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

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

01-18/05.03.2014г. на Главния инспектор на ИВСС. 

 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-18/05.03.2014 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти  –  Соня Стайкова и Иван Тенчев. 

 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

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

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика за периода 2012 и 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 – 

Попово, изискване и предоставяне от Районна прокуратура - Попово 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 2012г. и 

2013г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия 

период.  

 

 

 

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  
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 1. Общ брой прокурори: 3-ма. 

1.1Районен прокурор 

1.2Прокурор 

1.3Прокурор 

 - от тях работили през годината/полугодието  3 –ма. 

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

Незаети щатни бройки за прокурори няма. 

Администрация - общ брой служители и конкретно заети длъжности. – 

5.5 / 5.5 

3.1 Адм.секретар 

3.2. Старши специалист счетоводител- от 16.07.2012г длъжността е 

трансформирана в щатна бройка „гл.счетоводител” със заповед №2277/12г 

на гл.прокурор. 

3.3 Компютърен оператор с ДФ- от 01.03.2012г –нов класификатор на 

длъжностите – променена длъжността с допълнително споразумение в 

съдебен деловодител 

3.4 Съдебен секретар 

3.5 Съдебен деловодител-от 01.03.2012г – нов класификатор на 

длъжностите-променена длъжността с допълнително споразумение в 

съдебен архивар. 

3.6. Призовкар, той и чистач ½ щат. 

 

 

  КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата - 

изброяване. 

 

 1. От тях: 

Водени на основание Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата на Република България: 

Входящ дневник 

Азбучници към него 

Описна книга дознателя 

Описна книга следователя 

Азбучници към тях 

Описна книга прокурора 

Азбучник към нея 

Описна книга присъди 

Азбучник към нея 

Описна книга споразумения 
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Азбучник към нея 

Описна книга за върнатите дела 

Описна книга за задържани лица 

Описна книга принудително лечение –чл.155 от ЗНЗ 

Книга веществени доказателства 

Изходящ дневник 

Книга за съхранение на печатите 

Книга за архивираните  преписки , дела, присъди 

Регистър за  дела наблюдавани от КОНПИ 

Регистър за постановените оправдателни присъди 

Регистър по влезлите в сила оправдателни присъди 

Регистър по влезлите в сила разпореждания или определения за 

връщането им от съда за допълнително разследване. 

 

Водени по указание на ВКП; 

Дневник за наблюдаваните преписки и дела  взети на специален 

надзор. 

Водени по собствена преценка. 

Книга за възобновени дела 

Книга за внесени в РС дела по 78А 

Други 

Регистър за трудовите договори -по КТ 

Дневник за издадени трудови книжки – по КТ 

Дневник за регистрация на болничните листи – по Кодекса за социално 

осигуряване  

Регистър за дисциплинарните производства – по заповед на АП-Варна/ 

 2. От тях: 

водени на хартиен носител - /ВСИЧКИ/ 

водени на електронен носител няма. 

 

 

Проверени са следните книги и дневници в РП – Попово: 

 

Присъдна книга: 

 

Прономерована, но не е прошнурована, съдържа 242 листа. Започва 

през 2009 г., продължава и към момента, липсват каквито и да било 

проверки. Няма поправки и забелвания, без подлепващи листчета. Присъдите 

се изпълняват в срок. Не се приключват годините по надлежния ред. 
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Входящ дневник: 

2012 г. 

Прономерован и прошнурован. Положен е подпис на съд. деловодител 

и печат на прокуратурата, като е описано, че вх. Дневник съдържа 62 листа. 

Липсва отбелязване на последния вх. № по дневника, а именно 606. Липсват 

каквито и да било проверки. Няма поправки и забелвания. Води се четливо.  

 

2013 г.: 

Прономерован и прошнурован. Положен е подпис на съд. деловодител 

и печат на прокуратурата, като е описано, че вх. Дневник съдържа 87 листа. 

Липсва отбелязване на последния вх. № по дневника, а именно 860. Липсват 

каквито и да било проверки. Няма поправки и забелвания. Води се четливо.  

 

Книга за ВД: 

Използва се тетрадка, което се води от 2006 г. и до момента. 

Календарните години не са приключвани по надлежния ред, като не е описан 

последният номер,  липсват подпис на длъжносното лице и печат на 

прокуратурата. Книгата не е проверявана от административния ръководител 

или определен за целта прокурор.  

 

Книгите, регистрите и дневниците в РП - Попово се водят редовно 

и сравнително 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 проверки по книгите.  

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

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

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

 

 

 Информационно обслужване, статистика и анализ: 

 

 1. Информационни технологии: 

-  правни програми; /СИЕЛА/ 

- деловодни програми -  от тях предоставени от ВКП или други 

органи, или самостоятелно създадени – УИС/ВКП 

2.  СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.  
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Заповед №24/07г. -изменена със Заповед №1/10г. - изменена със 

Заповед №33/11г; Заповед 13/09г; Заповед №51/10г; Заповед №9/12г.  

 Действаща към момента заповед №12/21.02.2014г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ   на   дейността   по   водене   на   статистиката 

съгласно указанията на ВКП. 

В Районна прокуратура гр.Попово се изготвят ежемесечни, 

тримесечни, шестмесечни и годишни отчети. Работи се в екип. За всеки 

регистър и отчет  има определен служител. При затруднение служителя  се 

консултира със съответния прокурор.  

Аналитичната дейност  на прокуратурата включва годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др.. 

 5. Няма наложени наказания  от административния ръководител по 

чл.311,т.1 ЗСВ.  Предложения за поощрения по чл.304,ал.1 ЗВС също не са 

правени.  Предложения за налагане  на дисциплинарни наказания 

/312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС също не са правени. 

 

 

 Организация на дейността по съхраняване на веществени 

доказателства. 

 

Постъпилите в прокуратурата веществени доказателства се приемат 

от съдебен секретар Т.Иванова в нейно отсъствие от съдебен деловодител 

Цв.Добрев, вписват  се в книгата за веществени доказателства, като се 

удостоверява със стикер подписан от предаващия и приемащия. 

Върху опаковката на вещественото доказателство се поставя стикера с 

означение за номера и годината на делото и номера под който са вписани в 

книгата за веществени доказателства. 

За посочения период няма издадени заповеди в тази насока. 

 

 

  Заповеди и разпореждания   на административния ръководител 

по организация на дейността на прокуратурата: 

 

За 2012г. са издадени  обща 64броя заповеди; 

 - по указание на Главния прокурор - 6броя 

  - по собствена преценка – 58брой 

За периода  2013г. са издадени общо- 124броя; 

 - по указание на Главния прокурор - 7броя 

  - по собствена преценка – 117брой 
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Анализът на гореизложеното показва, че в РП - Попово 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.  

 

 

 

 Извършени проверки. 

 

За проверявания период са извършени три проверки  по  плана на 

Окръжна прокуратура по „Надзор за законност защита на обществения 

интерес и правата на гражданите” от  прокурор П. Илиев. 

         1.Законосъобразност на решенията на общинските съвети относно 

управлението и  разпореждането с язовири – публична общинска 

собственост. 

