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

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2013г. и Заповед № ПП-

01-19/06.03.2014г. на Главния инспектор на ИВСС. 

 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-19/06.03.201г. 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 2013г. 

 

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 2012г. и 2013г. на Районна прокуратура – 

Търговище, изискване и предоставяне от Районна прокуратура - Търговище 

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 2011 г. и 

2012 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 2012г. 

 1.1.  Общ брой прокурори:  
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 Утвърденото длъжностно щатно разписание на Районна прокуратура, 

гр. Търговище към 01.01.2012 г. включва - 8 щатни бройки - магистрати, в 

това число - административен ръководител, заместник на административния 

ръководител, петима прокурори и един младши прокурор. В периода от 

01.01.2012 г. до 20.01.2012 г. са били заети всички 8 щатни бройки. От 

20.01.2012 до 01.06.2012 – заети 7 щатни бройки /напускане на младши 

прокурора/. От 01.06.2012 г. – заети 5 щатни бройки. 

Утвърденото длъжностно щатно разписание към 01.01.2013 г. включва 

- 8 щатни бройки - магистрати, в това число - административен ръководител, 

заместник на административния ръководител, петима прокурори и един 

младши прокурор. През 2013 г. са били заети 5 щатни бройки. 

  

  - от тях работили през годината; 

 В периода от 01.01.2012 г. до 20.01.2012 г.в Районна прокуратура, гр. 

Търговище са работили 8 прокурори, които представляват фактически 

заетата щатна численост: 

 Любен Владимиров – Адм. ръководител – Районен 

прокурор 

 Мила Стайкова – Зам. Адм. ръководител – Зам.-районен 

прокурор 

 Васил Ангелов – Прокурор /командирован в Окръжна 

прокуратура, гр. Търговище – „прокурор в ОП-Търговище” 

 Татяна Василева – Прокурор 

 Валентин Василев – Прокурор 

 Александър Добрев – Прокурор /Със Заповед № 

203/26.08.2011 г. на АП-Варна командирован в Районна 

прокуратура, гр. Омуртаг/ 

 Росица Тонева – Прокурор 

 Ралица Райчева – Младши прокурор 

  

 От 20.01.2012 до 01.06.2012 са работили 7 прокурори: 

 Любен Владимиров – Адм. ръководител – Районен 

прокурор 

 Мила Стайкова – Зам. Адм. ръководител – Зам.-районен 

прокурор 
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 Васил Ангелов – Прокурор /командирован в Окръжна 

прокуратура, гр. Търговище – „прокурор в ОП-Търговище” 

 Татяна Василева – Прокурор 

 Валентин Василев – Прокурор 

 Александър Добрев – Прокурор /Със Заповед № 

203/26.08.2011 г. на АП-Варна командирован в Районна 

прокуратура, гр. Омуртаг/ 

 Росица Тонева – Прокурор /от 01.06.2012 назначена за 

прокурор в ОП-Шумен/ 

   

 От 01.06.2012 г. – са работили 5 прокурори: 

 Любен Владимиров – Адм. ръководител – Районен 

прокурор 

 Мила Стайкова – Зам. Адм. ръководител – Зам.-районен 

прокурор 

 Татяна Василева – Прокурор 

 Валентин Василев – Прокурор 

 Александър Добрев – Прокурор /от 15.06.2012 г./   

- брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец – 

причини - Васил Ангелов – Прокурор - командирован в Окръжна 

прокуратура, гр. Търговище – „прокурор в ОП-Търговище” и Александър 

Добрев – Прокурор - Със Заповед № 203/26.08.2011 г. на АП-Варна 

командирован в Районна прокуратура, гр. Омуртаг.    

 

 1.2. Незаети щатни бройки за прокурори – От 20.01.2012 до 01.06.2012 

г. – 1 бройка младши прокурор; от 01.06.2012 г. – 2 бройки прокурор и 1 

бройка младши прокурор. 

Незаети щатни бройки за прокурори – Към 01.01.2013 г. – 2 бройки 

прокурор в РП и 1 бройка младши прокурор, към 01.08.2013 г. – 2 бройки 

прокурор в РП и към 31.10.2013 г. – 1 бройка прокурор в РП. 

Към 01.01.2013 г. са били заети всичките 8 утвърдени щатни бройки.  

 Утвърденото длъжностно щатно разписание на съдебните служители в 

Районна прокуратура, гр. Търговище към 01.01.2012 г. включва 8 бройки за 

длъжност – съдебен служител, разделени на: ръководни длъжности, 
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специализирана съдебна администрация, технически служби – обща 

администрация. 

Главен счетоводител – 1 бр.; 

Административен секретар – 1 бр.; 

Съдебен секретар – 1 бр.; 

Съдебен деловодител – компютърна обработка – 1 бр.; 

Съдебен деловодител – 2 бр.; 

 Призовкар – 1 бр.; 

Чистач-хигиенист – 1 бр. 

Към 01.01.2012 г. са били заети всичките 8 утвърдени щатни бройки.  

 

 

 II. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата. 

 

В деловодството на Районна прокуратура, гр. Търговище се водят 

книги и дневници, съответни на действащата номенклатура на делата:   

 

Входящ дневник за системно деловодство /ЕДСД/,  

Изходящ дневник; 

Азбучник на тъжители по преписки; 

Азбучник по преписки срещу лица по жалби; 

Азбучник на обвиняеми лица по ДП; 

Азбучник на обвиняеми лица по внесени в съда дела; 

Описна книга на ДП, разследвани от разследващи полицаи; 

Описна книга на ДП, разследвани от следователи; 

Книга за делата, върнати за доразследване; 

Книга за делата, върнати по НОХД; 

Регистър на дела, върнати от съда – НОХД, и влезли в сила 

оправдателни присъди; 

Азбучник на задържаните лица; 

Регистър на спрените дела срещу „ИИ;” 

Регистър на спрените дела срещу „НИ”; 

Регистър за участие по гр. дела; 

Регистър за делата на Специален надзор; 

Регистър за делата на Специален надзор в съдебна фаза; 

Книга за веществени доказателства; 

Регистър за възобновени дела; 

Описна книга на внесени обвинителни актове 

Докладна книга на прокурора; 

Азбучник на обвиняемите лица; 
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Описна книга за споразуменията по чл.381 от НПК; 

Описна книга за споразуменията по чл.384 от НПК; 

Описна книга на внесени предложения по чл. 78а от НК; 

Регистър за постановени оправдателни присъди; 

Описна книга за изпълнение на присъдите; 

Азбучник за присъдите; 

Регистър за молби на граждани за издаване на удостоверения; 

Регистър за издадените ЕЗА; 

Регистър за издадените и получени МПП; 

Дневник за дела и преписки за престъпления, извършени в чужбина; 

Разносни книги; 

Регистър за вписване на кореспонденцията с ТД на КУИППД 

Регистър заповеди за ръководна дейност - РД – 08,  заповеди за 

отпуски - РД – 05, заповеди за командировки  - РД – 07; 

Регистър по закона за здравето; 

Книга за протестите; 

Регистър за постъпили сигнали за корупционни действия за 

магистрати; 

Книга за ревизионните актове; 

Регистър за протоколи, изпратени от заседания на Общински съвет; 

Регистър за печати; 

Протоколна книга за унищожаване на веществени доказателства; 

Книга за участие на прокурорите в съдебни заседания; 

Регистър за дисциплинарните наказания на магистрати; 

Регистър за извършване на справки от НБДН; 

Регистър за извършване на справки от НС Бюро Съдимост; 

Регистър – дневник за лица, срещу които са образувани и се водят две 

и повече наказателни производства; 

Азбучник към Регистър – дневник за лица, срещу които са образувани 

и се водят две и повече наказателни производства; 

Регистър на направените от наблюдаващите прокурори и органите на 

ДП искания до предприятията, предоставящи обществени електронни мрежи 

и/или услуги за предоставяне на трафични данни за целите на наказателното 

производство. 

 Дневник за издадени болнични листи. 

 Касова книга. 

 

 От тях: 

- водени на основание Правилника за организация на дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България: 
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Входящ дневник за системно деловодство /ЕДСД/,  

Изходящ дневник; 

Азбучник на тъжители по преписки; 

Азбучник по преписки срещу лица по жалби; 

Азбучник на обвиняеми лица по ДП; 

Азбучник на обвиняеми лица по внесени в съда дела; 

Описна книга на ДП, разследвани от разследващи полицаи; 

Описна книга на ДП, разследвани от следователи; 

Азбучник на задържаните лица; 

Книга за веществени доказателства; 

Регистър за възобновени дела; 

Описна книга на внесени обвинителни актове 

Докладна книга на прокурора; 

Азбучник на обвиняемите лица; 

Описна книга за споразуменията по чл.381 от НПК; 

Описна книга за споразуменията по чл.384 от НПК; 

Описна книга на внесени предложения по чл. 78а от НК; 

Описна книга за изпълнение на присъдите; 

Азбучник за присъдите; 

Регистър за молби на граждани за издаване на удостоверения; 

Разносни книги; 

Регистър заповеди за ръководна дейност - РД – 08,  заповеди за 

отпуски - РД – 05, заповеди за командировки  - РД – 07; 

Регистър по закона за здравето; 

Протоколна книга за унищожаване на веществени доказателства; 

Книга за участие на прокурорите в съдебни заседания; 

 

- водени по указание на ВКП: 

Книга за върнати НОХД; 

Книга за делата, върнати за доразследване; 

Регистър на дела, върнати от съда – НОХД, и влезли в сила 

оправдателни присъди; 

регистър на спрените дела срещу „ИИ;” 

Регистър на спрените дела срещу „НИ”; 

Регистър за участие по гр. Дела; 

Регистър за делата на Специален надзор; 

Регистър за делата на Специален надзор в съдебна фаза; 

Регистър за постановени оправдателни присъди; 

Регистър за издадените ЕЗА; 

 Регистър за издадените и получени МПП; 
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Дневник за дела и преписки за престъпления, извършени в чужбина; 

Регистър за вписване на кореспонденцията с ТД на КУИППД 

Книга за протестите; 

Регистър за постъпили сигнали за корупционни действия за 

магистрати; 

Регистър за дисциплинарните наказания на магистрати; 

Регистър за извършване на справки от НБДН; 

Регистър за извършване на справки от НС Бюро Съдимост; 

Регистър – дневник за лица, срещу които са образувани и се водят две 

и повече наказателни производства; 

Азбучник към Регистър – дневник за лица, срещу които са образувани 

и се водят две и повече наказателни производства; 

 

- водени по собствена преценка: 

         1. Книга за ревизионните актове; 

2. Регистър за протоколи, изпратени от заседания на Общински съвет; 

3. Регистър за печати; 

4. Регистър на направените от наблюдаващите прокурори и органите на 

ДП искания до предприятията, предоставящи обществени електронни 

мрежи и/или услуги за предоставяне на трафични данни за целите на 

наказателното производство. 

