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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 
 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 
            

 
                                       

  
 

          
 

 
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  

ГР. ТЪРГОВИЩЕ   
  

В периода 15-22 юни  2009г. на основание заповед № 141/03.06.09г. 
на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС 
беше извършена комплексна проверка на дейността на Окръжна 
прокуратура гр.Търговище. Проверката бе извършена от  проверяващи - 
инспектор  -  Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова и Димитрина 
Долапчиева на 15.06.2009г.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Окръжна 
прокуратура гр. Търговище, като проверяващите се запознаха 
непосредствено с организацията на административната дейност и 
организацията по образуването и движението на прокурорските преписки, 
както и приключването им в установените срокове. 

Проверката обхваща периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г., както и 
първото тримесечие на 2009г. 

За проверявания период в прокуратурата са работили общо 6 
прокурори , именно -  Анастас Моллов - административен ръководител и 
прокурорите Драгомир Сяров – зам. окръжен прокурор, Николай Казаков – 
зам. окръжен прокурор, Диляна Стоянова – прокурор и младши прокурори 
– Росица Тонева и Емилия Варадинова.  

В началото на 2009г. младши прокурорите са преназначени на 
длъжности съответно в РП Търговище и РП Своге. Реално през 2008г. са 
работили 5 прокурори, тъй като прокурор Варадинова е ползвала отпуск за 
отглеждане на дете. В момента на проверката  има 2 незаети щатни бройки 
за младши прокурори. Общият брой служители в ОП гр. Силистра е 12 
души, а конкретно заетите длъжности са:  съдебен администратор – 1бр.; 
административен секретар - 1 бр.; главен счетоводител – 1бр.; главен 
специалист – счетоводител – 1бр.; главен специалист–квалифицирана 
информация-служител по сигурността – 1 бр.; системен администратор – 
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1бр.; съдебни секретар протоколисти  - 3 бр.; деловодител-класифицирана 
информация - 1 бр.;  шофьор – 1 бр.; призовкар – 1бр. Незаета щатна 
бройка за служители през 2009 година е била длъжността –съдебен 
администратор.  
    
  
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  
  
 Организационното и административно ръководство в Окръжна 
прокуратура гр. Търговище от 08.06.2009г. се осъществява от прокурор 
Драгомир Сяров, избран от ВСС с протокол № 23/03.06.2009г., а до този 
момент административен ръководител е бил Анастас Моллов.  

ОП гр. Търговище се помещава  на третия етаж в една сграда със 
съда.  

В ОП – гр. Търговище от 15.10.2007г. въз основа на Заповед № ЛС-
6310/02.10.07г. на Зам. главен прокурор на ВКП  Валери Първанов 
преписките и делата се разпределят чрез предоставения от Висшия съдебен 
съвет програмен продукт за случайно разпределение Law Choice. В 
заповедите , които са издавани впоследствие се определя процентът на 
натовареност на всеки от прокурорите по определени групи дела. След 
встъпване в длъжност на новия административен ръководител е издадена 
Заповед №  120/11.06.2009г.  
 Ползват се правно-информационните продукти „Апис” и „Сиела”,  
използват се деловодни програми, предоставени от ВКП или други органи, 
както и самостоятелно създадени програми. От 01.09.2007г., съгласно 
Заповед № ЛС – 3051/18.07.2007г. на зам. главен прокурор Валери 
Първанов, относно внедряване на УИС в ОП – гр. Търговище е започнало 
реално въвеждане на данните за движението на преписките и делата. Със 
Заповед № ЛС-3020/16.07.2007г. на зам. главен прокурор Валери 
Първанов, считано от 17.09.2007г. в ОП   гр. Търговище се въвеждат данни 
за всяко наказателно производство, образувано от прокурора в Единната 
информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/. 
 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 
Правилника за организация на дейността на администрацията на 
прокуратурата на Република България, както и съгласно указания на ВКП .
 По собствена преценка се водят 7 бр. книги,   а по указание на ВКП – 
7 бр. 
  Всички книги се водят съгласно изискванията, прегледно се 
попълват графите, книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и 
печат на прокуратурата. 
   Книгата  за веществени доказателства се води добре, но върху нея 
се залепят описи с приети веществени доказателства не се описват 
служителите,  предали и получили веществените доказателства – полаган е 
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подпис от лице, чието име и  качество не е известно. В края на 2008г. не е 
съставен протокол съгласно изискванията на чл.84 от ПОДАРБ, съставят се  
протоколи, веднага след настъпване на обстоятелствата, налагащи 
унищожаване на веществените доказателства.  

