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АКТ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ТРОЯН 
 

извършена за периода от 27. 10. 2008 г. до 31. 10. 2008 г. 
 

 

Основание на проверката - на основание чл.54 от ЗСВ, годишната 

програма на Инспектората към ВСС за 2008 г. и Заповед № 173/ 21. 10. 2008 г. на 

Главния инспектор. 

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 2007 г. и 

първото полугодие на 2008 г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата от 

Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови проверки. 
 

I. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

1. Щатна осигуреност. 

Дейността на РП- Троян през 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. се 

осъществява от 6 прокурори. 

Дейността на РП - Русе през 2007 г.и първото полугодие на 2008 г. се е 

подпомагала от общо 5 броя служители. Компютърната мрежа е сложна. 

Административният ръководител споделя за чести проблеми във връзка с това. 

До сървъра има достъп само системния администратор на Окръжна прокуратура- 

Ловеч и при проблеми не винаги може да реагира своевременно. 
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2. Материална база. 

РП- Троян е настанена в едноетажна сграда, която се намира се в центъра 

на гр. Троян и е отделена от сградата на съда. Помещенията не са достатъчни и не 

съответстват в пълна степен на функциите, които са възложени на орган на 

съдебната власт, поради което административния ръководител на РП- Троян е 

предприел необходимото за получаване на разрешение за строеж на нова сграда. 

Поради липса на работни кабинети трима от прокурорите работят в сградата на 

РПУ- Троян. 
 

3. Книги, регистри и дневници водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 
 

Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Р България 

и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. Отбелязват се 

своевременно всички факти и обстоятелства. Организацията на работа на 

деловодството по воденето на книгите е на добро ниво. Общият брой на книгите, 

регистрите и дневниците, които се водят е 18. От тях 15 са водени на основание 

ПОДАПРБ и 3 по собствена преценка, които улесняват работата на прокурорите 

и администрацията. 16 от книгите са водени на хартиен носител, 11 на хартиен и 

електронен носител и 2 само на електронен носител. 

На територията на РП- Троян преобладават общоопасните престъпления- 57 

обвинителни акта, престъпленията против собствеността- 68 обвинителни акта и 

престъпленията против личността-11 обвинителни акта за 2007 г. През същия 

период РП- Троян е внесла в съда 22 обвинителни акта за икономически 

престъпления. 

Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел обобщаване на 

статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се подготвя 

своевременно и се попълва съобразно действителните данни в регистрите. 

Изготвят се справки и статистически таблици съобразно указания на ВКП. 

Справките се изготвят от прокурорите на съответните надзори. РП- Троян 

изготвя годишен и шестмесечен отчет за дейността на прокуратурата и подава 

информация по конкретни въпроси. 

Прокурорите ползват в работата си правните програми на Сиела и 

Апис 6. 

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 

случайността, чрез програмния продукт „Law Choice5' в пълно съответствие със 

Заповед № ЛС-6310/07 г. на Зам. Главния прокурор при Върховна касационна 

прокуратура г-н Валери Първанов. 

Въведена е деловодна електронна програма, предоставена от ВКП, а именно У 

ИС. 
 

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 
 

В РП- Троян една част от веществените доказателства се съхраняват в архива, 

а друга в склад на РПУ- Троян. Класифицирана информация се съхранява в ОП- 

Ловеч, тъй като в РП- Троян няма условия. Съдебният деловодител води книга за 

отчет и контрол на вешествените доказателства. Веществените доказателства се 
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описват в книга за веществените доказателства. Създадена е комисия за проверка 

на веществените доказателства, която извършва годишна инвентаризация. 

Веществените доказателства се описват, съхраняват и предават съгласно 

въведените правила. 
 

II. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

В хода на проверката беше изискана справка за индивидуалната 

натовареност на прокурорите в РП- Троян във връзка с правомощието им по 

решаване на прокурорски преписки за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

Прокурорите през 2007 г.са работили практически със 7 дознатели. 

Натовареността им е нормална. Проблемите са в ниската квалификация на 

дознателите. Създадено е добро взаимодействие с полицията. 