 

 - водени на хартиен носител;  

1. Входящ дневник за системно деловодство /ЕДСД/,  

2. Изходящ дневник; 

3. Азбучник на тъжители по преписки; 

4. Азбучник по преписки срещу лица по жалби; 

5. Азбучник на обвиняеми лица по ДП; 

6. Азбучник на обвиняеми лица по внесени в съда дела; 

7. Описна книга на ДП, разследвани от разследващи полицаи; 

8. Описна книга на ДП, разследвани от следователи; 

9. Книга за делата, върнати за доразследване; 

10. Книга за делата, върнати по НОХД; 

11. Регистър на дела, върнати от съда – НОХД, и влезли в сила 

оправдателни присъди; 

12. Азбучник на задържаните лица; 

13. Регистър на спрените дела срещу „ИИ;” 
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14. Регистър на спрените дела срещу „НИ”; 

15. Регистър за участие по гр. Дела; 

16. Регистър за делата на Специален надзор; 

17. Регистър за делата на Специален надзор в съдебна фаза; 

18. Книга за веществени доказателства; 

19. Регистър за възобновени дела; 

20. Описна книга на внесени обвинителни актове 

21. Докладна книга на прокурора; 

22. Азбучник на обвиняемите лица; 

23. Описна книга за споразуменията по чл.381 от НПК; 

24. Описна книга за споразуменията по чл.384 от НПК; 

25. Описна книга на внесени предложения по чл. 78а от НК; 

26. Регистър за постановени оправдателни присъди; 

27. Описна книга за изпълнение на присъдите; 

28. Азбучник за присъдите; 

29. Регистър за молби на граждани за издаване на удостоверения; 

30. Регистър за издадените ЕЗА; 

31. Регистър за издадените и получени МПП; 

32. Дневник за дела и преписки за престъпления, извършени в чужбина; 

33. Разносни книги; 

34. Регистър за вписване на кореспонденцията с ТД на ТУИППД 

35. Регистър заповеди за ръководна дейност - РД – 08,  заповеди за отпуски 

- РД – 05, заповеди за командировки  - РД – 07; 

36. Регистър по закона за здравето; 

37. Книга за протестите; 

38. Регистър за постъпили сигнали за корупционни действия за магистрати; 

39. Книга за ревизионните актове; 

40. Регистър за протоколи, изпратени от заседания на Общински съвет; 

41. Регистър за печати; 

42. Протоколна книга за унищожаване на веществени доказателства; 

43. Книга за участие на прокурорите в съдебни заседания; 

44. Регистър за дисциплинарните наказания на магистрати; 

45. Регистър за извършване на справки от НБДН; 

46. Регистър за извършване на справки от НС Бюро Съдимост; 

47. Регистър – дневник за лица, срещу които са образувани и се водят две и 

повече наказателни производства; 
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48. Азбучник към Регистър – дневник за лица, срещу които са образувани и 

се водят две и повече наказателни производства; 

49. Регистър на направените от наблюдаващите прокурори и органите на 

ДП искания до предприятията, предоставящи обществени електронни 

мрежи и/или услуги за предоставяне на трафични данни за целите на 

наказателното производство. 

 

- водени на електронен носител. 

Регистър – дневник за лица, срещу които са образувани и се водят две 

и повече наказателни производства;  

Регистър на дела, върнати от съда – НОХД, и влезли в сила 

оправдателни присъди; 

Регистър за издадените ЕЗА; 

Регистър за издадените и получени МПП; 

 

 

III. ИНФОРМАЦИОННО обслужване, статистика и анализ: 

1. Информационни технологии: Информационното обслужване в 

Районна прокуратура, гр. Търговище: 

 - правни програми - всички, които са предоставени на ведомствения 

сайт на ПРБ; 

- деловодни програми:  

В Районна прокуратура, гр. Търговище се използват: 

- програмни продукти „Работна заплата”, WEB БП-Конто-66 – 

счетоводна програма; 

От тях предоставени от ВКП или други органи, или самостоятелно 

създадени: 

 - програмен продукт „LawChoice” за случайно разпределение на 

новопостъпилите преписки и дела, предоставена от ВСС 

 - унифицирана информационна и деловодна система /УИС/. 

 

2. Случаен принцип на разпределение на делата. 

 Заповеди на административния ръководител, касаещи случайното 

разпределение за проверявания период, както и заповедите за отговорниците 

по надзори: 

- Заповед № 12/20.01.2012 г.; 
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- Заповед № 45/01.06.2012 г.; 

- Заповед № 52/15.06.2012 г.; 

- Заповед № 26/29.03.2012 г.; 

- Заповед № 57/25.06.2012 г.;  

- Заповед № 30/08.04.2013 г.  

 

3. Организация   на   дейността   по   водене   на   статистиката 

съгласно указанията на ВКП.  

Принципите съблюдавани от Районна прокуратура гр. Търговище при 

организация на статистическата дейност, са: законосъобразност, 

обективност, коректност и пълнота, срочност и актуалност. Данните се 

попълват съобразно разработеното и утвърдено упътване с разясняване на 

всеки критерий, показатели и термини. За коректното отчитане на данните са 

разработени технически решения - контролни механизми.  

 Информацията обхваща цялостната дейност на Районна прокуратура, 

гр.Търговище по всички видове надзори и за отделни категории 

престъпления със значим обществен интерес. Отчетността е структурирана в 

определени срокове - месечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и 

годишни. Информацията се събира, систематизира, обобщава, съхранява, 

обработва и предоставя на Окръжна прокуратура гр. Търговище. Въз основа 

на обобщената информация се изготвят справки, анализи и доклади.

 Отчетността на Районна прокуратура, гр.Търговище се осъществява 

чрез единни и унифицирани електронни таблици и обмен. 

 Информационната дейност на прокуратурата се използва и за решаване 

на организационни въпроси, респ. взимане на управленски решения, 

насочени към повишаване ефективността на прокурорската дейност като 

цяло. 

Във връзка с плана на ТРП и ТОП се изготвят анализи за  първо и 

второ шестмесечие на ТРП за върнати дела и оправдани лица,  както и 

анализи по Надзор”Противодействие на престъпления, извършени от 

непълнолетни и посегателства срещу непълнолетни и малолетни”. 

 Районна прокуратура гр. Търговище изготвя и целогодишно справки по 

всички надзори, както и изисканите такива от горестоящите органи. 

 4. Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др./.  

 Районна прокуратура гр. Търговище изготвя ежемесечни, тримесечни, 

шестмесечни придружени с анализи, деветмесечни и годишни таблици, 

придружени с аналитичен доклад, ведно с изготвени анализи за върнати дела 
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и оправдани лица.  Годишния доклад за дейността на ТРП се приема на 

съвещание от прокурорите.  

 Във връзка с плана на ТРП и ТОП се изготвят анализи за  първо и 

второ шестмесечие на ТРП за върнати дела и оправдани лица,  както и 

анализи по Надзор”Противодействие на престъпления, извършени от 

непълнолетни и посегателства срещу непълнолетни и малолетни”. 

 Районна прокуратура гр. Търговище изготвя и целогодишно справки по 

всички надзори, както и изисканите такива от горестоящите органи. 

 

ІV. Организация на дейността по съхраняване на веществени 

доказателства.  

- Заповед № 10/21.01.2013 година. 

Постъпилите веществени доказателства в Районна прокуратура гр. 

Търговище се регистрират в книга за описване на веществени доказателства 

в деня на получаването им. Съгласно чл. 105, ал. 1 от ПОДАПРБ е 

определена комисия за проверка на веществените доказателства. Комисията 

съставя протокол с констатациите от извършената проверка, който се 

прилага в книгата за опис на ВД. 

 

V. Заповеди и разпореждания   на административния ръководител 

по организация на дейността на прокуратурата-2012г.: 

 - по указание на Главния прокурор -  30 броя 

  - по собствена преценка – 9 броя 

2013г. 

 - по указание на Главния прокурор – 26 броя 

  - по собствена преценка – 23 броя 

 

 Прокурорите в Районна прокуратура, гр. Търговище, отговарящи по 

НАДЗОРИ за 2013 година, както следва съгласно заповед №30/08.04.2013г.на 

Административния ръководител: 

І. „Административно - организационна дейност” – Любен Владимиров, 

районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Търговище; 

ІІ. Надзор „предварителни проверки и досъдебни производства” – 

Любен Владимиров, районен прокурор на Районна прокуратура, гр. 

Търговище; 
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ІІІ. „Специален надзор и надзор върху наказателни производства, 

образувани за някои категории тежки престъпления” -  Мила Стайкова, зам.-

районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Търговище; 

ІV. Надзор „противодействие на престъпленията против човешките 

права и общоопасните престъпления” – Мила Стайкова, зам.-районен 

прокурор на Районна прокуратура, гр. Търговище; 

V. „Наказателно-съдебен надзор” -  Татяна Василева, прокурор в 

Районна прокуратура, гр. Търговище; 

VІ. Надзор „противодействие на престъпленията против финансовите 

интереси на ес и на РБ” – Татяна Василева, прокурор в Районна прокуратура, 

гр. Търговище;  

VІІ. Надзор „Противодействие на престъпления, извършени от 

непълнолетни и посегателства срещу непълнолетни и малолетни” – 

Александър Добрев, прокурор в Районна прокуратура, гр. Търговище; 

VІІІ. „Гражданско-съдебен надзор” – Александър Добрев, прокурор в 

Районна прокуратура, гр. Търговище;  

ІХ. Надзор „Изпълнение на наказанията и другите принудителни 

мерки” – Любен Владимиров, районен прокурор на Районна прокуратура, гр. 

Търговище; 

Х. „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на 

гражданите” – Валентин Василев, прокурор в Районна прокуратура, гр. 

Търговище. 

 

Новопостъпилите преписки и дела в РП - Търговище се разпределят 

чрез програмния продукт за случайно разпределение на преписки и дела 

Law Choice. 
С заповед №29/03.05.2010г.  Административния ръководител в 

изпълнение на Заповед № 6310/02.10.2007г. на Зам. главния прокурор на РБ – 

В. Първанов за създаване на организация за разпределение на делата и 

преписките в прокуратурите на принципа на случайния подбор чрез 

електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им и на 

основание чл. 140 от ЗСВ, е разпоредил: 

Административния ръководител е отменил Заповед № 82/26.11.2009г. 

изменена със Заповед № 4/14.01.2010 г., касаещи организацията за 

разпределение на делата и преписките в Районна прокуратура, гр. Търговище 

на принципа на случайността в частта за организацията при разпределението 

на делата и преписките. 

1. Въвел, считано от 03.05.2010 г. нов принцип за случаен подбор чрез 

електронно разпределение, съобразно поредността на постъпване на 

преписките и делата в Районна прокуратура, гр. Търговище, с 
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използване на програмен продукт предоставен от Висшия съдебен 

съвет Law Choice. 

2. Не подлежат на разпределяне чрез Law Choice преписки, които не са 

пряко свързани с прокурорската работа, касаещи административно-

организационни, финансово-стопански, информационно-аналитични 

въпроси.  

3. Преписките образувани за изпълнение на влезли в сила съдебни 

актове не следва да се разпределят със софтуера за случайно 

разпределение, а да се докладват на Административния ръководител, 

а в негово отсъствие на неговия заместник, за решаване. 

4. Разпределянето да се извършва само при първоначалното постъпване 

на делата и преписките между прокурорите, които са на работа. 

Отсъстващите прокурори /отпуск, болест, командировка повече от 

3/три/ дни/ са изключени от кръга на прокурорите, които участват в 

разпределянето. Преразпределение се извършва единствено при 

необходимост от замяна на наблюдаващия прокурор – отвод, 

самоотвод, отпуск, командироване и др. подобни. При отсъствие на 

наблюдаващия прокурор поради отпуск по болест, командировка, 

отпуск по чл. 157 от КТ и др. подобни, преразпределението се 

извършва само, в случай че законоустановените срокове за 

произнасяне от прокурора изтичат преди датата на завръщането му на 

работа. 

5. Инсталирането, поддръжката, архивирането и обновяването на 

програмата Law Choice в Районна прокуратура, гр. Търговище да се 

извършва от компютърния оператор, изпълняващ деловодни функции 

Бойка Радева Славова. При отсъствие на Славова посочените действия 

се извършват от административния секретар Тодорка Генова. 

6. Действията по разпределението с програмата Law Choice да се 

извършва само от съдебния деловодител Снежана Василева Димова. 

При отсъствие на Димова същите да се извършват от съдебния 

деловодител Янка Йорданова Драгнева. Програмата Law Choice да се 

инсталира само на компютъра на съдебния деловодител Снежана 

Димова. При работа с програмата деловодителите да ползват различна 

индентификация. При идентификация в програмата Димова и 

Драгнева да ползват пароли, които да са известни само на тях, като ги 

задължавам веднъж месечно да променят /и помнят/ новите си пароли 

за достъп. 

7. Преписките и делата, които подлежат на случайно разпределение са 

седем групи: 
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І група - преписки постъпили в Районна прокуратура, гр. 

Търговище от РУ на МВР - Търговище и ОД на МВР - Търговище, 

сигнали, жалби, молби до прокурора от граждани, ЮЛ и обществени 

организации – уникално буквено означение – Вх; 

 ІІ група - уведомления за започнали досъдебни производства – 

уникално буквено означение – Вх; 

ІІІ група - преписки изпратени на Районна прокуратура, гр. 

