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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
ГР.ТОПОЛОВГРАД 

      
  

В периода 19 - 23 май 2008г. на основание заповед № 33/17.05.08г. на 
Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС 
беше извършена комплексна проверка на дейността на РП 
гр.Тополовград.Проверяващи инспектори бяха Ясен Тодоров  и Анита 
Михайлова.  
 Проверката беше извършена на място – в сградата на Съдебната 
палата гр.Тополовград, като проверяващите инспектори 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 ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

 ПРЕПИСКИТЕ 
     

1. БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2007г. – общо  211 бр. 
новообразувани – 201 
останали от предходни периоди 10 бр. 
останали нерешени 19 бр. ,от тях /10 бр. в РПУ/ 

 
2. РЕШЕНИ – общо  192 броя  
 по прокурори. прокурор Джонджоров  - 100бр. 
    Районен прокурор Баракова – 92 бр. 
1.1. Откази да се образува досъдебно производство – 93 бр. общо, от 
тях: 
    прокурор Джонджоров  - 49бр. 
    Районен прокурор Баракова – 44 бр., от тях: 
   до 30 дни –  93 бр. 

над 30 дни – няма 
   
     1.2 Образувани досъдебни производства – общо  150 бр. 



от прокурор 89 броя , по прокурори: 
прокурор Джонджоров          - 47 бр. 

    Районен прокурор Баракова – 42 бр. 
 
от органите по разследването – 61 броя; 

1.3 Изпратени по компетентност – 10 бр. 
 
 3. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ – от заведените през 
календарната година – 19 бр. 

- от тях  - невърнати от МВР 10 бр. – всички в срок 
- за решаване от прокурор . 9 бр. – всички в законоустановения 

срок  
- 4. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ ОТ ПРЕДХОДНИ 

ГОДИНИ – няма 
- 5. ПРЕПИСКИ НА СПЕЦИАЛЕН ОТЧЕТ  - няма.  

 
 
 
 
 
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
   ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 
    
 
 
І.НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2007г. общо – 
407 бр., по прокурори : 
 

прокурор Джонджоров          - 136 бр. 
    Районен прокурор Баракова – 271 бр., 3.от тях: 
разследвани от следовател – 24 бр., разследвани от дознател – 382, 1 бр. 
разследвано от прокурор 
 а/ Образувани през 2007 г. общо  150 бр., по прокурори –  

прокурор Джонджоров          - 47 бр. 
    Районен прокурор Баракова – 42 бр. 
-132 бр. , разследвани по общия ред 
- 18 бр. бързи производства; от тях 131 бр. разследвани от дознател и 1 
бр- от прокурор 

- образувани от разследващ орган – 61 бр. 
- образувани от прокурор                - 89 бр. 
б/Образувани през предходни години  - 257 бр. 

1.ПРИКЛЮЧЕНИ от разследващ орган и решени в срок през 2007г. – общо 
181 бр., по прокурори: 

прокурор Джонджоров          - 91бр. 



    Районен прокурор Баракова – 90 бр.. 
2.НЕПРИКЛЮЧИЛИ  от разследващия орган  общо 20 бр. досъдебни 
производства, всички в законовия срок 
  
3.ПОЛУЧЕНИ от разследващия орган и нерешени от наблюдаващия 
прокурор – 7 бр. – всички в едномесечен срок. 
 
ІІ. НАКАЗАТЕЛНИ  производства, взети на СПЕЦИАЛЕН ОТЧЕТ-  
образуване, движение, произнасяне- водени през периода на специален 
надзор са общо 9 бр. наказателни производства, приключили са 4 бр. дела, 
от тях – 3 бр. са внесени в съда, както следва: 
 2 бр. с предложение за споразумение 
 1 бр. с обвинителен акт 
 1бр. досъдебно производство е спряно 
 От неприключилите 5 бр. досъдебни производства, 4 бр. се 
разследват в сроковете, продължени от Главния прокурор, а 1 бр. в срока, 
продължен от горестоящата прокуратура. 
 
III.СПРЕНИ наказателни производства от прокурора – общо 50 бр., по 
прокурори 

прокурор Джонджоров          - 22 бр. 
    Районен прокурор Баракова – 28 бр. 
 спрени срещу неизвестен извършител – 48 бр. 
 спрени срещу известен извършител –       2 бр. 

 възобновени наказателни производства през 2007г. – 246 бр.  
от тяхобразувани през 2007г.- 42 бр 

 от тях образувани предходни години –204бр. 
 
