от 

които 432 новообразувани. 

През 2012 г. са решени  492 преписки, а през 2013 г.– 424.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2012 г. са 

201 /40.8 % от решените преписки/, а през 2013 г. – 279 / 65.8 %/.  

Образувани досъдебни производства през 2012 г. са 71 /14,4 %/, а 

през 2013 г. – 72 /17 %/. 

Изпратените по компетентност преписки през 2012 г. са  46, а през 

2013 г. – 38. 

Прекратени преписки  през 2012 и 2013 г. с резолюция, /съгласно 

Указание И – 281/2006 г., както и на основание Инструкция И 89/2011 г./ - са 

54 за 2012 г. и 11 – за 2013 г. 

 

От посочените цифри е видно, че през 2013 г. относителният дял на 

образуваните досъдебни производства в РП – Омуртаг се е увеличил с по-

малко от 3%. Процентът на отказите от образуване на досъдебно 

производство е увеличен обаче с 25%. 

 От проверяваната прокуратура отчитат, че към края на 2013 г. 

няма останали нерешени, образувани преди 31.12.2012 г., преписки.  

 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2012 г. са  10 /5 % от постановените откази/, а през 2013 г. – 16 /5,7 %/. 
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През 2012 се отчитат 3 бр. отменени постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство, а през 2013 г. – отменените постановления за отказ 

са 5. 

Сравнението сочи, че в процентно съотношение броят на 

действително обжалваните постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство на практика е слабо увеличен. Относителният дял 

на отменените откази, постановени от прокурорите от РП – Омуртаг, се 

запазва приблизително същият и през втората година. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. № 578/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор 

Владимирова. Образувана е по повод получена жалба в РП – Омуртаг на 

28.10.2013 г. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

същата дата. Възложена е проверка на 05.11.2013 г. като е указан 30 дневен 

срок. Преписката е върната в РП - Омуртаг на 27.11.2013 г. като от същата 

дата е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство. Указано е копие да се изпрати на страните – приложена е 

обратна разписка.  

 

Пр. пр. № 525/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор 

Владимирова. Образувана по повод получена жалба в РП – Омуртаг на 

07.10.2013 г. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

същата дата. Проверка е възложена на 08.10.2013 г. като е указан 20-дневен 

срок. С писмо от 30.10.2013 г. от РУП – Омуртаг е поискано удължаване на 

срока от РП – Омуртаг, която е удължила срока. Преписката евърната на 

13.11.2013 г. като е изготвено постановление за отказ от 11.12.2013 г. да се 

образува досъдебно производство. Указано е копие да се изпрати на 

страните, както и възможността да се обжалва пред ОП - Търговище. 

 

Пр. пр. № 225/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Добрев. 

Образувана по повод изпратени материали от РУП – Омуртаг на 17.05.2012 г.  

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С 

постановление от 08.06.2012 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство. Указано е копие от постановлението да се изпрати на 

страните, както и възможността да се обжалва пред ОП – Търговище. 

 

Пр. пр. № 194/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Паров. 

Образувана по повод тъжба до РП - Омуртаг на 02.04.2013 г. Приложен е 
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протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление 

от 12.04.2013 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. Отказът е обжалван директно пред ОП – 

Търговище и с постановление на ОП от 13.05.2013 г. е потвърден отказът на 

РП – Омуртаг.  

 

Пр. пр. № 659/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Паров. 

Образувана по повод тъжба от 29.11.2012 г. Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от същата дата. С резолюция от 30.11.2012 г. е 

отказано да се образува досъдебно производство без да се отбелязва  

основанието. Обжалван е отказът директно пред ОП – Търговище и с 

постановление от 30.01.2013 г. е потвърдена резолюцията за отказ на РП – 

Омуртаг.  

 

Пр. пр. № 445/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор 

Александров. Образувана по повод жалба от 04.09.2012 г. до РП  - Омуртаг. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С 

постановление от 09.09.2012 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. Обжалван е отказът 

директно пред ОП – Търговище и с постановление на ОП от 26.09.2012 г. е 

потвърден отказът на РП – Омуртаг.  

 

Пр. пр. № 553/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор 

Александров. Образувана по повод жалба от 11.10.2013 г. до РП  - Омуртаг. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С 

постановление от 11.11.2013 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 213, ал.1 от НПК вр. чл. 199, ал.1 от НПК от 

НПК. Обжалван е отказът пред ОП – Търговище и с постановление от 

18.12.2013 г. отказът на РП – Омуртаг е потвърден. 

 

Пр. пр. № 437/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор 

Владимирова. Получено на 22.08.2013 г. по компетентност от ВКП в РП– 

Омуртаг. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата 

дата. С постановление от 22.08.2013 г. е възложена проверка на основание 

чл. 145, ал.1 т.3 от ЗСВ. Срок на проверката – няма указан. Преписката е 

върната отново в РП – Омуртаг на 28.08.2013 г.  С постановление от 

02.09.2013 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК като е указан 7-дневен срок за обжалване, 

което е в разрез с НПК.  Указано е копие да се изпрати на страните. Отказът 

е обжалван пред ОП – Търговище и с постановление от 20.09.13 г. е 
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потвърдено постановлението за  отказ на РП – Омуртаг. С постановление на 

АП – Варна от 21.10.2013 г. е потвърдено постановлението на РП  - Омуртаг 

и ОП – Търговище. 