Търговище по компетентност от друга прокуратура – уникално 

буквено означение – Вх;  

ІV група - досъдебни производства изпратени на Районна 

прокуратура, гр. Търговище по компетентност от друга прокуратура – 

уникално буквено означение – Вх; 

V група – призовки и съобщения по ГСН – уникално буквено 

означение – Вх; 

VІ група – призовки и съобщения по НСН – реабилитации, УБДХ 

и други – уникално буквено означение – Вх; 

VІІ група – преписки от компетентност на Административния 

ръководител – Районен прокурор – уникално буквено означение – Вх. 

 

8. Прокурор Васил Ангелов да бъде изключен, поради платен годишен 

отпуск и предстоящото му командироване за работа в Окръжна 

прокуратура гр. Търговище.  

9.  Прокурорите, между които ще се разпределят преписките по всички 

посочени групи са: Районен прокурор – Любен Владимиров Иванов, 

прокурор – Мила Стефанова Стайкова, прокурор – Татяна Михайлова 

Василева,  прокурор – Валентин Веселинов Василев, прокурор – 

Александър Александров Добрев и прокурор Росица Неделчева 

Тонева при следните проценти на натовареност: по първа група - 

Владимиров – 50%, Стайкова – 100%, Василева – 100%, Василев – 

100%, Добрев – 100% и Тонева – 100%; по втора група - Владимиров – 

50%, Стайкова – 100%, Василева – 100%, Василев – 100%, Добрев – 

100% и Тонева – 100%; по трета група - Владимиров – 100%, Стайкова 

– 100%, Василева – 100%, Василев – 100%, Добрев – 100% и Тонева – 

100%; по четвърта група - Владимиров – 100%, Стайкова – 100%, 

Василева – 100%, Василев – 100%, Добрев – 100% и Тонева – 100%, 

по пета група - Стайкова – 100%, Василева – 100%, Василев – 100%, 

Добрев – 100% и Тонева – 100%, по шеста група - Владимиров – 

100%, Стайкова – 100%, Василева – 100%, Василев – 100%, Добрев – 

100% и Тонева – 100%, по седма група - Владимиров – 100%. 
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10.  На Административния ръководител се определя по-малък процент 

натовареност от останалите прокурори, с оглед допълнителната 

натовареност произтичаща от административните функции 

/административно – организационни, финансово – стопански и 

информационно – аналитични/, изготвянето на справки и заповеди, 

както и ангажираността му по т. 4 от настоящата заповед, а именно 

обработването на всички преписки, касаещи изпълнението на 

влезлите в сила съдебни актове. 

11.   На прокурор Валентин Василев се определя 100% в първа група с 

огле  невисоката натовареност по общонадзорната дейност, намаления 

брой на работещите прокурори в Районна прокуратура гр. Търговище 

и предстоящото командироване на прокурор Васил Ангелов в 

Окръжна прокуратура, гр. Търговище, като първоначалните стойности 

на броя на преписките, разпределяни на „случайния” принцип с 

програмен продукт - Law Choice в същата група, да се изравни 

формално ръчно, с този на останалите прокурори при РП – Търговище 

със същата натовареност.   

12.  При необходимост административният ръководител може да 

извършва промяна в установено в програмата Law Choice процентно 

натоварване на прокурорите с мотивирана резолюция. 

13.  Всеки петък, в 17.00 ч. компютърния оператор да извършва пълно 

архивиране на данните от програмата. В края на всеки месец / 

последният присъствен ден/ да се изпраща пълен архив на данните на 

електронен адрес:infoan@prb.bg и на електронния адрес на Окръжна 

прокуратура, гр. Търговище. 

 

 

 VІ. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ  

 Извършена проверка от ОП Търговище – заповед №378/09.12.2013г. на 

Окръжния прокурор и изготвен обобщен доклад от 29.01.2014г. относно 

контролна проверка по т.3.2 от Методическите указания за контрол в 

системата на ПРБ на архивните единици за 2012г. на РП Търговище. 

          За периода 2012-2013г. на РП Търговище не са извършвани комплексни 

ревизии от ОП Търговище. 

През проверявания период не са били образувани наказателни 

производства срещу прокурори от ТРП и не са били налагани дисциплинарни 

наказания на такива.  На практика е осуетено постигането на целите и 

задачите на осъществяваната на основание чл. 142, ал. 2 от ЗСВ 

контролна дейност. Съгласно Методическите указания за контрол в 
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системата на ПРБ, утвърдени със Заповед № 1692/2010 г. на Главния 

прокурор на РБ, комплексните ревизии на по-ниските по степен 

прокуратури се планират и извършват минимум на две години. В 

конкретния случай за проверяваната прокуратура не са извършвани 

такива от ОП Търговище. 

 

 VІІ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и 

съдебни служители –  2012г.. 

 ПРОКУРОРИ: 

 Татяна Василева - от 02.05 – 04.05.2012 – Семинар на Националната 

прокурорска мрежа – „Актуални проблеми на международното правно 

сътрудничество” – НПМ – ІV отдел при ВКП, УБ „Цигов чарк”, гр. Батак. 

 Валентин Василев - от 19.04. - 21.04.2012 – семинар обучение „Трафик 

на хора”  НКБТХ - Варна 

- от 12 – 13.06.2012 – семинар „Гаранции за справедлив процес в 

наказателното производство /чл.6 от ЕКПЧ/; право на личен и семеен живот 

/чл.8, ЕКПЧ/; право на ефикасни вътрешно-правни средства за защита /чл.13, 

ЕКПЧ/. / - НИП 

Александър Добрев - 02–03.07.2012 - „Трафик на хора”  - МП, МВР, 

Кралство Нидерландия и НИП - София. 

- 15-16.10.2012   -  „Съдебни експертизи – НИП - София 

  Росица Тонева - От 03.04.12 – 05.04.12 – „Обучение по разследване на 

компютърни престъпления за участници от Североизточна България” – 

ГДБОП – МВР – гр. Варна. 

 

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ: 

Тодорка Генова – Административен секретар – 14.05. – 16.05.2012 г. - 

Повишаване на квалификацията на съдебните администратори и 

административните секретари – ПРБ - Учебна база "Цигов чарк", гр.Батак. 

Силвия Енева – Главен счетоводител - 08.10 – 10.10.2012 г. Обучителен 

семинар във връзка с „План за обучение на служителите от финансово-

счетоводните звена в структурите на ПРБ“ - Фирма "D Ware" и АГП 

Прокуратура на Република България - Учебен център "Изгрев" гр. Бяла. 

2013г. 

Любен Владимиров - 22.04.2013 – „Марката и дизайна на ЕС – 

практически познания” – Патентно ведомство – в Шумен 
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Мила Стайкова - 22.04.2013 – „Марката и дизайна на ЕС – практически 

познания” – Патентно ведомство – в Шумен 

Татяна Василева - 22.04.2013 – „Марката и дизайна на ЕС – 

практически познания” – Патентно ведомство – в Шумен 

- от 15.05.2013 – 17.05.2013  „Доказателства и доказателствени 

средства в наказателния процес” – гр. Троян                                                     

- от 05.06.2013 до 07.06.2013 – НИП – София – Престъпления, свързани 

със здравеопазването                         

- От 28 - 30.11.2013 г. в гр. Хисаря – Асоциация на прокурорите в 

България, семинар на тема „Практически проблеми при използването на 

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА за  нуждите на 

разследването по оперативни дела” 

Валентин Василев - от 10–11.04.2013 – НИП – тема „Съдебни 

експертизи” 

- От 02.12-04.12.2013 в гр. София – НИП - семинар на тема „Гаранции 

за справедлив процес в наказателното производство – чл.5 и чл.6 от 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи – 

наказателноправни аспекти” 
 

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ: 

Тодорка Генова – административен секретар – 19.02.2013 г. – „Обучние 

за децентрализирани процедури по възлагане на обществени поръчки за 

доставка и услуги по реда на ЗОП за 2013 г. за нуждите на ПРБ” – ПРБ – УБ 

„Изгрев”, гр. Бяла. 

Бойка Славова – съдебен деловодител – компютърна обработка – 

19.03.2013 – 21.03.2013 г. – „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и 

интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” 

– ОПАК – ПРБ – ПРБ – гр. Варна. 

- 09-11.07.2013 г. – Специализирано компютърно обучение на съдебни 

служители за работа с новите функционалности на УИС – ІІ-ри цикъл по 

проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на 

ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” – ОПАК – ПРБ 

– ПРБ – гр. Варна. 

Янка Драгнева – съдебен деловодител - 19.03.2013 – 21.03.2013 г. – 

„Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на 

ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” – ОПАК – ПРБ 

– ПРБ – гр. Варна. 

- 09-11.07.2013 г. – Специализирано компютърно обучение на съдебни 

служители за работа с новите функционалности на УИС – ІІ-ри цикъл по 
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проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на 

ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” – ОПАК – ПРБ 

– ПРБ – гр. Варна. 

 

Проверени са следните книги и дневници в РП – Търговище: 

 

Входящ дневник: 

 

Том 1: 

Прономерован и прошнурован, с положен подпис на адм. ръководител 

и печат на прокуратурата. Съдържа 172 листа. Води се от 17.08.2011 г. до 

13.11.2012 г. Календарната 2011 г. не е приключена по надлежния ред – има 

възможност за дописване. Липсват данни за извършване на проверки по 

книгата. 

Том 2:  

Прономерован и прошнурован, с подпис на адм. ръководител и печат 

на прокуратурата. Съдържа 193 листа. Води се от 13.11.2012 г. до 20.01.2014 

г.  Календарната 2013 г. не е приключена по надлежния ред, като съществува 

възможност за дописване. Липсват данни за извършване на проверки по 

книгата. Двете книги са по образец и се водят  прилежно, нагледно и без 

задрасквания. 

 

Описни книги за досъдебните производства: 

 

Използват се книги по образец. Всички са прономеровани и 

прошнуровани, с положен подпис на адм ръководител и печат на 

прокуратурата. Водят се по установения ред и може да се проследи 

движението на ДП, по някои входящи номера са поставени допълнителни 

листчета. Липсват данни за проверки. Календарните години не са 

приключвани по съответния  ред. 

 

Книга за ВД: 

 

Използва се тетрадка не по образец от 2009г., която е приключила на 

11.12.2013г. Същата е разграфена съответно на: Опис на ВД, номер на 

преписката и дата на изпращане  в съда. Положени са печати на изпращащата 

и получаващата страна, дата и подпис, като липсва името и длъжността на 

получаващия в съда. Не е приключена по съответния  определен ред. 

Аналогично е воденето на книгата и в новия том към момента. 

Към книгата е приложена допълнителна папка с протоколи и разписки. 
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В протоколите са описани лицето предало и приело ВД от 

прокуратурата и съда, длъжността на същите, подпис на предал и приел. 

В РП Търговище е създадена организация за съхраняване на 

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

ПОДАПРБ.  

 

Присъдна книга: 

 

Използва се книга по съответния образец. Води се от 17.11.2010 г. до 

31.01.2013г. Календарните години 2011г. и 2012г. не са приключвани по 

съответния ред. Съществува възможност за дописване. Има данни за 

проверки съответно на: 03.11.2012г., 27.12.2012г., 02.11.2012г., 02.10.2012г. 

Другият том се води от 01.02.2013 г. и към момента. 

Календарната 2013г. не е приключена по съответния ред. Извършена е 

проверка на 07.01.2013г., 06.12.2013г. и на 04.11.2013г.  

При проверките не са констатирани нарушения. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и като цяло 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ 

и съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.  Рядко се 

констатират случаи на непълни  отбелязвания.  

Липсват данни за извършени проверки по някои от книгите и 

регистрите от административния ръководител. 

Календарните години не са приключвали по надлежния ред- последен 

вх. номер, подпис на административния ръководител, печат на 

прокуратурата, като не са дава възможност за дописване в дневниците. 

 В РП – Търговище е въведена и работи Унифицираната 

информационна система /УИС/.  

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

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

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

В Районна прокуратура Търговище за 2012г. и 2013г., от 

Административния ръководител са изготвени шестмесечен и годишен 

доклад, съгласно утвърдената структура с анализ  на дейността на 

Районната прокуратура.  

