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Изх.№………………
Дата: …………….…

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ГР. ТЪРГОВИЩЕ

На 18 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 Търговище, 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. 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 беше извършена въз основа на предварително изработени
критерии и при нея се установи следното:
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
Районна Прокуратура - гр.Търговище ползва партерния етаж от
сградата на Съдебната палата гр. Търговище. Утвърденото длъжностно щатно
разписание на Районна прокуратура – гр. Търговище към 01.01.2008г.
включва 7 щатни бройки – прокурор, а към 31.12.2008г. – 8 щатни бройки –

„прокурор”, в това число административен ръководител, заместник на
административния ръководител и шестима прокурори. През 2008г.
фактически са били заети 7 щатни бройки – прокурор. От тях административен ръководител – Районен прокурор – Васил Ангелов,
Зам.районен прокурор – Любен Владимиров и прокурорите Мила Стайкова,
Татяна Василева, Илиян Паров, Валентин Василев и Александър Добрев. Към
31.12.2008г. в РП –гр. Търговище има 1 незаета щатна бройка за прокурор.
Няма отсъствали прокурори за повече от един месец. Щатното разписание на
служителите включва 8 бройки за длъжност съдебен служител, разделени на
специализирана администрация, обща администрация и технически
длъжности. Общият брой служители в РП гр. Търговище е 8 души през 2008
година, и са били заети всичките 8 утвърдени щатни бройки. Конкретно
заетите длъжности са: съдебен администратор – 1бр., административен
секретар - 1 бр.; съдебен секретар - 1 бр.; компютърен оператор, изпълняващ
деловодни функции - 1 бр.; съдебен деловодител - 2 бр.; призовкар – 1 бр., и
чистач – 1 бр.
В РП- гр. Търговище се водят 26 книги /дневници, регистри,
азбучници/. От тях - водени на основание Правилника за организация на
дейността на администрацията на прокуратурата в РБ – 26 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:
регистър на спрените дела срещу ИИ
регистър на спрените дела срещу НИ
- водени съгласно указание на Главния прокурор на РБ за работа на
националната прокурорска мрежа в РБългария, изпратено на 07.10.2008г. Във
връзка с указанието на Главния прокурор е издадена Заповед №
56/05.11.2008г. на Районния прокурор на РП- гр. Търговище:
регистър на издадените, получените ЕЗА и МПП
- водени книги по собствена преценка:
регистър за ревизионните актове

регистър за протоколи, изпратени от заседания на Общински съвет – гр.
Търговище
регистър за печати
регистър „Общ надзор”
От тях водените на хартиен носител – 34 броя.
А водени на електронен носител - електронен регистър за вписване на
кореспонденцията с ТД на КУИППД
Използват се правните програми – „АПИС”, „СИЕЛА” и „ЛАКОРДА”.
За движението на преписките и делата е 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. Търговище 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 № 47/11.10.2007
година за електронно разпределение, отм. със Заповед № 17/19.02.2009г. на
Районния прокурор на РП –гр. Търговище.
Отчетността на РП – гр. Търговище е структурирана в определени
срокове – месечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни.
Информацията се събира, систематизира, обобщава, съхранява, обработва и
предоставя на ОП – гр.Търговище. Въз основа на обобщената информация се
изготвят справки, анализи и доклади.
През проверявания период няма предложения за наказания или
поощрения на прокурори от страна на административния ръководител.
Заповеди и разпореждания на административния ръководител по организация
на дейността на прокуратурата по указания на Главния прокурор през 2008г.–
23 броя, а по собствена преценка - 44 броя.
Съгласно указание на Отдел „Инспекторат” при ВКП, рег. №
1490/2008г. е извършена комплексна ревизия на РП- гр. Търговище, съгласно
Заповед № 163/03.10.2008г. на Окръжния прокурор на ОП- гр. Търговище.
След приключване на ревизията, е изготвен доклад за това, който на
27.11.2008г. е изпратен на ВКП, отдел „Инспекторат”, Сектор „Ревизионен”,
АП – гр. Варна.
През 2008г. прокурорите Мила Стайкова, Татяна Василева, Васил
Василев, Илиян Паров, Александър Добрев, Любен Владимиров са участвали

в 10 семинара организирани от ПРБ, ВКП и НИП. Съдебният администратор
И. М. е участвал в 2 семинара организирани от ВКП.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ПРЕПИСКИТЕ