На хартиен носител се водят  32 броя, а на електронен – 3 броя. 
През отчетния период не са налагани дисциплинарни наказания, не 

са правени предложения до ВСС за поощрения или налагане на наказания. 
През 2008 година  съгласно Указание на Отдел „Инспекторат” при 

ВКП е  извършена комплексна ревизия от Окръжна прокуратура 
Търговище на Районна прокуратура Търговище, РП Омуртаг и РП Попово. 
За резултатите е изготвен доклад по отделно за трите районни 
прокуратури. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 

 
 

През 2008г. в Окръжна прокуратура Търговище са постъпили общо   
532 бр. преписки, от които 460 бр. са новообразувани и 20 броя са 
останали от предходни периоди.Решени са 52 преписки, по които са 
постъпили нови материали  
 От тях са решени общо 516 бр., от които с откази за образуване на 
досъдебно производство – 35 бр. От тези откази 8 броя преписки са 
обжалвани , 7 бр. са потвърдени и 1 бр. е отменен. 

Необжалваните откази са общо 27 броя. За периода са образувани 62 
досъдебни производства,  а  изпратените по компетентност  преписки са 
общо 71 броя.  

Инстанционните решения на АП по преписки на ОП са общо 43 бр., 
от тях отменените са 4 бр., а потвърдените – 39 броя. 

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП са общо 131 бр., 
от тях – 40 преписки общо са отменени и 91 бр. са потвърдени. Няма  
инстанционни преписки, нерешени в месечен срок.  

Няма останали нерешени преписки от образуваните през 
проверявания период, а от предходен период е останала нерешена една 
преписка. 

В Районна прокуратура гр. Търговище няма преписки на специален 
надзор. 

 
ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОСЪДЕБНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.  ТЪРГОВИЩЕ 
 
НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2008г. 

общо – 113 бр., от тях – образуваните през проверявания период са 60 бр., 
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а образуваните в предходен период са 53 бр.  В Окръжна прокуратура 
Търговище през проверявания период няма наблюдавани бързи и 
незабавни производства.  Приключените от разследващ орган ДП и решени 
през 2008г. са общо 113 броя. От тях по 69 бр. досъдебни производства 
разследването е проведено от разследващ полицай и по 44 бр. ДП 
разследването е проведено от следовател.  

ПРИКЛЮЧЕНИ ДП  от разследващ орган и  решени от прокурор в 
предвидените в НПК срокове са общо 52 бр. досъдебни производства, от 
тях - образувани през проверявания период са 36 броя и 16 бр. ДП са 
образувани в предходни години. От разследващ полицай общо са 
разследвани 44 броя ДП, а от следовател – 8 броя. 

Приключените досъдебни производства от разследващ орган и 
намиращи се при прокурор за произнасяне са общо 3 броя, разследвани са 
от разследващ полицай и са образувани през 2008г. 

 През проверявания период на основание чл. 242, ал.2 от НПК две 
досъдебни производства са  изпратени на разследващ полицай.  

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 
проверявания период са общо 8 бр. , от тях срещу неизвестен извършител - 
3 бр. и срещу известен извършител 5 бр.,  възобновените са общо 9 бр. и от 
тях  1 брой е срещу неизвестен извършител и 8 бр. са срещу известен 
извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора , през 
2008г. са общо 41 бр., от тях  - 8 броя са срещу известен извършител и 33 
броя са срещу неизвестен извършител. 3 бр. са обжалвани пред съд  и  1 
брой е потвърдено, а 2 бр. са отменени. Няма обжалвани пред по-горна 
прокуратура. Няма служебно отменени  постановления за прекратяване. 