         2. Спазване на изискванията на чл.56 и чл.57 от ЗУТ и Наредбите на 

общинските съвети, за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, 

търговски обекти и др. върху общински имоти, както и рекламни и 

информационни елементи върху недвижими имоти. 

        3. Законосъобразност на актовете на местните органи на власт и 

самоуправление във връзка със Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност. 

 

Липсата на извършени проверки от страна на ОП Търговище 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. В конкретния случай липсват такива за 

проверяваната прокуратура. 
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 Форми на обучение. 

 

По Заповед на ОП - участвал Районен прокурор Христов  по следните 

теми: 

1.”Нови моменти в правната уредба на международното правно 

сътрудничество по наказателни дела в рамките на ЕС”; 

2.”Компетентност на разследващите митнически инспектори и 

диференцирането и от разследващата  компетентност на разследващите 

полицаи „. 

3.”Обзор на престъпленията по които прокурора е длъжен да посочва и 

търси пострадали лица при прилагането за освобождаване от наказателна  

отговорност с налагане на административно наказание и при решаване на 

делото със споразумение”. 

4.”Финансово-счетоводни аспекти при разследване и доказване на 

присвояване и документни измами”. 

Участвал прокурор Христов в семинар в гр.Хисаря на тема 

„Престъпления против културното, историческото и археологичното 

наследство”. 

Участвали прокурорите Христов и Трифонов в обучително 

мероприятие в ОП на тема „Задължително участие на защитник в 

наказателното производство и неграмотността като предпоставка за това”. 

Участие на гл.счетоводител Анатоли Анков в обучителен семинар в 

гр.Бяла „ПД Изгрев във връзка с планово обучение на служителите от 

финансово-счетоводните звена в структурата на прокуратурата. 

Участие на компютърен оператор с ДФ Цв.Добрев в обучение в 

Националния институт на правосъдието на тема „Защита на 

класифицираната информация в съдебната система”. 

За периода 2013г. е участвал прокурор Трифонов в обучение на тема 

„Практически въпроси относно доказване на субективна страна на 

извършени престъпления по чл.290 от НК във връзка със свидетелски 

показания”, проведено обучение в Окръжна прокуратура гр.Търговище. 

Участие на съдебен деловодител Цв.Добрев в „Обучение  за работа с 

новите функционалности на УИС” проведено в гр.Варна от 18.03 2013 до 

21.03.2013г и  

08.07.2013г  до 11.07.2013г 

Участие на адм.секретар Ив.Балабанова в обучение във връзка с 

децентрализирани процедури по възлагане на обществени поръчки в ПД 

Изгрев гр.Бяла. 
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Аналитична дейност  

 

В Районна прокуратура – град Попово за 2012 и 2013г., от 

Административния ръководител са изготвени шестмесечен и годишен 

доклад, съгласно утвърдената структура с анализ  на дейността на 

Районна прокуратура - Попово.  

Провеждат се съвещания между прокурорите и се изготвят анализи, 

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

оправдателни присъди. 

Всяка година във връзка с чл. 242 от НПК се изготвя анализ на 

случаите, в които прокурорът връща делото на разследващия орган за 

отстраняване на допуснати нарушения.  

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

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

върнатите от съда дела за доразследване и на постановените през 

периода оправдателни присъди.  

 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

Брой на преписките през  2012г. – общ брой и по прокурори:  

         Общ брой- 339; 

         От тях: 

Новообразувани-  327; 

Районен прокурор- Стефан Христов- 95; 

Прокурор Пламен Трифонов- 165; 

Прокурор Пламен Илиев- 167; 

Образувани в предходни периоди- 12. 

Районен прокурор- Стефан Христов- 5; 

 Прокурор Пламен Трифонов- 4; 

 Прокурор Пламен Илиев- 3; 

Решени -  общо, от новообразуваните /за съответната година/ и от 

образуваните в минал период. 

Общ брой- 335; 

Новообразувани- 323; 

Образувани в предходен период- 12;  

От тях:  

2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство 

– общ брой. От тях:  
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Общ брой- 67; 

Новообразувани- 59; 

Образувани в предходен период- 8;  

 а/ обжалвани - брой, общо, от новообразуваните /за съответната 

година/ и от образуваните в минал период.  

Общ брой- 6; 

Новообразувани- 2; 

От тях: 

Потвърдени - общо, от новообразуваните /за съответната година/ и от 

образуваните в минал период, а също и по прокурори.  

 Общ брой- 2; 

 Новообразувани- 1; 

 Отменени - общо, от новообразуваните /за съответната година/ и от 

образуваните в минал период, а също и по прокурори.  

Общ брой- 4; 

Новообразувани- 1; 

Районен прокурор- Стефан Христов- 0; 

          Прокурор Пламен Трифонов- 1; 

Прокурор Пламен Илиев- 0; 

Образувани в предходен период- 3; 

Районен прокурор- Стефан Христов- 1; 

          Прокурор Пламен Трифонов- 1; 

          Прокурор Пламен Илиев- 1; 

 б/ необжалвани - брой, общо, от новообразуваните /за съответната 

година/ и от образуваните в минал период.  

Общ брой- 61; 

Новообразувани- 57; 

 2.2.Образувани досъдебни производства - брой, общо, от 

новообразуваните /за съответната година/ и от образуваните в минал период.  

         Общ брой- 117; 

         Новообразувани- 110; 

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

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки № И 89/ 

10.03.2011г./ - общо. 

        Общ брой- 42;   

        Новообразувани- 40; 

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

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата. 

         Общ брой- 106; 

         Новообразувани- 104; 

         Образувани в предходен период- 2; 

         3. Преписки, изпратени на органите на МВР или на друг специализиран 

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

89/10.03.2011г./ – общо 197бр. 

3.1. Преписки, върнати след извършена предварителна проверка /чл.9, 

ал.3, т.2 от Инструкция № И 89/10.03.2011г./ -  общо 59 броя. 

 4. Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ – общ брой и по 

прокурори. 

 Общ брой- 8; 

 Районен прокурор- Стефан Христов- 1; 

 Прокурор Пламен Трифонов- 6; 

 Прокурор Пламен Илиев- 1; 

 5. Останали нерешени преписки в края на 2013 г. от образуваните преди 

31.12.2012 г. няма.  

 

За периода 2013г. 

 Общ брой- 747; 

 От тях: 

Новообразувани-  676; 

         Районен прокурор- Стефан Христов- 171; 

         Прокурор Пламен Трифонов- 246; 

         Прокурор Пламен Илиев- 259 

Образувани в предходни периоди- 61. 
Районен прокурор- Стефан Христов- 14; 

Прокурор Пламен Трифонов- 34; 

Прокурор Пламен Илиев- 33; 

Решени -  общо, от новообразуваните /за съответната година/ и от 

образуваните в минал период, а също и по прокурори. 

Общ брой- 719; 

Новообразувани- 658; 

Образувани в предходен период- 61;  

От тях:  

2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство 

– общ брой. От тях:  

Общ брой- 314; 
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Новообразувани- 307; 

Образувани в предходен период- 7;  

 а/ обжалвани - брой, общо, от новообразуваните /за съответната 

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

Общ брой- 18; 

Новообразувани- 16; 

От тях: 

Потвърдени - общо, от новообразуваните /за съответната година/ и от 

образуваните в минал период.  