 

Пр. пр. № 410/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор 

Владимирова. Образувана е по повод получена жалба в РП – Омуртаг на 

14.08.2013 г. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

същата дата. Без извършване на проверка с постановление от 16.08.2013 г. е 

постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 

24, ал.1 т.1 от НПК като в разрез с разпоредбите на НПК отново е указан 7-

дневен срок за обжалване. Указано е копие от постановлението да се изпрати 

на страните. Обжалван е отказът пред ОП – Търговище и с постановление от 

03.09.13 г. е потвърдено постановлението за  отказ на РП – Омуртаг.  

 

 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

 

Назначаването на проверки по преписки през 2012 и 2013 г. в РП –

Омуртаг се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния 

прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 

предварителните проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 

на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

Преписките в Районна прокуратура – Омуртаг се решават от 

прокурорите в установения срок. По всички преписки е приложен 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно във входящия 

дневник.  

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, с 

които се прекратяват преписките, се указва възможността за 

обжалването им пред по-горестоящата прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и 

изпращат на ОП – Търговище по компетентност.  

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Омуртаг, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ. 
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През 2012 г. в РП – Омуртаг са наблюдавани общо 392 досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 313 досъдебни производства, 51 – 

бързи и 28 незабавни производства. Новообразуваните са както следва: 

досъдебни производства – 211, както и 50 бързи и  всички незабавни 

производства – 28.    

През 2013 г. в РП – Омуртаг са наблюдавани общо 400 досъдебни, 

бързи и незабавни производства,  от които 330 досъдебни производства,  50 

бързи производства и 20 незабавни производства. Новообразуваните са както 

следва: досъдебни производства – 216 и всички бързи /50/ и незабавни 

производства – 20. 

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2012 г. са 297 досъдебни, 51 бързи и 28 

незабавни производства. През 2013 г. са приключени 256 досъдебни 

производства и 49 бързи и 20 незабавни производства.   

 

Прекратените наказателни производства  през 2012 г. са общо 141 /84 

водени срещу известен извършител и 57 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност – 21. Обжалвани 

пред съда са 3 постановления, които са потвърдени. Обжалвани пред по-

горестояща прокуратура са 2 постановления, които са отменени. 

 Прекратените наказателни производства  през 2013 г. са общо 122 /49 

водени срещу известен извършител и 73 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени по давност 33. Обжалвани пред съда са 2 

постановления, които са отменени. Обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура – също 2 постановления, от които 1 е потвърдено.  

 

 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр. пр. № 496/2012 г. по описа на РП – Омуртаг, ДП  № 377/2012г. 

по описа на РУП – Омуртаг. Прокурор Александров. Получено в РП – 

Омуртаг на 20.11.2012 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

23.11.2012 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 

е изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. 

 

Пр. пр. № 11/2012 г. по описа на РП – Омуртаг, ДП  № 15/2012г. по 

описа на РУП – Омуртаг. Прокурор Александров. Получено в РП – 

Омуртаг на 07.05.2012 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

04.06.2012 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 
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е изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Има обратни разписки. Постановлението е обжалвано на 04.07.2012 г. и е 

изпратено делото в РС – Омуртаг ведно с жалбата. С определение на ОРС от 

12.07.2012 г. прекратяването на производството е потвърдено. С определение 

от 30.07.2012 г. на ОС – Търговище е потвърдено определението на РС- 

Омуртаг. 

 

Пр. пр. № 60/2013 г. по описа на РП – Омуртаг, ДП  № 35/2013г. по 

описа на РУП – Омуртаг. Прокурор Паров. Получено в РП – Омуртаг на 

21.03.2013 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 25.03.2013 г. на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е изпратено на 

страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. Обжалвано е на 

10.05.2013 г. и делото е изпратено в РС – Омуртаг ведно с жалбата. С 

определение на ОРС от 18.04.2013 г. прекратяването на производството е 

отменено на основание чл. 243, ал.5, т.3 от НПК. С постановление от 

17.06.2013 г. делото отново е прекратено. 

 

Пр. пр. № 14/2012 г. по описа на РП – Омуртаг, ДП  № 25/2012 г. по 

описа на РУП – Омуртаг. Прокурор Добрев. Получено в РП – Омуртаг на 

03.05.2012 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 01.06.2012 г. на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е изпратено на 

страните - указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок.  

 

Пр. пр. № 457/2013 г. по описа на РП – Омуртаг, ДП  № 321/2013г. 

по описа на РУП – Омуртаг. Прокурор Владимирова. Получено в РП – 

Омуртаг на 15.10.2013 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

13.11.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 

е изпратено на страната и е указано, че може да се обжалва в 7-дневен срок.  