Провеждат се съвещания между прокурорите и се изготвят анализи, 

за причините, довели до връщане на дела от съда или постановяване на 

оправдателни присъди. 

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

Анализът на гореизложеното показва, че в РП - Търговище 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.  

С не извършването на комплексна ревизия на РП Търговище за 

проверявания период на практика е осуетено постигането на целите и 

задачите на осъществяваната на основание чл. 142, ал. 2 от ЗСВ контролна 

дейност. Съгласно Методическите указания за контрол в системата на 

ПРБ, утвърдени със Заповед № 1692/2010 г. на Главния прокурор на РБ, 

комплексните ревизии на по-ниските по степен прокуратури се планират и 

извършват минимум на две години.  

 

Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

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

 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

През 2012 г. прокурорите от Районна прокуратура, гр. Търговище са 

наблюдавали общо 1149 преписки, от които 1071 или 93,21% 

новообразувани и 76 или 6,61% от предишен период. През  периода 

прокурорите от ТРП са решили общо 1117 преписки /97,21% от общия брой 

на постъпилите/, съобразно категоризирането на прокурорските актове от 

ИППП, от които: 

 590 /52,82%/ с постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство;  

 276 /24,71%/ с издаване на постановления за образуване на 

досъдебно производство;  

 5 или 0,44% връщане на сигнала/информацията на подателя за 

допълване;  

 66, което е 5,91% от общия брой решени са прекратени преписки 

с резолюция;  
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 58 /5,19%/ изпратени по компетентност на друга прокуратура; 

 122 /10,92%/  изпратени по компетентност на административни 

органи. 

 

През 2013 г. прокурорите от Районна прокуратура, гр. Търговище са 

наблюдавали общо 1134 преписки, от които 1102 или 97,18% 

новообразувани и 32 или 2,82% от предишен период. В броя на 

наблюдаваните преписки се отчита намаление с 1,3%  спрямо 2012 г. и 

намаление с 1,6 спрямо 2011 година. През периода прокурорите от ТРП са 

решили общо 1067 преписки 94,09% от общия брой на постъпилите, от 

които: 

 642 /60,1%/ с постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство;  

 287 /27%/ с издаване на постановления за образуване на 

досъдебно производство;  

 1 или 0,09% връщане на сигнала/информацията на подателя за 

допълване по реда на ИППП, действала до м. март 2013 г;  

 7, което е 0,7% от общия брой решени са прекратени преписки с 

резолюция по реда на ИППП, действала до м. март 2013 г ;  

 62 /5,8%/ изпратени по компетентност на друга прокуратура; 

 68 /6,4%/  изпратени по компетентност на административни 

органи. 

Към тези данни следва да се прибавят и преписките, изпратени на 

компетентния орган за извършване на предварителна проверка (257 

преписки) и решени съответно с образуване на ДП – 51 преписки, с отказ за 

образуване на досъдебно производство – 149 преписки и с връщане за 

допълване на проверката – 14 преписки. В края на 2012 г. са останали 

нерешени общо 32 преписки при наблюдаващите прокурори.  

Броят на нерешените преписки при наблюдаващите прокурори към 

31.12.2013 г. (24 броя) в сравнение с предходната 2012г. (32 броя) е по - нисък 

с 25%  и е по - нисък спрямо 2011 г. (63 броя) с 62% . 

По отношение на срочността на решаване на преписките може да се 

каже, че се наблюдава известно подобрение спрямо показателите през 2012 

г. и 2011 г., тъй като през отчетният период не е имало преписки, решени 

от прокурорите в срок над един месец .  

 

Налице е леко занижение на процента решени преписки от общия брой 

постъпили в прокуратурата за 2013г. в сравнение с предходната 2012г. и то 

е с около 3%, но броя на нерешените преписки в края на 2013г. е намален от 



23 

 

32 на 24 бро, което се явява и добър атестат на тенденцията за нерешени 

преписки в края на всяка календарна година.. 

1. Брой на преписките през 2012г. – 1149 - общ брой и по прокурори. 

От тях: 

Л. Владимиров - 155  бр.   

М. Стайкова – 254 бр. 

Т. Василева – 248 бр. 

В. Василев –  277 бр. 

Р. Тонева -  92 бр. 

Ал. Добрев – 123 бр.  

- Новообразувани – 1071 бр. 

- образувани в предходни периоди – 78 бр. 

Брой на преписките през  2013г.- 1134 общ брой и по прокурори. От 

тях: 

Л. Владимиров - 140 бр. 

М. Стайкова – 238 бр. 

Т. Василева – 248 бр. 

В. Василев – 264 бр. 

          Ал. Добрев – 244 бр.  

- Новообразувани - 1102; 

- образувани в предходни периоди – 32; 

 

Следва да се отбележи, че за проверявания период е налице 

относителна стабилност на показателите, като е налице занижаване на 

показателя относно образуваните от предходни години преписки, което 

налага извода, за по-голям приключени преписки от броя образувани. 

 

2. Решени за 2012г. – общо – 1117 бр., от новообразуваните и от 

образуваните в минал период, а също и по прокурори.  

 Л. Владимиров – 151 бр.  

 М. Стайкова – 251 бр. 

 Т. Василева – 247 бр. 

 В. Василев – 259 бр. 

 Ал. Добрев – 117 бр. 

 Р. Тонева -  92 бр.  

-от новообразуваните – 1039 бр. 

-от образуваните в минал период – 78 бр.  
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Решени за 2013г. – общо – 1067, от новообразуваните и от 

образуваните в минал период, а също и по прокурори.  

Л. Владимиров - 130 бр. 

М. Стайкова – 230 бр. 

Т. Василева – 234 бр. 

В. Василев – 242 бр. 

 Ал. Добрев – 231 бр.  

- от новообразуваните – 1035 бр. 

- от предходен период – 32 бр. 

 

 От тях за 2012г.: 

  2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство за 2012г. – общ брой – 590 бр.  

От тях:  

а/ обжалвани – 32 бр., общо от новообразуваните и от образуваните в 

минал период, а също и по прокурори.   

Л. Владимиров - 6 бр. 

М. Стайкова –4 бр. 

Т. Василева – 7 бр. 

В. Василев – 10 бр. 

Ал. Добрев – 3 бр. 

Р. Тонева – 2 бр. 

- от новообразуваните – 22 бр. 

          - от предходен период – 10 бр. 

От тях: 

потвърдени – общо – 23 бр., от новообразуваните и от образуваните в 

минал период, а също и по прокурори,  

Л. Владимиров -  4 бр. 

М. Стайкова – 3 бр. 

Т. Василева – 6 бр. 

В. Василев – 6 бр. 

Ал. Добрев – 2 бр. 

Р. Тонева – 2 бр.  

- от новообразуваните – 15 бр. 

- от предходен период – 8 бр. 

отменени – общо – 9 бр., от новообразуваните и от образуваните в 

минал период, а също и по прокурори. 

Л. Владимиров - 2 бр. 

М. Стайкова – 1 бр. 

Т. Василева – 1 бр. 



25 

 

В. Василев – 4 бр. 

Ал. Добрев – 1 бр. 

  - от новообразуваните – 7 бр. 

  - от предходен период – 2 бр. 

 

б/ необжалвани – 558 бр., от новообразуваните и от образуваните в 

минал период, а също и по прокурори.  

Л. Владимиров - 56 бр. 

М. Стайкова –114 бр. 

Т. Василева – 142 бр. 

В. Василев – 131 бр. 

Ал. Добрев – 72 бр. 

Р. Тонева – 43 бр. 

 - от новообразуваните – 507 бр. 

 - от предходен период – 51 бр. 

 2.2. Образувани досъдебни производства – общо 276 бр., от 

новообразуваните и от образуваните в минал период, а също и по прокурори.  

Л. Владимиров - 42 бр. 

М. Стайкова – 58 бр. 

Т. Василева – 61 бр. 

В. Василев – 61 бр. 

Ал. Добрев – 32 бр. 

 Р. Тонева - 22 бр. 

 - от новообразуваните  – 263 бр.   

 - от образуваните в минал период – 13 бр. 

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

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 89/10.03.2011 

г./ - общо - 180 бр. и по прокурори. 

Л. Владимиров -  25 бр. 

М. Стайкова – 60 бр. 

Т. Василева – 23 бр. 

В. Василев – 40 бр. 

Ал. Добрев –10 бр. 

Р. Тонева -  22 бр. 

Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

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

89/10.03.2011 г., в случаите на чл. 4 от същата. – 66 броя. 
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Решени съгласно чл.3/връщане на сигнала/информацията на подателя 

за допълване/ от Инструкцията за провеждане на предварителни проверки 

№И 89/10.03.2011 г./ - общо – 5 броя. 

 

 За 2013г.: 

  2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство – 642 - общ брой. От тях:  

а/ обжалвани – общо - 36 бр., от новообразуваните и от образуваните в 

минал период, а също и по прокурори.   

Л. Владимиров - 5 бр. 

М. Стайкова – 7 бр. 

Т. Василева – 11 бр. 

В. Василев – 7 бр. 

 Ал. Добрев – 6 бр.  

- от новообразуваните – 30 бр. 

 - от предходен период – 6 бр. 

От тях: 

потвърдени – общо – 21 бр., от новообразуваните и от образуваните в 

минал период, а също и по прокурори,  

Л. Владимиров - 4 бр. 

М. Стайкова – 4 бр. 

Т. Василева – 9 бр. 

В. Василев – 2 бр. 

Ал. Добрев – 2 бр. 

- от новообразуваните – 17 бр. 

- от предходен период – 4 бр. 

отменени – общо – 15 бр., от новообразуваните и от образуваните в 

минал период, а също и по прокурори. 

Л. Владимиров - 1 бр. 

М. Стайкова – 3 бр. 

Т. Василева – 2 бр. 

В. Василев – 5 бр. 

Ал. Добрев – 4 бр. 

 - от новообразуваните – 13 бр. 

 - от предходен период – 2 бр. 

б/ необжалвани – 606 бр., от новообразуваните и от образуваните в 

минал период, а също и по прокурори.  

Л. Владимиров - 59 бр. 

М. Стайкова –121 бр. 

Т. Василева – 138 бр. 
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В. Василев – 143 бр. 

Ал. Добрев – 145 бр. 

- от новообразуваните – 591 бр. 

 - от предходен период - 15 бр.  

 2.2. Образувани досъдебни производства - общо, от 

новообразуваните и от образуваните в минал период, а също и по прокурори-

общо 287 броя. 

Л. Владимиров - 41 бр. 

М. Стайкова – 58 бр. 

Т. Василева – 63 бр. 

В. Василев – 60 бр. 

Ал. Добрев – 65 бр. 

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

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 89/10.03.2011 

г./ - общо – 130 броя и по прокурори:  

Л. Владимиров - 24 бр. 

М. Стайкова – 41 бр. 

Т. Василева – 21 бр. 

В. Василев – 29 бр. 

Ал. Добрев – 15 бр. 

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

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

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

89/10.03.2011г., в случаите на чл. 4 от същата. – Общо – 7 броя. 

2.5.  Решени съгласно чл.3/връщане на сигнала/информацията на 

подателя за допълване/ от Инструкцията за провеждане на предварителни 

проверки №И 89/10.03.2011 г./ - общо – 1 брой.   

 

Гореизложното налага извода, че значителния брой необжалвани 

откази за образуване на досъдебно производство и малкия брой отменени 

откази за проверявания период е на базата мотивирани и обосновани правни 

изводи в постановленията, което води до законосъобразни постановени 

прокурорски актове. Същото се отнася и за постановленията които са 

били обжалвани и потвърдени. 

Разпределението между прокурорите относно натовареността е 

равномерно имайки предвид общия брой преписки.  
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3. Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция №И 

89/10.03.2011 г./ за 2012г. – общ брой – 243 бр. и по прокурори.  

Л. Владимиров -  25 бр. 

М. Стайкова – 39 бр. 

Т. Василева – 70 бр. 

В. Василев – 60 бр. 

Ал. Добрев – 27 бр. 

Р. Тонева -  22 бр. 

3.1. Брой преписки, върнати след извършена предварителна проверка 

/чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 89/10.03.2011 г./- 33 броя. 

