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На основание чл.58 във вр.с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57, ал.1 от Закона за
съдебната власт, Годишната програма на Инспектората към Висшия съдебен
съвет за 2020 г. и Заповед № ПП-20-33/15.07.2020 год. на Главния Инспектор
на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши КОМПЛЕКСНА
ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на организацията по образуването, движението и
приключването на прокурорските преписки и дела, образувани в периода от
01.01.2018 г. до 31.12.2019 г., както и на други неприключени към момента на
проверката преписки и дела, образувани в Районна прокуратура - гр.
Търговище.

Проверката беше извършена на място в РП - Търговище от 20.07.2020 г.
до 22.07.2020 г. от проверяващ екип:  инспектор СТЕФКА МУЛЯЧКА и
експерти МАРИЕЛА МИТЕВА и СИЯ ИВАНЧОВА.

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 и констатиране на противоречива практика за
проверявания период.

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата
от Инспектората към ВСС Методика за извършване на планови проверки.

Подготвителен етап на плановата проверка - включва проучване и
анализ на годишните отчетни доклади на РП - гр. Търговище за 2018 г. и 2019
г., проучване и анализ на констатации от извършени ревизии от Окръжна
прокуратура - гр. Търговище и други горестоящи прокуратури за дейността
на РП – гр. Търговище през проверявания период, изискване и предоставяне
от РП - гр. Търговище  на аналитични доклади и справки, относно:
организацията на административната дейност на прокуратурите /справка №1/,
организацията на образуването и движението на преписките /справка № 2/,
организацията на образуването и движението на досъдебните, бързи и
незабавни производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор
/справка № 4/. Справките включват данни за 2018 г. и 2019 г. и отразяват
индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период.
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КОНСТАТАЦИИ:

І. Проверка на организацията на административната дейност на
прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ:

І.1. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата, материална база:

През проверявания период административен ръководител, районен
прокурор на РП - гр. Търговище е бил прокурор Любен Владимиров.Той бил
назначен на тази длъжност с решение по протокол №33 от заседанието на
ВСС, проведено на 11.06.2015 г.  Поради изтичане на втория му мандат, с
решение по протокол №22 от заседанието на ПК на ВСС, проведено на
17.06.2020 г. той е бил преназначен на длъжност прокурор в РП-Търговище, а
заместник-районният прокурор Мила Стайкова е била определена за
изпълняващ функциите на административен ръководител, районен прокурор
на РП-Търговище.

Заместник на административния ръководител през проверявания
период е била прокурор Мила Стайкова.

В периода 2018 – 2019 г. в РП- Търговище е имало 7 щатни бройки за
прокурори, включително районния прокурор, заместник-районен прокурор, 4
бр. прокурори и един младши прокурор.

През първото полугодие на 2018 г. са работили 5 бр. прокурори, от
които:

Любен Владимиров - административен ръководител;
Мила Стайкова - заместник на административния ръководител;
Татяна Василева - прокурор;
Валентин Василев - прокурор;
Диана Илиева - прокурор;
През второто полугодие на 2018 г. и цялата 2019 г. са работили 5 бр.

прокурори и един младши прокурор, от които:
Любен Владимиров - районен прокурор;
Мила Стайкова - заместник- районен прокурор;
Татяна Василева - прокурор;
Валентин Василев - прокурор;
Диана Илиева - прокурор;
Мартин Кузманов- младши прокурор /назначен от 02.07.2018 г./.
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През 2018 г. прокурор Диана Илиева била командирована за 45 дни в
РП - Провадия в периода от 09.07.2018 г. до 22.08.2018 г., включително.

На 23.05.2019 г. прокурор Илиева е излязла в отпуск по майчинство,
който продължава и до настоящия момент.

Прокурор Валентин Василев също е бил командирован в РП - Провадия
за срок от 65 дни, считано от 23.08.2018 г. до 28.10.2018 г.

В периода 2018 г.- 2019 г. в РП - Търговище не е имало командировани
прокурори.

През първото полугодие на 2018 г. е имало незаети 2  щатни бройки -
една за прокурор и една - за младши прокурор. През втората половина на
2018 г. и през 2019 г. е имало незаета една щатна бройка за прокурор. Не са
предприети мерки за попълване на бройката, защото е била запазена за
младши прокурора.

Щатната численост на служителите от администрацията на РП - гр.
Търговище през проверявания период е била 9 бр. От тях специализираната
администрация е от 4 бр. съдебни служители. Толкова е броят и на
служителите, които фактически са работили по това време.

Съотношението между прокурори и служители през проверявания
период е 1:1,28, а между прокурори и специализирана администрация 1:0,57.
Следователно, броят на служителите не е достатъчен за спокойно изпълнение
на трудовите задължения.

           Екипът установи, че в проверявания орган на съдебната власт е
създадена добра организация на административната дейност.
Административното ръководство на РП – гр. Търговище се осъществява на
базата на Правилник за вътрешния трудов ред и заповеди за дейността на
администрацията, деловодната дейност и документооборота, както и въз
основа на всички законови и подзаконови актове, правилници, наредби  и
указания, издадени от висшестоящите прокуратури. Създадена е организация
за: електронно разпределение на преписките и делата по реда на тяхното
постъпване при спазване на принципа на случайния подбор; съхраняване на
веществените доказателства, издаване на електронни служебни свидетелства
за съдимост; подаване на декларации  по чл. 107а, ал. 4 от КТ и декларации за
имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т. 2,3 и 4 от ЗПКОНПИ от съдебните
служители; относно докладване на спрените ДП на наблюдаващите
прокурори, с оглед наличие на предпоставки по чл. 245, ал. 2 от НПК и
приключване на разследването в разумни срокове; създаване на регистър на
заявленията за достъп до обществена информация; определяне на лица, които
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да обработват лични данни в РП- Търговище и др.
С всички заповеди и правила са запознати както  служителите, така и

прокурорите.
Дейността на прокурорите от РП – гр. Търговище по надзори се

осъществява въз основа на заповеди на административния ръководител.

РП - гр. Търговище заема първи етаж от сградата на Съдебната палата в
града. През 2019 г. е извършен ремонт. Прокурорите и служителите ползват
общо 8 стаи. Условията за работа на прокурорите са много добри. Всеки
прокурор ползва самостоятелен кабинет, оборудван с компютърна техника и
климатик. Условията за работа на служителите не са добри. Те ползват общо
помещение с обособени работни места. Фактически 6 служителки се
помещават в една стая, която не отговаря на нормативните изисквания за
разпределението на работните места в едно помещение. Има и стая, която се
ползва за архив. Всички прокурори и съдебни служители са осигурени с
необходимата компютърна и офис-техника. Наличното оборудване е напълно
достатъчно и сравнително модернизирано.