 

При проверката на произнасянията на прокурорите от РП – Омуртаг 

по досъдебните производства, приключили с прекратяване на 

наказателното производство, проверяващият екип констатира, че  

прокурорските преписки се администрират своевременно. 

Установено бе, че преписките са подредени хронологично. 

 

Спрените досъдебни производства  през 2012 г. са общо 59, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 42, спрени срещу известен 

извършител – 17. 

Спрените досъдебни производства през 2013 г. са общо 73, от които 55 

срещу неизвестен извършител и 18 срещу известен извършител. 
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 През 2012  г. са изготвени 53 предложения от разследващите органи 

до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 

срока за разследване, като 40 бр. са уважени. През 2013 г. са изготвени 91 

такива предложения  - от тях уважени са 88 броя. 

 Направените през 2012 г. искания от наблюдаващия прокурор 

за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на прокуратура са 75, а през 2013 г. -  71, като всички са 

уважени.  

През 2012 г. общият брой на исканията от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на по-горестоящата прокуратура 
са 25, през 2013 г. – 16. Няма неуважени искания. 

 

През 2012 г. прокурорите от РП – Омуртаг са изготвили 2 бр. искания 

за вземане на обезпечителни мерки по реда на НПК, които са уважени, а 

през 2013г. – 1 бр., което също е уважено. 

 

Беше извършена проверка на досъдебни производства, образувани 

срещу известен извършител, по които наказателното производство е 

спирано и възобновявано:  

 

Пр. пр. № 273/2008 г. по описа на РП – Омуртаг ДП № 189/2008 г. 

по описа на ОДМВР - Търговище. Прокурор – Александров. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление на 

29.10.2008 г. С писмо от 29.04.2009 г. досъдебно производство е изпратено с 

мнение за спиране. По делото е изготвен план за издирване на извършителя 

С постановление от 07.05.2009 г. наказателното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 1 и т.3 от НПК. С писмо от 23.06.2010 г. е 

изпратено искане за възобновяване на основание чл. 245 ал. 1 от НПК. С 

постановление от 25.06.2010 г. наказателното производство е възобновено. 

От този момент по делото не е искано продължаване на срока по 

разследването и последващите действия са извършвани извън сроковете 

по чл. 234 ал. 3 от НПК. По делото е приложена докладна записка, от която 

е видно, че обвиняемият е напуснал страната. Същият обаче не е обявен за 

ОДИ. С мнение за спиране от 10.08.2010 г. на разследващия полицай делото 

е изпратено в РП – Омуртаг. Приложен е план с дата 10.08.2010 г. С 

постановление от 11.08.2010 г. делото е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.1 

от НПК – без уличеният Асенов да е обявен за ОДИ. Указано е на всяко 

тримесечие органът да наблюдава за предприетите действия.  
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С писмо от 03.01.2012 г. делото е изпратено в РУП – Омуртаг като в 

писмото е отразено, че същото се води срещу неизвестен извършител, 

въпреки че е образувано срещу известен. Отразено е, че след получаване на 

делото следва да се предприемат действия по издирването на уличеното лице 

Асенов. Указано е, че след откриването му делото следва да се изпрати в РП 

– Омуртаг. 

 С писмо от 13.01.2013 г. делото е върнато на РП – Омуртаг. На 

11.03.2013 г. е получено писмо от разследващия полицай, че лицето е 

обявено за ОДИ с телеграма № 39704/08.09.2010 г. на ГД „КП”.  

С постановление от 20.11.2013 г. делото е възобновено. Срок по 

разследването не е указан. Не е поискан и такъв. Констатира се 

неспазване на Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България. 

С писмо от 14.01.2014 г. делото е изпратено в ОП – Омуртаг за доклад. 

С постановление за спиране от 20.01.2014 г. същото е спряно на основание 

чл. 244, ал.1 т.2 от НПК. Отново в постановлението за спиране не е отразен 

номерът на телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ. Указано е препис 

да се изпрати на РУП – Омуртаг, но не е указано, че подлежи на обжалване, 

че на всяко тримесечие разследващият орган следва да уведомява за 

предприетите действия. Такова уведомление във времето няма.  

 

Пр. пр. № 411/2013 г. по описа на РП – Омуртаг ДП № 295/2013 г. 

по описа на РУП – Омуртаг. Прокурор – Владимирова. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление на 

09.09.2013 г. С писмо от 15.10.2013 г. досъдебно производство е изпратено с 

мнение за спиране. С постановление от 16.10.2013 г. е спряно на основание  

чл. 244, ал. 1,  т.3 от НПК, като в постановлението е отразено, че е изготвено 

предложение за принудително довеждане и че същият свидетел ще бъде 

обявен за ОДИ. Указано е преписи да се изпратят на страните и че 

постановлението подлежи на обжалване. С писмо от 27.12.2013 г. е 

постъпило искане за възобновяване. С постановление от 27.12.2013 г. 

наказателното производство е възобновено със срок за разследване един 

месец. Констатира се спазване на Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. 

на Главния прокурор на Република България. На 03.01.2014 г. делото е 

постъпило в ОП – Омуртаг с мнение за съд. Внесен е обвинителен акт в ОС – 

Омуртаг на 03.02.2014 г. 