От посочените досъдебни производства 19 броя са прекратени 
поради  изтекла давност. 

През проверявания период са изготвени общо 18 броя искания от 
разследващия орган до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 
удължаване на срока. Общо направените искания за удължаване на срока 
на разследване до по-горестоящата прокуратура са 18 броя и всички са 
уважени. Исканията, направени до Главния прокурор на Република 
България за удължаване на срока са 3 броя и всички са уважени.   
 През 2008 година прокурорите в ОП Търговище са внесли в съда 
общо 19 броя прокурорски акта. От тях внесените обвинителни актове  са 
12 броя, 6 броя са предложенията за споразумение и е внесено едно 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание. От внесените актове за допълнително 
разследване от съда е върнато 1 дело с определение на съда. Няма върнати 
дела с разпореждане на съда. Общо от съда по обвинителен акт през 2008 
г. са решени 20 дела, като по 16 бр. са постановени осъдителни присъди, 
постановени са 2 оправдателни присъди. По едно от внесените с 
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обвинителен акт дела е постигнато споразумение в хода на съдебното 
следствие. Всички внесени в съда споразумения за решаване на делото по 
реда на чл. 381 от НПК са одобрени от съда, внесеното предложение по 
реда на чл. 375 от НПК е върнато от съда. 

По осъдителните присъди по общия ред  е подаден  един протест,  
който не е уважен. По постановените 2 броя оправдателни  присъди са 
подадени 2 протеста, единият е оставен без уважение и АП Варна е подала 
нов протест до ВКП. При разглеждане на втория протест, подаден срещу 
оправдателна присъда се е установило, че подсъдимият е починал и на 
основание чл. 24, ал.1, т.4 от НПК наказателното производство изцяло е 
прекратено. 

През 2008г. е подаден един касационен протест от прокурор Д. Сяров 
против присъда № 124, постановена по ВНОХД № 151/08г. по описа на 
ТОС. Протестът е уважен от ВКС и с решение № 429/24.11.08г. присъдата 
е отменена и делото е върнато за ново разглеждане.  
 През 2008 година   прокурори от Търговищката окръжна 
прокуратура са участвали в 31 бр. граждански дела и са участвали в 
разглеждане на 112 бр. административни дела, от които 111 бр. участия по 
закон и 1 бр. е по преценка на прокурора. 
 Организацията на дейността по водене на статистиката е съгласно 
указанията на ВКП. 
  

 
КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ ПРЕПИСКИ 

 
 По време на проверката бяха проверени произволно избрани 
наблюдателни производства, обвинителни актове, постановления за 
прекратяване, постановления за спиране на наказателни производства, 
както и постановления за отказ за образуване на НП. 
 

Откази за образуване на ДП –проверени   пр. пр. в ОП Търговище, 
по които е постановен отказ да се образува досъдебно производство, 

както следва: 
Пр. пр. № 356/08г. по описа на ОП Търговище – прокурор А. Моллов 

На 23.09.08г. е постъпило уведомление от НАП ТД Търговище и след 
извършена проверка с Постановление от 04.11.08г. е постановен отказ да 
се образува ДП. Посочен е ред за обжалване – чл. 213, ал.2 от НПК. След 
жалба, Варненска окръжна прокуратура с Постановление от 24.11.08г. 
отменя отказа и връща за изпълнение на указания. В изпълнение на 
указанията с Постановление от 29.12.08г. е образувано ДП, което в 
момента се разследва. Искано е своевременно удължаване на срока. 
 Пр.пр. № 273/08г. по описа на ТОП; пр. пр. № 515/07г. по описа на 
ТОП; пр. пр. № 101/08г. по описа на ТОП; пр. пр. № 38/08г. по описа на 
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ТОП; пр.пр. № 333/08г. по описа на ТОП; пр. пр. № 165/08г. по описа на 
ТОП – всички на прокурор Д. Стоянова – обжалвани и потвърдени от 
Варненска окръжна прокуратура. В някои от постановленията за отказ е 
посочен 7 дневен срок за обжалване. 
 Пр. пр. № 507807г. по описа на ТОП; пр. пр. № 505/07г. по описа на 
ТОП – прокурор Д. Сяров –необжалвани, посочен 7 дневен срок за жалба 
пред ВАП. 
  

