РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

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

Изх.№………………
Дата: …………….…

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ГР. ПОПОВО

На 16 юни 2009г. на основание заповед № 141/03.06.2009г. на Главния
инспектор при ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС беше
извършена комплексна проверка на дейността на РП Попово, която обхвана
периода за цялата 2008г. Проверяващи бяха инспектор Ясен Тодоров,
експерт Димитрина Долапчиева и експерт Сия Иванчова.
Проверката беше извършена на място - в сградата на Съдебната палата
гр. Попово, 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 беше извършена въз основа на предварително изработени
критерии и при нея се установи следното:
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
Районна Прокуратура - гр.Попово ползва партерният етаж от сградата
на Съдебната палата гр. Попово. Кабинетите за прокурорите и съдебните
служители са недостатъчни. Част от архива се съхранява в коридора, който е
пригоден за това с шкафове. За проверявания период в прокуратурата са
работили общо 3 прокурори – Стефан Христов - административен
ръководител и прокурорите Пламен Трифонов и Пламен Илиев. Няма незаети
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щатни бройки. Няма отсъствали прокурори за повече от един месец. Щатното
разписание на служителите включва 5,5 бройки. Общият брой служители в
РП гр. Попово е 5 души през 2008 година, а конкретно заетите длъжности са:
административен секретар - 1 бр.; съдебен секретар - 1 бр.; компютърен
оператор, изпълняващ деловодни функции - 1 бр.; съдебен деловодител - 2
бр.; и призовкар – 0,5 бр.,
В РП- гр. Попово се водят 30 книги /дневници, регистри, азбучници/.
Водените на хартиен носител – 29 броя. От тях - водени на основание
Правилника за организация на дейността на администрацията на
прокуратурата в РБ – 29 броя,
- водени по указание на ВКП: – Регистър за вписване на
кореспонденцията с ТД на КУИППД , воден на основание писмо –
разпореждане № И – 342/06.10.2006г. на Зам. Гл. прокурор на ВКП Хр.
Манчев и Инструкция за взаимодействие между органите на УИППД,
органите на МВР, органите на МВФ, Прокуратурата и следствието.
- водени въз основа на Заповед № ЛС-2403/15.06.07г. на Главен
прокурор на РБ за въвеждане на нарочни дневници за спрени ДП срещу ИИ и
НИ:
- Елекронен регистър на спрените дела срещу ИИ
- Елекронен регистър на спрените дела срещу НИ
- водени книги по собствена преценка:
-книга за възобновените дела

Използва се правна програма - Апис. Използвана е компютърна
деловодна програма - УИС . На основание на Заповед ЛС № 3020/16.07.07г.
на Зам. Гл. прокурор В. Първанов, считано от 17.09.07г. в РП – гр. Попово се
въвеждат данни за всяко наказателно производство, образувано от прокурора
в Единна информационна система за противодействие на престъпността
/ЕИСПП/.
Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез
програмата „Law Choice”. Това е уредено със Заповед № 24/15.10.2007
година за електронно разпределение, отм. със Заповед № 13/21.05.2009г. на
Районния прокурор на РП –гр. Попово.
През проверявания период няма предложения за наказания или
поощрения на прокурори от страна на административния ръководител.
Заповеди и разпореждания на административния ръководител по организация
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на дейността на прокуратурата по указания на Главния прокурор през 2008г.–
11 броя, а по собствена преценка - 32 броя.
Извършена е проверка на прокуратурата по Заповед № 163/03.10.08г. на
Окръжния прокурор на гр. Търговище за извършена комплексна ревизия на
дейността на РП – гр. Попово за периода 01.01.2007г. до 31.12.2007г.
В изпълнение на писмо № 2971/10.06.08г. на ВКП, Районен прокурор
Стефан Христов е участвал в семинар на тема: „Разследване и разкриване на
компютърни престъпления”