                 

За 2013г. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция №И 

89/10.03.2011 г./ – общ брой и по прокурори - общо 257 броя. 

Л. Владимиров - 23 бр. 

М. Стайкова – 54 бр. 

Т. Василева – 54 бр. 

В. Василев – 73 бр. 

Ал. Добрев – 53 бр. 

Брой преписки, върнати след извършена предварителна проверка /чл.9, 

ал.3, т.2 от Инструкция №И 89/10.03.2011 г./- 47 броя. 

Липсват преписки, по които прокурорът лично е извършил 

предварителна проверка /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011 г.. 

  

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

 

Пр. пр. № 557/2013 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор Татяна 

Василева. Образувана по повод постъпила жалба на 13.04.2013 г. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 22.04.2013 г.  С 

постановление от 24.04.2013 г. по чл. 145, ал.3 от ЗСВ – срок за проверката 

до 31.05.2013 г. С писмо от 07.08.2013 г. е удължен срокът по проверката до 

30.08.2013 г.. Липсват данни по преписката, кога е изпратено 

постановлението за проверка в ОДМВР – Търговище. На 07.09.2013 г. 

същата е върната в РП – Търговище по компетентност. С постановление от 
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10.09.2013 г.  е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. Указано е препис на страната да се 

изпрати и че същото подлежи на обжалване. По преписката има данни, че 

същото е изпратено на страната. 

С жалба от 20.09.2013 г. чрез РП – Търговище е обжалвано 

постановлението на РП – Търговище. С писмо от същата дата преписката е 

изпратена в ОП – Търговище. С постановление от 09.12.2013 г. е потвърден 

отказът за образуване като преписката е върната на 13.12.2013 г. 

Пр. пр. № 143/2013 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор Мила 

Стайкова. Образувана по повод постъпила жалба на 16.08.2012 г. до ОДМВР 

– Търговище. Жалбата е препратена в РП – Търговище  - няма данни. Липсва 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Многократно е удължаван 

срокът на проверката /и от прокурор Добрев/. Върху писмо на ОДМВР – 

Търговище е положен печат с дата 31.07.2013 г, върху който е отразено 

наблюдаващ прокурор Стайкова. С постановление от 13.05. 2013 г.  е 

постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 

24, ал. 1 т.1 от НПК. Указано е препис на страната да се изпрати и че същото 

подлежи на обжалване. По преписката липсват данни, че същата е изпратена 

на страната. С жалба от 23.05.2013 г. чрез РП – Търговище е обжалвано 

постановлението на РП – Търговище. С писмо от същата дата преписката е 

изпратена в ОП – Търговище. С постановление от 25.06..2013 г. е отменен 

отказът за образуване. Със сигнал от 10.05.2013 г. на наблюдаващия 

прокурор е сигнализирана АП да се извърши служебна проверка. С 

постановление от  19.06.2013 г. на АП – Варна е отменено частично 

постановлението на ОП – Търговище. С постановление от 16.10.2013 г. е 

образувано ДП – Търговище. 

 

 По преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, 

няма и такъв за втория прокурор, който е удължил срока по проверката. 

Няма данни кога преписката е изпратена и получена в РП от ОДМВР при 

първоначалното й постъпване. 

 

Пр. пр. № 1276/2012 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор  

Любен Владимиров. Образувана по повод постъпила жалба до директора на 

ОДМВР – Разград на 15.05.2012 г.  С постановление та РП – Разград, 

постъпило в РП – Търговище на 30.10.2012 г. преписката е изпратена по 

компетентност. С протокол за избор на наблюдаващ прокурор 30. 10.2012 г. е 

определен наблюдаващ прокурор. С постановление от 12.11.2012 г.  е 

постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 

24, ал. 1 т.3 от НПК. Указано е препис на страната да се изпрати и че същото 



30 

 

подлежи на обжалване. По преписката липсват данни, че същата е изпратена 

на страната.  

Прави впечатление, че върху входящия печат се отразява датата на 

постъпване на материалите в РП – Търговище, наблюдаващия прокурор и 

датата, на която административният ръководител разпределя преписката 

на вече избрания на случаен принцип наблюдаващ прокурор. 

 

Пр. пр. № 1031/13 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор  

Добрев. Образувана по повод постъпила тъжба до РП – Търговище от 

26.07.2013 г. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

същата дата. На 11.09.2013 г. преписката е получена в РП след проверката в 

полицията.  С постановление от 09.10.2013 г. е постановен отказ да се 

образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. 

Указано е препис на страната да се изпрати и че същото подлежи на 

обжалване. По преписката липсват данни, че същата е изпратена на страната. 

На 22.10.2013 г. чрез РП – Търговище до ОП е обжалван отказът. На 

23.10.2013 г. Преписката е изпратена в ОП – Търговище. На 07.11.2013 г. е 

отменено постановлението за отказ на РП. Същият ден е върнато с писмо в 

РП – Търговище. На 06.12.2013 г. е възложена на Полицията допълнителна 

проверка. На 02.11.2014 г. преписката е получена в РП – Търговище от 

полицията. На 07.02.2014 г. е постановен отказ от образуване на ДП. 

Пр. пр. № 675/12 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор  Василев. 

Постъпила в РП – Търговище на 11.06.2012 г. по компетентност. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление 

от 06.07.2012 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. В обстоятелствената част на акта е 

отразено, че деянието следва да се квалифицира като малозначително по 

смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК, което е взаимноизключващо с основанието, на 

което е отказано образуването на ДП -  чл. 24, ал.1 т.1 от НПК.Следва 

прокурорите да бъдат прицизни при отразяване основанията за 

прекратяване на преписките. 

  Указано е препис на страната да се изпрати и че същото подлежи на 

обжалване. По преписката липсват данни, че същата е изпратена на страната. 

На 13.08.2012 г. чрез РП – Търговище до ОП е обжалван отказът. На 

14.08.2012 г. преписката е изпратена в ОП – Търговище. На 28.08.2012 г. е 

потвърдено  постановлението за отказ на РП - Търговище. На 30.08.2012 г. е 

върнато с писмо в РП – Търговище.  

Пр. пр. № 119/12 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор  Росица 

Тонева. Образувана по повод постъпила тъжба до РП – Търговище от 

30.01.2012 г. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 
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същата дата. На 07.05.2012 г. преписката е получена в РП след проверката в 

полицията.  С постановление от 23.05.2012 г. е постановен отказ да се 

образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. 

Указано е препис на страната да се изпрати и че същото подлежи на 

обжалване. По преписката липсват данни, че същата е изпратена на страната. 

На 05.06.2012 г. чрез РП – Търговище до ОП е обжалван отказът. На 

06.06.2012 г. преписката е изпратена в ОП – Търговище. На 08.06.2012 г. е 

потвърдено постановлението за отказ на РП - Търговище. На 11.06.2012 г. е 

върната с писмо в РП – Търговище. На 22.06.2012 г. преписката е изискана от 

ОП – Търговище за послужване като на 23.06.2012 г. е изпратена. С писмо от 

29.06.2012 г. АП – Варна по реда на чл. 200 НПК се е произнесла, че няма 

основание за отмяна на актовете на РП и ОП – Търговище. Преписката е 

върната в РП – Търговище на 24.09.2012 г. 

 

 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 2011 и 2012 г. в РП – 

Търговище се е извършвало съгласно действалото до март 2011 г. Указание 

281/2006 г. на Главния прокурор на Република България, а от март 2011г. 

съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.   

Преписките в Районна прокуратура – Търговище 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 ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Търговище по 

компетентност.  

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

ЗСВ. 

За  периода 2012 г. -  815 ДП, а за 2011 г. ТРП е наблюдавала 1755 ДП. 

Така съпоставени данните сочат на повишаване с 745 бр. ДП или 47.75 % в 
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обема на работа от 2012 г. и връщане на нивата на натовареност от  2011 г., 

когато в ТРП са работили 7  прокурори при 5 прокурори за 2013 година. 

През 2013г. прокурорите от ТРП са наблюдавали общо 1560 досъдебни 

производства /НП, БП и ДПОР/. 

От общо наблюдаваните 1560 ДП, 1546 бр. са разследвани от 

разследващ полицай, 13 бр. от следовател, което се равнява на около 1% 
от общия брой и 1 бр. разследвани от районен митнически инспектор. В 

периода няма производства, които да са разследвани изцяло от прокурор. 

Не се използват зъзможностите за възлагане разследването на 

делата на следовател, с оглед квалификация и опит.  

От общо наблюдаваните през отчетната година досъдебни 

производства 675 бр. са били новообразувани, което е 43.27 % от общия 

брой, от тях 287 бр. образувани от прокурор и 388 бр. образувани с първото 

действие на разследващия по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК. За  сравнение 

през 2012 г. новообразуваните производства са били 559 бр., т.е. отчетено е 

увеличение с 116 бр. или 17.19 %, а спрямо 2011 г. новообразувани са били 

624 бр. производства, което е с 7.6 %. Повече. 

Налице е увеличение на новообразуваните дела, като не са отчетени 

нарушения при започването им при условията на чл.212, ал.2 НПК или пък 

несвоевременно уведомяване на прокурора. 

През 2013г. са приключени 716 ДП, от които 532 новообразувани ДП. 

Всички наказателни производства са приключени в законоустановеният срок.  

От 1459 /от тях 707 ДП прекратени по давност/ разследвани по 

общия ред са били приключени в полицията общо 603 бр., от които в срок до 

два месеца са били приключени 383 или  63.52 % , до 6 м. 174 ДП или 28.86% 

и 46 в срок над 6 м. или 7.63%. 

  

Тези данни сочат на добра срочност при разследванията по делата, 

като специално следва да се отбележи, че тези 7.63% ДП приключили над 6 

м. са дела с фактическа и правна сложност, дела с проблеми с намирането 

на експерти и изготвянето на експертизи, както и с елементи на 

международно правно сътрудничество. 

 

Приключилите досъдебни производства се структурират, както следва:  

- досъдебни производства разследвани по общия ред -  603  - 84.22 %; 

- бързи производства – 94 или 13.13%  

- незабавни производства - 19  или 2.65 %. 

Приключилите досъдебни производства са се увеличили с 20.67%  

спрямо 2012г., които са 568 и с  3.07%  по-малко от тези  през 2011г., като 

техния брой е 694. 
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Неприключени наказателни производства. 

В края на 2013 г. неприключени са 143 досъдебни производства, 

водени по общия ред, разследванията по които са били в рамките на 

законоустановения 2-месечен срок - 81 от тях, до 6м.  - 33 ДП и над 6 м. - 29 

ДП.  

За сравнение  края на 2012 г. са останали неприключени общо 136 

досъдебни производства водени по общия ред, разследванията по 75 от 

които са били в рамките на законоустановения 2 - месечен срок,  по 40 – в 

срок до 6 месеца и в срока удължен от административния ръководител на 

горестоящата прокуратура са били 21, а за 2011 г. в края са били останали 

неприключени общо 105 досъдебни производства водени по общия ред, от 

които в срок до 2 месеца са били 59 производства, до 6 месеца са били 5 

производства и в срока удължен от административния ръководител на 

горестоящата прокуратура са били 41. 

Неприключени бързи производства в края на отчетния период е 1 бр., 

но в законния срок на разследване.  

 

Спрени досъдебни производства. 

 

През 2013 г. наблюдаващите прокурори в ТРП са спрели 242 ДП, от тях 

32 срещу известен извършител. За съпоставка през 2012 г.  в ТРП са били 

спрени 182 досъдебни производства, от които 23 срещу известен 

извършител, а през 2011 г. спрените ДП са били 253 бр. , от които 18 бр. 

срещу известен извършител.  

 

Прекратени общо досъдебни производства от прокурор. 

 

През 2013 г. са прекратени общо 867 ДП, като основния дял заемат 

прекратените по давност. За сравнение през 2012 г. са прекратени общо 212 

досъдебни производства, като - 78 ДП са прекратени по давност, а за 2011 г. 

– 1060 бр., като 920 ДП са прекратени по давност. Предвид направеното 

уточнение през 2013 г. и 2011 г. отново се забелязва увеличение на броя 

прекратени производства в сравнение с 2012г.  