Приложение: Справка №1 по организацията на административната
дейност на РП - гр. Търговище за 2018 г.;

Справка №1 по организацията на административната дейност на РП -
гр. Търговище за 2019 г.;

Заповеди на административния ръководител на РП – гр. Търговище за
2018 г. и 2019 г.;

І.2.Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.

За деловодната дейност, водени на основание Правилника за
организация на дейността на Администрацията на Прокуратурата на
Република България и вътрешни правила:

- входящ дневник за системно деловодство /ЕДСД/,
- изходящ дневник;
- азбучник на лица по преписки към входящия дневник ;
- азбучник на обвиняеми лица по ДП;
- административен дневник;
- азбучник на обвиняеми лица по внесени в съда дела;
- описна книга на ДП разследвани от разследващи полицаи;
- описна книга на ДП разследвани от следователи;
- книга на задържаните лица;
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- регистър на спрените дела срещу „ИИ;”
- регистър на спрените дела срещу „НИ”;
- книга за делата на Специален надзор;
- книга за веществени доказателства;
- регистър за възобновени дела;
- описна книга на внесени обвинителни актове;
- азбучник на обвиняемите лица;
- описна книга на внесените споразумения;
- описна книга по внесени предложения по чл. 78а от НК;
- описна книга за изпълнение на присъдите;
- азбучник за присъдите;
- регистър за издадените ЕЗА;
- регистър за издадените, получените МПП;
- дневник за дела и преписки за престъпления, извършени в чужбина;
- разносни книги;
- регистър за вписване на кореспонденцията с ТД на КУИППД;
- регистър заповеди;
- докладна книга на прокурора;
- регистър по Закона за здравето;
- книга за протести;
- регистър за постъпили сигнали за корупционни действия от

магистрати;
- регистър за печати;
- протоколна книга за унищожаване на веществените доказателства;
- регистър за участие на прокурорите в съдебни заседания;
- регистър за дисциплинарните производства;
- регистър за извършване на справки от националната система „Бюра

съдимост”;
- регистър на направените от наблюдаващите и органите на

досъдебното производство искания до предприятията, предоставящи
обществени електронни мрежи и/или услуги за предоставяне на трафични
данни  за целите на наказателното производство;

- Регистър за прием на гражданите в Районна прокуратура, гр.
Търговище;

- Регистър във връзка с достъпа до Регистъра на банковите сметки и
сейфове /РБСС/;

- Регистър за иззети автомобили като веществени доказателства по
досъдебни производства;

- Регистър за болничните листи;
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41. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;

Водени на основание Правилника за администрацията на
прокуратурата на Република България;

- входящ дневник за системно деловодство /ЕДСД/,
- изходящ дневник;
- азбучник на лица по преписки към входящия дневник ;
- азбучник на обвиняеми лица по ДП;
- административен дневник;
- азбучник на обвиняеми лица по внесени в съда дела;
- описна книга на ДП разследвани от разследващи полицаи;
- описна книга на ДП разследвани от следователи;
- книга на задържаните лица;
- книга за веществени доказателства;
- регистър за възобновени дела;
- описна книга на внесени обвинителни актове;
- азбучник на обвиняемите лица;
- описна книга на внесените споразумения;
- описна книга по внесени предложения по чл. 78а от НК;
- описна книга за изпълнение на присъдите;
- азбучник за присъдите;
- разносни книги;
- регистър заповеди;
- докладна книга на прокурора;
- регистър по Закона за здравето;
- книга за протести;
- регистър за постъпили сигнали за корупционни действия от

магистрати;
- регистър за печати;
- протоколна книга за унищожаване на веществените

доказателства;
- регистър за участие на прокурорите в съдебни заседания;
- регистър за дисциплинарните производства;
- Регистър за болничните листи;

Водени по указание на ВКП и др.;
- регистър на спрените дела срещу „ИИ;”
- регистър на спрените дела срещу „НИ”;
- книга за делата на Специален надзор;
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- регистър за издадените ЕЗА;
- регистър за издадените, получените МПП;
- дневник за дела и преписки за престъпления, извършени в

чужбина;
- регистър за вписване на кореспонденцията с ТД на КУИППД;
- регистър за извършване на справки от националната система

„Бюра съдимост”;
- регистър на направените от наблюдаващите и органите на

досъдебното производство искания до предприятията, предоставящи
обществени електронни мрежи и/или услуги за предоставяне на трафични
данни  за целите на наказателното производство.

- Регистър за прием на гражданите в Районна прокуратура, гр.
Търговище

- Регистър във връзка с достъпа до Регистъра на банковите сметки
и сейфове /РБСС/

- Регистър за иззети автомобили като веществени доказателства по
досъдебни производства

- регистър за постъпили сигнали за корупционни действия от
магистрати;

- регистър за дисциплинарните производства;
- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
- водени по собствена преценка.
- регистър на спрените дела срещу „ИИ” в електронен вариант;

Водени на хартиен носител;
- входящ дневник за системно деловодство /ЕДСД/,
- изходящ дневник;
- азбучник на лица по преписки към входящия дневник ;
- азбучник на обвиняеми лица по ДП;
- административен дневник;
- азбучник на обвиняеми лица по внесени в съда дела;
- описна книга на ДП разследвани от разследващи полицаи;
- описна книга на ДП разследвани от следователи;
- книга на задържаните лица;
- регистър на спрените дела срещу „ИИ;”
- регистър на спрените дела срещу „НИ”;
- книга за делата на Специален надзор;
- книга за веществени доказателства;
- регистър за възобновени дела;
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- описна книга на внесени обвинителни актове;
- азбучник на обвиняемите лица;
- описна книга на внесените споразумения;
- описна книга по внесени предложения по чл. 78а от НК;
- описна книга за изпълнение на присъдите;
- азбучник за присъдите;
- регистър за издадените ЕЗА;
- регистър за издадените, получените МПП;
- дневник за дела и преписки за престъпления, извършени в чужбина;
- разносни книги;
- регистър за вписване на кореспонденцията с ТД на КУИППД;
- регистър заповеди;
- докладна книга на прокурора;
- регистър по Закона за здравето;
- книга за протести;
- регистър за постъпили сигнали за корупционни действия от

магистрати;
- регистър за печати;
- протоколна книга за унищожаване на веществените доказателства;
- регистър за участие на прокурорите в съдебни заседания;
- регистър за дисциплинарните производства;
- регистър за извършване на справки от националната система „Бюра

съдимост”;
- регистър на направените от наблюдаващите и органите на

досъдебното производство искания до предприятията, предоставящи
обществени електронни мрежи и/или услуги за предоставяне на трафични
данни  за целите на наказателното производство;

- Регистър за прием на гражданите в Районна прокуратура, гр.
Търговище;

- Регистър във връзка с достъпа до Регистъра на банковите сметки и
сейфове /РБСС/;

- Регистър за иззети автомобили като веществени доказателства по
досъдебни производства;

- Регистър за болничните листи;
- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;

Водени на електронен носител.
- регистър на спрените дела срещу „ИИ;”
- регистър за издадените ЕЗА;
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- регистър за издадените, получените МПП;
- Регистър за прием на гражданите в Районна прокуратура, гр.