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ПРЕПИСКИТЕ

През 2008г. в Районна прокуратура - гр. Попово броят на преписките е
бил 720 броя, като броя на новообразуваните е бил 621 броя, а образувани от
предходни периоди – 99 броя.. От тях през 2008г. са решени 647 броя, от
които с откази за образуване на досъдебно производство - 459 броя. От тези
откази 13 броя преписки са обжалвани, 8 броя са потвърдени, а 5 броя са
отменени..
Необжалваните откази са 446 броя. За периода са образувани 167 броя
досъдебни производства, от тях изпратени по компетентност са 21 броя .
Към момента на проверката нерешените преписки бяха 73 бр. Останали
нерешени преписки, образувани в предходни години – 8 броя, които по време
на проверката бяха приключени.. Няма преписки на специален отчет съгласно
т.5 от Заповед №ЛС-2184/30.05.07г. на Главния прокурор на РБългария.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през
2008г. са общо 646 бр, като от тях - новообразувани досъдебни производства
– 297 бр, образувани в предходен период – 288 бр., новообразувани бързи
производства - 58 бр., образувани в бързи производства в предходен период3 броя, а незабавните – 0 бр.
ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове 592 бр., от тях: новообразувани ДП през 2008г.- 244 бр., образувани ДП в
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предходен период – 292 бр., новообразувани бързи производства през 2008г.
– 51 бр., образувани бързи производства в предходен период – 4 броя, а
новообразувани незабавни производства през 2008г. – 0 бр.
В края на отчетния период за приключените досъдебни, бързи и незабавни
производства от разследващ орган, намиращи се за произнасяне при
прокурор са останали 21 бр. НП. От тях – 19 броя досъдебни производства и 2
броя бързи производства. Наблюдаваните бързи производства, по които
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК са 61 броя, а по
които е постановено разследването да се извърши по общия ред е 6 броя.
През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са
изпратени на разследващ орган – 0 броя ДП.
СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2008г. са общо 114 броя.
От тях спрени срещу неизвестен извършител - 105 броя, спрени срещу
известен извършител – 9 броя.
ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2008г. са 35 бр.,
като от възобновените – 5 бр. са срещу неизвестен извършител, а 30 бр. –
възобновени срещу известен извършител.
ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2008г. са общо 503
бр., от тях – 54 бр. са водени срещу известен извършител, а 233 бр. са срещу
неизвестен извършител.Обжалвани пред съда са общо 2 бр. и от тях няма
отменени постановления за прекратяване на досъдебно производство. Няма
обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за прекратяване,
нито служебно отменени. 216 бр. от общо прекратените досъдебни
производства са прекратени поради изтекла давност.
Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 21
броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока
на разследването до по-горестоящата прокуратура – 21 броя, уважени – 21
броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока
на разследването до Главния прокурор на РБ – 1 брой, уважени – 1брой.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР
През 2008г. РП гр. Попово е внесла в съда 188 прокурорски акта, от тях обвинителните актове са 126 броя. 86 от тях са по досъдебни производства
образувани през годината, а 40 броя по ДП образувани в предходни години.
Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове – общо през
проверявания период – 11 броя, като от тях - 7 ОА са с разпореждане на съда,
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а 4 ОА са върнати с определение на съда. Върнати от съда на прокуратурата /
по реда на чл. 249 от НПК/ са 11 производства, от които 9 са били с внесен
обвинителен акт, а 2 с предложение по чл. 375 от НПК. В преобладаващата си
част причините за връщане на делата са били свързани с чисто технически
пропуски при изписването на фактическите обстоятелства или правната
квалификация, индивидуализиращи деянието и дееца. В процентно
отношение, отнесени към общия брой на внесените в съда дела броят на
върнатите е незначителен – 6%.
Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период – 132
броя. Осъдителните присъди за периода са 108 броя, от тях протестирани – 3
броя, резултат от протеста – неуважени. Оправдателните присъди са общо 3
бр. – от тях протестирани 1 бр., резултат от протеста – неуважен. Броя на
осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - 49бр. От
тях протестирани – 2 броя, резултат от протеста – неуважен. В хода на
съдебното следствие са постигнати 11 броя споразумения.
През 2008г. са внесени 23 броя споразумения за решаване на делото в
досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени -22 броя..
През 2008г. от РП - гр. Попово са внесени 39 предложения по реда на
чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а от НК. Уважени
предложения на прокуратурата са 30 броя. Оправдателни присъди – 2 броя,
върнати от съда предложения – 2 броя.
През 2008 г. от прокурорите при Поповската РП не са подавани сигнали до
ОП – гр. Търговище за възобновяване на наказателно производство. Подаден
е един сигнал до отдел „Съдебен” на ВКП за изготвяне на искане за
възобновяване на наказателното производство, на основание чл. 422, ал.1, т.5
от НПК, което е уважено и след присъдата на Поповския РС, постановена в
нарушение на закона е отменена от ВКС по реда на производството за
възобновяване на наказателни дела.
През проверявания период прокурорите от РП- гр. Попово са участвали в
223 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с участие на
прокурор – 18 броя.
През 2008г. са приведени в изпълнение 153 присъди и определения за
одобряване на споразумение, няма неприведени присъди в срок, няма
отлагания на изпълнение на наказанието. Всички актове за изпълнение на
наказанието са били изпратени на органа по изпълнение на наказанието в
предвидения от закона срок.
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КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които
има отменени откази за образуване на досъдебно производство или отменени
постановления за прекратяване на наказателно производство /от съда или от
горестояща прокуратура/. Бяха проверени и спрените дела срещу известен
извършител, делата разгледани по реда на глава двадесет и седма от НПК и
делата с обвинителни актове върнати от съда.