 Общ брой- 12; 

 Отменени - общо, от новообразуваните /за съответната година/ и от 

образуваните в минал период.  

         Общ брой- 6; 

         б/ необжалвани - брой, общо, от новообразуваните /за 

съответната година/ и от образуваните в минал период.  

         Общ брой- 296; 

        Новообразувани- 291; 

         2.2. Образувани досъдебни производства - брой, общо, от 

новообразуваните /за съответната година/ и от образуваните в минал период.  

       Общ брой- 123; 

       Новообразувани- 116; 

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

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки № И 89/ 

10.03.2011г./  

      Общ брой- 71;   

      Новообразувани- 68; 

     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. 

          Общ брой- 27; 

          Новообразувани- 19; 

          Образувани в предходен период- 8; 

3. Преписки, изпратени на органите на МВР или на друг специализиран 

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

89/10.03.2011г./ – общ брой – 192бр.  

3.1. Преписки, върнати след извършена предварителна проверка /чл.9, 

ал.3, т.2 от Инструкция № И 89/10.03.2011г./ - общ брой 165. 
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4. Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

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

5. Останали нерешени преписки в края на 2013 г. от образуваните преди 

31.12.2012 г. няма. 

 

Предвид гореизложеното е видно, че през 2013г.  РП Попово е 

работила по 747 преписки, от които новообразувани са били 676, а 66 са 

останали за работа от предходен период. През 2012г. новообразуваните 

преписки са били 327, а 8 са били останали за работа от предходен период.

 През 2013 г. прокурорите са решили 719 преписки, от които 117 до 3 

дни от постъпването им в прокуратурата, а 602 в срок до 1 месец. Няма 

преписки решението по които да е било постановено от прокурора извън 

рамките на месечния срок. 

 От решените преписки най-голям е делът на приключените с 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство - 314 (44% 

от общия брой решени преписки). На второто място са постановленията за 

образуване на досъдебно наказателно производство - 123 (17 % от общия 

брой решени преписки). 32 преписки (4%) са били прекратени с резолюция. 

Изпратени по компетентност на друга прокуратура или административен 

орган са били 71 преписки (10%).  Сравнението с данните от 2012г. сочи  

увеличение на отказите от образуване на досъдебно производство.  

 От образуваните в РП Попово преписки 192 са били изпратени за 

извършване на предварителна проверка. От тях върнати в прокуратурата с 

приключени проверки са били 141 преписки. По 13 от приключените 

проверки е била възложена допълнителна проверка от прокурора, а 

останалите са били решени по същество. Показателите по срочността на 

извършване на предварителните проверки: в голямата си част - 182 (94%) 

проверките са били приключени в двумесечен срок. По 10 проверки се е 

наложило удължаване на срока над 2 месеца, до 6 месеца. Няма проверки 

неприключени в 6 месечен срок.  През 2013 г. няма предварителни проверки 

които да са били извършени лично от прокурор от Поповска РП. 

         Сравнението сочи, че в процентно съотношение броят на 

действително обжалваните постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство на практика е незначителен, като общия брой 

отменени откази също е малък, от което се налага  изводът, че качеството 

на работа на отделните прокурори е добро и актовете са съобразени със 

изискванията на закона. 

 

 



14 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. № 261/2013 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Трифонов. 

Образувана по повод получен сигнал в РУП – Попово, получен в РП – 

Попово на 30.04.2013 г. с мнение за прекратяване. Приложен е протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление от 

04.06.2013 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. 

 Липсва печат за извеждане и дата върху постановлението. Към 

материалите е приложено копие от постановлението и писмо, 

удостоверяващо датата на изпращане с подпис на прокурора и 

административния секретар. Указано е да се изпрати на страните, за 

което има данни, че е изпратено на 05.06.2013 г. – от наблюдаващия 

прокурор, като датата е поставена от наблюдаващия прокурор. Указано е, 

че същото може да се обжалва в 7-дневен срок, което е в разрез с чл.200 

НПК.  Преписката е архивирана от съдебния архивар на 06.06.2013 г.  

Пр. пр. № 232/2013 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Христов. 

Образувана по повод получен сигнал в РУП – Попово, получен в РП – 

Попово на 22.04.2013 г. по компетентност. Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление от 20.05.2013 г. е 

постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 

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

може да се обжалва пред ОП. Липсва положен печат за извеждане и дата 

върху постановлението. Към материалите е приложено копие от 

постановлението и писмо, удостоверяващо датата на изпращане с подпис 

на прокурора и административния секретар. Преписката е архивирана от 

съдебния архивар на 21.05.2013 г 

Пр. пр. № 749/2013 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Трифонов. 

Образувана по повод получен сигнал в РУП – Попово, получен в РП – 

Попово на 05.11.2013 г. по компетентност. Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление от 12.12. 2013 г. е 

постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 

24, ал. 1 т.1 от НПК. Липсва печат за извеждане и дата върху 

постановлението. Към материалите е приложено копие от 

постановлението и писмо, удостоверяващо датата на изпращане с подпис 

на прокурора и административния секретар. Указано е да се изпрати на 

страните, за което има данни, изпратено на 13.12.2013 г. – от 

наблюдаващия прокурор, като датата е поставена от наблюдаващия 
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прокурор? Указано е, че същото може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Преписката е архивирана от съдебния архивар на 13.12..2013 г.  

Пр. пр. № 483/2013 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Трифонов. 

Образувана по повод получена жалба в РП – Попово на 25.07.2013 г. 

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

писмо от 26.07.2013 г. е изпратена за проверка до РУП – Попово със срок 30 

дни. Преписката е върната на 19.08.2013 г. в РП – Попово. С постановление 

от 18.09.2013 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. Липсва печат за извеждане и дата върху 

постановлението. Към материалите е приложено копие от 

постановлението и писмо, удостоверяващо датата на изпращане с подпис 

на прокурора и административния секретар. Указано е да се изпрати на 

страните, за което съществуват данни. Изпратено на 19.09.2013 г.  от 

наблюдаващия прокурор, като датата е поставена от наблюдаващия 

прокурор? Указано е, че същото може да се обжалва в 7-дневен срок, което 

е в разрез с чл.200 НПК. Преписката е архивирана от съдебния архивар на 

20.09.2013 г.  

Пр. пр. № 167/13 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Илиев 

Образувана по повод получена жалба в РП – Попово на 29.03.2013 г. по 

компетентност. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

същата дата. С писмо до РУП – Попово – изпратена е преписката за проверка 

със срок 30 дни – на 01.04.2013 г. Върната е на 15.04.2013 г. С постановление 

от 15.05. 2013 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство 

на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. Липсва печат за извеждане и дата 

върху постановлението. Към материалите е приложено копие от 

постановлението и писмо, удостоверяващо датата на изпращане с подпис 

на прокурора и административния секретар. Указано е да се изпрати на 

страните, за което има данни. Изпратена на 21.05.2013 г. от 

наблюдаващия прокурор, като датата е поставена от наблюдаващия 

прокурор? Указано е, че същото може да се обжалва пред ОП – Търговище. 