През 2008г. в Районна прокуратура - гр. Търговище броят на
преписките е бил 1362 , като броят на новообразуваните е бил 1215. От тях
през 2008г. са решени 1229 броя, от които с откази за образуване на
досъдебно производство - 847 броя. От тези откази 53 броя преписки са
обжалвани, 35 броя са потвърдени, а 18 броя са отменени..
Необжалваните откази са 794 броя. За периода са образувани 320 броя
досъдебни производства.
Към момента на проверката нерешените преписки бяха 133 бр.
Останали нерешени преписки, образувани в предходни години – 1 брой - вх.
№1185/07г. по описа на ТРП, същата е постъпила на 04.02.2009г. със справка
от РУ на МВР – гр. Търговище в ТРП и на 06.02.2009г. е образувано от
прокурор от ТРП - ДП № 106/09г. по описа на РУ – МВР – гр. Търговище.
Преписки на специален отчет съгласно т.5 от Заповед №ЛС-2184/30.05.07г.
на Главния прокурор на РБългария – 2 броя – вх. №212/07г. по описа на ТРП,
ДП № 11/08г. по описа ОСлС – гр. Търговище и вх. № 1105/05г. по описа на
ТРП, ДП № 86/05г. по описа на ОД на МВР – гр. Търговище.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през
2008г. са общо 856 бр, като от тях - новообразувани досъдебни производства
– 681 бр, образувани в предходен период – 85 бр., новообразувани бързи
производства - 91 бр., образувани в бързи производства в предходен период2 броя, а новообразувани незабавни производства – 7 бр.
ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове 1226 бр., от тях: новообразувани ДП през 2008г.- 618 бр., образувани ДП в

предходен период – 512 бр., новообразувани бързи производства през 2008г.
– 88 бр., образувани бързи производства в предходен период – 1 брой, а
новообразувани незабавни производства през 2008г. – 7 бр.
В края на отчетния период за приключените досъдебни, бързи и незабавни
производства от разследващ орган, намиращи се за произнасяне при
прокурор са останали 20 бр. НП. От тях – 12 броя новообразувани досъдебни
производства и 8 броя бързи производства образувани в предходен период.
Наблюдаваните бързи производства, по които разследването е приключило в
срока по чл. 356, ал.5 от НПК са 89 броя, по които разследването е
приключило в срока по чл. 357, ал.1 , т. 5 от НПК – 1 брой а по които е
постановено разследването да се извърши по общия ред е 14 броя.
Наблюдаваните незабавни производства, по които разследването е
приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 7 броя.
През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са
изпратени на разследващ орган – 10 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам
е извършил необходимите действия – 6 броя.
СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2008 г. са общо 211 броя.
От тях спрени срещу неизвестен извършител - 186 броя, спрени срещу
известен извършител – 25 броя.
ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2008г. са 73 бр.,
като от възобновените – 30 бр. са срещу неизвестен извършител, а 43 бр. –
възобновени срещу известен извършител.
ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2008г. са общо 664
бр., от тях – 142 бр. са водени срещу известен извършител, а 522 бр. са срещу
неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 15 бр. и от тях 7 бр. са
отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за
прекратяване – 3 броя, като от тях 1 постановление за прекратяване на ДП е
отменено. Няма служебно отменени. 479 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 – 148
броя, всички уважени. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до по-горестоящата прокуратура – 148
броя, уважени – 148 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до Главния прокурор на РБ – 9 броя,
уважени – 9 броя.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР

През 2008г. РП гр. Търговище е внесла в съда 343 прокурорски акта, от тях
- обвинителните актове са 138 броя. 90 от тях са по досъдебни производства
образувани през годината, а 48 броя по ДП образувани в предходни години.
Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове – общо през
проверявания период – 8 броя, като от тях - 7 ОА са с разпореждане на съда,
а 1 ОА са върнати с определение на съда.
Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период – 160
броя. Осъдителните присъди за периода са 47 броя, от тях протестирани – 4
броя, резултат от протеста – уважени – 3 бр., оттеглен – 1 бр. Броя на
оправдателните присъди по общия ред са 9 бр. – от тях протестирани 9 бр.,
резултат от протеста – уважен – 1 бр., неуважени – 7 бр. неразгледан – 1 бр.
Броя на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - 86
бр. От тях протестирани – 3 броя, резултат от протеста – уважен – 0 бр.,
неуважени – 3 броя.. В хода на съдебното следствие са постигнати 14 броя
споразумения. През отчетната 2008г. няма случай на непротестиране на
изцяло оправдателна присъда.
През 2008г. са внесени 135 броя споразумения за решаване на делото в
досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени -131 броя..
През 2008г. от РП - гр. Търговище са внесени 65 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 65 броя. Оправдателни присъди – 4 броя,
върнати от съда предложения – 2 броя.
През проверявания период, по 2 от наблюдаваните от прокурори от ТРП
досъдебни производства са били извършени следствени действия на
основание чл.226, ал.3 от НПК за отстраняване
на допуснати при
разследването съществени процесуални нарушения. За 3 от ДП на същото
законово
основание
наблюдаващите
прокурори
са
разпоредили
разследващите органи да проведат допълнителни следствени действия с цел
отстраняване на допуснати процесуални нарушения при разследването. В
един случай при бързо производство на осн. чл.357, ал.1, т.5 от НПК е било
разпоредено провеждането на допълнителни следствени действия за
събирането на нови доказателства.
През 2008 г. от прокурорите при Търговищката РП са били изготвени 3
предложения до Главния прокурор за изготвяне на искане от ВКС за