Всички прокурорските актове са били добре обосновани, като само 1 от 

тях е бил отменен от по-горестоящ прокурор (чл.243, ал.9 НПК). 

Съотношението между общо решените от прокурор ДП спрямо общо 

наблюдаваните ДП е 89.29 %.  
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Структурно те се разпределят, както следва : 

264 ДП внесени в съда или  18.95% от общо решените; 

867 ДП  прекратени или 62.31 % от решените; 

242 ДП спрени или 17.37% от решените; 

20 ДП изпратени по компетентност или 1.44% от решените. 

 

Предвид гореизложеното следва да се отбележи, че високият 

процент прекратени дела /62,31%/ е резултат от не прецизирането на 

основанията за образуване на досъдебни производства, което води и до 

прекратяването им. 

 
 

На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр. пр. № 1184/2013 г. по описа на РП – Търговище, ДП  № 

800/2013г. по описа на РУП – Търговище, с наблюдаващ прокурор В. 

Василев. Получено в РП – Търговище на 21.10.2013 г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 28.10.2013 г. НП е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1 т.9 от НПК. Указано е да се изпрати на страната, както 

и че същото подлежи на обжалване пред РС – Търговище в 7 дневен срок. 

Приложена е разписка, с която се удостоверява, че постановлението е 

получено и датата на получаването му. Също така е приложено и копие от 

писмо, в което е отразено, че постановлението е изпратено до ОП-СО– 

Търговище за въвеждане в информационната система. 

 

 Прави впечатление, че в актовете на прокурорите от РП – 

Търговище се изписва, както номерът на преписката, така и номерът на 

ДП по съответното РУП, което улеснява проследяване движението на 

досъдебното производство.  

 

Пр. пр. № 738/2011 г. по описа на РП – Търговище, ДП  № 

484/2011г. по описа на РУП – Търговище, с наблюдаващ прокурор М. 

Стайкова. Получено в РП – Търговище на 20.08.2013 г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 28.08.2013 г. НП е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК.. Указано е да се изпрати на страната, както 

и че същото подлежи на обжалване пред РС – Търговище в 7 дневен срок. 

Приложени са обратни разписки, с която се удостоверява, че 

постановлението е получено и датата на получаването му. Също така е 
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приложено и копие от писмо, в което е отразено, че постановлението е 

изпратено до ОП-СО – Търговище за въвеждане в информационната система. 

Пр. пр. № 217/2012 г. по описа на РП – Търговище, ДП  № 

115/2012г. по описа на РУП – Търговище, с наблюдаващ прокурор Р. 

тонева. Получено в РП – Търговище на 18.04.2012 г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 17.05.2012 г. НП е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1 т.9 от НПК. Указано е да се изпрати на страната, както 

и че същото подлежи на обжалване пред РС – Търговище в 7 дневен срок. 

Приложени са обратни разписки, с която се удостоверява, че 

постановлението е получено и датата на получаването му. Също така е 

приложено и копие от писмо, в което е отразено, че постановлението е 

изпратено до ОП-СО – Търговище за въвеждане в информационната система. 

Пр. пр. № 1238/2012 г. по описа на РП – Търговище, ДП  № 

892/2012г. по описа на РУП – Търговище, с наблюдаващ прокурор – 

Добрев. Получено в РП – Търговище на 07.02.2013 г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 04.03.2013 г. НП е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. Указано е да се изпрати на страната, както 

и че същото подлежи на обжалване пред РС – Търговище в 7 дневен срок. 

Приложена е разписка, с която се удостоверява, че постановлението е 

изпратено, както и обратна разписка. Също така е приложено и копие от 

писмо, в което е отразено, че постановлението е изпратено до ОП-СО – 

Търговище за въвеждане в информационната система. 

С постановление от 19.11.2013 г. на ОП – Търговище е отменено 

постановлението за прекратяване на РП – Търговище. С постановление от 

21.02.2014 г. ДП е спряно. Има данни, че постановлението е изпратено на 

страните. Прокурор Добрев. 

Пр. пр. № 909/2011 г. по описа на РП – Търговище, ДП  №1071 

/2011г. по описа на РУП – Търговище, с наблюдаващ прокурор 

Владимиров. Получено в РП – Търговище на 30.07.2012 г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 25.09.2012 г. НП е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. Указано е да се изпрати на страната, както 

и че същото подлежи на обжалване пред РС – Търговище в 7 дневен срок. 

Приложена е разписка, с която се удостоверява, че постановлението е 

получено. Обжалвано е постановлението за прекратяване на РП – 

Търговище. С определение № 292/21.10.2012 г. постановлението за 

прекратяване е отменено.. Получено на 23.01.2013 г. в РП – Търговище с 

мнение за предаване обвиняемия на съд. На 21.02.2013 г. НП е прекратено. 

Страните са уведомени и има карта. 
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 По наблюдателните материали се установява, че се съдържат писма 

от разследващия орган за изпращане на ДП за доклад на същите на 

основание чл. 219 НПК преди привличането на обвимняемия. 

 

Пр. пр. № 1262/2011 г. по описа на РП – Търговище, ДП  

№941/2011г. по описа на РУП – Търговище. Получено в РП – Търговище 

на 26.01.2012 г. с мнение за прекратяване. Прокурор Василев. С 

постановление от 01.02.2012 г. НП е прекратено на основание чл. 24, ал.1 т.1 

от НПК. Указано е да се изпрати на страните, както и че същото подлежи на 

обжалване пред РС – Търговище в 7 дневен срок. Приложена е разписка, с 

която се удостоверява, че постановлението е получено. Обжалвано е 

постановлението за прекратяване на РП – Търговище. С определение № от 

13.02.2012 г. на РС – Търговище постановлението за прекратяване е 

потвърдено.  

Пр. пр. № 523 /2012 г. по описа на РП – Търговище, ДП  № 

365/2011г. по описа на РУП – Търговище с наблюдаващ прокурор 

Стайкова. Получено в РП – Търговище на – няма данни - с мнение за 

прекратяване. С постановление от 10.09.2012 г. НП е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. Указано е да се изпрати на страната, както 

и че същото подлежи на обжалване пред РС – Търговище в 7 дневен срок. 

Приложена е разписка, с която се удостоверява, че постановлението е 

получено. Обжалвано е постановлението за прекратяване на РП – Търговище 

и преписката заедно с жалбата е изпратена на 28.09.2012 г. С определение № 

284/04.10.2012 г. постановлението за прекратяване е отменено..  

Пр. пр. № 473/2012 г. по описа на РП – Търговище, ДП  № 

344/2012г. по описа на РУП – Търговище, с наблюдаващ прокурор  Татяна 

Василева. Получено в РП – Търговище на 27.06.2012 г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 28.06.2012 г. НП е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. Указано е да се изпрати на страната, както 

и че същото подлежи на обжалване пред РС – Търговище в 7 дневен срок. 

Приложена е разписка, с която се удостоверява, че постановлението е 

получено. Обжалвано е постановлението за прекратяване на РП – Търговище 

на 06.07.2012 г. и преписката заедно с жалбата е изпратена на 09.07. 2012 г. в 

РС – Търговище. С определение от 16.07.2012 г. постановлението за 

прекратяване е потвърдено.. 

Пр. пр. № 1528/2012 г. по описа на РП – Търговище, ДП  № 

1103/2013г. по описа на РУП – Търговище, с наблюдаващ прокурор  

Стайкова. Получено в РП – Търговище на 26.04.2013 г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 27.05.2013 г. НП е прекратено на 

основание чл. 243, ал.1 т.2 от НПК. Указано е да се изпрати на страната, 
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както и че същото подлежи на обжалване пред РС – Търговище в 7 дневен 

срок. Приложена е разписка, с която се удостоверява, че постановлението е 

получено. Обжалвано е постановлението за прекратяване на РП – Търговище 

на 05.06.2013 г. и преписката заедно с жалбата е изпратена на 10.06. 2013 г. в 

РС – Търговище. С определение от 12.06.2013 г. постановлението за 

прекратяване е отменено.. На 17.06.2013 г. определението е протестирано 

чрез РС до ОС – Търговище. На 02.07.2013 г. ОС с определение отменя 

определението на ТРС и потвърждава постановлението за прекратяване. 

 

Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано: 

 

Пр. пр. № 1557/2011 г. по описа на РП – Търговище, ДП № 155/2011 

г. по описа на ОДМВР - Търговище. Прокурор – Стайкова. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

15.02.2011 г. С постановление от 21.06.2012 г. наказателното производство е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК.  Копие е изпратено на страна 

и е указано възможността за обжалване пред РС – Търговище. Приложено е 

писмо от 27.06.2012 г. до ОДМВР – Търговище, в което е указано на всеки 3 

месеца да се уведомява РП – Търговище дали  са отпаднали основанията за 

спиране. На 08.01.2013 г. е изготвено и изпратено същото писмо, като е 

приложен и отговор на МВР за резултатите от издирването. На 17.01.2014 г. 

е постъпило предложение от ОДМВР в РП – Търговище с искане за 

възобновяване. С постановление от 17.01.2014 г. делото е възобновено, като 

е направено искане до административен ръководител на РП – Търговище по 

реда на чл. 234, ал.3 пр. 1 от НПК. Обстоятелствената част на 

постановлението за възобновяване съдържа продължителността на 

разследване и основанието за изготвянето на искането за продължаване, 

считано от датата на възобновяване. Същият е удължен с 2 месеца от РП.   

 

Съгласно чл. 244, ал. 8 НПК в случая  се констатира, че не е спазено 

изискването на същата, а именно - в случаите по ал. 1, т.3 НП се спира за 

срок не повече 1 година. 

 

Пр. пр. № 756/2012 г. по описа на РП – Търговище, ДП № 703/2012 

г. по описа на РУП - Търговище. Прокурор – Владимиров. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

20.07.2012 г. С постановление от 31.10.2012 г. наказателното производство е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК.  Копие  не е указано  

изпратено на страната, нито на РУП – Търговище. В обстоятелствената част е 
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изложено, че лицето, срещу което е образувано НП, е обявено за ОДИ, без да 

е цитиран номерът на телеграмата. По делото е приложено предложение за 

възобновяване на ДП от разследващия орган като няма данни кога е 

постъпило в РП – Търговище. Същото е изведено от РУП – Търговище с дата 

02.11.20112 г. С постановление от 02.11.2012 г. делото е възобновено. В 

обстоятелствената част е мотивирана необходимостта от удължаване на 

срока, тъй като първоначалният двумесечен срок е изтекъл. Същият е 

удължен в цитираното постановление, и е указано делото да се върне в РУП 

– Търговище за продължаване на разследването. С постановление от 

14.01.2013 г. делото отново е спряно на същото основание. Изпратено е 

писмо до РУП – Търговище с указание на всеки 3 месеца РП да се уведомява 

дали са отпаднали основанията за спиране. На 07.02.2014 г. е изготвено 

същото писмо. По второто има отговор от РУП – Търговище.   

 

 След изготвяне на бланкетни писма с искане за уведомяване на РП – 

Търговище на всеки 3 месеца за отпадане основанията за спиране на 

производството, по повечето няма отговор от съответното РУП за 

предприетите действия с оглед отпадане основанията за спиране. 

Контролът на прокурора се свежда на практика само до изготвянето на 

писмото, което налага извода за пасивност от страна на наблюдаващите 

прокурори. 

 

Пр. пр. № 717/2012 г. по описа на РП – Търговище, ДП № 492/2012 

г. по описа на РУП - Търговище. Прокурор – Добрев. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител. С постановление от 

03.10.2012 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, 

т. 1 от НПК.  Копие е изпратено на РУП – Търговище и на ОП – СО – за 

въвеждане в информационната система. На 15.10.12 г. е получено в РП – 

Търговище предложение за възобновяване. Същият ден е възобновено НП.  

Административният ръководител е удължил срока за разследване считано от 

15.10.2012 г. с 1 месец. На 22.10.2012 г. е изпратено с мнение за съд в РП – 

Търговище. С постановление от 26.10.2012 г. делото е внесено в РС – 

Търговище по чл. 78а от НК. С решение № 717/15.11.2012 г. РС – Търговище 

е наложил глоба. 