ДП, внесени в съда с обвинителен акт: 
 Върнато от съда с определение за отстраняване на процесуални 
пропуски – пр. А. Моллов . След отстраняване на нарушенията е внесен 
отново по реда на глава ХХІІ, образувано НОХД № 203/08г. по описа на  
Окръжен съд Търговище, приключило на 09.09.2008г. 
 Протестирани оправдателни присъди  
– присъда № 21/24.04.2008г., постановена по НОХД № 223/07г. по описа на 
ТОС – разгледан от Варненски апелативен съд в с.з. на 17.10.2008г. – 
прекратено наказателно производство поради смърт на подсъдимия; 
-протестирана оправдателна присъда от 12.09.08г., постановена по 
НОХД № 137/08г. по описа на Окръжен съд Търговище. Апелативен съд 
Варна потвърждава присъдата. На 23.05.2009г. Апелативна прокуратура 
Варна е подала протест до ВКС. 
   

Спрени досъдебни производства срещу известен извършител: 
- пр.пр.№565/04г.- наблюдаващ прокурор Н. Стоянова- образувано ДП 

срещу Н. И. за извършено престъпление по чл.255, ал.1 от НК, 
пр.пр.524/06г. – наблюдаващ прокурор Н. Сяров- образувано ДП срещу 
П.Н. и П. М. за извършено престъплениепо чл. 159б, ал.1 от НК, 
пр.пр.526/01г. – наблюдаващ прокурор Н. Казаков - С постановление 
от25.05.09г. прокурор Н. Казаков спира НП за издирване на свидетели. 
Указано е делото да се докладва в срока по чл.244, ал.7 НПК, 
независимо от резултатите от издирването. 

 
Прекратени досъдебни производства 

- пр. пр. № 221/05г. по описа на ОП –гр. Търговище, ДП №20/08г. по 
описа на ОД МВР  -гр. Търговище. С постановление от 21.03.2008г. 
прокурор Н. Казаков  зам окръжен прокурор в ТОП образува ДП срещу 
М.Ст.Ст. за извършено престъпление по чл.252, ал.1 от НК. С 
постановление от 23.09.2008г. прокурор Н. Казаков прекратява ДП. В 
постановлението за прекратяване е посочено да бъде уведомена 
само и единствено Ст. Р., а жалбоподателите по образуваното ДП 
са 11 души. Постановлението за прекратяване не е обжалвано от 
уведомената жалбоподателка. 
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- Пр.пр.150/08г.по описа на ОП – гр. Търговище. С постановление от 
17.04.2008г. прокурор Ан. Моллов- окръжен прокурор  на ТОП образува 
ДП срещу К. К. за извършено престъпление по чл. 301, ал.1, вр. чл. 26, 
ал.1 от НК. С постановление от 27.06.2008г. Окръжният прокурор Ан. 
Моллов прекратява НП срещу Косев. В постановлението за 
прекратяване няма указания за уведомяване на тъжителите Д. К. и 
Г. С.. 