възобновяване на наказателни дела, приключили с влезли в сила
оправдателни присъди. В два от случаите, ВКП е отказала изготвянето на
такива искания, а в третия случай Главният прокурор е внесъл искане за
възобновяване на дело във ВКС, но същото не е било уважено от съда.
През проверявания период прокурорите от РП- гр. Търговище са
участвали в 690 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с
участие на прокурор – 54 броя.
През 2008г. са приведени в изпълнение 294 присъди и определения за
одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 1 бр.,
неприведени присъди в срок – общо 18 броя, от които:
-

„Лишаване от свобода” – 9 присъди, за които се чака групиране на
полученото за изпълнение наказание по реда на чл. 25, ал.1 от НК с
друго изтърпявано в момента или вече изтърпяно такова наказание.
5/Пет/ присъди са срещу лица, обявени за издирване.

-

„Лишаване от права” по чл. 37, ал.1, т.6-10 от НК – 1/една/ присъда

-

„Пробация” – 8/осем/ присъди. По тези неприведени в изпълнение
присъди се чака извършването на групиране по реда на чл.25, ал.1 от
НК, тъй като осъдените лица са осъдени на „Пробация” и с други
влезли в сила присъди.

Всички актове за изпълнение на наказанието са били изпратени на
органа по изпълнение на наказанието в предвидения от закона срок.
По повод изпълнението на влезлите в сила присъди „Лишаване от
свобода” в ТРП е създадена организация за осъществяване на постоянен
надзор за законност по изпълнението им. Всяко тримесечие се правят
запитвания до РУ на МВР – гр. Търговище за мероприятията, които се
повеждат за издирването на лицата с влезли в сила присъди – „Лишаване от
свобода”.
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.

Спрени дела срещу ИИ
-

Пр. пр. №557/08г. по описа на РП- гр. Търговище, ДП № 380/08г. по
описа на РУ – МВР гр. Търговище, образувана срещу Г. Иванов за
престъпление по чл. 214, ал.1, вр. чл.18 от НК. С постановление от
10.09.08г. прокурор М. Стойкова – прокурор в ТРП спира НП, поради
напускане пределите на страната от обвиняемия.Указано е на РУ –
МВР гр. Търговище да изпраща справки на всеки 2 месеца за
издирването на И.. Няма данни да е обявен за ОДИ.До момента на
проверката не е открит.

-

Пр. пр. №561/07г. по описа на РП- гр. Търговище, ДП № 519/08г. по
описа на РУ – МВР гр. Търговище. С постановление от 05.08.08г.
прокурор Т. Василева спира НП срещу С. Б.. Обявен е за ОДИ.

-

Пр. пр. №1366/07г. по описа на РП- гр. Търговище, ДП № 89/07г. по
описа на ОДП гр. Търговище. С постановление за образуване на ДП от
17.12.07г. прокурор Илия Паров образува ДП срещу Е. Я. от гр.
Истанбул – гражданин на Република Турция за извършено
престъпление по чл.227б, ал.1 от НК. С постановление за спиране от
21.02.08г., прокурор Ил. Паров спира НП за издирване на Я.. Няма
данни да е обявен за ОДИ. До момента на проверката не е открит.