Преписката е архивирана от съдебния архивар същия ден.  

Пр. пр. № 447/2012 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Христов. 

Образувана по изпрътен от РУП – Попово сигнал на 05.09.2012 г. с мнение за 

образуване на ДП. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от същата дата. С постановление от 04.10.2012 г. е постановен отказ да се 

образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 и ал. 4 от 

НПК. Липсва печат за извеждане и дата върху постановлението. Към 

материалите е приложено копие от постановлението и писмо, 

удостоверяващо датата на изпращане с подпис на прокурора и 

административния секретар. Указано е да се изпрати на страните, за 
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което има две писма за изпращане на страните. Указано е, че същото 

може да се обжалва пред ОП – Търговище. Преписката е архивирана от 

съдебния архивар на 08.10.2012 г.  

Пр. пр. № 67/2012 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Илиев. 

Образувана по изпратено в РП – попово постановление на зам. Районен 

прокурор на РП– Исперих – по компетентност – на 16.02.2012 г. Приложен е 

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

от 21.02.2012 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. Липсва печат за извеждане и дата върху 

постановлението. Към материалите е приложено копие от 

постановлението и писмо, удостоверяващо датата на изпращане с подпис 

на прокурора и административния секретар – от 22.02.2012 г. Указано е да 

се изпрати на страните, за което има две писма за изпращане на страните. 

Указано е, че същото може да се обжалва пред ОП – Търговище. 

Преписката е архивирана от съдебния архивар на 24.02.2012 г.  

 

Следва да се отбележи, че преписките са комплектовани прегледно и 

може да се направи бърз и прецизен преглед по същите относно 

образуването и движението. 

По някои от преписките , указано е, че постановленията могат да се 

обжалва в 7-дневен срок, което е в разрез с чл.200 НПК 

Някои от възлаганите проверки се изготвят с писмо от 

наблюдаващия прокурор, което е в разрез с разпоредбата на НПК- чл.199 

НПК, че прокурорът се произнася с постановление. 

 

 

 

С оглед проверка на администрирането на преписките, които са 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство и 

постановленията на прокурорите са обжалвани, на случаен принцип 

бяха проверени следните преписки: 

 

 

Пр. пр. № 258/2013 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Трифонов. 

С постановление от 01.08.2013 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. С постъпило писмо от ОП – Търговище от 21. 08.2013 г. е 

поискана за послужване преписката на РП- Попово. На 27.08.2013 г. 

преписката е изпратена на Окръжна прокуратура – Търговище по 

компетентност. На писмото липсва изходящ печат, който да удостоверява 

датата на изпращане, единствено ръкописно е написано 27.08.2013 г. С 
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постановление от 24.09. 2013 г. постановлението за отказ на РП – Попово е 

потвърдено.  

Пр. пр. № 152/2013 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Трифонов. 

С постановление от 05.06.2013 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. С постъпило писмо от ОП – Търговище от 18.07.2013 г. е 

поискана за послужване преписката на РП - Попово. На 19.07.2013 г. 

преписката е изпратена на Окръжна прокуратура – Търговище по 

компетентност. На писмото липсва изходящ печат, който да удостоверява 

датата на изпращане, единствено ръкописно е написано 19.07.2013 г. С 

постановление от 07.08. 2013 г. на АП - Варна постановлението за отказ на 

РП – Попово и на ОП - Търговище е потвърдено. Липсва препис от 

постановлението на ОП – Търговище по преписката. 

Пр. пр. № 469/2013 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Илиев. С 

постановление от 29.10.2013 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. Постъпила е  жалба чрез РП – Попово до ОП – Търговище на 

29.11.2013 г. Преписката е изпратена в ОП – Търговище на 02.12.2013 г. 

Върната е  в РП – попово на 18.12.2013 г. с потвърдено постановление от ОП 

– Търговище. 

Пр. пр. № 302/2012 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Трифонов. 

С резолюция от 28.06.2012 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. Липсва изходящ номер , а данни за същата се извеждат от 

ръчно положената дата. С жалба чрез РП до ОП от 17.07.2012 г. същата е 

обжалвана. С писмо от 19.07.2012 г. е преписката е изпратена на Окръжна 

прокуратура – Търговище по компетентност. На писмото липсва изходящ 

печат, който да удостоверява датата на изпращане, единствено ръкописно 

е написано 19.07.2012 г. С резолюция на ОП – Търговище от 25.07.2012 г. 

постановлението за отказ на РП – Попово и на ОП - Търговище е потвърдено.  

 

 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство, могат да се направят следните изводи: 

Преписките в Районна прокуратура – Попово 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, като по някои се 

указва и 7-мо дневен срок, което в разрез на разпоредбата по чл.200 НПК.  
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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 – Попово, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ. 

 

През 2013 г. прокурорите от РП-Попово са наблюдавали 428 досъдебни 

производства от които новообразувани са били 310 или 72 % от 

наблюдаваните. Сравнението с данните за 2012 г. сочи намаление с около 

1/5-та на общия брой наблюдавани разследвания, които са били 510 за 2012 

г., но увеличение на новообразуваните, които за предходната година са били 

294. Малко по-голямо, но не и значително е намалението при 

новообразуваните дела - 358 за 2011г.  Тези данни дават основание да се 

обсъжда тенденция на намаление на броя на наблюдаваните досъдебни 

производство. 

 През 2013г. почти всички  разследвания са били водени от разследващи 

полицаи - 90 %, а само 44 - 10 % от следователи. 3 разследвания са били 

водени от разследващи митнически инспектори от Агенция "Митници". Няма 

разследвания, които да са били извършени изцяло от прокурор. През 

отчетната година в РУП - Попово са работили 6 разследващи полицаи при 

щатна численост от 7/един разследващ полицай е бил командирован в друг 

район/. Те са разследвали общо 384 досъдебни производства, от които 247 

срещу известен извършител и 137 срещу неизвестен извършител. Средната 

натовареност на разследващ полицай по ДП срещу известен извършител е  

41,16 дела. 

 По-голямата част от новообразуваните производствата са започнали с 

действие на разследващия орган - 187 (60%), а 123 (40%) са били образувани 

с прокурорски акт. Съпоставките с предходни години не сочат промяна в 

това съотношение, преобладават делата които са започнали с действие на 

разследващия орган. 

 През 2013 г. са били приключени 307 разследвания, като 

преимуществено това са били новообразувани - 266 (86% от приключените). 

Всички, без изключение са били приключени в законовия срок за провеждане 

на разследването. Към края на отчетната година 42 разследвания са останали 
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недовършени, като и те са в законовия срок за провеждане на досъдебното 

производство. Сравнението с предходната година сочи почти същият общ 

брой приключени производства - 303, от които 263(87%) са били 

новообразувани. Т.е. налице е слабо увеличение на броя на неприключените 

разследвания към края на отчетния период в сравнение с предходните. 

 През 2013 г. прокурорите от Поповска РП са решили 386 производства, 

от които 264 (68% от решените) са били новообразувани. Сравнението с 2012 

г. сочи намаление на общият брой решени производства - 476, а през 2011 г. 

общият брой решени са били 495 производства. 