 

Пр. пр. № 19/2013 г. по описа на РП – Омуртаг ДП № 16/2013 г. по 

описа на РУП – Омуртаг. Прокурор – Паров. Досъдебното производство е 

образувано срещу известен извършител с постановление на 14.01.2013 г. С 
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писмо от 11.02.2013 г. досъдебно производство е изпратено с мнение за 

спиране. С постановление от 15.02.2013 г. е спряно на основание  чл. 244, ал. 

1,  т.2 от НПК, като в постановлението е отразено преписи да се изпратят на 

страните. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване. С 

постановление от 23.07.2013 г. наказателното производство е възобновено. 

Срокът за разследване „е продължен с 1 месец до 2 месеца, считано до 

23.08.2013 г.” Делото е изпратено в РП – Омуртаг с мнение за съд на 

25.07.2013 г. На 29.07.2013 г. е внесено постановление с предложение по чл. 

78а  от НК. С решение на РС – Омуртаг е наложена глоба в размер на 1000 

лв. 

 

Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - Омуртаг  

в своите искания не винаги спазват процедурата по удължаване на срока за 

разследване, съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България /обезсилено, поради включване в 

Ръководството по приложението на НПК/.  

Често липсва конкретизиране на срока, постановленията на 

прокурора са двусмислени. Не се указва на разследващия орган какви 

конкретни процесуално-следствени действия да се извършат.  

Въпреки че в постановленията за спиране на разследващия орган се 

указва на всяко тримесечие да изготвят сведения относно предприетите 

действия по издирване на лицата, такова не се изпраща. Липсва инициатива 

и от страна на наблюдаващите прокурори за изготвяне на напомнителни 

писма към разследващия орган.  

При привличане на обвиняемите делата се докладват за съгласуване 

по реда на чл. 219 от НПК. 

 

Бяха проверени и следните прокурорски преписки, спрени срещу 

неизвестен извършител: пр.пр. № 672/2011 г. – прокурор Добрев; пр.пр. № 

172/2012 г. – прокурор Паров; пр.пр. № 125/12 г. – прокурор Александров; 

пр.пр. № 572/2013 г. – прокурор Владимирова; пр. пр. № 519/2013 г. – 

прокурор Александров. 

Произнасянията на прокурорите от РП – Омуртаг по тези дела са 

бланкетни, не са изисквани справки от полицията, липсват данни да е 

съставен план за оперативно-издирвателни мероприятия, на практика 

липсват и действия след постановленията за спиране от страна на РП – 

Омуртаг.  

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 

постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 
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постановлението в 7-дневен срок пред РС – Омуртаг. Прилагани са обратни 

разписки по преписките. Във всяка преписка е приложен и протокол за 

случайно разпределение на същата. 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2012 г. в РС – Омуртаг са внесени общо 72 обвинителни акта, 

като през 2013 г. броят на внесените в РС – Омуртаг обвинителни актове 

остава същият. 

Върнати от съда дела през 2012 г. с внесени обвинителни актове – 11, 

като  - 5 бр. – с разпореждане на съда /не са протестирани/, и 6 бр. - с 

определение на съда.  През 2013 г. върнатите  от съда обвинителни актове 

възлизат на 7, като 1 бр. е с разпореждане на съда /протестирано и протестът 

е уважен/, а 6 – с определение на съда. 

Решените от съда дела през 2012 г. по обвинителен акт са общо 53. 

През 2013 г. решените от съда дела по обвинителен акт са 48. 

 През 2012 г. осъдителните присъди по общия ред са 32, а през 2013 

г. – 46. През проверявания период протестирани присъди по общия ред са: за 

2012 г. – 1, като протестът е уважен, а за 2013 г. – 2 бр. – уважен е 1 протест, 

а по втория – няма резултат към момента н проверката.  

През 2012 г. е постановена 1 оправдателна присъда по общия ред, а 

през 2013 г. са постановени 6 бр. оправдателни присъди по общия ред: 

протестрани са 5 бр. – 4 бр. са уважени, а петият протест не е разгледан. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, по които са внесени 

обвинителни актове през 2012 г. и 2013 г.в РС - Омуртаг: 

 

ПД № 2/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Александров. 

На 15.12.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Омуртаг. На 14.01.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  

Омуртаг. На 05.03.2013 г. е постановена присъда № 33. 

 

ПД № 65/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Александров. 

На 10.10.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Омуртаг с мнение за съд. На 19.10.2012 г. е постановено 

частично прекратяване на производството. На 19.11.2012 г. е внесен  

обвинителен акт в РС - Омуртаг. На 09.10.2013 г. е сключено споразумение 
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по чл. 384 от НПК. На 29.01.2014 г. е постановена присъда № 4/29.01.2014 г., 

с която е наложено административно наказание по реда на чл. 78а от НК. 

 

ПД № 15/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Паров. На 

28.02.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Омуртаг. На 01.03.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС - Омуртаг. На 

16.04.2013 г. е одобрено споразумение по чл. 384 от НПК. 