-

Пр. пр. №1182/08г. по описа на РП- гр. Търговище, ДП № 826/08г. по
описа на РУ – МВР гр. Търговище. С постановление от 10.12.08г.
прокурор В. Василев от РП – гр. Търговище спира НП срещу С. Х. –
гражданин на Република Турция, поради това, че е напуснал пределите
на РБ. Обявен е за ОДИ. Указано е копие от постановлението за
спиране да се изпрати на пострадалия. Не е обжалвано. До момента
на проверката Х. не е открит.

-

Пр. пр. №1541/07г. по описа на РП- гр. Търговище, ДП № 1022/07г. по
описа на РУ – МВР гр. Търговище. С постановление от 26.06.08г.
прокурор В. Василев от РП – гр. Търговище спира НП за издирване на
Ст. А. и М. Д., който е обвиняем. Няма данни да са обявени за ОДИ.
До момента на проверката не са открити.

-

Пр. пр. № 576/07г. по описа на РП- гр. Търговище, ДП № 35/07г. по
описа на ОДП гр. Търговище. С постановление от 10.07.07г. прокурор
В. Василев от РП – гр. Търговище образува ДП срещу А. К. и Д. Д. от гр.
Варна за извършено престъпление по чл. 201, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от
НК. С постановление от 21.01.08г. прокурор Василев спира НП за

издирване на свидетели. До момента на проверката свидетелите не
бяха издирени.
Върнати дела с обвинителни актове от съда
- Пр. пр. № 915/08г. по описа на РП Търговище, ДП № 607/07г. по описа
на РУ МВР Търговище – прокурор Александър Добрев. ОА е внесен на
13.10.08 г. и е образувано НОХД № 772808г. С разпореждане от 20.10.08г.
наказателното производство е прекратено и делото е върнато за
отстраняване на нередности в ОА. На 24.11.08г. е внесен нов ОА и е
образувано НОХД № 890/08г. Постановена е присъда на 26.02.09г., която е
потвърдена;
- Пр. пр. № 233/08 г., ДП № 139/08г. по описа на РУ МВР Търговище –
прокурор Ал. Добрев. ОА е внесен на 22.04.08г. и е образувано НОХД №
299/08г. по описа на РС Търговище. С разпореждане от 29.04.08г.
производството е прекратено и делото е върнато. На 10.05.08г. е внесен нов
ОА и е образувано НОХД № 343/08г. На 14.07.08г. е постановена присъда,
като е наложено наказание „пробация”. Подаден е протест, който е
неуважен;
- Пр. пр. № 674/07г., ДП № 417/07г. – прокурор Илиян Паров. ОА е
внесен в съда на 15.09.08г. и е образувано НОХД № 832/07г. С разпореждане
от 15.01.08г. съдия Зорница Донкова прекратява производството и връща
делото. На 21.01.08г. е внесен нов ОА и е образувано НОХД № 52/08г. , по
което на 18.02.08г. е постановена присъда;
- Пр. пр. № 1585/07г. на РП Търговище, ДП № 1035/07г. по описа на РУ
МВР Търговище – прокурор Илиян Паров. На 27.02.08г. е внесен ОА в съда и е
образувано НОХД № 157/08г., Насрочено е с.з. на 27.03.08г., но с
разпореждане от 06.03.08г. е отменено определението за насрочване на
делото, производството е прекратено и делото е върнато с указания. С
постановление от 18.03.08г. делото е изпратено по подсъдност на Военно
окръжна прокуратура гр. Варна;
- Пр. пр. № 1559/06г. на ТРП, ДП № 58/07г. на РУ МВР Търговище –
прокурор Васил Ангелов. На 4 пъти е искано своевременно удължаване на
срока от Окръжна прокуратура Търговище и от Главния прокурор на Р
България. Обвинителен акт е внесен на 24.04.08г. и е образувано НОХД №
317/08 г. С разпореждане от 07.05.08г. производството е прекратено и
делото е върнато на ТРП. С постановление от 12.06.08г. производството е
прекратено;
- Пр. пр. № 31/04 г., ДП № 251/04г. – прокурор М. Стайкова. На
30.09.04г. е постановено прекратяване на НП, което след обжалване е

потвърдено на 15.12.04г. от ОП Търговище. С постановление от 03.01.05г.
на АП Варна постановленията са отменени и делото е върнато.
Постановлението на АП Варна е обжалвано пред ВКП и на 10.02.05г.
същото е потвърдено. ОА е внесен на 10.02.05г. и е образувано НОХД №
188/05г. по описа на РС Търговище. На 12.10.06г. е постановена присъда,
която е протестирана и обжалвана от гр. ищец С решение от 08.10.08 г.
присъдата е отменена и делото е върнато на РП Търговище за
отстраняване на нередовности в ОА. Внесен е нов ОА и е образувано НОХД
№ 859/08г., по което е постановена присъда на 27.04.09 г.
Обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за
прекратяване – отменени
-

Пр. пр. № 867/08г. на ТРП, ДП № 608/08г. – прокурор Л. Владимиров. С
постановление от 05.11.08г. НП е прекратено и по жалба пред ТОП е
постановена отмяна на прекратяването и делото е върнато. На
19.01.09г. производството отново е прекратено поради малолетие на
извършителите.