Търговище;
- Регистър за иззети автомобили като веществени доказателства по

досъдебни производства.

Водят се и други книги, които се отнасят за дейността, свързана с
общата администрация. Те не се включват в предмета на проверката на ИВСС
и поради това не са описани.

І.3.Информационно обслужване, статистика и анализ.

През проверявания период в РП - гр. Търговище се е ползвала правна
програма АПИС. Ползвали са се и деловодни програми.

Проверяващият екип установи, че унифицираната информационна
система /УИС-3/ е внедрена и с нея се работи ежедневно.

1.Организацията на дейността по водене на статистиката е
съобразена с Указание за организация на информационната дейност в
Прокуратурата  на РБ, утвърдено със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014 г. и
изменено със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г. на главния прокурор на
Р. България. Изготвяни са месечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни,
годишни справки и др.

Данните в определените статистически таблици се попълват и
изпращат за обобщаване на ОП - гр. Търговище.

Статистическите данни се използват и за решаване на организационни
въпроси, респ. взимане на управленски решения, насочени към повишаване
ефективността на прокурорската дейност като цяло.

2. Аналитична дейност на РП- гр. Търговище
Районна прокуратура гр. Търговище изготвя ежемесечни, тримесечни,

шестмесечни справки, придружени с анализи, деветмесечни и годишни
таблици, придружени с аналитичен доклад, ведно с изготвени анализи за
върнати дела и оправдани лица.

Във връзка с плана на РП-Търговище и ОП-Търговище, както и в
изпълнение на Указание на главния прокурор за подобряване работата по
НСН, се изготвят анализи за първо и второ шестмесечие за върнати дела на
ТРП и оправдателни присъди.

Районна прокуратура гр. Търговище изготвя и целогодишно справки по
всички надзори, както и изисканите такива от горестоящите прокуратури.
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В проверяваната прокуратура са провеждани работни съвещания, на
които са обсъждани конкретни въпроси и проблеми, свързани с
организацията на работа и нейното подобряване. Набелязвани са мерки за
преодоляване на проблемите, които възникват в процеса на работа.

І.4.Организация на дейността по описване и съхранение на
веществените доказателства:
Тя се осъществява съгласно Правилника за администрацията на

Прокуратура на Р.България. През проверявания период са се изпълнявали
издадените заповеди на административния ръководител, които се отнасят до
съхраняването на веществените доказателства /ВД/.

ВД се съхраняват в МВР или в каса, която се намира в стаята на
служба „Регистратура и деловодство“ на РП - Търговище. Разпоредено е
копията от протоколите за действия по разследването и от входящите
документи да се съхраняват в приложение към книгата за веществените
доказателства. Определен е един служител, който да води книгата и да ги
приема, съхранява и предава. Разпоредено е при внасянето на досъдебните
производства в РС - Търговище или при изпращането им на други
институции, да се изготвят приемо-предавателни протоколи за предаването
на съответните ВД. Протоколите се прилагат в отделна папка към книгата за
ВД. Определен е прокурор, който да извършва ежемесечни проверки, които
да се удостоверяват с резолюция в книгата за ВД. Със Заповед №
30/03.05.2010 г. е определен състава на комисията за унищожаване на
веществени доказателства, а със Заповед №218/30.12.2019 г. на
административния ръководител е определена нова комисия за унищожаване
на ВД. При унищожаването на ВД тя изготвя протокол, в който се отбелязва
видът на вещественото доказателство, количество и размер и тяхното
състояние. Изготвените протоколи се прилагат към съответните досъдебни
производства /преписки/ и се предоставят за извършване на необходимите
отбелязвания в книгата за веществени доказателства. Определена е комисия,
която ежегодно проверява дали всички ВД са в наличност, дали са описани
и т.н.

Води се отделен регистър на веществените доказателства - МПС по
образец, съгласно чл.76, ал.2 от Правилника за администрацията на
Прокуратурата на Република България. Прокурорът, който е отговорник за
надзор „Досъдебен” осъществява контрол и методическо ръководство по
въпросите, свързани с воденето на регистъра. Всеки месец регистърът се
предоставя на районния прокурор за проверка.
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Приемането, съхранението и предаването на веществените
доказателства, приобщени по преписки и ДП, наблюдавани от РП - гр.
Търговище се е извършвало при спазване на закона, Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и заповедите на
административния ръководител. Определеният служител е водил дневниците
редовно.

І.5.Принцип на случайния подбор при разпределение на
преписките и делата:

Разпределението на делата и преписките в Районна прокуратура
гр. Търговище през 2018 г.  и 2019 г. е извършвано на основание Правилата
за приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на
Република България, утвърдени със Заповед № РД-02-41 от 14.10.2015 г.,
изменени и допълнени със Заповед № РД-02-6 от 06.04.2016 г. и Заповед
№ РД-02-23 от 02.11.2017 г. и Заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. на
главния прокурор на Р България, на основание Заповед №77/20.06.2016 г. на
административния ръководител и последващите заповеди на районния
прокурор.

Административният ръководител на РП - Търговище периодично е
издавал заповеди, в които е регламентирал разпределението на преписките и
делата на принципа на случайния подбор.Това са:

Заповед №16/30.01.2018 г.;
Заповед №106/28.06.2018 г.;
Заповед №18/06.02.2019 г.;
Заповед № 77/20.06.2016 г.;
Разпределението на преписките и досъдебните производства на

принципа на случайния подбор се извършва чрез специалния модул на
програмата УИС, предоставена от ВКП. Определени са съдебните
деловодители, които да работят с програмата за електронно разпределение.
В заповедите на районния прокурор са определени групите, между които ще
се извършва разпределението на преписките. Разпоредено е съдебните
деловодители да докладват новопостъпилите преписки, дела, сигнали и други
материали на административния ръководител или на заместващия го
прокурор за определяне на съответната група. След определяне на групите,
преписките се предават на определените със заповед  съдебни служители,
които ги разпределяли електронно по реда на тяхното постъпване при
спазване принципа на случайния подбор. Групите са определени със Заповед
№ 77/20.06.2016 г. на административния ръководител и през проверявания
период преписките следвало да се разпределят в девет групи, както следва:

Първа група - „Преписки”;
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Втора група - „Досъдебни поризводства”;
Трета група - „Бързи и незабавни производства”;
Четвърта група - „Изпълнение на наказанията”;
Пета група - „Надзор за законност”;
Шеста група - „Международно правно сътрудничество”;
Седма група - „Гражданско-съдебен надзор”;
Осма група - „Наказателно-съдебен надзор”;
Девета груп а- „За изпълнение указанията на горестояща прокуратура и

на главния прокурор”;
Със Заповед №16/30.01.2018 г. на административния ръководител е

разпоредено, считано от 01.02.2018 г. трета група „Бързи и незабавни
производства” да се преименува в „Бързи производства”.