 

ПД № 16/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Александров. 

На 14.03.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Омуртаг с мнение за съд. На 20.03.2012 г. е внесен 

обвинителен акт в РС - Омуртаг. На 12.04.2012 г. е решено по реда на чл. 384 

НПК – с със споразумение. 

 

ПД № 18/2014 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Владимирова. 

На 28.02.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Омуртаг с мнение за съд. На същата дата е внесен 

обвинителен акт в РС - Омуртаг. Прави впечатление, че същият е лаконичен, 

без анализ и обсъждане на доказателствата. С разпореждане от 28.02.2014 

г делото е насрочено за разглеждане. Изготвено е споразумение по реда на 

чл. 384 от НПК на 06.03.2014 г. От протокола от съдебното заседание е 

видно, че е постигнато споразумение, по силата на което подсъдимите са 

признати за виновни за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, във вр. с чл. 194, 

ал1 във вр. с чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. На подсъдимия  е 

наложено наказание „пробация” – двете задължителни пробационни мерки за 

срок от 1 година и 200 ч. безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 

1 година.  

По този начин е допуснато нарушение на закона, тъй като за деянието 

по чл. 195, ал.1, т.4 НК има предвиден най-нисък предел от 1 година 

„лишаване от свобода”. Поради това районният прокурор на РП – Омуртаг е 

отложил с 3 месеца изпълнението на наказанието, като е внесъл сигнал до 

ВКП за възобновяване НОХД № 57/14 г. по описа на РС – Омуртаг. 

Констатира се неправилно прилагане на закона от страна на 

наблюдаващия прокурор Владимирова. 

 

През 2012 г. осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 

/чл. 371 и сл. от НПК/ са 5, а през 2013 г. – 4. По този ред няма 

протестирани присъди, както няма и оправдателни присъди.  
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От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Констатира се, че по дела, по които има данни за прилагане на 

разпоредбата на чл. 78а НК, в съда се внася обвинителен акт, вместо 

делата да се внасят с постановление за освобождаване от наказателна 

отговорност и прилагане на чл. 78а НК. 

 

Внесените в съда споразумения по чл. 381 от НПК през 2012 г. са 

общо 63, а през 2013 г. – 37, като  през  2012 г. има едно неодобрено 

споразумение.  

 

На случаен принцип бяха проверени следните прокурорски дела: 

 

№ С-17/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Александров. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Омуртаг на 21.05.2013 г. Същият 

ден е внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 

от НПК. Прилага се протокол от съдебно заседание за одобрение 

споразумението. 

 

№ С-18/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Паров. Делото е 

получено в Районна прокуратура – Омуртаг на 17.05.2013 г. На 21.05.2013 г. 

е внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от 

НПК. Прилага се протокол от съдебно заседание за одобрение 

споразумението от 29.05.2013 г. 

 

№ С-37/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Влаадимирова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Омуртаг на 30.12.2013 г. Същият 

ден е внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 

от НПК. Прилага се протокол от съдебно заседание за одобрение 

споразумението от същия ден. 

 

№ С-9/2014 г. по описа на РП – Омуртаг. Бързо производство № 

68/14 г. Прокурор Владимирова. Делото е получено в Районна прокуратура – 

Омуртаг на 28.02.2004 г. Изготвено е и е внесено споразумение по реда на чл. 

381 от НПК. На 06.03.2014 г. е внесено в съда споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК. Подобно на описаното по-горе ПД №18/14 

г. по описа на РП – Омуртаг, и в това споразумение е допуснато нарушение 

на закона като на подсъдимите е определено наказание „пробация” при 

положение, че са осъдени за извършено престъпление по чл. 195, ал.1 т. 4, 
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вр.  с чл. 194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” 

от НК, за което е предвиден най-нисък предел от 1 година „лишаване от 

свобода”. 

Поради това районният прокурор на РП – Омуртаг е отложил с 3 

месеца изпълнението на наказанието, като е внесъл сигнал до ВКП за 

възобновяване НОХД № 56/14 г. по описа на РС – Омуртаг. 

Констатира се неправилно прилагане на закона от страна на 

наблюдаващия прокурор Владимирова. 

 

Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По всички споразумения се прилага копие от протокола от съдебното 

заседание. 

 

Предложения по реда на чл. 375 от НПК, за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 

условията на чл. 78а от НК през 2012 г. са общо – 37.  Решени от съда са  37 

предложения, от тях уважени – 35, върнати от съда – 2.  

През 2013 г. са внесени  22 предложения по чл. 375 от НПК. Решени от 

съда са  – 22,  като всички са уважени.  

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 

 

Пр. пр. № 669/2011 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Добрев. 

Получено в РП – Омуртаг на 15.02.2012 г. На 28.02.2012 г. е внесено в съда. 

На 29.03.2012 г. е постановено решение, което е приложено към пр.пр. 

 

Пр. пр. № 542/2011 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Добрев. 

Получено в РП – Омуртаг на 21.12.2011 г. На 23.01.2012 г. е внесено в съда. 

На 20.02..2012 г. е постановено решение, което е приложено към пр.пр. 