Пр. пр. № 81/2012 г. по описа на РП – Търговище, ДП № 54/2012 г. 

по описа на РУП - Търговище. Прокурор – Василева. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител на 23.0.1.2012 г. С 

постановление от 27.03.2012 г. наказателното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК. Отразено е, че ДП следва да остане на 

съхранение от РП – Търговище. В обстоятелствената част е  изложено, че 
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лицето, срещу което е образувано НП, е обявено за ОДИ, без да е цитиран 

номерът на телеграмата. От същата дата е изготвено писмо до РУП  

Търговище прокуратурата да се уведомява на 3 месеца дали са отпаднали 

основанията за спиране на НП. Има получен отговор на 30.03.2012 г.,  който 

е единствен. На 04.07.2012 г. е постъпило предложение в РП – Търговище от 

разследващия орган с искане за възобновяване. С постановление от същата 

дата РП – Търговище възобновява НП,  в което не е посочен остатъчния срок 

за разследване. С искане от същата дата е направено предложение до АР на 

РП  за удължаване на срока по разследването. ДП е внесено в РС – 

Търговище на 03.09.2012 г. по реда на чл. 78а от НК. 

Проверени бяха и следните ДП, образувани и спрени срещу НИ: пр. пр. 

№ 420/2012 г., ДП № 252/2012 г. – прокурор Тонева; пр.пр. № 258/2012 г., 

ДП № 137/2012 г. – прокурор Василева; пр.пр. № 627/2012 г., ДП № 112/2012 

г. – прокурор Стайкова; пр.пр. № 951/2012 г. ДП № 674/12 г. – прокурор 

Добрев; пр.пр. 3/2013 г., ДП № 1104/2013 г. – прокурор Владимиров; пр.пр. 

№ 485/2013 эг., ДП 0 317/2013 г. – прокурор Василева;  пр. пр. № 446/2012 г., 

ДП № 276/2012 г. – прокурор Владимиров; пр. пр. № 387/2012 г. ДП № 

241/2012 г. – прокурор Василев; пр.пр. № 980/2013 г., ДП №657/2013 г. – 

прокурор Василев.  

 В постановленията за спиране е отбелязано, че  препис следва да се 

изпрати на заинтересованите лица, като се прилагат обратни разписки; 

указано е, че постановлението подлежи на обжалване пред РС в 7-дневен 

срок; разпоредено е преписката да се изпрати в РУП за продължаване на 

издирването на извършителя. Изпраща се писмо с препис от 

постановлението за спиране и на ОП-СО за ЦИССС. Към преписките са 

приложени карти от системата.  

Липсват данни да са изисквани справки от полицията относно 

изготвени планове п о издирването на извършителя, проведените до 

момента действия в тази насока, като на практика след постановлението 

за спиране, което в случаите е около 2 години няма никакво движение по 

преписките. Липсата на процесуална активност от страна на прокурорите 

води до обективна невъзможност за разкриване на извършителя. 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 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 
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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.  

Произнасянията на прокурорите са в законоустановения срок. 

Установи се, че досъдебните производства срещу известен извършител се 

спират при наличие на предвидените в НПК основания.  

В постановленията за спиране на наказателното производство в 

повечето случаи  не се указва на всяко тримесечие да се изпраща 

информация относно резултата от проведеното издирване на 

съответното лице. 

Не се установи наблюдаващите прокурори да изискват информация 

от органите на МВР за резултатите от проведените оперативно – 

издирвателни мероприятия.  

По спрените досъдебни производства не се изготвя и прилага 

календарно-оперативен план.  

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок, след което същите  се 

изпращат на органите на МВР за продължаване издирването на 

неустановения извършител на престъплението.  

Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - Търгвище  

в своите искания стриктно спазват процедурата по удължаване на срока за 

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

прокурор на Република България. 

 

 

 

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

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2012 г. прокурорите в ТРП са решили съобразно правомощията си 

по чл. 242, ал.1 НПК общо 646 ДП, през 2011 г. те са били 699 ДП и 920 т.нар. 
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стари дела, прекратени по давност или общо 1619 ДП, а през 2010 г. общо 

1702 ДП.  

По 632 ДП или 98 % произнасянето на прокурора е извършено 

съобразно разпоредбата на чл. 242, ал.3 НПК, т.е. м 1 м. срок. Посочените 

цифри сочат на това, че прокурорите в ТРП спазват срочността при решаване 

на делата и подобряване на работата в този показател.  

През 2012 г. ТРП е внесла в Търговищкия районен съд общо 240 акта, 

от които 63 /26,25%/ обвинителни акта, 128 /53,33%/ предложения за 

споразумения и 49/20,42%/ предложения за освобождаване от наказателна 

отговорност по реда на чл.78а от НК / фиг.6/.  

Внесените прокурорски актове в съда съставлява 29,45% от броя на 

наблюдаваните и 37,15 % от броя на решените през годината досъдебни 

производства. 

През  2013 г. ТРП е внесла в Търговищкия РС общо 276 прокурорски 

акта, от които 91 или 33% обвинителни акта, 148 или 54% предложения за 

споразумения и 37 или 13% предложения за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от 

НК.  

Отчетено е увеличение от 10 % на внесените в съда прокурорски 

актове спрямо 2012г. 

През 2013г. от съда са върнати на ТРП 11 от внесените с прокурорски 

актове досъдебни производства /5 обвинителни акта, 4 споразумения и 2 

постановления за освобождаване от наказателна отговорност/, като тази 

бройка е съобразно указанията за попълване на годишни таблици, според 

които, ако делото е връщано няколко пъти през отчетния период се отчита 

като върнато един път, което е 4 на сто от общо внесените. Налице е 

увеличаване на върнатите актове спрямо предходният отчетен период, когато 

са били върнати 9 от внесените прокурорски актове.  

През 2013 г. са постановени 1 оправдателна присъда и  1 решение по 

внесените от ТРП актове, които не са влезли в сила, тъй като са били 

протестирани, което е 0,36 на сто от общия брой на внесените в съда 

прокурорски актове. Влезли в сила са 2 оправдателни решения по НАХД 

дела, които са постановени в предходен период - през 2012г., по които са 

оправдани общо 2 лица  или 0,68 на сто от общия брой на предадените на 

съд.  

 

 

 

 



42 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, които са внесени в РС –

Търговище  внесени обвинителни актове през 2012 г. и 2013 г.: 

 

ПД № 80/2013 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор М. 

Стайкова. На 25.10.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Търговище. На 05.11.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС – 

Търговище.  

ПД № 63/2013 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор Л. 

Владимиров. На 07.08.2013 г. досъдебното производство е получено в 

Районна прокуратура – Търговище с мнение за прекратяване./?/ На 

09.09.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС – Търговище.  

ПД № 4/2012 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор Тонева. На 

03.01.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Търговище с мнение за съд.  На 11.01.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС – 

Търговище. Приложено е разпореждане на съда за насрочване на делото, но 

липсва актът на съда. 

ПД № 66/2012 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор Добрев. На 

01.11.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Търговище с мнение за съд.  На 04.12.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС – 

Търговище. Приложено е копие от присъда и мотивите. 

ПД № 69/2013 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор Добрев. На 

23.08.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Търговище с мнение за съд.  На 19.09.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС – 

Търговище. По преписката е приложено разпореждане за насрочване на 

делото в съдебно заседание от 20.09.2013 г. Към материалите е приложено и 

споразумение от 03.10.2013 г. Няма данни за акта на съда. 

 

ПД № 26/2012 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор Василев. На 

23.04.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Търговище с мнение за съд.  На 02.05.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС – 

Търговище. Приложено е разпореждане за насрочване на делото. Не е 

приложено е копие от присъда, но е приложена въззивна жалба. 

ПД № 64/2013 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор Василева. 

На 26.08.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Търговище с мнение за съд.  Постановено е частично 

прекратяване на НП на 27.08.2013 г. На 10.09.2013 г. е внесен обвинителен 

акт в РС – Търговище. 

 

 По наблюдателните преписки се съдържат както копия от разпити 

на свидетели, постановления за привличане на обвиняем,така и копия от 
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постановленията на наблюдаващия прокурор и данни за движението на 

препипската.  

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.  

Прави впечатление, че по част от делата се внася ОА, като още на 

първото заседание се изготвя споразумение по реда на чл. 384 НПК, което 

изкуствено завишава броя на внесените обвинителни актове. 

Прокурорските актове са мотивирани, законосъобразни и обосновани, 

което обосновава и нищожният брой върнати от съда дела, както и 

постановяването само на 1 оправдателна присъда през целия проверяван 

период. 

 

 

 

На случаен принцип бяха проверени Внесените в съда споразумения 

по чл. 381 от НПК: 

 

Пр. пр. № 169/2013  г. по описа на РП – Търговище. Прокурор М. 

Стайкова. Делото е получено в Районна прокуратура – Търговище на 

11.04.2013 г. На 18.04.2013 г. е внесено в съда споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК. Не се прилага протокол от съдебно 

заседание за одобрение споразумението. 

Пр. пр. № 1368/2013  г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Владимиров. Делото е получено в Районна прокуратура – Търговище на 

22.10.2013 г. На 24.10.2013 г. е внесено в съда споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК. Не се прилага протокол от съдебно 

заседание за одобрение споразумението. 

Пр. пр. № 1308/2011  г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Тонева. Делото е получено в Районна прокуратура – Търговище на 

28.11.2011 г. На 13.01.2012 г. е внесено в съда споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК. Не се прилага протокол от съдебно 

заседание за одобрение споразумението. 

Пр. пр. № 1518/2012  г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Добрев. Приложен е протокол за случайно разпределение. Делото е получено 

в Районна прокуратура – Търговище на 28.12.2012 г. На същия ден е внесено 

в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК. Не се 

прилага протокол от съдебно заседание за одобрение споразумението. 

Пр. пр. № 592/2012  г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Василев. Приложен е протокол за случайно разпределение. Делото е 
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получено в Районна прокуратура – Търговище на 16.11.2012 г. На 10.12.2012 

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

НПК. Не се прилага протокол от съдебно заседание за одобрение 

споразумението. 

Пр. пр. № 887/2013  г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Василева. Приложен е протокол за случайно разпределение. Делото е 

получено в Районна прокуратура – Търговище на 27.06.2013 г. На 28.06.2013 

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

НПК. Не се прилага протокол от съдебно заседание за одобрение 

споразумението. 

 

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. 

Не по всички споразумения се прилага копие от протокола от 

съдебното заседание. 

 

 

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: чл. 78а НК 

 

Пр. пр. № 1483/2011 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор М. 

Стайкова. Получено в РП – Търговище на 15.10.2013 г. На 01.11.2013 г. е 

внесено в съда. Към преписката се прилага протокол за случайно 

разпределение. На 10.12.2013 г.. е постановено решение, което е приложено 

към пр.пр. 

Пр. пр. № 1286/2013 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Владимиров. Получено в РП – Търговище на 03.10.2013 г. На 04.10.2013 г. е 

внесено в съда. Към преписката се прилага протокол за случайно 

разпределение. Няма данни кога е постановено решение.  

Пр. пр. № 1391/2011 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Владимиров. Получено в РП – Търговище на 11.01.2012 г. На 27.02. 2012 г. е 

внесено в съда. Няма данни кога е постановено решение.  

Пр. пр. № 1501/2013 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Добрев. Получено в РП – Търговище на 20.12.2012 г. Същият ден е внесено в 

съда. Към преписката се прилага протокол за случайно разпределение. Няма 

данни кога е постановено решение.  

Пр. пр. № 270/2012 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Василев. Получено в РП – Търговище на 10.04.2012 г. с мнение за 
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прекратяване. На следващия ден е внесено в съда. Към преписката се 

прилага протокол за случайно разпределение. Приложено е копие от 

решение на РС от 02.05.2012 г.  

Пр. пр. № 357/2013 г. по описа на РП – Търговище. Прокурор 

Ваасилева. Получено в РП – Търговище на 10.06.2013 г. На 11.06.2013 г. е 

внесено в съда. Към преписката се прилага протокол за случайно 

разпределение. Няма данни за акта на съда.  

 

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. 