През 2007 г. общият брой на преписките е 1135, от които 1083 

новообразувани и 52 останали от предходни години. През този период 

прокурорите са решили общо 1016 преписки, от които по 667 са постановени 

откази за образуване на досъдебно производство, 15 са изпратени по 

компетентност на други органи и по 334 са образувани досъдебни производства. 

За същия период пред ОП- Ловеч са обжалвани 27 отказа за образуване на 

досъдебно производство, като 15 са потвърдени и 11 отменени. 

През първото полугодие на 2008 г. общият брой на преписките е 709, от 

които 683 новообразувани и 26 останали от предходни години. През този период 

прокурорите са решили общо 601 преписки, от които по 271 са постановени 

откази за образуване на досъдебно производство, 4 са изпратени по 

компетентност на други органи и по 140 са образувани досъдебни производства. 

За същия период пред ОП- Русе са обжалвани 18 отказа за образуване на 

досъдебно производство, от които 10 са потвърдени и 6 отменени. 

* Преписките са разпределени равномерно между прокурорите, като се 

отчита и тяхната индивидуална специализация. Констатира се средна 

натовареност на прокуратурата. 

От образуваните през 2007 година преписки 112 са останали нерешени в 

края на отчетния период. От тях нерешени в едномесечния срок, нерешени в 

тримесечния срок с разрешение на административния ръководител, нерешени в 

тримесечния срок без разрешение няма, както и такива с разрешение на Главния 

прокурор или без негово разрешение. От преписките образувани в предходни 

години няма нерешени преписки. 

От образуваните през първото полугодие на 2008 година в края на 

отчетния период са останали нерешени 103. От тях нерешени в едномесечния 

срок, нерешени в тримесечния срок с разрешение на административния 

ръководител, нерешени в тримесечния срок без разрешение няма, както и такива 

с разрешение на Главния прокурор или без негово разрешение. От преписките 

образувани в предходни години няма останали нерешени. 
 

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство и 

постановленията за спиране се изпращат на заинтересованите лица съгласно 

изрично указание в самия акт на прокурора по пощата с обикновено писмо. Води 

се специална книга, в който се отразява датата на изпращане на постановлението. 
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Постановленията за прекратяване на досъдебното производство се изпращат по 

пощата с обратна разписка. 
 

 

III. Проверка на организация по образуването и движението на 

досьдебните производства в РП- Троян, на основание чл.54, ал.1, т.2 от ЗСВ. 
 

В хода на проверката бе изискана подробна справка отразяваща 

индивидуалната натоверност на прокурорите във връзка с образуването, 

движението и приключването на досъдебните производства. Справката отразява 

състоянието на прокуратурата за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 
 

Наблюдаваните досъдебни производства в РП- Троян през 2007 г. са били 

общо 936, от които 598 са образувани през проверявания период, като по 

всичките разследването е проведено от дознател. 338 наблюдавани досъдебни 

производства са образувани в предходни години. 

Приключените досъдебни производства през 2007 г. от разследващ орган и 

решени през проверявания период са общо 676 броя. Неприключени досъдебни 

производства от разследващия орган в сроковете по чл. 234 от НПК са 122 броя, 

от които 121 са образувани през проверявания период. 

Получени досъдебни производства и нерешени от наблюдаващия прокурор 

над 1 месец за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. няма. 

През 2007 г. са внесени 3 искания за определяне на мярка за неотклонение 

„Задържане под стража", които са уважени. През същия период няма внесени 

искания в съда за вземане на обезпечителни мерки по чл. 73, ал. 3 от НПК. 

През 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. наказателни производства на 

специален отчет съгласно т. 5 от Заповед № ЛС- 2184/ 30. 05. 2007 г. на Главния 

прокурор в РП- Троян няма, както и внесени искания за използване на специални 

разузнавателни средства. 

^Координацията в работата на наблюдаващите прокурори и дознателите се 

осъществява чрез изрични писмени указания преди приключване на 

разследването. В тази връзка се констатираха трудности поради ниската 

квалификация на дознателите. 