IV. ПРЕКРАТЕНИ наказателни производства от прокурора – общо 245 бр./ 
от тях 204 бр. по давност/, по прокурори: 

прокурор Джонджоров          - 53 бр. 
    Районен прокурор Баракова –192 бр. 

- до 30 дни – 245 бр. 
- над 30 дни – няма 

 
V.ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ  - общо – 49 бр., по прокурори: 

прокурор Джонджоров          - 25 бр.. 
    Районен прокурор Баракова – 24 бр. 
а/ от тях по образувани досъдебни производства: 

 през 2007г.- 49 бр. 
от предходни години - няма 

      б/ върнати от съда дела с внесени обвинителни актове – общо  3 бр., от 
тях  с определения 3 бр. поради допуснати отстраними съществени 
процесуални нарушения 



 
 
 
 
   ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 
     
 
І.НАКАЗАТЕЛНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР: 
1. РЕШЕНИ от съда дела по обвинителен акт – общо 51 бр., от които 49 по 
внесени ОА през 2007г. 
 - 30 бр. дела с осъдителни присъди по общия ред – няма протести; 
 - няма изцяло оправдателни присъди 
 -постановена е 1 бр. осъдителна присъда по реда на глава ХХVІІ от 
НПК; 
 -10 бр. дела са  приключили със споразумения  в хода на съдебното 
следствие; 
 -8 бр. дела са приключили с освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание; 
 -3 бр. дела, върнати от съда внесени ОА 
 
 
2.ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство – общо – 9 бр. 
 -  неодобрени от съда споразумения – няма. 
 
3.ВНЕСЕНИ в съда  предложения по реда на чл. 375 НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл. 78а от НК – общо 24 броя 

Решени от съда – 24 броя 
-уважени предложения на прокуратурата – 24 броя; 
-върнати от съда предложения – няма 

 
Общо осъдителни и санкционни решения – 84 
- 12 осъдителни присъди с ефективно изтърпяване на наказанието 
„лишаване от свобода” 
- 14 осъдителни присъди при условията на чл.66 
- 33 присъди с наказание „пробация” 
- 25 присъди с други наказания 
 
4.УЧАСТИЕ в съдебни заседания по наказателни дела – общо 117 броя 
 
5.ОРГАНИЗАЦИЯ по ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА : 
 -получени  за изпълнение – 63 бр. присъди; 



 -приведени в изпълнение – 62 бр. 
 1 бр. неприведена в изпълнение присъда, тъй като е било отложено 
изпълнението на наказанието на основание чл. 415т.1от НПК 
 
ІІ.ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР 

1.Брой на граждански дела с участие на прокурор – 10 бр., от тях 
решени – 6 броя, всички за установяване на факти. 
2.Предявени граждански искове от прокурор – няма. 
3.Обжалвани съдебни решения по граждански дела от прокурор – няма. 

 
НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС 
И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 
 През 2007г. има само една образувана преписка за самоуправство, 
която е приключила с отказ за оказване на съдействие за отстраняване на 
самоуправно нарушени права. 
 Общият брой на проверените адм.актове е 20, в които се включват 
актове издадени от кмета на общината и директора на ДДС.  
 Образувани са по инициатива на прокурора 12 преписки по надзора 
за законност. 
 Направено е едно предложение на осн.чл.145 ал.1 т.6 от ЗСВ до 
кмета на общината за предприемане на действия по реда на чл.196 ал2 от 
ЗУТ – премахване на сгради, които са застрашени от самосрутване. 
 
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

  
 
І.ЩАТНА осигуреност. 
 1. Общ брой прокурори: - 3 ма прокурори: 
 -от тях работили през годината – 2-ма, 1 прокурор е бил 
командирован в РП Ямбол 
 2.Няма незаети бройки за прокурори. 

3.Администрация – общ брой служители – 5  
 Конкретно заети длъжности:  
- административен секретар , изпълняващ и функциите на 

счетоводител; 
- компютърен оператор, изпълняващ  и функциите на деловодител; 
- деловодител; 
- протоколист; 
- призовкар, изпълняващ  и функциите на чистач. 

 
ІІ. КНИГИ , регистри и дневници, водени в прокуратурата – установи се, 
че всички регистри и дневници се водят своевременно и съгласно 
изискванията на ПОАДПРБ  



 
 
ІІІ. ИНФОРМАЦИОННО обслужване, статистика и анализ: 
 1.ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 
  -правни програми – Апис 
  -деловодни програми – счетоводна програма и работна заплата. 
 2.СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата – въведен през 
2006г. със заповед, издадена от административния ръководител. 
Първоначално в специална книга – вписани всички постъпили дела и 
преписки, а от 15.10.2007г. – разпределение на принципа на случайния 
подбор, чрез програмен продукт  Law Choice.Беше извършена 
демонстрация на начина на прилагане на принципа за случайния подбор. 
 3. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката - 
съгласно указанията на ВКП. 
 