 През 2013г. година прокурорите са наблюдавали общо 428 досъдебни 

производства. Най-голям е делът на разследваните по общия ред полицейски 

производства - 319(75%), от които новообразувани са били 239. На второ 

място са наблюдаваните бързи производства - 62(14%), а на трето - 

незабавните производства - 3. Наблюдаваните следствени дела са 44 (10%), 

от които само 3 са новообразувани. Три наблюдавани от ПРП разследвания 

са проведени от разследващи митнически инспектори на Агенция 

"Митници". Броят на наблюдаваните производства е по-малък в сравнение с 

2012 г. когато сме наблюдавали общо 510 ДП, но е приблизително равен с 

наблюдаваните през 2011 г. - 434 ДП. Сравнението на данните по 

новообразувани дела сочи 310 за 2013 г., срещу 294 за 2012 г. Следователно 

при новообразуваните досъдебни производства няма значима динамика, а 

при общо наблюдаваните производства фактор за такава са дела от минали 

години възобновени и прекратени поради изтекла давност погасяваща 

наказателното преследване. През отчетната година в сравнение с 

предходната е налице увеличение на броя на водените незабавни 

производство - 62 за 2013 г., срещу 48 за 2012. От друга страна, факт е 

намалението на броя на незабавните производства от 7 за 2012 г. на 3 за 

2013г.  

 В началото на 2013г. Поповска РП е наблюдавала общо 2004 спрени 

дела. От тях 20 са били водени срещу известен извършител, а останалите 

срещу неизвестен автор. Към края на годината са останали спрени 2046 дела 

от които 19 срещу известен извършител, а 2027 срещу неизвестен. През 2012 

г. са били спрени 112 дела, 4 от които срещу известен автор.  

 През отчетната година са били прекратени 154 досъдебни наказателни 

производства. От тях поради изтекла давност, погасяваща наказателното 

преследване са били прекратени 60, като всички са били водени срещу 

неизвестен автор. 84 са били прекратени поради липсата на съставомерно 

деяние, а 2 поради недоказаност на обвинението. Отменени са били 8 

прекратявания, като 5 от тях са на съда, а 3 от горестоящата прокуратура. 
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На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр. пр. № 121/2013 г. по описа на РП – Попово, ДП  № 187/2013г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор Илиев. Липсват данни кога е получено 

в прокуратурата.  Заключителното мнение е от 19.04.2013 г.  за прекратяване 

на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НК.  С постановление от 22.05.2013 г. на 

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

заинтересованите страни – Регионална дирекция по горите на 

административно-наказващия орган за налагане на административно 

наказание – чл. 213 от Закона за горите. На известния извършител  не е 

изпратено копие от постановлението- нарушение на чл. 243, ал.3 от НПК, 

съгласно който препис следва да се изпрати и на извършителя. 

Пр. пр. № 113/2013 г. по описа на РП – Попово, ДП  № 142/2013г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор Трифонов. Образувано е на 03.03.2013 

г. срещу НИ за престъпление по чл. 127, ал.1 от НК. Получено в РП – Попово 

на/ няма данни/  С постановление от 08.05.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 

т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е изпратено на наследниците на 

пострадалия като е указана възможността за обжалване в 7-дневен срок пред 

съда. Има приложена обратна разписка.  

Пр. пр. № 79/2013 г. по описа на РП – Попово, ДП  № 43/2013г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор Илиев. Образувано е на 20.02.2013 г. 

срещу ИИ за престъпление по чл. 216 от НК. Получено в РП – Попово на/ 

няма данни/. По преписката е приложено заключително мнение за 

прекратяване на НП от 20.04.2013 г.  С постановление от 27.05.2013 г. на 

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

заинтересованите страни като е указана възможността за обжалване в 7-

дневен срок пред съда. Има приложени обратни разписки.  

Пр. пр. № 182/2013 г. по описа на РП – Попово, ДП  № 189/2013г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор Илиев. Образувано е на 19.03.2013 г. 

срещу ИИ за престъпление по чл. 142, ал.1 от НК. С постановление от 

31.07.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. 

Обжалвано е прекратяването на 14.08.2013 г. пред РС – Попово. С 

определение от 20.08.2013 г. РС е отменил постановлението за прекратяване 

на НП. Внесен е ОА в РС – Попово. Липсват данни кога е внесен.  

Пр. пр. № 405/2012 г. по описа на РП – Попово, ДП  № 579/2012 г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор Трифонов. Образувано е на 15.08.2012 

г. срещу ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК. С постановление от 

27.11.2012 г. на основание чл. 9, ал.2 от НК делото е прекратено.  
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Прекратяването е проверено по реда на надзора от ОП. По наблюдателните 

материали липсва постановлението за прекратяване, Проверяващият екип 

прави изводът за датата на прекратяване от постановлението на ОП – 

Търговище. Следва наблюдателните материали да се комплектоват със 

съответните постановления, произнесени от прокурора. ОП дава указания за 

допълнително разследване и повдигане обвинение на ИИ. С постановление 

от 26.02.2014 г. е внесено по реда на чл. 78а от НК. 

Пр. пр. № 402/2012 г. по описа на РП – Попово, ДП  № 577/2012 г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор Христов. Образувано е на 14.08.2012 г. 

срещу ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК. С постановление от 

2310.2012 г. на основание чл.24., ал.1 т.1 от НК делото е прекратено. 

Прекратяването  е проверено по реда на надзора ОП. С постановление от 

18.12.2013 г. ОП – Търговище отменя прекратяването и дава указания за 

продължаване на разследването. Без каквото и да било извършено действие 

отново е прекратено на 03.01.2014 г.  

 

 

Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано: 

 

Пр. пр. № 98/2012 г. по описа на РП – Попово, ДП №80/2012г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор – Пламен Трифонов. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление на 

05.03.2012 г. Получено в РП - Попово С постановление от 11.05.2012 г. 

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

НПК. В постановлението е отразено същото да се изпрати на РУП като 

ежемесечно се информира прокуратурата за действията по издирването. Не е 

изисквана друга информация и не са получавани справки за установявавнето 

на местонахождението на извършителя. По преписката не е приложен план 

относно провеждане на допълнителни мероприятия по издирването му. 

Няма изготвени на помнителни писма от страна на прокуратурата към 

разследващите органи.  

Няма данни по преписката кога делото е получено в РП – Попово с 

мнение за възобновяване. Приложено е единствено постановлението за 

възобновяване, в което е отразено, че са отпаднали основанията за спиране. В 

постановлението за възобновяване /от 21.08.2012 г./ е поискано и удължаване 

на срока от административния ръководителя. В същото е отразено 

удължаването на срока като е спазено изискването по чл. 234 ал. 3 от НПК.  
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Към преписката е приложено единствено писмо, с което ДП е получено 

в РП с мнение за съд, а именно 28.09.2012 г. Липсват данни кога е внесен ОА 

в съда, като е приложено копие от ОА по преписката с дата 26.10.2012 г. 