Определени са прокурорите, между които ще се разпределят
преписките в различните групи и процента на тяхната натовареност.
Районният прокурор работил при 80% натовареност в първа, втора, трета,
четвърта, шеста, седма, осма и девета групи.

Заместник-районният прокурор Мила Стайкова е работила с 90%
натовареност в първа група, 30 % натовареност в четвърта групи и 100 %
натовареност във втора, трета, шеста,седма, осма и девета групи.

Прокурор Татяна Василева е работила с 30% натовареност в четвърта
група и 100% натовареност в останалите групи, с изключение на  пета група,
в която не е била включена.

Прокурор Валентин Василев е участвал със 100% натовареност в
първа, втора, трета, пета, седма, осма и девета групи.

Прокурор Диана Илиева е била с 50% натовареност в пета и шеста
групи и със 100% натовареност в първа, втора, трета, седма, осма и девета
групи.

Считано от 2.07.2018 г. в разпределението е бил включен и
новоназначеният младши прокурор Мартин Кузманов, който е работил със
100% натовареност в първа, втора, трета, седма, осма и девета групи и с 50%
натовареност в шеста група.

Разпоредено е прокурорите, които отсъстват поради платен годишен
отпуск, командировка, отпуск по болест, временна нетрудоспособност и
други, да се изключват от разпределението на преписките и делата за срока
на отсъствието им. Съществува възможност за изключване от разпределение
и преди датата на отсъствието им по преценка на административния
ръководител.



14

След завеждане и разпределение, преписките се докладват на
административния ръководител за поставяне на писмена резолюция.

При отсъствие на прокурор преписките и досъдебните производства,
наблюдавани от него, се докладват на прокурора, който го замества за
преценка на необходимостта от извършване на незабавни действия или
действия с неотложен характер. В случай, че такава необходимост
съществува, те се докладват на административния ръководител, който
разпорежда преразпределение на принципа на случайния подбор.

След разпределянето на преписките и делата, се разпечатва общ
протокол за извършеното за деня разпределение, който се докладва на
административния ръководител. Общият протокол се съхранява в архив.
Подписаните протоколи за разпределение на принципа на случайния подбор
на преписките и делата за деня, подредени по хронологичен ред се
съхраняват в отделна папка от съдебния администратор при ТРП. Той
изготвят електронно копие от общия протокол в споделена папка на файлов
сървър, до която е осигурен достъп „за четене“ на всички прокурори  в РП -
Търговище.

На всеки шест месеца административният секретар предоставя на
районния прокурор справка за броя на разпределените преписки и ДП в
съответните групи.

Със Заповед №61/11.04.2018 г. на районния прокурор са определени
отговорниците на надзори, както следва:

Административно - организационна дейност, „Специализиран“ надзор
и „Съдебен“надзор, направление „Надзор върху изпълнението на наказанията
и другите принудителни мерки“ - Любен Владимиров - районен прокурор на
РП-Търговище;

„Досъдебен„ надзор - Мила Стайкова - заместник-районен прокурор;
„Съдебен“ надзор, направление „НСН“ - прокурор Татяна Василева;
„Съдебен“ надзор, направление „ГСН“ - прокурор Диана Илиева;
Надзор „Законност, защита на обществения интерес и правата на

гражданите“ - прокурор Валентин Василев.
Това разпределение е било потвърдено със Заповед№51/1.04.2019 г.,

която е действала до края на проверявания период.
Следователно, изискването на чл.4, т.11, чл.6 и чл.7 от Правилата за

приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор относно натовареността на
прокурорите и административните ръководители на районните прокуратури
е спазено.
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Проверяващият екип установи, че разпределението на преписките и
делата се извършва на принципа на случайния подбор в съответствие със
закона, указанията и заповедите на главния прокурор. Копие от съответния
протокол за избор на наблюдаващ прокурор е приложено към  всички
преписки и наблюдателни производства.

Два пъти месечно в РП - гр. Търговище се е изготвял график за дежурства
на прокурорите през работните дни, а районният прокурор е издавал заповед за
утвърждаването му.

В изпълнение на Указанията за полагане и заплащане на извънреден труд в
органите на съдебната власт, приети с Решение на ВСС по протокол № 2/15.01.2003 г.,
изменени с Решение на ВСС по протокол № 16/23.04.2003 г., както и Заповед № ЛС-
4640/17.10.2014 г. на главния прокурор на Р.България, до 15-то число на всеки месец се
изпращат на ВКП и ОП-Търговище  графиците за дежурства на прокурори и съдебни
служители през почивните и празнични дни, утвърдени със заповед на адм.
ръководител на РП –Търговище.

През 2018 г. прокурорите в проверяваната прокуратура са дали дежурства 365
дни. Броят на дежурствата през 2019 г. също е 365 дни.

Приложение: Справка №1 за РП- Търговище за 2018 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

   Справка №1 за РП- Търговище за 2019 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

І.6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител:
През 2018 г. административният ръководител е издал 227 бр. заповеди,

както следва:
- по указание на Главния прокурор – 36 броя;
- по собствена преценка – 191 броя;

През 2019 г. административния ръководител е издал 221 бр.заповеди,
както следва:

- по указание на Главния прокурор – 22 броя;
- по собствена преценка –  199 броя;

І.7.Наказания и поощрения:

През проверявания период /2018 г. и 2019 г./ административният
ръководител не е предлагал прокурори за поощрения или налагане на
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дисциплинарно наказание. Не е упражнявал правомощията си по чл. 314, вр. с
чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

Приложение: Справка №1 за РП- Търговище за 2018 г. по организация
на административната дейност на прокуратурите;

   Справка №1 за РП- Търговище за 2019 г. по организация
на административната дейност на прокуратурите;

  І.8. Извършени проверки:
През 2018  г.  на РП -  гр.  Търговище не са извършвани проверки от

горестоящи прокуратури и други органи на съдебната власт, отнасящи се до
пряката прокурорска дейност.

В изпълнение на Плана за 2019 г. на ОП-Търговище и Заповед № РД-
314/02.10.2019 г. на административния ръководител, окръжен прокурор на
ОП-Търговище в периода от 21.10.2019 г. до 01.11.2019г. е била извършена
комплексна ревизия на работата на Районна прокуратура, гр. Търговище в
периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2019 година. Не са констатирани
съществени пропуски в работата на ТРП.

Изготвен е доклад за ревизията.

         І.9.Форми на обучение:
През проверявания период прокурорите и служителите в РП - гр.

Търговище са преминали обучения, подробно описани в приложените
материали.