ІV. СЪХРАНЯВАНЕ на веществени доказателства 
Създадена е добра организация по съхраняването на веществените 
доказателства.Проверена беше нарочната книга. 
 
 КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ 
  
 По време на проверката бяха проверени произволно избрани 
наблюдателни производства, обвинителни актове, постановления за 
прекратяване, спиране и образуване на наказателни производства, 
постановления за отказ: 
 Постановления за отказ да се образува наказателно производство: 

- пр.№ 125/08г.срещу С. К. П. 
- пр.№ 80/08г. срещу М. Г. Н. 
- пр.№ 533/07г. срещу Б.А.Б. 
 
Прекратени наказателни производства : 
- пр.№ 182/07г.,ДП № 1/07г.срещу НИ по чл.127 ал1 от НК 
- пр.№270/07г.,срещу Р.Г. за прест. По чл.343 ал.2 вр.ал.1 от НК, 

прекратено на осн.чл.24 ал.1 т.1 от НПК 
- пр.№ 716/06г. срещу НИ за прест. По чл.129 ал.1 от НК, 

прекратено на осн.24 ал.4 от НПК  
 
Прекратени от съда и върнати на ТРП дела: 
- НОХД № 44/07г.срещу Д.Я.С., прекратено с определение от 

12.04.2007г.поради допуснати съществени нарушения на 
процесуалните правила, изразяващи се в липса на доказателства 
относно издаването на строителен протокол за направа на 



ограда.С постановление от 10.05.2007г. ТРП прекратява 
наказателното производство по пр.пр.№ 695/06г.  
 

 Установи се, че прокурорите от РП гр.Тополовград изготвят добре 
оформени и юридически аргументирани актове, които съдържат всички 
изискуеми реквизити.  
 
КОНСТАТАЦИИ: 
 

- Като цяло натовареността на РП гр.Тополвград е малка.Няма дела 
с голям обществен интерес. 

- Спазват се предвидените в НПК срокове както по отношетние на 
решаването на преписките, така и по отношение на разследването 
на досъдебните производства и действията на прокурора след 
приключването му. 

- Комуникацията с Районния съд гр.Тополовград и Окръжна 
прокуратура гр.Ямбол е добра 

- Има известни проблеми в процесуалните отношения с някои от 
дознателите в МВР, но те се дължат най - вече на нивото на 
юридическата подготовка и професионалния опит на последните, 
както и на недостатъчния им брой – до м.май 2007г е работил 
само един дознател.Към момента на проверката дознателите вече 
бяха трима. 

- Трябва да се отбележи, че РП гр.Тополовград принадлежи към 
Ямболския съдебен район /респ.Бургаския апелативен район/, 
докато административно гр.Тополовград е към област 
Хасково.Това обаче не създава особени затруднения в работата на 
прокурорите. 

- Проблем съществува с намирането на вещи лица, които да 
изготвят съответните експертизи по делата.Това се дължи на 
отдалечеността на гр.Тополовград от големите центрове Ямбол и 
Хасково.Този факт се явява и най-голяма пречка при 
разследването на досъдебните производства в района, както и 
причина на отлагане на делата в съдебна фаза. 

- Преписките и делата се разпределят равномерно между районния 
прокурор Баракова и прокурор Джонджоров.Районният прокурор 
Баракава успешно съвместява типично прокурорските си 
задължения с административно – ръководните си функции. 

- Съгласно указания на ВКП през 2007г. са възобновени и 
прекратени  по давност 204 спрени ДП от предишни години. 

- Няма въведена унифицирана електронна деловодна система, но 
служителките от деловодството са създали собствени таблици, 



които играят ролята на електронен дневник и дублират 
информацията, която се съдържа във водените книги и дневници.  

 
ПРЕПОРЪКИ: 
 

- С оглед малката натовареност и липсата на дела с голям 
обществен интерес и фактическа или правна сложност 
прокурорите от РП гр.Тополовград трябва да се стремят и 
занапред да не допускат просрочване на своите актове. 

- 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 

- Въвеждане на унифицирана електронна деловодна система 
 
 
  
Приложения: 

- Доклад за дейността на ТРП за 2007г. 
- Протокол от СЗ от 12.04.2007г на ТРС по НОХД № 44/07г. 

  
   
 

24.07.2008г.   Инспектори: 
     София                       /Анита Михайлова/ 
 

 
/Ясен Тодоров/ 

  
 

 