Пр. пр. № 451/2012 г. по описа на РП – Попово, ДП №631/2012г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор – Пламен Илиев. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител с постановление на 

05.09..2012 г. С постановление от 16.11.2012 г. наказателното производство е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.  Няма данни кога е 

постъпило в РП с мнение за спиране. В постановлението е отразено делото 

ведно с постановлението да се изпрати на РУП за продължаване на 

издирването. Не е изисквана информация и не са получавани справки за 

установяването на местонахождението на извършителя. По преписката не 

е приложен план относно провеждане на допълнителни мероприятия по 

издирването му. Няма изготвени напомнителни писма от страна на 

прокуратурата към разследващите органи.  С постановление от 19.12.2012 

г. е възобновено, като липсва придружително писмо от съответното РУП. 

Липсва и копие от искането на съответното РУП – Попово за 

възобновяване. Не е указан срок. Приложено е писмото, с което преписката 

е изпратена в РП – Попово с мнение за съд от дата 10.01.2013 г. Изготвен и 

внесен ОА от 01.02.2013 г. 

 Пр. пр. № 561/2012 г. по описа на РП – Попово, ДП № 782/2012г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор – Пламен Илиев. Досъдебното 

производство е образувано на 19.11.2012 г.срещу неизвестен извършител с 

постановление на основание чл. 212, ал.3 от НПК. Липсва протокол от 

случайно разпределение. Има поставен печат за определяне на прокурор 

единствено върху писмото, с което са започнали действия по разследването. 

По наблюдателните материали са приложени копия от заключителни 

постановления с мнение за спиране от 16.07.2013 г. По преписката няма 

данни кога същата е изпратено в РП – Попово с мнение за спиране. 

Приложено е постановление за спиране от 17.01.2013 г. на РП – Попово на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. Препис от постановлението указано да 

се изпрати на страните, както и че същото подлежи на обжалване. ДП е 

изпратено ведно с постановлението е изпратено на 18.01.2013 г. на РУП – 

Попово за продължаване издирването на извършителя. По преписката не е 

приложен план относно провеждане на допълнителни мероприятия по 

издирването му. Няма изготвени напомнителни писма от страна на 

прокуратурата към разследващите органи.   

По делото липсва мотивирано искане от разследващия орган за 

отпадане основанието за възобновяване , както и придружително писмо 

кога делото е изпратено от разследващия орган в РП – Попово за 
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възобновяване. Приложено е постановление от 17.05.2013г. за 

възобновяване и не е указан срок за разследване. 

           По наблюдателните материали се прилагат копия от докладите на 

разследващия орган за съгласуване по реда на чл. 219, ал.1 от НПК  и чл. 

226/НПК, като оригиналите от даденото разрешение се прилагат по ДП. 

Наблюдаващите прокурори, при изготвяне на постановленията за 

възобновяване на наказателните производства, следва да указват 

остатъчния срок за разследване по ДП. 

 

Пр. пр. № 1038/2007 г. по описа на РП – Попово, ДП №654/2007г. по 

описа на РУП – Попово. Прокурор – Пламен Илиев. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление на 

29.11.2007 г. за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 

06.02.2008 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 

1, т. 2 от НПК. В постановлението е отразено същото да се изпрати на РУП . 

Възобновено е на 12.12.2011 г. За времето на спиране не е изисквана  

информация и не са получавани справки за установяването на 

местонахождението на извършителя. По преписката не е приложен план 

относно провеждане на допълнителни мероприятия по издирването му. 

Няма изготвени напомнителни писма от страна на прокуратурата към 

разследващите органи. Единствено е приложено писмо до РП – Попово от 

РУП – Попово с дата 11.01.2012 г, че издирването е възложено на определен 

разследващ полицай. На 14.08.2012 г. делото е възобновено и е докладвано по 

реда на чл. 219 НПК и извършителят е привлечен в качеството на обвиняем. 

На 30.08.2012 г. е наказателното производство е изпратено в РП – Попово с 

мнение за съд, като  на  05.09.2012 г.е сключено споразумение. 

 

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 
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предпоставки за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ от 

пострадалите лица, доколкото практиката на Европейския съд по правата 

на човека е, че за неоправдани забавяния по вина на властите се дължи 

обезщетение за продължителността на наказателното производство  и 

нарушаване на изискването за разумен срок  по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

Във връзка с  гореизложеното следва да се направи преценка на делата 

с продължителност на разследване над пет години с оглед възможността 

за тяхното  приключване.  

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. 

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.  

        Наблюдаващите прокурори при изготвяне на постановленията за 

възобновяване на наказателните производства следва да указват 

остатъчния срок за разследване по ДП. 

Прави впечатление за начина на работа в РП – Попово, че 

извлечението от протокола за случайното разпределение на ДП се прилага 

към основното дело. В отделна папка се събират протоколите за сл. 

Разпределение от деня. В наблюдателните материали се постави само и 

единствено печат, с който се удостоверява определен чрез случаен подбор 

прокурор за наблюдение на ДП Печатът е с текст „Определен чрез сл. 

подбор решаващ прокурор при РП – Попово със срок за разследване и 

считано от датата…”. Протоколът за случайното разпределение касае 

избора на прокурор и удостоверява спазването на същото и следва да бъде 

оставено в наблюдателните материали. Разследващият орган следва да 

бъде уведомен за наблюдаващия прокурор с изрично писмо или по друг начин. 

Придружителните писма, с които се изпращат делата в 

прокуратурата от РУП не се прилагат по наблюдателните материали, а 

следват делото. Единственото писмо, което остава при наблюдателните 

материали е от последното изпращане на делото в РП – Попово с мнение за 
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съд или прекратяване. Следва да се оставя екземпляр от придружителните 

писма в наблюдателните материали по преписката, с което се 

удостоверява кога същата е получена. Данни за същото можем да изведем 

единствено от  описната книга за незабавни, бързи производства и 

дознания, в която са отразени подробно движенията на преписките. 

 

 

 

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

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор . 

 

 -  Внесени обвинителни актове  през 2012г. – общо и по прокурори, от тях: 

       През 2012г са внесени общо 71 броя обвинителни акта срещу 86 лица: 

Прокурор Христов -13 броя 

Прокурор Трифонов -33 броя 

Прокурор Илиев – 25 броя 

- по образувани ДП през проверявания период –52 броя 

- по образувани ДП в предходни години –19 броя. 

     През 2013г са внесени общо 72 броя обвинителни акта срещу 83 

лица: 

Прокурор Христов -19броя 

Прокурор Трифонов -28броя 

Прокурор Илиев – 25броя 

 

По образувани ДП през проверявания период –56 броя 

По образувани ДП в предходни години –16 броя. 

 

 -  Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове  за 2012г. общо  - 3 броя 

 по прокурори : Прокурор Христов, Прокурор Трифонов, Прокурор Илиев. 

от тях 

 - върнати с разпореждане на съда –3 броя, от тях протестирани, резултати от 

протеста; няма протести. Върнати с определение на съда  няма. 

 Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове за 2013г. общо  - 

3броя. 

 по прокурори : Прокурор Христов -1бр 

                           Прокурор Трифонов-2бр 

от тях: 
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 - върнати с разпореждане на съда –3 броя, от тях протестирани, 

резултати от протеста; няма протести. Върнати с определение на съда няма. 