Приложение: Справка №1 за РП- Търговище за 2018 г. по организация
на административната дейност на прокуратурите;

   Справка №1 за РП- Търговище за 2019 г. по организация
на административната дейност на прокуратурите;

І.10.Обем на прокурорската дейност и средна натовареност на
прокурорите през всяка от проверяваните години:

В РП- Търговище се прилагат правилата за измерване натовареността
на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и
следовател, приети с решение на ВСС по Протокол №60 от заседание,
проведено на 11.12.2014 г. Натовареността на прокурорите се отчита
посредством предвидената в правилата тежест за актове и действия,
определени въз основа на обичайно необходимото време за тяхното
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постановяване /извършване. Отчита се и тежестта на краен прокурорски акт,
когато тя е с тежест над обичайната, по определените в Правилата
показатели и въз основа на попълнен от наблюдаващия прокурор формуляр
по преписката/ делото. Среднодневната натовареност на един прокурор се
отчита въз основа на реално отработените дни от тях. Данните за броя на
делата и преписките се извежда от статистическите форми, съгласно
Указанието за организация на информационната дейност на ПРБ.

През 2018 г. среднодневната натовареност на един прокурор за
районна прокуратура била 3.27, а в РП - гр. Търговище среднодневната
натовареност на база действително отработени дни без командировъчните е
била 3.07 на ден за прокурор. Следователно, среднодневната натовареност на
прокурор от РП - гр. Търговище е малко под средната за страната /вж.
Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на
разследващите органи през 2018 г. на главния прокурор/.

Натоварването за административно - ръководна дейност е било 110,5 т.
През 2019 г. среднодневната натовареност на един прокурор за

районна прокуратура е била 3.10, а среднодневната натовареност на един
прокурор в РП - гр. Търговище на база действително отработени дни без
командировъчните е била 2.50 на ден за прокурор. Следователно и през
втората половина от проверявания период, среднодневната натовареност на
прокурор от РП - гр. Търговище е под средната за страната /вж. Доклад за
прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите
органи през 2019 г. на главния прокурор/.

Натоварването за административно - ръководна дейност било117.7 т.

Приложение: Справка №1 за РП- Търговище за 2018 г. по организация
на административната дейност на прокуратурите;

   Справка №1 за РП- Търговище за 2019 г. по организация
на административната дейност на прокуратурите;

ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА, НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.54, АЛ.1, Т.2 ЗСВ:

1.ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ :

През 2018 г. в РП - гр. Търговище общият брой на наблюдаваните
преписки е бил 1159, като новообразуваните преписки са били 1102 броя, а
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образуваните от предходни периоди – 57 броя или 4.91% от общия брой на
наблюдаваните преписки.

От общия брой преписки районният прокурор Любен Владимиров е
наблюдавал 188 бр., заместник-районният прокурор - 213 бр., прокурор
Татяна Василева – 252 бр., прокурор Валентин Василев -195 бр., прокурор
Диана Илиева – 195 бр. и младши прокурор Мартин Кузманов - 116 бр.

През 2019 г. в РП - гр. Търговище общият брой на наблюдаваните
преписки е бил 930 бр., като новообразуваните преписки са били 857 броя, а
образуваните от предходни периоди – 73 броя или 7.84% от общия брой на
наблюдаваните преписки.

От общия брой преписки районният прокурор Любен Владимиров е
наблюдавал 138 бр., заместник-районен прокурор Мила Стайкова – 153 бр.,
прокурор Татяна Василева – 191 бр., прокурор Валентин Василев - 187 бр.,
прокурор Диана Кузманова - 70 бр., прокурор Мартин Кузманов - 191бр.

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на
друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка:

През 2018 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени
292 броя преписки, а до края на годината са се върнали 256 бр. преписки.

През 2019 г. за извършване на предварителна проверка са  изпратени
260 броя преписки, а до края на годината са се върнали 231бр.

В изпълнение на указания на главния прокурор №15070/2010 г. от
11.04.2013 г., след извършване на предварителна проверка, всички преписки
се връщат в РП - гр. Търговище за произнасяне от прокурор.

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка:

През  2018 г. прокурорите не са извършвали лично предварителна
проверка, но през 2019 г. прокурор Кузманов е извършил лично една
проверка.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила повече от 3 месеца:

През 2018 г. 3 предварителни проверки са приключили в срок по-дълъг
от тримесечния срок по чл.145, ал.2, предл.1 от ЗСВ. Преписките са с
фактическа и правна сложност. Наблюдаващи прокурори по тях са:

Любен Владимиров - 1 бр.;
Валентин Василев – 2 бр.
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През 2019 г. 4 предварителни проверки са приключили в срок по-дълъг
от тримесечния срок по чл.145, ал.2, предл.1 от ЗСВ. Преписките са с
фактическа и правна сложност. Наблюдаващи прокурори по тях са:

Татяна Василева - 1 бр.;
Валентин Василев - 2бр.;
Мартин Кузманов - 1бр.

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ :
  През 2018 г. са решени 1088 броя преписки, които представляват
93,87% от наблюдаваните преписки, а през 2019 г. – 879 броя преписки,
които представляват 94.51% от наблюдаваните преписки.

5.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
През 2018 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно

производство са приключили 812 броя преписки, които представляват 74.63%
от решените преписки. Обжалвани са постановленията по 27 бр. преписки.
По 22 броя преписки постановленията са потвърдени от горестоящата
прокуратура, а по 5 бр. - отменени. Според справката, предоставена от РП -
Търговище, през 2018 г. ОП - Търговище е упражнила служебен контрол
върху 4 бр. постановления за отказ да се образува ДП на ТРП по реда на чл.
143, ал. 1 от ЗСВ и Указание за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата, утвърдено от главния прокурор. От тях 2
постановления са потвърдени и 2 постановления са отменени.

През 2019 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство са приключени 608 броя преписки, които представляват 69.16%
от решените преписки. По 20 броя преписки постановленията за отказ са
обжалвани и от тях 14 броя са потвърдени, а 6 постановления за отказ са
отменени. Според справката, предоставена от РП - Търговище, през 2019 г.
ОП - Търговище е упражнила служебен контрол върху 3 бр. постановления за
отказ да се образува ДП на ТРП по реда на чл. 143, ал. 1 от ЗСВ и Указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата,
утвърдено от главния прокурор. И трите постановления са потвърдени.

През 2018 г. прокурорите от РП-Търговище са подали едно възражение
срещу акт на горестояща прокуратура по чл.143, ал.7 от ЗСВ, а през 2019 г. са
направили 2 бр. възражения по чл.143, ал.7 от ЗСВ.

5.2.С постановление за образуване на досъдебно производство
Образуваните досъдебни производства през 2018 г. са общо 228 броя,

които са 19.67% от наблюдаваните преписки и 20.95 % от решените. През
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2019 г. са образувани 218 досъдебни производства, които са 23.44% от общия
брой на наблюдаваните преписки и 24.80 % от решените.