 

Пр. пр. № 401/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. /бързо 

производство/. Прокурор Паров. Получено в РП – Омуртаг на 15.08.2012 г. 

На 15.08.2012 г. е внесено в съда. На 12.09.2012 г. е постановено решение, 

което е приложено към пр.пр. 
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Пр. пр. № 164/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор Паров. 

Получено в РП – Омуртаг на 07.05.2013 г. На 10.05.2013 г. е внесено в съда. 

На 31.05.2013 г. е постановено решение, което е приложено към пр.пр. 

 

Пр. пр. № 87/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор 

Александров. Получено в РП – Омуртаг на 08.02.2013 г. На 11.02.2013 г. е 

внесено в съда. На 05.03.2013 г. е постановено решение, което е приложено 

към пр.пр. 

 

Пр. пр. № 593/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор 

Владимирова. Получено в РП – Омуртаг на 12.11.2013 г. На 13.11.2013 г. е 

внесено в съда. На 03.12.2013 г. е постановено решение, което е приложено 

към пр.пр. 

 

Пр. пр. № 661/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. Прокурор 

Владимирова. Получено в РП – Омуртаг на 20.12.2013 г. На същия ден е 

внесено в съда. На 14.01.2013 г. е постановено решение, което е приложено 

към пр.пр. 

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

 

През 2012 г. прокурорите от РП – Омуртаг са взели участие в 134 

съдебни заседания. През 2013 г. – 208 съдебни заседания. 

 

Прокурорските актове съдържат изискуемите от закона реквизити, 

обосновани са, съдържат излагане на фактическата обстановка и 

изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 

 

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2012 г. са приведени в изпълнение 106 присъди, като неприведени 

присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 

През 2013 г. са приведени в изпълнение 81 присъди, като неприведени 

присъди в срок – няма. Отложено е изпълнението на 1 наказание. 
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Книгата за изпълнение на присъдите се води добре.  

В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само присъдите, 

които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се установи липса 

на изрично отбелязване, че същата се проверява ежемесечно от прокурора.  

Проверяващият екип констатира, че подобно на РП – Попово и РП – 

Търговище, и в РП – Омуртаг изпълнението на присъдите не е обособено в 

самостоятелна група, което изрично е отбелязано в заповедите по 

прилагането на принципа на случаен подбор за разпределение на преписките 

и делата в РП – Омуртаг. Изпълнението на наказанията се осъществява от 

административния ръководител - районен прокурор Паров. 

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Пр.  Р № 38/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. Със споразумение от 

08.05.2012 г. е определено наказание „пробация” за срок от 6 месеца. Препис 

от определението е получено в РП – Омуртаг на 09.05.2012 г. На същия ден е 

изпратено до началника на Пробационна служба – Търговище. На 19.05.2012 

г. от Пробационна служба уведомяват РП - Омуртаг за привеждане на 

наказанието в изпълнение, която същия ден е уведомила РС - Омуртаг. На 

29.11.2012 г. РП – Омуртаг е уведомена за изтърпяване на наказанието, и 

отново същия ден е уведомен съдът. 

 

Пр. ДР № 43/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. /по делегация/ 

Получено от РП – Варна на 28.05.2012 г. Със споразумение от 17.05.2012 г. 

по НОХД № 1942/12 г. по описа на РС - Варна е определено наказание 

„пробация” за срок от 6 месеца. На 28.05.2012 г. е изпратено за изпълнение 

до началника на „Пробационна служба” – Търговище. На 21.06.2012 г. 

Пробационната служба уведомява РП - Омуртаг за привеждане на 

наказанието в изпълнение, която същия ден е уведомена и РП – Варна. РП – 

Омуртаг е уведомена, че наказанието е изтърпяно на 31.01.2013 г. С писмо от  

същата дата е уведомена и РП- Варна. 

 

Пр.  Р № 94/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. Със споразумение от 

06.11.2012 г. по НОХД № 332/12 г. по описа на РС - Омуртаг е определено 

наказание „пробация” за срок от 6 месеца. Препис от определението е 

получено в РП – Омуртаг на 06.11.2012 г. На 08.11.2012 г. е изпратено до 

началника на Пробационна служба – Търговище. На 21.11.2012 г. от 

пробационната служба уведомяват  РП - Омуртаг за привеждане на 

наказанието в изпълнение, която със свое писмо същия ден  е уведомила РС - 



25 

 

Омуртаг. На 27.05.2012 г. РП – Омуртаг е уведомена за изтърпяване на 

наказанието, и отново незабавно е уведомен съдът. 

 

Пр.  Р № 102/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. Със споразумение от 

03.12.2012 г. по НОХД № 364/12 г. по описа на РС - Омуртаг е определено 

наказание „пробация” за срок от 12 месеца. Препис от определението е 

получено в РП – Омуртаг на 03.12.2012 г. На 06.12.2012 г. е изпратен препис  

до началника на Пробационна служба – Търговище за изпълнение. На 

15.12.2012 г. пробационната служба  уведомява РП - Омуртаг за привеждане 

на наказанието в изпълнение, която същия ден РП - Омуртаг е уведомила РС 

- Омуртаг. На 16.12.2013 г. РП – Омуртаг е уведомена за изтърпяване на 

наказанието, и отново с писмо от същия ден е уведомен съдът. 