 

  Решени от съда дела по обвинителен акт през 2012г.- общо и по 

прокурори.  

Общо решени  дела от съда  по обвинителни актове  са 77 броя 

Прокурор Христов – 15бр 

Прокурор Трифонов – 35бр 

Прокурор Илиев – 27бр 

От тях: 

 - брой осъдителни присъди по общия ред – 52бр от тях протестирани 

няма 

 - брой оправдателни присъди по общия ред 6бр. с 6 протеста, които са 

неуважени  - Прокурор Трифонов 

 - брой осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК/чл.371 и 

сл.НПК/ - 32бр.-  няма протестирани 

 -  брой споразумения в хода на съдебното следствие.-15бр 

Решени от съда дела по обвинителен акт през 2013г.- общо и по 

прокурори.  

Общо решени  дела от съда  по обвинителни актове  са 75броя 

Прокурор Христов – 19бр 

Прокурор Трифонов – 29бр 

Прокурор Илиев – 27бр 

Внесени в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/, през 2012г. – общо 40 бр. и по прокурори: 

Прокурор Христов -9бр 

Прокурор Трифонов -12бр 

Прокурор Илиев -19бр 

 - брой одобрени от съда споразумения – общо 39бр  

и по прокурори; 

Прокурор Христов -9бр 

Прокурор Трифонов – 11бр 

Прокурор Илиев – 19бр 

 - брой неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора- 

общо – 1бр. - Прокурор Трифонов. 

Внесени в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/, през 2013г. – общо 30 бр. и по прокурори: 

Прокурор Христов -13бр 

Прокурор Трифонов -5бр 

Прокурор Илиев -12бр 
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 - брой одобрени от съда споразумения – общо 28бр  

               

 Внесени през 2012г. в съда предложения по реда на чл.375 НПК 

за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а НК – общо 20бр 

и по прокурори. 

Прокурор Христов – 5бр 

Прокурор Трифонов – 10бр 

Прокурор Илиев -5бр 

Брой решени от съда – 19бр от тях: 

 - уважени   предложения   на   прокуратурата- 14бр;   оправдани   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи – 5 броя  

Прокурор Трифонов– 3 бр. - 1 протест неуважен. 

Прокурор Илиев – 2бр. – няма протест. 

 Върнати от съда предложения  няма. 

Участие в съдебни заседания по наказателни дела през 2012г. – общо-

207 бр.  и по прокурори: 

Прокурор Христов – 51бр 

Прокурор Трифонов – 79бр 

Прокурор Илиев – 77бр 

- Организация по изпълнение на наказанията за 2012г. 

 - приведени присъди в изпълнение - общо 86 броя. 

 - неприведени присъди в срок няма, както и отлагания на изпълнението 

на наказанието. 

Приведени присъди в изпълнение за 2013г.- общо 79 броя. 

 - неприведени присъди в срок няма 

 -отлагания на изпълнението на наказанието също няма. 

 

Внесени през 2013г. в съда предложения по реда на чл.375 НПК за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а НК –общо 12бр. 

и по прокурори. 

Прокурор Христов – 4бр 

Прокурор Трифонов – 5бр 

Прокурор Илиев -3бр 

Брой решени от съда – 14бр от тях: 

 - уважени   предложения   на   прокуратурата- 12 бр;   оправдани   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи – 1 брой –  неуважен протест на 

прокурор Трифонов. 

 - върнати от съда предложения – 1бр. на  Прокурор Трифонов. 
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2. Гражданско - съдебен надзор – 2012г. 

 - брой на граждански дела с участие на прокурор – общо-15бр 

 и по прокурори; 

Прокурор Христов – 6бр 

Прокурор Трифонов -5бр 

Прокурор Илиев – 4бр. 

Няма предявени граждански искове и обжалвани съдебни решения от 

прокурор. За 2013г. по едно дело прокурор е взел участие. 

 

 

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

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

 

ПД № 44/2012 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Христов. На 

24.08.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Попово. Върху придружителното писмо до РС не е поставен изходящ печат, 

удостоверяващ датата на изпращане на ОА, изготвен на 11.09.2012 г. На 

01.11.2012 г. е постановена присъда № 298. Липсва изходящ печат, от която 

да е видна датата на внасяне на ОА в съда, следователно не може да се 

провери спазването на срока по чл. 242 ал.3 от НПК. 

ПД № 26/2013 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Илиев. На 

17.04.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Попово. Не е приложено копие от придружителното писмо, с което е внесен 

ОА в РС, но е приложено писмо, удостоверяващо датата на изпращане в 

съда, подписано от адм секретар и от наблюдаващия прокурор. Същото е с 

дата 20.05.2013 г.  Делото е решено по реда на чл. 384, ал.3 от НПК. На 

корицата на папката е отразено, че същото е решено на 12.06.2013 г. със 

споразумение. 

Следва да се отбележи, че върху корицата се отразява номера на ДП, 

вх. № на пр.пр., ПД, № на НОХД, дата на насрочване, името на обвиняемия, 

кога е започнал, кога е завършило ДП, по какъв  ред е, датите на отлаганията 

и т.н. 

ПД № 371/2012 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Трифонов. На 

05.09.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Попово. Не е приложено копие от придружителното писмо, с което е внесен 

ОА в РС, като ОА е изготвен на 28.09.2012 г.  Делото е решено по реда на чл. 

384, ал.1 от НПК. На корицата на папката е отразено, че същото е решено на 

17.10.2013 г. със споразумение. 

Върху корицата се отразява номера на ДП, вх. № на пр.пр., ПД, № на 

НОХД, дата на насрочване, името на обвиняемия, кога е започнал, кога е 
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завършило,ДП, по кой ред е, датите на отлаганията, което води до 

прегледност. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр. пр. № 225/2012  г. по описа на РП – Попово. Прокурор Трифонов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Попово на 21.05.2012 г. На 

23.05.2012 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.На корицата – решено на 01.06.2012 г. НОХД № 200/12 г. 

Пр. пр. № 175/2012  г. по описа на РП – Попово. Прокурор Илиев. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Попово на 13.04.2012 г. Няма 

данни кога е внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 

чл.381 от НПК. Приложена е призовка за НОХД № 166/12 – делото е 

насрочено за 02.05.2012 г. Втора призовка – с което е отсрочено за 03.05.2012 

г.Не се прилага протокол от съдебно заседание за одобрение 

споразумението. Няма други данни, от които да е видно дали 

споразумението е одобрено. 

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. 

 

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 

 

Пр. пр. № 313/2012 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Стефан 

Христов. Получено в РП – Попово на 10.07.2012 г. с мнение за съд. На 

13.07.12 г. е внесено в съда.. На 15.08.12 г. е постановено решение, което е 

приложено към пр.пр., изпратено от съда на 31.08.2012 г. след влизането му 

в сила. /По чл. 78а/ 

Пр. пр. № 607/2011 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Трифонов. 

Получено в РП – Попово на 06.02.2012 г. с мнение за съд. На ….. липсват 

данни -  е внесено в съда. Призовка за заседание – за 29.02.2012 г. На 

29.02.12 г. е постановено решение, което е приложено към пр.пр., изпратено 

от съда на 22.03.2012 г. след влизането му в сила./по чл. 78а/ 

Пр. пр. № 214/2011 г. по описа на РП – Попово. Прокурор Илиев. 