Постановленията за отказ за образуване на досъдебно производство се
изпращат на лицата по чл. 213 от НПК с обикновена поща.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период:

Всички преписки, образувани преди  01.01.2017 г. са били решени до
края на 2018 г.

Преписки, решени в нарушение на срока по чл.145, ал.2, изр.2 от ЗСВ
Според Справка № 2 по организацията на образуването и движението на

преписките в РП- гр. Търговище, през проверявания период всички  преписки са
били решени в едномесечния срок по чл.145, ал.2, изр.2 от ЗСВ.

Приложение: Справка №2 по организацията на образуването и
движението на преписките в РП - гр. Търговище за периода 01.01.2018 г.-
31.12.2018 г.;

Справка №2 по организацията на образуването и движението на
преписките в РП - гр. Търговище за периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.;

На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки,
приключили през 2018 г. и 2019 г. с постановления за отказ от образуване
на досъдебно производство, както следва:

Пр.пр.№ 766/2018 г. по описа на РП-Търговище с наблюдаващ
прокурор Мила Стайкова. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор. Преписката е образувана по подадена до РП-Търговище жалба от
А.Г. Извършена е проверка от РУП-Търговище, която не е установила данни
за извършено престъпление от общ характер, включително и такова по
чл.323, ал.1 от НК, за каквото е оплакването в жалбата. Материалите са
постъпили в РП – Търговище на 12.06.2018 г. С постановление от 28.06.2018
г. е постановен отказ да се започне досъдебно производство, като в
обстоятелствената част е записано, че установените по преписката факти не
сочат данни за извършено престъпление от общ характер. В диспозитива е
записано препис от постановлението да бъде изпратен на подателя на
жалбата и че може да се обжалва пред Окръжна прокуратура - гр.Търговище.
Приложено е писмо за изпращане на постановлението на жалбоподателя;
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Пр.пр.№ 1649/2018 г. по описа на РП-Търговище с наблюдаващ
прокурор Диана Илиева. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор. Преписката е образувана въз основа на справка за извършена от
органите на РУ-МВР-Търговище проверка по сигнал на В.Н. от гр.Търговище
с данни за престъпление по чл.216 от НК. Проверката е установила, че е
извършено престъпление по чл.216 от НК, но предвид ниската стойност на
причинената щета, както и настъпилите вредни последици, разкрива по ниска
степен обществена опасност, поради което следва да се определи като
маловажен случай, според наблюдаващия прокурор Илиева. Материалите са
постъпили в РП – Търговище на 24.10.2018 г. С постановление от 20.11.2018
г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство, като в
обстоятелствената част е записано, че по случая липсват данни за извършено
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано препис от
постановлението да се изпрати на В.Д. и С.Г. и че може да се обжалва пред
Окръжна прокуратура - гр.Търговище. Приложено е писмо за изпращане на
постановлението на жалбоподателите;

Пр.пр.вх.№1932/18 г. по описа на РП- Търговище, наблюдаващ
младши прокурор Мартин Кузманов.Преписката е образувана на 19.12.2018г.
по повод съобщение от Директора на Регионална дирекция по горите -
Шумен с оглед данни за престъпление по чл. 235, ал. 1 от НК. Има протокол
за разпределение на принципа на случайния подбор от същия ден. С
постановление от 20.12.2018 г. мл. прокурор Мартин Кузманов отказал да
образува досъдебно производство, защото са налице условията за
приложение на чл. 9, ал.2 от НК и налагане на административно наказание.
Указано е материалите да бъдат изпратени по компетентност на
административно-наказващия орган за реализиране на административно-
наказателна отговорност. Посочено е, че постановлението може да се
обжалва пред ОП-Търговище. Изпратено е с обикновена поща. Получено е
писмо, че са издадени наказателни постановления;

Пр.пр.вх.№280/19 г. по описа на РП-Търговище, наблюдаващ прокурор
Татяна Василева. Преписката е образувана на 11.03.2019 г. по повод жалба за
извършено престъпление. Приложен е протокол за разпределение на
принципа на случайния подбор от същия ден. С разпореждане за възлагане на
предварителна проверка от 12.03.2019 г. пр.Василева е изпратила преписката
на РУ на МВР - гр. Търговище за извършване на предварителна проверка с
цел установяване наличието на достатъчно данни за образуване на ДП в срок
от 1 месец. Материалите от извършената проверка са постъпили в РП -
Търговище на 28.03.2019 г. С постановление от 29.03.2019 г. е постановен
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отказ да се образува досъдебно производство, поради липса на елементи от
обективната и субективната страна на състава на престъпление от общ
характер. Указано е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя. Посочено е, че постановлението може да се обжалва пред
ОП-Търговище. В материалите е приложено писмо на адм. секретар на РП-
Търговище, с което постановлението е изпратено на посочените лица, както и
разписка от куриерска фирма. Обжалвано е пред ОП-Търговище и с
постановление от 09.04.2019 г. е потвърдено.

Бяха проверени още :
Пр. пр. №359/19 г.  описа на РП-Търговище, наблюдаващ прокурор Т.

Василева; Пр.пр. №1369/18 г. по описа на РП-Търговище, наблюдаващ
прокурор Т. Василева; Пр.пр. вх. №1061/18 г. по описа на РП-Търговище,
наблюдаващ мл.прокурор Мартин Кузманов;; Пр.пр. №657/19 г. по описа на
РП-Търговище, наблюдаващ мл.прокурор Мартин Кузманов; Пр.пр.
№1209/19 г. по описа на РП-Търговище, наблюдаващ мл.прокурор Мартин
Кузманов; Пр. пр. № 885/2018 г. по описа на РП -Търговище с наблюдаващ
прокурор Валентин Василев; Пр. пр. № 317/2019 г. по описа на РП -
Търговище с наблюдаващ прокурор Валентин Василев; Пр. пр. № 374/2018 г.
по описа на РП - Търговище с наблюдаващ прокурор Любен Владимиров; Пр.
пр. № 1142/2019 г. по описа на РП - Търговище с наблюдаващ прокурор
Любен Владимиров; Пр.пр.№ 1574/2017 г. по описа на РП-Търговище с
наблюдаващ прокурор Мила Стайкова; Пр.пр.№ 1248/2019 г. по описа на РП-
Търговище с наблюдаващ прокурор Мила Стайкова; Пр.пр.№ 158/2019 г. по
описа на РП-Търговище с наблюдаващ прокурор Диана Илиева; Пр.пр.№
40/2019 г.  по описа на РП-Търговище с наблюдаващ прокурор Диана Илиева.

Проверяващият екип установи, че почти всички  предварителни
проверки се извършват в срока по чл.145, ал.2, предл.1 от ЗСВ.
Количеството на предварителните проверки, които са продължили повече
от 3 месеца е пренебрежимо малко и поради това проверяващият екип
намира, че не е необходимо да се отправят препоръки за спазване на срока
по чл.145, ал.2, предл.1 от ЗСВ.