Обжалвани постановления за прекратяване на наказателни
производства
През 2008г. са обжалвани две постановления за прекратяване на
наказателно производство и двете са потвърдени от РС гр.Попово
- пр.пр.№ 416/08г.
- пр.пр.№ 431/08г.
Обжалвани постановления за отказ да се образува досъдебно
производство
През 2008г. са обжалвани 13 отказа, от тях са потвърдени осем:
- пр.пр.№ 630/08г.
- пр.пр.№ 586/08г.
- пр.пр.№ 132/08г.
- пр.пр.№ 872/08г.
- пр.пр.№ 905/07г.
- пр.пр.№ 478/08г.
- пр.пр.№ 322/08г.
- пр.пр.№ 973/07г.
Отменени са отказите за образуване на досъдебно производство по
пет прокурорски преписки:
- пр.пр.№ 116/08г. /постановен е нов отказ, който не е обжалван/
- пр.№ № 118/08г. /постановен е нов отказ, който не е обжалван/
- пр.пр.№ 390/08г.
- пр.пр.№ 131/08г.
- пр.пр.№ 578/08г.
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Спрени дела срещу ИИ
- Пр.пр.№ 918/07г.по описа на РП- гр.Попово, дозн. № 705/07г. по описа
на РУ – МВР –гр. Попово. Наблюдаващ прокурор Ст. Христоврайонен прокурор на РП- гр. Попово. С постановление от 08.01.08г.
районен прокурор Ст. Христов е образувал ДП срещу Т. Н. за
извършено престъпление по чл.194, ал.1 НК. Даден е срок и указания за
извършване на ПСД. С постановление от 26.008г. прокурор Христов
спира НП поради отсъствието на Н. от постоянният му адрес.
Обявен е за ОДИ с телеграма № 4337/23.01.08г. Указано е делото да
бъде докладвано на наблюдаващия прокурор на всеки 3 месеца.от
датата на спиране на производството. С постановление от 04.06.08г.
прокурор
Христов
е
възобновил
производството
поради
необходимостта от извършването на ПСД – разпит на свидетел,
който се е върнал от чужбина.С постановление от 04.06.08г. НП
отново е спряно за издирване на уличения, като периодично се
прилагат доклади от разследващите органи за извършените
издирвателни мероприятия.
- Пр.пр. № 191/08г. по описа на РП – гр. Попово, дозн. №119/08г. –
наблюдаващ прокурор Пламен Илиев. С постановление от 14.03.08г.
прокурор Пл. Илиев – прокурор в Поповската РП образува ДП срещу Х.
И. за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление
от 23.05.08г. прокурор Пл. Илиев спира НП, поради ненамиране на
уличения на адреса. Обявен е за ОДИ/ не е записан номерът на
телеграмата/. Не записано, че постановлението за спиране
подлежи на обжалване, пред кой орган и в какъв срок.
-

Пр. пр. № 1038/07г. . по описа на РП – гр. Попово - наблюдаващ
прокурор Пламен Илиев. С постановление от 29.11.07г. прокурор Пл.
Илиев – прокурор в Поповската РП образува ДП срещу Т. Н. за
извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от
06.02.08г. прокурор Пл. Илиев спира НП, поради ненамиране на
обвиняемия на адреса. Указано е препис от постановлението за
спиране на НП да бъде изпратено на пострадалия Д. Неделчев. Не
записано, че постановлението за спиране подлежи на обжалване,
пред кой орган и в какъв срок. Има данни за напускане на страната
от обвиняемия, но няма данни за издирването му и обявяването му
за ОДИ.
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Проверени осъдителните присъди, постановени реда на глава ХХVІІ
от НПК
- Пр. пр. №500/08г. . по описа на РП – гр. Попово, БП № 348/08г.- за
извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК – получена наказание
12м. Лишаване от управление на МПС; пр.пр. №402/08г. . по описа на РП
– гр. Попово, дозн. №284/08г. – наказание „пробация”, задължителни
срещи с пробационен служител в продължение на 1 година,
задължителна регистрация по настоящ адрес в продължение на 1 година.