През 2007 г. са спрени общо 234 наказателни производства, от които 228 

срещу неизвестен извършител и 6 - срещу известен. 

През същата година са възобновени 199 наказателни производства, от тях 

образувани в проверявания период 16, образувани в предходни години 183. 
 

През 2007 г. са прекратени 314 наказателни производства. 13 от 

постановленията са обжалвани пред съда, като 7 са отменени и 6 потвърдени. 

Пред по - горестоящата прокуратура няма обжалвани постановления, както и 

служебно отменени. 

Наблюдаваните досъдебни производства през първото полугодие на 2008 г. 

са били общо 398, от които 239 са образувани през проверявания период, като по 

всичките разследването е проведено от дознател. 159 наблюдавани досъдебни 

производства са образувани в предходни години. 

Приключените досъдебни производства през първото полугодие на 2008 г. 

от разследващ орган и решени през проверявания период са общо 284 броя. 
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Неприключените досъдебни производства от разследващия орган в сроковете по 

чл. 234 от НПК са 114 броя, които са образувани през проверявания период. 

През първото полугодие на 2008 г. са внесени 4 искания за определяне на 

мярка за неотклонение „Задържане под стража", които са уважени. През същия 

период няма внесени искания в съда за вземане на обезпечителни мерки по чл. 

73, ал. 3 от НПК. 

През първото полугодие на 2008 г. са спрени общо 84 наказателни 

производства, от които 83 срещу неизвестен извършител и 1- срещу известен. 

През същия период са възобновени 12 наказателни производства, от тях 2 са 

образувани през проверявания период, а 10 са образувани в предходни години. 

* Сроковете по спрените наказателни производства се следят от 

всеки прокурор. Въведена компютърна система с мигащи светлини, 

които сигнализират за изтичащ срок. 

През първото полугодие на 2008 г. са прекратени 71 наказателни 

производства. 5 от постановленията са обжалвани пред съда, като 2 от тях са 

отменени и 3 потвърдени. Пред по- горестоящата прокуратура няма обжалвани 

постановления, както и служебно отменени. 
 

На произволен принцип беше извършена проверка на движението на 

следните преписки: 

- ДП 441/ 2008 г. Образувано е с Постановление от 26.08. 2008 г.срещу 

И.П. И., за престъпление по чл. 339, ал.1 от НК. Досъдебното производство е 

изпратено от РПУ- Троян и получено от РП-Троян на 29.08. 2008 г. С 

постановление от 03. 09. 2008 г. наказателното производство е прекратено. 

Препис от постановлението е връчен на 08. 09. 2008 г.на заинтересованото лице с 

писмо с обратна разписка. 

- пр. вх.№ 1630/ 2008 г. С постановление от 02. 10. 2008 г. е възложена 

предварителна проверка с конкретни указания по разследването за срок от 10 

дни. На 15. 10. 2008 г. преписката е изпратена обратно в РП-Троян и в същия ден 

е постъпила. С постановление от 16. 10. 2008 г. е отказано образуване на 

досъдебно производство. 

- пр. вх. № 1555/ 2008 г. С постановление от 19. 09. 2008 г. е възложена 

предварителна проверка, която да бъде извършена за срок от 10 дни. Преписката 

е върната в РП- Троян на 07. 10. 2008 г. С постановление от 09. 10. 2008 г. 

прокурорът е отказал да образува досъдебно производство. Препис от 

постановлението е изпратен на заинтересованото лице с обикновено писмо. 
 

- пр. пр. № 818/ 2008 г., ДП 277/ 2008 г. Досъдебното производство е 

образувано на основание чл. 212, ал. 3 от НПК на 01. 06. 2008 г. С постановление 

от 02. 06. 2008 г.на началника на РПУ- Троян е възложено установяване и 

издирване на автора на инкриминираното деяние. С писмо от 31. 07. 2008 г. 

преписката е изпратена с мнение за спиране. С постановление от 04. 08. 2008 г. 

досъдебното производство е спряно. На началника на РПУ- Троян е възложено да 

организира издирването на извършителя. Изготвен е следствено- оперативен 

план. 