Отменени постановления за отказ да се образува досъдебно производство
Бяха проверени 18 бр. прокурорски преписки, по които има постановен
отказ да се образува досъдебно производство.
Отменени постановления за прекратяване на наказателно производство
-

-

пр.пр.№ 642/06г. – неколкократно ТРС е отменял постановления на
ТРП за прекратяване на наказателното производство. Последното
определение е от 12.12.08г. по НЧД № 917/08г. Въпреки че
определението е връчено на страните и е влязло в сила, до датата на
проверката - 18.06.09г. всички материали от досъдебното
производство се намираха в ТРС и не бяха изпратени в ТРП, което
неоправдано е забавило производството с половин година.
пр.№ 1371/07г.
пр.пр.№ 103/08г.
пр.пр.№ 1292/07г.
пр.пр.№ 1143/06г.

КОНСТАТАЦИИ:
• Като цяло натовареността на РП гр. Търговище е малка. Няма дела с
голям обществен интерес.
• Районният прокурор Васил Ангелов успешно съвместява типично
прокурорските си задължения с административно – ръководните си
функции.
• Прокурорите от РП - гр. Търговище изготвят добре оформени и
юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми
реквизити.
• Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите
съобразно издадената Заповед № 47/11.10.2007 година,. за електронно
разпределение, отм. със Заповед № 17/19.02.2009г. на Районния
прокурор Васил Ангелов.
• 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.
• 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.
• Постановленията за прекратяване се изпращат на лицата, които по
закон следва да се уведомяват с обратни разписки, а постановленията за
отказ за образуване се изпращат с обикновени писма по пощата, поради
което няма данни в преписката връчени ли са или не.
• В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
масово се посочва седемдневен срок за обжалван, макар че такъв по
закон не съществува.
• При извършената проверка на преписките се установи, че преписките
са номерирани, прошнуровани, с опис за страниците на делата.
• При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в
сила присъди се установи:
1. Влезлите в сила присъди и получени в РП – гр. Търговище се
описват редовно в дневника
2. След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в
сила присъда, деловодството в РП – гр. Търговище описва и изпраща

влязлата в сила присъда за изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.5
от НПК срок.
3. В графа № 4 на книгата, където се описва „кога и от кой съд или
прокуратура е получена присъдата за привеждане в изпълнение, № и
дата на писмото, с което е изпратена”, в книгата не са отбелязани №
и датата на писмото, с което присъдата е изпратена на РП – гр.
Търговище.
4. В графа № 5 на книгата, където се описва „на кой орган е
изпратена присъдата за изпълнение, № и дата на писмото , с което е
изпратена”, в книгата не са отбелязани № и датата на писмото, с
което присъдата е изпратена от
РП –гр. Търговище за
изпълнение на наказанието.
5. В графа № 7 на книгата, където се описва „кога е започнало
изпълнение на наказанието, № и дата на писмото, с което се съобщава
за това и от кой орган”, в книгата не са отбелязани № на писмото, с
което се съобщава за това.
6. В графа № 8 на книгата, където се описва „№ и датата на писмото,
с което е съобщено на съда, постановил присъдата, за започване
изпълнението на наказанието”, в книгата не са отбелязани № на
писмото, с което се съобщава на съда за започване на изпълнение
на наказанието.
• В книгата за веществени доказателства не се описват
доказателствата, а се лепят листчета, дори и приетите ВД да се
малко на брой. Не се описват имената на лицата приели и
предали ВД, а се полага само подпис на служител.

ПРЕПОРЪКИ:
• Прокурорите при ТРП 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 посочва срок за обжалване в постановленията за отказ от
образуване на досъдебно производство.
• 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.
• В книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди да
се описват по-горе изброените пропуски в графите 4, 5, 7 и графа №8.

24.07.2009г.
София

ИНСПЕКТОР:
/ЯСЕН ТОДОРОВ/