 

Пр.  Р № 101/2012 г. по описа на РП – Омуртаг. Със споразумение от 

28.11.2012 г. по НОХД № 358/12 г. по описа на РС - Омуртаг е определено 

наказание „пробация” за срок от 12 месеца. Препис от определението е 

получено в РП – Омуртаг на 28.11.2012 г. На 29.11.2012 г. е изпратено до 

началника на Пробационна служба – Търговище. На 12.12.2012 г. от 

пробационната служба уведомяват РП - Омуртаг за привеждане на 

наказанието в изпълнение, която с писмо от същата дата е уведомила РС - 

Омуртаг. На 11.12.2013 г. РП – Омуртаг е уведомена за изтърпяване на 

наказанието, и отново незабавно е уведомен съдът. 

 

Пр. № Р 47/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. С присъда от 

13.05.2013 г. по НОХД № 132/13 г. по описа на РС – Омуртаг е наложено 

наказание 3 месеца „лишаване от свобода”. Получено е в РП – Омуртаг на 

25.06.2013 г. С писмо от същата дата е изпратено на Областно звено 

„Охрана” за изпълнение и до затвора в гр. Плевен. Затворът – Плевен е 

уведомил РП – Омуртаг на 09.07.2013 г., че лицето е постъпило в затвора, 

като на същата дата е уведомен и РС – Омуртаг. С писмо от 30.09.2013 г. 

Затворът – Плевен е уведомил РП - Омуртаг, че наказанието  е изтърпяно, 

като от своя страна РП – Омуртаг уведомява РС – Омуртаг  същона 30.09.13 

г. 

 

Пр. № Р 24/2013 г. по описа на РП – Омуртаг. С присъда от 

20.02.2013 г. по НОХД № 31/13 г. по описа на РС – Омуртаг е наложено 

наказание 3 месеца „лишаване от свобода”. Получено е в РП – Омуртаг на 

08.03.2013 г. С писмо от 11.03.2013 г. е изпратено за изпълнение  до затвора в 

гр. Плевен. Затворът – Плевен е уведомил РП – Омуртаг на 04.04.2013 г., че 

лицето е постъпило в затвора, като на същата дата е уведомен РС – Омуртаг.  
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3.  Гражданско-съдебен надзор. 

  

През 2012 г. прокурорите от РП – Омуртаг са взели участие  12 по 

граждански дела, докато през 2013 г. техният брой възлиза на 19. Не са 

предявявани граждански искове от прокурори. Няма обжалвани от прокурор 

съдебни решения по граждански дела. 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците в РП - Омуртаг се водят 

редовно и прегледно. Като цяло отговарят както на изискванията на 

ПОДАПРБ /отм./, така и новия ПАПРБ, а също и на съответните указания 

на Върховна касационна  прокуратура. Не се констатират случаи на 

непълни  отбелязвания.  

Водените в РП – Омуртаг книги не се приключват по надлежния ред:  

с отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване. 

Липсват данни за проверки по книгите.  

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 

 

В РП – Омуртаг се спазва разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ. 

Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, извършено на 

случаен принцип,  се  прилага към преписките и делата.  

Спазена е т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор на 

Република България, а именно административният ръководител да се 

включи в разпределението на преписките, пряко свързани с прокурорската 

дейност по същество, с процент  натовареност, който следва да бъде не 

по-малко от 50% от натовареността на останалите прокурори в 

съответните групи.  

 

Назначаването на проверки по преписки през 2012 и 2013 г. в РП –

Омуртаг се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния 

прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 
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предварителните проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 

на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

Преписките в Районна прокуратура – Омуртаг се решават от 

прокурорите в установения срок. По всички преписки е приложен 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно във входящия 

дневник.  

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, 

с които се прекратяват преписките, се указва възможността за 

обжалването им пред по-горестоящата прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и 

изпращат на ОП – Търговище по компетентност.  

 

Произнасянията на прокурорите от РП – Омуртаг по делата, водени 

срещу неизвестен извършител, са бланкетни, не са изисквани справки от 

полицията, липсват данни да е съставен план за оперативно-издирвателни 

мероприятия, на практика липсват и действия след постановленията за 

спиране от страна на РП – Омуртаг.  

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 

постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 

постановлението в 7-дневен срок пред РС – Омуртаг. Прилагани са обратни 

разписки по преписките. Във всяка преписка е приложен и протокол за 

случайно разпределение на същата. 

 

Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

спрените наказателни производства наблюдаващите прокурори от РП - 

Омуртаг  в своите искания не винаги спазват процедурата по удължаване 

на срока за разследване, съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на 

Главния прокурор на Република България. 

Често липсва конкретизиране на срока, постановленията на 

прокурора са двусмислени. Не се указва на разследващия орган какви 

конкретни процесуално-следствени действия да се извършат.  