- пр. № 729/ 2008 г., ДП 280/ 2008 г. С постановление от 20. 05. 2008 г. е 

възложена предварителна проверка за срок от 10 дни. На 03. 06. 2008 г. е 

получено в РП- Троян. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 12. 06. 2008 г., дадени са конкретни указания по разследването. На 14.08.2008 
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г. преписката е изпратена от РПУ- Троян и получена от РП- Троян. С 

постановление от 22. 08. 2008 г. наказателното производство е прекратено и 

препис от постановлението е изпратен на заинтересованите лица с писмо с 

обратна разписка. 

* Предварителните проверки се извършват в кратки срокове. Налице е 

добра координация между прокуратурата и полицията. Постановленията за отказ 

за образуване на досъдебно производство и постановленията за спиране се 

изпращат по пощата с обикновено писмо. Постановленията за прекратяване на 

наказателното производство се изпращат по пощата с обратна разписка. 
 

Приключилите досъдебни производства през 2007 г. с обвинителен акт са 

общо 196. От тях- 136 по образувани през 2007 г. досъдебни производства и 60- 

от предходни години. Приключилите досъдебни производства през първото 

полугодие на 2008 г. с обвинителен акт са общо 76 броя. От тях по образувани 

през 2008 г. досъдебни производства-45 броя и 31 в предходни години. 

* Съотношението между наблюдавани наказателни производства за 2007 г.- 

936, образувани наказателни производства през годината - 598, спрени- 234, 

прекратени- 314 и внесени с обвинителен акт- 196 за прокуратурата сочат към 

тенденция на намаляване резултатността от разследването. Тенденция, която се 

установява и в другите прокуратури, проверени в рамките на плановата проверка. 
 

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

ал.1, т.2 ЗСВ 
 

1. Наказателно- съдебен надзор. 
 

През 2007 г. са решени от съда 186 дела по обвинителен акт. От тях с 

осъдителна присъда са завършили 84 броя, 8 с оправдателни и 102 със 

споразумения в хода на съдебното следствие. От осъдителните присъди са 

протестирани 3, от които 2 са уважени, а 1 не е разгледан в края на периода. 

Срещу оправдателните присъди са внесени 6 протеста, които не са уважени. 

През 2007 г. са внесени 7 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебното производство, като всичките са одобрени. 
 

Предложения по чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК са 

внесени общо 37 броя през 2007 г. Към края на 2007 г. са уважени от съда 45 

предложения по чл. 375 от НПК, като неуважени няма. 

Прокурорите от РП- Троян са участвали общо в 568 съдебни заседания по 

наказателни дела през 2007 г. 
 

Прекратените и върнати от съда дела на РП- Троян през 2007 г. са общо 19, 

от които 10 с разпореждане и 9 с определение след даване ход на съдебното 

следствие. Изискана беше подробна справка и анализ на причините за 

прекратените и върнати от съда наказателни дела. 
 

През първото полугодие на 2008 г. в PC- Троян са решени общо 79 дела по 

обвинителен акт- От тях с осъдителна присъда по общия ред са завършили 14 
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броя, с оправдателни 2, 13 с осъдителни присъди по чл. 371 и сл. от НПК и 48 със 

споразумения в хода на съдебното следствие. Внесени са 4 броя споразумения за 

решаване на делото в досъдебното производство, които са одобрени. Срещу 

осъдителните присъди е подаден 1 протест, който не е уважен. 
 

Предложения по чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от ЕК са 

внесени общо 21 през първото полугодие на 2008 г. През същия период в PC- 

Троян са уважени 17 предложения по чл. 375 от НПК. 

Прокурорите от РП- Троян през първото полугодие на 2008 г. са участвали 

общо в 225 съдебни заседания по наказателни дела. 

През първото полугодие на 2008 г. 1 обвинителен акт е върнат от съда с 

разпореждане. 
 

2. Организация по изпълнение на наказанията 
 

През 2007 г. са приведени в изпълнение 172 присъди, неприведени в срок 

няма, както и отлагане изпълнението на наказанието. 