В проверените постановления за отказ от образуване на ДП се
посочва, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП - гр.
Търговище.

Протоколите за разпределение на преписките на принципа на
случайния подбор са приложени към всички преписки.
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Постановленията за отказ от образуване на ДП са изпращани с
обикновена поща.

Спазвано е Указанието за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата /Утвърдено със Заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г.,
изм. и доп. със Заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор/.

Работа по жалбите:
Прокурорите са изпращали своевременно на горестоящата

прокуратура жалбите срещу техните постановления. Спазвали са
изискванията на чл.201, ал.2 от НПК и са изпращали жалбата със
становище.

IІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ДОСЪДЕБНИТЕ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА В РП
- гр. ТЪРГОВИЩЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ.1, Т.2 ЗСВ:

1.ОБЩИ ДАННИ ЗА НАБЛЮДАВАНИТЕ  И ПРИКЛЮЧЕНИ
ДОСЪДЕБНИ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА:

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства през 2018 г. са
общо 1213 броя вкл. прекратените по давност, разпределени както следва:

Досъдебните производства са 1096 бр., от тях образуваните в предходен
период са 552, а новообразуваните - 544 бр;

Бързите производства са 117 бр. Всички са новообразувани. От тях по
15 бр. БП е постановено разследването да се извърши по общия ред.

Един прокурор от РП - Търговище е наблюдавал средно по 220.54 бр.
преписки от посочения по-горе вид. Средно за страната един прокурор в РП е
наблюдавал 251.9 бр. преписки. Натовареността на прокурорите в РП-
Търговище по брой наблюдавани преписки е била малко под средната за
страната;

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства през 2019 г. са
общо 1026 броя вкл. прекратените по давност, разпределени както следва:

- досъдебни производства - 895 бр., от тях образувани в предходен
период са 470, а новообразуваните - 425 бр;

- бързи производства - 131 бр., от тях едно е образувано в предходен
период и 130 бр. са новообразувани. От тях по 14 бр. БП е постановено
разследването да се извърши по общия ред.
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Един прокурор от РП-Търговище е наблюдавал средно по 189,29 бр.
преписки – ДП и БП. Средно за страната един прокурор в РП е наблюдавал
243 бр. преписки – ДП и БП. Натовареността на прокурорите в РП-
Търговище по брой наблюдавани преписки била под средната за страната;

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2018 г. досъдебни и бързи производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове  са
968 броя. Приключените дела са 79.80% от наблюдаваните дела. Общият
брой приключени наказателни производства се разпределя както следва:

- досъдебни производства - 693 бр. или 63,22% от наблюдаваните ДП,
от които образувани в предходен период са общо 515, а новообразувани- 352
бр. ДП;

- бързи производства - 101 бр.
Към края на 2018 г. са останали нерешени 20 броя досъдебни и  бързи

производства, които са били в срок.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2019 г. досъдебни и бързи производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове са
807 броя. Приключените дела са 78.65% от наблюдаваните дела. Общият
брой приключени наказателни производства се разпределя както следва:

- досъдебни производства - 374 бр. или 51.78% от наблюдаваните ДП,
от които образуваните в предходен период  са общо 404, а новообразуваните -
289 бр. ДП;

- бързи производства - 114 бр.
В края на 2019 г. са останали нерешени 11 броя ДП и бързи

производства, които са били в срок.

Според Справка №3 през 2018 г. и 2019 г. в РП - гр. Търговище не е
допуснато нарушение на срока по чл. 242, ал.4 и 5 от НПК.

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК:
През 2018 г. прокурорите са върнали на разследващия орган на осн. чл.

242, ал.2, пр.1 от НПК 2 бр. досъдебни производства и сами са извършили
необходимите действия по 7 бр. ДП.

През 2019 г. прокурорите са върнали на разследващия орган на осн. чл.
242, ал.2, пр.1 от НПК 5 бр. досъдебни производства и са извършили сами
необходимите действия по 6 бр. ДП.
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През 2018 г. са внесени 11 бр. искания за вземане на МНО ”Задържане
под стража”. От тях 8 бр. искания са уважени, а 3 бр. искания са оставени без
уважение. Прокурорите не са правили искане за налагане на МНО ”Домашен
арест”. Не са подавани протести срещу отказа на РС-Търговище да уважи
искането за вземане на мярка за неотклонение.

През 2019 г. са внесени 9 бр. искания за вземане на МНО ”Задържане
под стража”, които са уважени. Прокурорите не са правили искане за
налагане на МНО ”Домашен арест”.

През 2018 г. прокурорите от РП - гр. Търговище не са внасяли искане
за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.72, ал.1 и чл. 73, ал.3 от
НПК, а през 2019 г. са внесли 2 бр. искания за обезпечение по чл. 72, ал.1 от
НПК.

Удължаване на срока за разследване:
През 2018 г. разследващите органи са направили до наблюдаващия

прокурор 693 бр. предложения за продължаване на срока, които са уважени.
Наблюдаващите прокурори са изготвили 340 искания за удължаване на срока
на ДП до административния ръководител на РП - гр. Търговище, които са
уважени.

През 2019 г. разследващите органи са направили до наблюдаващия
прокурор 822 бр. предложения за продължаване на срока, които са уважени.
Наблюдаващите прокурори са изготвили 473 искания за удължаване на срока
на ДП до административния ръководител на РП - гр. Балчик, които са
уважени.

Наблюдаващите прокурори са изготвяли своевременно искания за
удължаване на срока за разследване и са осъществявали активно функцията
по ръководство и надзор.

Продължителност на разследването:
През 2018 г. прокурорите в РП - гр. Търговище са наблюдавали 1213

досъдебни производства. Над 6 месеца е продължила досъдебната фаза по
199 дела. Те представляват 16.40% от общия брой на наблюдаваните ДП. От
общия брой на ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца
107 бр. са приключили, а 92 бр. не са приключили. От общия брой прокурори,
прокурор Кузманов е упражнил правомощието си по чл.196, ал.1,т.4 от НПК
по 5 бр. ДП. Прокурорите от РП-Търговище не са използвали правомощията
си по чл. 196, ал.1,т.5 от НПК.
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През 2019 г. прокурорите в РП- Търговище са наблюдавали 1026
досъдебни производства. Над 6 месеца е продължила досъдебната фаза по
234 дела. Те представляват 22.80% от общия брой на наблюдаваните дела. От
общия брой на ДП с продължителност на разслеедването повече от 6 месеца
113 бр. са приключили, а 121 бр. не са приключили. Прокурорите не са
използвали правомощията си по чл.196, ал.1, т.4 и по чл.196, ал.1, т.5 от НПК.

През 2018 г. в РП - гр. Търговище не е имало дела, по които от
привличането на обвиняемия са изминали повече от 2 години.