Върнати от съда дела на РП – Попово
- Пр. пр. № 945/07г. по описа на РП Попово – на 15.01.2008г. внесено
предложение по чл. 78а от НК. С разпореждане от 21.01.08г. Поповски
районен съд прекратява съдебното производство по НАХД № 18 и връща
делото на РП Попово за отстраняване на допуснати съществени
процесуални нарушения. След отстраняването им е внесено ново
предложение по чл. 78а от НК и на 06.03.08г. делото е решено;
- Пр. пр.№ 547/07г. по описа на ПРП –БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВОпрокурор Христов. Внесен е обвинителен акт на 09.07.07г.- образувано
НОХД № 294/07г. по описа на ПРС и на 07.08.07г. е постановена присъда. С
решение от 28.01.08г. ВКС е отменил по реда на възобновяването
присъдата и е върнал делото за ново разглеждане от стадия на
разследването. На 25.02.2008г. е внесен нов обвинителен акт, образувано е
НОХД № 77/08г. по описа на ПРС и е постановена присъда, влязла в сила на
30.06.08г.;
- Пр. пр. № 758/07г. по описа на Поповска РП – прокурор Илиев - по
внесен обвинителен акт е образувано НОХД № 150/08г. по описа на РС
Попово. С разпореждане от 30.04.08г. производството е прекратено и
делото е върнато на РП за отстраняване на процесуални нарушения. Внесен
е нов ОА и е образувано НОХД № 157/08г. по описа на ПРС. С разпореждане
от 19.05.08г. съдебното производство отново е прекратено и делото е
върнато на РП Попово за отстраняване на съществено нарушение на
процесуални правила. В този случай съдът е приел, че не е налице
постановление за частично прекратяване на НП и че са нарушени правата
на пострадалото лице. След отстраняване на посочените нарушения ПРП е
внесла отново ОА, образувано е НОХД № 175/08г. по описа на РС Попово,
постановена е присъда. Присъдата е обжалвана и с решение от 22.10.08г.
ОС Търговище е приел, че са допуснати отстраними съществени
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процесуални нарушения, присъдата е отменена изцяло и делото е върнато на
РП Попово за отстраняване на описаните нарушения;
- Пр. пр. № 1063/07 г. по описа на ПРП- прокурор Трифонов – по внесен
обвинителен акт е образувано НОХД № 75/08г. по описа на Районен съд
Попово. В с.з. на 24.03.08г. с определение производството е прекратено
поради допуснато съществено процесуално нарушение, свързано с
ограничаване правото на защита на подсъдимия и делото е върнато за
отстраняване на посочените нарушения. След отстраняване на
нарушенията е внесен нов ОА и делото е решено с влязла в сила присъда;
- Пр. пр. № 197/08г. по описа на РП Попово – прокурор Илиев- внесен е
ОА и е образувано НОХД № 180/08г. по описа на ПРС. В с.з. на 30.06.08г. с
определение съдът е приел, че с оглед личността на вещото лице, изготвило
оценъчна експертиза и фактическите отношения между него гражданския
ищец и подсъдимата е допуснато съществено нарушение на процесуални
правила. Прекратил е съдебното производство и е върнал делото на РП
Попово за отстраняване на допуснатите нарушения с указания да се
назначи независимо вещо лице. След отстраняване на нарушенията е внесен
нов ОА, делото е решено и присъдата е влязла в сила.

КОНСТАТАЦИИ:
• Като цяло натовареността на РП гр.Попово е малка.Няма дела с голям
обществен интерес.
• Районният прокурор Стефан Христов успешно съвместява типично
прокурорските си задължения с административно – ръководните си
функции.
• Прокурорите от РП - гр. Попово изготвят добре оформени и
юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми
реквизити.
• Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите
съобразно издадената Заповед № 24/15.10.2007 година,. за електронно
разпределение, отм. със Заповед № 13/21.05.2009г. на районния
прокурор Стефан Христов.
• Спазват се предвидените в НПК срокове както по отношение на
решаването на преписките, така и по отношение на разследването на
досъдебните производства и действията на прокурора след
приключването му. От проверените спрени срещу ИИ дела – на
прокурор Пламен Илиев проверяващият екип установи, че в
постановлението за спиране не е записано, че подлежи на обжалване,
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органа пред който може да се обжалва и срока на обжалване на
постановлението
• При проверка на спрените преписки срещу ИИ редовно преди
изтичане на срока са искани продължавания от ТОП. Изискват се
редовно справки за проведените издирвания по време на спирането на
ДП.
• При извършената проверка на преписките се установи, че преписките
са номерирани, прошнуровани, с опис за страниците на делата.
• Констатации по водене на книгата за веществени доказателства книгата съдържа всички изискуеми графи, попълва се прегледно,
изписват се имената на деловодителите, които приемат и предават ВД.
.
ПРЕПОРЪКИ:
• Да осъществяват постоянен надзор и да следят за спазването на
сроковете от страна на разследващите органи
• При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46, ал.2, т.2
от НПК.
• Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без
по него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от МВР и да се прилагат
към делото документи за това, както и номера и датата на телеграмата, с
която обвиняемите са обявени за ОДИ.
• Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно
производство и прилагането на ЕЗА.
• По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи и
занапред 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.

23.07.2009г.
София

ИНСПЕКТОР:
/ЯСЕН ТОДОРОВ/
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