Въпреки че в постановленията за спиране на разследващия орган се 

указва на всяко тримесечие да изготвят сведения относно предприетите 

действия по издирване на лицата, такова не се изпраща. Липсва инициатива 

и от страна на наблюдаващите прокурори за изготвяне на напомнителни 

писма към разследващия орган. По този начин неоправдано се забавя 

производството и срокът за разследване е твърде продължителен, с което 

се нарушава чл. 22 от НПК. В тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за 
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защита правата на човека и основните свободи, според който ”всяко лице 

при определянето на неговите граждански права и задължения или при 

наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на 

справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от 

независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона”. 

Създават се реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда на 

глава ІІІа от ЗСВ от пострадалите лица, доколкото практиката на 

Европейския съд по правата на човека е, че за неоправдани забавяния по вина 

на властите се дължи обезщетение за продължителността на 

наказателното производство  и нарушаване на изискването за разумен срок  

по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

Във връзка с  гореизложеното следва да се направи преценка на 

делата с продължителност на разследване над пет години с оглед 

възможността за тяхното  приключване. 

При привличане на обвиняемите делата се докладват за съгласуване 

по реда на чл. 219 от НПК. 

 

При проверката на произнасянията на прокурорите от РП – Омуртаг 

по досъдебните производства, приключили с прекратяване на 

наказателното производство, проверяващият екип констатира, че  

прокурорските преписки се администрират своевременно. 

Установено бе, че преписките са подредени хронологично. 

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Констатира се, че по дела, по които има данни за прилагане на 

разпоредбата на чл. 78а НК, в съда се внася обвинителен акт, вместо 

делата да се внасят с постановление за освобождаване от наказателна 

отговорност и прилагане на чл. 78а НК. 

 

Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По всички споразумения се прилага копие от протокола от съдебното 

заседание. 

При проверка на някои от делата на прокурор Владимирова се 

констатира неправилно прилагане на закона.  
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Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

 

Прокурорските актове съдържат изискуемите от закона реквизити, 

обосновани са, съдържат излагане на фактическата обстановка и 

изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 

 

Книгата за изпълнение на присъдите се води добре. Отразяват се 

само присъдите, които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се 

установи липса на изрично отбелязване, че същата се проверява 

ежемесечно от прокурора.  

Проверяващият екип констатира, че подобно на РП – Попово и РП – 

Търговище, и в РП – Омуртаг изпълнението на присъдите не е обособено в 

самостоятелна група, което изрично е отбелязано в заповедите по 

прилагането на принципа на случаен подбор за разпределение на преписките 

и делата в РП – Омуртаг. Изпълнението на наказанията се осъществява от 

административния ръководител - районен прокурор Паров. 

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

    

ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Книгите, регистрите и дневниците да се приключват всяка 

календарна година, с подпис на административния ръководител и печат 

на РП – Омуртаг, с които да се удостовери след кой пореден номер 

приключва съответната година. Да се организира редовното 

проверяване на книгите съобразно изискванията на Правилника. 

 

2.  Административният ръководител на РП – Омуртаг да осигури 

организация по стриктно спазване процедурата по удължаване на срока 

за разследване, съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на 

Главния прокурор на Република България, включени в Ръководството 

по приложение на НПК.  
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3.  В постановленията за спиране на наказателното производство 

да се изисква изготвяне на  календарно-оперативен план и регулярна  

информация от органите на МВР за резултатите от проведените 

оперативно – издирвателни мероприятия.  

Да се направи преценка на делата с продължителност на 

разследване над пет години с оглед възможностите за тяхното  

приключване и възпрепятстване евентуалното търсене на обезщетение 

по реда на глава ІІІа от ЗСВ. 

 

4. ИВСС предлага на Административният ръководител на РП – 

Омуртаг да наблюдава за срок от 6 месеца дейността на прокурор Нели 

Иванова Владимирова относно прилагането на закона при внасянето на 

споразумения по чл. 381 от НПК, както и при постигане на такива по чл. 

384 от НПК, като осъществява необходимия контрол. 

 

5. Книгата за изпълнение на присъдите да се води съгласно 

Указания № И-30/05.03.2009 г. за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и 

определения на съда. Прокурорът, определен да привежда присъдите в 

изпълнение и да осъществява надзор, ежемесечно да проверява книгата 

за изпълнение на присъдите.  

ИВСС препоръчва на Административния ръководител на РП 

Омуртаг да  обособи самостоятелна група за изпълнение на присъдите, 

решенията и определенията на съда. 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Омуртаг за изпълнение препоръките.  

Административният ръководител – районен прокурор на РП – 

Омуртаг  да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – 

Омуртаг с резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ административният ръководител на 

РП- Омуртаг 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 

същия срок да уведоми ИВСС за резултата от тях. 
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Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България /на електронен носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на електронен 

носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна /на електронен 

носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище /на електронен 

носител/.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  

 

1.  Заповед № ПП-01-17/05.03.2014 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2012 г. и 2013 г.  

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2012 г. и 2013 г.  

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2012 г. и 2013 г. 

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2012 г. и 2013 

г. 

6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

            /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 
 