Получено в РП – Попово на 10.10.2011 г. с мнение за съд. На  - няма данни -  

г. е внесено в съда. Предложението по чл. 78а от НК е от 11.10.2011 г. На 



30 

 

29.03.12 г. е постановено решение, което е обжалвано и с решение на ВНХД 

№ 76/12 г. на ТОС решението е потвърдено и е влязло в сила на 01.06.2012 г. 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

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

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

Прокурорските актове съдържат 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. 

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

ИП № 69/2013 г. по описа на РП – Попово. Със споразумение, видно 

от протокол от 07.11.2013 г., е наложено наказание пробация – със срок 6 

месеца и ЛПУМПС – също 6 месеца срок. Препис от споразумението  е 

изпратен от съда в РП на 11.11.2012 г. Същият ден е изпратен на ОДМВР – 

сектор ПП – гр. Търговище и на ОС „ИН” – сектор „Пробация”. На 

18.11.2013 г. РП – Попово е уведомена от ОС ГДИН, че пробацията е 

приведена, а на 06.12.2013 г. – от КАТ. Съответно – с писма от 21.11.2013 г. 

и 18.121.2013 г. – РП – Попово е уведомила РС – Попово за привеждането на 

наказанията в изпълнение.  Изпълнението е в срок. 

 

ИП № 79/2013 г. по описа на РП – Попово. Със споразумение, видно 

от протокол от 29.11.2013 г., е наложено наказание пробация – със срок 6 

месеца. Препис от споразумението  е получено  в РП на 10.12.2012 г. Същият 

ден е изпратен на ОС „ИН” – сектор „Пробация”. На 14.12.2013 г. РП – 

Попово е уведомена от ОС ГДИН, че пробацията е приведена. Не се намират 

данни дали и кога е уведомен съда.  Изпълнението е в срок 

 

ИП № 38/2013 г. по описа на РП – Попово. С протоколно 

определение от 10.07.2013 г. на РС – Попово е наложено наказание 6 месеца 

„лишаване от свобода”. Получено е в РП – Попово на 12.07.2013 г. С писмо 

от същата дата е изпратено в затвора в гр. Плевен. На 23.07.2013 г. Затворът 

уведомява РП, че наказанието е приведено в изпълнение. На 31.07.2013 г. РП 

– Попово уведомява РС – Попово за същото. Няма обратна  информация, че 

е изтърпяно наказанието. 
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ИП № 48/2013 г. по описа на РП – Попово. С присъда № 

151/02.09.2013 г. на РС – Попово е наложено наказание  4 месеца „лишаване 

от свобода”. Получено е в РП – Попово на 21.11.2013 г. С писмо от същата 

дата е изпратено в затвора в гр. Плевен. На 27.11.2013 г. Затворът уведомява 

РП, че наказанието е приведено в изпълнение. На 12.12.2013 г. РП – Попово 

уведомява РС – Попово за същото.  

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците в РП - Попово се водят редовно 

и сравнително 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 проверки по книгите.  

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

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

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

Анализът на гореизложеното показва, че в РП - Попово 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.  

Липсата на извършени проверки от страна на ОП Търговище 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. В конкретния случай липсват такива за 

проверяваната прокуратура. 
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В Районна прокуратура – град Попово за 2012 и 2013г., от 

Административния ръководител са изготвени шестмесечен и годишен 

доклад, съгласно утвърдената структура с анализ  на дейността на 

Районна прокуратура - Попово.  

Провеждат се съвещания между прокурорите и се изготвят анализи, 

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

оправдателни присъди. 

Всяка година във връзка с чл. 242 от НПК се изготвя анализ на 

случаите, в които прокурорът връща делото на разследващия орган за 

отстраняване на допуснати нарушения.  

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

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

върнатите от съда дела за доразследване и на постановените през 

периода оправдателни присъди.  

Следва да се отбележи, че преписките са комплектовани прегледно и 

може да се направи бърз и прецизен преглед по същите относно 

образуването и движението. 

Възлаганите проверки се изготвят с писмо от наблюдаващия 

прокурор, което е в разрез с разпоредбата на НПК, че прокурорът се 

произнася с постановление 

Преписките в Районна прокуратура – Попово 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, като по някои се 

указва и 7-мо дневен срок, което в разрез на разпоредбата по чл.200 НПК.  

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.  

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 
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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. 

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. 

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.  

        Наблюдаващите прокурори при изготвяне на постановленията за 

възобновяване на наказателните производства следва да указват 

остатъчния срок за разследване по ДП. 

      Прави впечатление за начина на работа в РП – Попово, че извлечението 

от протокола за случайното разпределение на ДП се прилага към основното 

дело. В отделна папка се събират протоколите за сл. Разпределение от 

деня. В наблюдателните материали се постави само и единствено печат, с 

който се удостоверява определен чрез случаен подбор прокурор за 

наблюдение на ДП Печатът е с текст „Определен чрез сл. подбор решаващ 

прокурор при РП – Попово със срок за разследване и считано от датата…”. 

Протоколът за случайното разпределение касае избора на прокурор и 

удостоверява спазването на същото и следва да бъде оставено в 
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наблюдателните материали. Разследващият орган следва да бъде уведомен 

за наблюдаващия прокурор с изрично писмо или по друг начин. 

Придружителните писма, с които се изпращат делата в 

прокуратурата от РУП не се прилагат по наблюдателните материали, а 

следват делото. Единственото писмо, което остава при наблюдателните 

материали е от последното изпращане на делото в РП – Попово с мнение за 

съд или прекратяване. Следва да се оставя екземпляр от придружителните 

писма в наблюдателните материали по преписката, с което се 

удостоверява кога същата е получена. Данни за същото можем да изведем 

единствено от  описната книга за незабавни, бързи производства и 

дознания, в която са отразени подробно движенията на преписките. 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

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

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

Прокурорските актове съдържат 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. 

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 всички споразумения 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. 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 

 

В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само 

присъдите, които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се 
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установи липса на изрично отбелязване, че същата се проверява 

ежемесечно от прокурора.  

 

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 – Попово, 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 - Попово книга за веществените доказателства да се 

приведе в съответствие с изискванията на ПОДАПРБ. 

3. В  постановленията за спиране на наказателното производство да се 

изисква изготвяне на  календарно-оперативен план и регулярна  информация 

от органите на МВР за резултатите от проведените оперативно – 

издирвателни мероприятия. 

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

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

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

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

привежда присъдите в изпълнение и да осъществява надзор, ежемесечно да 

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.  

5. 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. 

6. Препоръчва на Административния ръководител на РП Търговище да 

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

присъдите. 

7. Копие от писмата и протоколите за случаен избор да са прилагат към 

наблюдателните материали. 

 



36 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Попово за изпълнение препоръките.  

Административният ръководител – районен прокурор на РП – Попово 

да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – Попово с 

резултатите от извършената планова проверка.  

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

РП- Попово 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/.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  

 

1.  Заповед № ПП-01-18/05.03.2014 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 2012г. 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/ 