Констатирано бе, че се прилагат протоколите за случайното 

разпределение. 

По всички преписки са приложени карти за състоянието на НП, 

както и карта за ЦИССС. 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 

 

 

Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През  2013г. в ТРП са били получени за изпълнение 173 присъди, 

определения по споразумения и решения, с които са били наложени общо 

213 различни наказания.  

От наложените 213 наказания, получени за изпълнение през 2013 г.:  

- 57 или 33%  са „Лишаване от свобода”. В сравнение с  2012 г. те са 

били 47 или 26,55%.  

- 68 /39%/ са получените за изпълнение наказания “Лишаване от право” 

по чл. 37, ал.1, т.6-10 НК. В сравнение през 2012 г. тези наказания са били 53 

/29,94%/. от получените за изпълнение наказания “Лишаване от право” по чл. 

37, ал.1, т.6-10 от НК. 

- 82 /47%/ са наказания „Пробация”. В сравнение през 2012 г. те са 73 

/41,24%/ от получените за изпълнение наказания „Пробация”. 

- 6 /3 %/ са наказания  “Обществено порицание. В сравнение с 2012 г. 

те са  4 /2,26 %/. 
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От получените 173 присъди за изпълнение са били изпратени 171 

присъди, а 2 присъди не са били изпратени, тъй като са постъпили в ТРП в 

последният работен ден на годината.  

По повод изпълнението на влезлите в сила присъди „Лишаване от 

свобода” в ТРП е създадена организация за осъществяване на постоянен 

надзор за законност по изпълнението им. Периодично се правят запитвания 

до РУ на МВР - Търговище за мероприятията, които се провеждат за 

издирването на лицата с влезли в сила присъди „Лишаване от свобода”.  

 През отчетната година няма случай на отлагане започването на 

изтърпяването на наложено наказание по влязла в сила присъда и на 

надлежаване на осъдени лица над срока на наложеното с присъдата 

наказание „Лишаване от свобода”.  

 През 2013 г. са приведени в изпълнение присъди, определения по 

споразумения и решения  срещу 161 лица с 179 наказания, както следва: 

- 54 /30%/ “Лишаване от свобода”. В сравнение през 2012 г. те са били 

47/26,55%/,  приведените наказания “Лишаване от свобода” са 59 /25,88 %/.  

 - 51 /28%/ са приведените наказания “Лишаване от права” по чл. 37, 

ал.1, т. 6-10 от НК. През 2012 г. те са били 53 /29,94%/. 

- 71 /40%/ са наказания  „Пробация” от общо приведените наказания за 

2012 година. В сравнение през 2012 г. те са 73 /41,24%/ приведените 

наказания „Пробация” са 97 /42,54%/.  

- 3 /2%/  от приведените наказания са “Обществено порицание”. През 

2012 г.  са били 4 /2,26%/ приведените наказания “Обществено порицание” са 

били 5 /2,19%/.   

Внесените предложения по чл. 306 НПК са общо 11. 

Незадържаните лица по присъди с наказание „Лишаване от свобода” са 

10, като спрямо 6 от тези лица са били издадени ЕЗА, а за останалите 4 

продължават издирвателните действия от органите на полицията. 

 

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Пр. № 33/2012 г. по описа на РП – Търговище. С определение  № 

20/2012 г. е одобрено споразумение, съгласно което са наложени 

пробационни мерки за срок от 6 месеца. Препис от определението е 

изпратено на 02.03.2012 г. на РП – Търговище. На 07.03.2012 г. препис от 

определението е изпратено за изпълнение на началника на пробационна 

служба  - Търговище. На 13.03.2012 г. РП е уведомена, че е приведено в 
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изпълнение наказанието. РП – Търговище на 19.03.2012 г. е уведомила РС – 

Търговище за същото. 

Пр. № 116/2013 г. по описа на РП – Търговище. С определение  от 

26.07.2013 г. е одобрено споразумение, съгласно което е наложена наказание 

„лишаване от свобода” за срок от 7 месеца. Препис от определението е 

получен на 31.07.2013 г. на РП – Търговище. На 01.08.2013 г. препис от 

определението е изпратено за изпълнение на началника на затвора в гр. 

Плевен. На 05.08.2013 г. РП е уведомена, че е приведено в изпълнение 

наказанието. РП – Търговище на 16.08.2013 г. е уведомила РС – Търговище 

за същото. На 24.02.2014 г. РП е уведомила РС – Търговище за 

изтърпяването на наказанието. 

Пр. № 193/2013 г. по описа на РП – Търговище. С определение  от 

13.12.2013 г. е одобрено споразумение, съгласно което е наложена наказание 

„лишаване от свобода” за срок от 3 месеца. Препис от определението е 

получен на 16.12.2013 г. на РП – Търговище. На 18.12.2013 г. препис от 

определението е изпратено за изпълнение на началника на затвора в гр. 

Плевен. На 28.01.2014 г. РП е уведомена, че е приведено в изпълнение 

наказанието. РП – Търговище на 06.02.2014 г. е уведомила РС – Търговище 

за същото.  

Пр. № 141/2012 г. по описа на РП – Търговище. С присъда № 39/2012 

г., изпратена за изпълнение в РП – Търговище на 01.11.2012 г., е наложено 

наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 3 месеца. Препис от 

определението е получен на 02.11.2012 г. на РП – Търговище. На същия ден 

препис от присъдата е изпратен за изпълнение на началника на затвора в гр. 

Плевен. На 07.11.2012 г. РП – Търговище е уведомена, че с телеграма от 

същия ден лицето е обявено за ОДИ. На 15.11.2012 г. РП – Търговище е 

изпратила до Дирекция МОС – МВР – София  с копие до ВКП – отдел 

Международно-правно сътрудничество ЕЗА за издирването и задържането на 

лицето. С молба, след задържане на лицето своевременно да се уведомят за 

адреса на компетентния орган по изпълнение на ЕЗА. На 10.12.2012 г. от 

МВР – Дирекция Международно оперативно сътрудничество е изпратена 

информация относно ЕЗА за българския гражданин Д.Д. – същият е 

задържан при проверка в Германия на 07.12.2012 г. На 15.02.2013 г. с писмо 

на МВР отдел МОПС – е указано, че съгласно постановление на ВКП от 

13.02.2013 г. Д.Д. е настанен в Затвора Плевен. 

 

 Присъдните преписки се водят по номера на прокурорската преписка. 

 Не е обособена самостоятелна група и се обработват единствено от 

административния ръководител - прокурор Владимиров, без това да се 
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отразява в натоварването на същия В тази насока следва да се обособи 

самостоятелна група за изпълнение на присъдите.. 

 Следва да отбележи, че присъдите се изпълняват в срок, като 

движението между институциите е оптимизирано максимално като срок. 

 

 

 

Гражданско-съдебен надзор. 

 

През отчетната 2013 г., както и през отчетните 2012 г. работата по 

гражданско-съдебния надзор представлява малка част от общия обем на 

свършената работа. Усилията на прокурорите от ТРП са били насочени най-

вече в следствения и съдебния надзори. През отчетната 2013 г. няма 

предявени граждански искове от прокурори при ТРП, както не е имало  през 

2012г.  

  

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците в РП - Търговище се водят 

редовно и прегледно. Като цяло отговарят на изискванията на Правилника 

за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България /ПОДАПРБ/ и съответните указания на Върховна 

касационна  прокуратура. Не се констатират случаи на непълни  

отбелязвания. 

Липсват данни за извършени проверки по някои от книгите и 

регистрите от административния ръководител. 

Календарните години не са приключвали по надлежния ред- последен 

вх. номер, подпис на административния ръководител, печат на 

прокуратурата, като не са дава възможност за дописване в дневниците. 

В РП – Търговище 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 



49 

 

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

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

съответните групи.  

Преписките в Районна прокуратура – Търговище 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 ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Търговище по 

компетентност.  

Произнасянията на прокурорите са в законоустановения срок. 

Установи се, че досъдебните производства срещу известен извършител се 

спират при наличие на предвидените в НПК основания.  

В постановленията за спиране на наказателното производство в 

повечето случаи  не се указва на всяко тримесечие да се изпраща 

информация относно резултата от проведеното издирване на 

съответното лице. 

Не се установи наблюдаващите прокурори да изискват информация от 

органите на МВР за резултатите от проведените оперативно – 

издирвателни мероприятия. По спрените досъдебни производства не се 

изготвя и прилага календарно-оперативен план. Няма изготвени 

напомнителни писма от страна на прокуратурата към разследващите 

органи. 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 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. 
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Във връзка с  гореизложеното следва да се направи преценка на делата 

с продължителност на разследване над пет години с оглед възможността 

за тяхното  приключване.  

Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - 

Търговище  в своите искания стриктно спазват процедурата по 

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

15.06.2010 г. на Главния прокурор на Република България. 

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок, след което същите  се 

изпращат на органите на МВР за продължаване издирването на 

неустановения извършител на престъплението 

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.  

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 споразуменията не  се прилага копие от протокола от съдебното 

заседание. 

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. 

Констатирано бе, че по  преписките се прилагат протоколите за 

случайното разпределение, а липсва акта на съда. 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага 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.  

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.         

Присъдните преписки се водят по номера на прокурорската преписка. 

 Не е обособена самостоятелна група и се обработват единствено от 

административния ръководител - прокурор Владимиров, без това да се 
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отразява в натоварването на същия. В тази насока следва да се обособи 

самостоятелна група за изпълнение на присъдите.. 

 Следва да отбележи, че присъдите се изпълняват в срок, като 

движението между институциите е оптимизирано максималнобързо като 

срок. 

Липсата на проверки от страна на ОП Търговище за проверявания 

период на практика е осуетило постигането на целите и задачите на 

осъществяваната на основание чл. 142, ал. 2 от ЗСВ контролна дейност. 

Съгласно Методическите указания за контрол в системата на ПРБ, 

утвърдени със Заповед № 1692/2010 г. на Главния прокурор на РБ, 

комплексните ревизии на по-ниските по степен прокуратури се планират и 

извършват минимум на две години. В конкретния случай за проверяваната 

прокуратура остават само няколко месеца за преодоляване на евентуално 

констатираните пропуски и слабости и изпълнение на дадените препоръки. 

 

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 – Търговище, с които да се удостовери след кой пореден номер 

приключва съответната година. Да се организира редовното проверяване на 

книгите съобразно изискванията на Правилника. 

2. Водената в РП - Търговище книга за веществените доказателства да 

се приведе в съответствие с изискванията на ПОДАПРБ, като за целта се  

използва книга по образец. 

3. Всички преписки да се комплектоват като материалите се подреждат 

по хронологичен ред. 

4. 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. 

5. Книгата за изпълнение на присъдите да се води съгласно Указания 

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

изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения на съда,  при 

спазване разпоредбата на чл. 52 от същите. Прокурорът, определен да 

привежда присъдите в изпълнение и да осъществява надзор, ежемесечно да 
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проверява книгата за изпълнение на присъдите и азбучника за осъдени лица, 

като отбелязва датата на проверката и при необходимост да прави 

констатации за допуснати пропуски и грешки, както и да дава разпореждане 

за тяхното отстраняване – чл. 60 от Указанията.  

6. Административният ръководител на ОП Търговище да създаде 

необходимата организация за стриктно прилагане на Методическите 

указания за контрол в системата на прокуратурата на Република България, 

утвърдени със Заповед № 1692/26.05.2010 г., от страна на проверяващите 

екипи от ОП Търговище. 

7. Препоръчва на Административния ръководител на РП Търговище да 

издаде заповед, с която да  обособи самостоятелна група за изпълнение на 

присъдите. 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Търговище за изпълнение препоръките. 

  

Административният ръководител – районен прокурор на РП – 

Търговище да запознае прокурорите и съдебните служители от РП –

Търговище с резултатите от извършената планова проверка. 

  

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

РП- Търговище 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 да уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 

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/.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  

 

1.  Заповед № ПП-01-19/06.03.2014 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2012г. и 2013г.  

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

преписките през 2012г. и 2013г.  

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

досъдебните производства през 2012 г. и 2013г. 

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

2013г. 

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

предмет на анализ в Акта.  

 

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

                 /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 
 