През първото полугодие на 2008 г. са приведени в изпълнение 90 присъди, 

неприведени в срок няма, както и отлагане на наказанието. 
 

3. Гражданско-съдебен надзор. 
 

През 2007 г. прокурорите от РП- Троян са участвали в 28 граждански дела. 

Предявени граждански искове от прокурор няма. 

През първото полугодие на 2008 г. прокурорите от РП- Троян са участвали 

в 15 съдебни заседания по граждански дела. 

Въз основа на извършената проверка се налагат следните 

КОНСТАТАЦИИ: 

1. РП- Троян работи при недостатъчен брой помещения за 
прокурорите и при средна натовареност, включително и на 
административния ръководител и голяма натовареност на служителите в 
деловодството. 

2. Проверката констатира, че всички книжа са водени редовно и 
съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на 
администрацията на прокуратурата на Р България и съответните указания на 
Главна прокуратура. 

3.Въведени са допълнителни регистри и дневници по инициатива на 
административния ръководител с цел по-добро администриране на 
прокуратурата. Въведена е електронна система, която улеснява прокурорите при 
спазване на сроковете. 

 

4. Налице е добро взаимодействие между РП- Троян и органите на 

полицията. Проблемите са в недобрата квалификация на дознателите и липсата 

на опит. 
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5. Съотношението между наблюдавани наказателни производства за 2007 г. - 

936, образувани наказателни производства през годината- 598, спрени- 234, 

прекратени- 314 и внесени с обвинителен акт- 196 за прокуратурата сочат на 

тенденция към намаляване резултатността от разследването. Тенденция, която се 

установява и в другите прокуратури, проверени в рамките на плановата проверка 
 

На основание чл.58(2) от ЗСВ, Инспекторатът към ЗСВ дава 

следните 

ПРЕПОРЪКИ: 

1. Да се предприемат мерки за редовно изпращане на напомнителни 

писма по спрените наказателни производства съобразно Заповед № ЛС- 

2403/ 15. 06. 2007 г. на Главния прокурор с цел засилване 

резултатността на разследването. 

2. Административният ръководител на РП- Троян да контролира работата 

по издирването и другите действия по спрените наказателни 

производства в изпълнение на т. 15 от Указания на ВКП- Изх. № 55/ 14. 

02. 2008 г. 

3. Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство да се връчват по реда, предвиден в чл. 178 и следващите 

от НПК 
 

На основание чл.58(2) от ЗСВ, препоръките да се изпълнят в срок от 2(два) 

месеца, считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от 

извършената проверка, за което да бъде уведомен Инспекторатът към ВСС. 

На основание чл.58(3) от ЗСВ, екземпляр от настоящия Акт за резултати от 

извършена проверка да бъде връчен на административния ръководител на 

Районна прокуратура-гр.Троян. 

На основание чл.58(3) от ЗСВ, в 7-дневен срок от връчване на настоящия 

Акт за резултати от извършена проверка, може да се направят възражения пред 

Главния инспектор. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ АКТА: 
 

1. Заповед № 173/ 21. 10. 2008г. на Главния инспектор 2.Справка № 1 по 

организацията на административната дейност на РП- Троян за 2007 г. и първото 

полугодие на 2008 г. 

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

преписките на РП - Троян за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

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

досъдебните производства на РП - Троян за 2007 г. и първото полугодие 

на 2008 г. 

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор на РП- Троян 

за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

6. Анализ за дейността на РП- Троян за 2007 г. и първото шестмесечие на 

2008 г. 

7. Заповед № 29 от 12. 10. 2007 г. 

8. Заповед № 25/ 18. 06. 2008 г. 
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9. Анализ на върнатите дела за доразследване;. 

10.Анализ на делата с влезли в сила оправдателни присъди; 

 
ИНСПЕКТОР:  

ВАСИЛ ПЕТРОВ 
 

ЕКСПЕРТ: 

Юл. ХРИСТОВА 
 

ЕКСПЕРТ:     
М. БОРИСОВА 