- Пр.пр.№231/07г. по описа на ОП- гр. Търговище. С постановление от 
10.09.07г. прокурор Ан. Моллов отказва да образува ДП. В 
постановлението за отказ от образуване на ДП е посочен 7 дневен 
срок на обжалване. Постановлението е обжалвано пред АП – гр. 
Варна. Прокурор В. Мичев от АП – гр. Варна е потвърдил 
постановлението на ОП – гр. Търговище. С писмо с изх. № 
№129/30.01.08г. прокурор Кръстенякова  изисква преписката. С 
постановление от 27.02.08г. указва но ОП –гр. Търговище да образува 
ДП. С постановление от 19.03.08г. прокурор Ат. Моллов от ТОП 
образува ДП за извършено престъпление по чл. 282, ал.2, вр. ал 1 от 
НК.Искано е двукратно удължаване срока на разследване. С 
постановление от 17.11.08г. е прекратено НП. Указано е препис от 
постановлението да се изпрати на пострадалите. С жалба от 
25.11.08г.до Търговищкият окръжен съд чрез ОП – гр. Търговище 
пострадалите обжалват постановлението за прекратяване на НП. С 
определение от 03.12.08г. ТОС отменява постановлението за 
прекратяване. С частен протест от 09.12.08г. чрез ОС –гр. Търговище 
до АС- гр. Варна, прокурор Ан. Моллов протестира определението на 
ОС – гр. Търговище. С определение от 07.01.09г. Варненският АС 
отменя определението по ЧХД № 302/08г. по описа на ТОС, 
потвърждава постановлението на ОП – гр. Търговище, с което е 
прекратено НП. Определението е окончателно и не подлежи на 
обжалване. 

 
 

КОНСТАТАЦИИ 
 

- В определени случаи в постановленията за отказ се посочва 
седмодневен срок за обжалването им, въпреки разпоредбата на чл. 213, 
ал.2 от НПК, където не е посочен срок за обжалване на отказите; 
- Книгите, дневниците и регистрите, които се водят в Окръжна 
прокуратура Търговище са прегледни, и съдържат всички графи, 
необходими за проследявяне движението на преписките и делата. В 
книгата за веществени доказателства при възможност да се описват в 
съответната графа получените и предадени ВД;  
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-  Книгата за изпълнение на присъдите е добре поддържана и системно 
отбелязване на влезлите в сила присъди и изпратени на органа за 
изпълнение. 

- В книгата за изпълнение на присъдите в графите, показващи кога е 
започнало изпълнение на наказанието/по чл. 343г, вр.чл. 343б, ал.1 от 
НК -лишаване от правоуправление на МПС/, няма получени отговори от 
ОД на МВР – ПП – град Търговище, въпреки напомнителните писма, 
изпратени от РП- гр. Търговище. ОД на МВР – ПП – град Търговище не 
уведомява ОП- гр. Търговище за края на изпълнението на наказанието 
по чл. 343г, вр.чл. 343б, ал.1 от НК –„лишаване от правоуправление на 
МПС” 

- Спазват се предвидените в НПК срокове, както по отношение на 
досъдебните производства,  така и по отношение действията на 
прокурора след приключването му. 
- По спрените дела на „специален отчет/надзор” периодично се правят 
писмени справки от наблюдаващите прокурори и се изпращат до АП - гр. 
Варна, която ги е изискала. 
- По спрените дела от ОП- гр. Търговище се пишат напомнителни писма 
до разследващите органи и се иска справка за извършващите се ОИМ. 
- Спрените срещу известен извършител дела се съхраняват в Окръжна 
прокуратура Търговище, като се искат справки за извършените 
оперативно издирвателни действия; 
- Спазва се  приетият план за контролно ревизионната дейност на    
Окръжна прокуратура гр. Търговище и са направени всички планирани за  
2008г. ревизии и проверки. 

 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 
-  Прокурорите от Окръжна прокуратура гр. Търговище да  осъществяват 
постоянен надзор и да следят за спазването на сроковете от страна на 
разследващите органи, като предприемат всички законови мерки при 
неизпълнение на указанията, дадени им от прокуратурата; 
-  При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46, ал.2, т.2   
от НПК; 
- Следва да се следи стриктно /включително чрез изпращане на 
напомнителни писма/ за провежданите мероприятия по издирване на 
лицата, обявени за ОДИ, като се изисква от органите на МВР да изпращат  
в прокуратурата обратна информация за резултатите;  
-   Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без по 
него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от ОМВР и да се прилагат 
към делото документи за това; 
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-  Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 
производство и прилагането на ЕЗА.В тази насока окръжният прокурор да 
предприеме необходимите действия /съвещания с районните прокурори, 
даване на указания и др./. 
  
 
  

  23.07.2009г.     ИНСПЕКТОР: 
     София               /ЯСЕН ТОДОРОВ/ 