През 2019 г. в РП- Търговище е имало 2 досъдебни произвоодства, по
които от привличането на обвиняемия са изминали повече от 2 години.Това
са:

Пр.пр. № 524/17 г. по описа на РП-Търговище, ДП № 347/17 г. по описа
на РУ при ОДМВР-Търговище, набл. прокурор Валентин Василев /дата на
обвинение - 09.10.2017 г./;

Пр.пр. №1547/17 г. на РП-Търговище, ДП № 1021/17 г. по описа на РУ
при ОДМВР-Търговище, набл. прокурор Мила Стайкова /дата на обвинение-
16.12.2017 г./.

Установи се, че към момента на проверката и двете дела са решени,
като първото от тях на 05.06.2020 г. е внесено в РС-Търговище с обвинителен
акт, а по второто - на 02.06.2020 г. е сключено споразумение, което е внесено
в съда.

В сравнение с 2018 г. през 2019 г. процентът на делата, по които
разследването е продължило повече от 6 месеца се е увеличил от 16.40%  на
22.80%.

Мерки, предприети от прокуратурата за спазване на разумния
срок при разследването на делата :

- Организиране превъзлагането на голяма част от експертизите
от МБАЛ – Варна на ВМА – София и др. съвместно с ръководството
на ОДМВР-Търговище. Данните показват, че в резултат на тази мярка
от началото на 2020 г. до настоящия момент значителна част от
тези досъдебни производства вече са приключени;

- Използване максимално възможностите на НПК, включително
чрез разделяне на делата срещу неизвестните извършители или
извършители с неустановено местожителство;

- Интензивен контрол върху срочността на разследването на
досъдебните производства,  продължили повече от шест месеца;
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- Провеждане на съвместни срещи с разследващи органи за
обсъждане на конкретни казуси за подобряване на качеството на
разследването;

- Предложенията за продължаване на срока са подробно мотивирани
и прегледни.

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и
движението на досъдебните и бързи производства в РП - гр. Търговище за
периода 01.01 - 31.12.2018 г.;

Справка №3 по организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства в РП - гр. Търговище за периода 01.01 -
31.12.2019 г.

2. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
СПРЕНИТЕ  НАКАЗАТЕЛНИ  ПРОИЗВОДСТВА:

През 2018 г. в РП - гр. Търговище е имало общо 189 спрени наказателни
производства. От тях 4 бр. са били срещу известен извършител, а 185 бр. -
срещу неизвестен извършител.

Прокурорите не са допуснали нарушение на едномесечния срок по
чл.242, ал.4 от НПК.

Възобновени са били 55 наказателни производства. От тях 3 бр. са
водени срещу известен извършител, а 52 бр. - срещу неизвестен извършител.

През 2019 г. в РП - гр. Търговище е имало 180 спрени наказателни
производства. От тях 4 бр. са били срещу известен извършител, а 176 бр. -
срещу неизвестен извършител.

Прокурорите не са допуснали нарушение на едномесечния срок по
чл.242, ал.4 от НПК.

Възобновени са били 65 наказателни производства. От тях 4 бр. са
водени срещу известен извършител, а 61 - срещу неизвестен извършител.

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и
движението на досъдебните и бързи производства в РП - гр. Търговище  за
периода 01.01 - 31.12.2018 г.;

Справка №3 по организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства в РП - гр. Търговище за периода 01.01 -
31.12.2019 г.

На случаен принцип бяха проверени наблюдателни преписки по
досъдебни производства, водени срещу ИИ и НИ през 2018 г. и 2019 г.,
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приключили с постановление за спиране на наказателното производство,
както следва:

 Пр.пр.вх.№ 63/2019 г. по описа на РП – Търговище, ДП № 28/2019 г.
по описа на РУМВР – Търговище с наблюдаващ прокурор Татяна Василева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК за престъпление по
чл.194, ал. 1 от НК, извършено на 17.01.2019 г. На 18.01.2019 г. в РП-
Търговище е изпратено уведомление за започналото ДП, в което е посочено
основанието за започването му и първото действие по разследването – разпит
на свидетел. Материалите по ДП са постъпили в РП – Търговище на
15.03.2019 г. с мнение за спиране. С постановление от 18.03.2019 г.
досъдебното производство е спряно на основание чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В
диспозитива на постановлението е записано делото да се изпрати на РУ при
ОД на МВР – Търговище за продължаване издирването на извършителя на
престъплението и препис от постановлението да се изпрати на пострадалата
Х.Я., както и че може да се обжалва в 7-дневен срок от уведомяването пред
РС-Търговище. В писмото, с което делото се изпраща на МВР е отбелязано
изрично, РП да бъде уведомена кой полицейския служител ще извършва
оперативната работа по издирване на извършителя и че следва той на всеки
три месеца да уведомява прокуратурата за извършените действия и резултата
от тях. Приложена е кореспонденция в тази насока.;

Пр.пр.вх.№ 111/2019 г. по описа на РП – Търговище, ДП № 16/2019 г.
по описа на ОДМВР – Търговище с наблюдаващ прокурор Валентин Василев.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано с постановление на прокурор Василев от
04.02.2019 г. за престъпление по чл.345, ал.1 от НК, извършено на 15.01.2017
г. Материалите по ДП са постъпили в РП – Търговище на 06.03.2019 г. с
мнение за спиране. С постановление от 07.03.2019 г. досъдебното
производство е спряно на основание чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива
на постановлението е записано делото да се изпрати на ОД на МВР –
Търговище за продължаване издирването на извършителя на престъплението.
В писмото, с което делото се изпраща на МВР е отбелязано изрично РП да
бъде уведомена кой полицейския служител ще извършва оперативната работа
по издирване на извършителя и че следва той на всеки три месеца да
уведомява прокуратурата за извършените действия и резултата от тях.
Приложена е кореспонденция в тази насока;

Пр.  пр.  вх.1020/18 г. по описа на РП- Търговище, ДП№594/2018 г. по
описа на РУ на МВР-Търговище, наблюдаващ прокурор Любен Владимиров.
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ДП е образувано на 06.02.2019 г. за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.
На 01.04.2020 г. материалите по делото са постъпили в РП с мнение за
спиране, тъй като местонахождението на единия от обвиняемите е било
неизвестно. С постановление от 08.04.2020 г. ДП е спряно на осн. чл. 244,
ал.1, т.1 вр. чл. 25, ал.1,т.2 от НПК. В постановлението е посочен номера на
телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ. Не е указано копие от
постановлението да се изпрати на другите съизвършители и не е посочено, че
постановлението подлежи на обжалване пред РС-Търговище. Приложена е
кореспонденция с МВР за резултатите от ОИМ;

Пр.пр.вх.№1800/18 г. по описа на РП-Търговище, ДП№1140/18 г. по
описа на РУ на МВР - гр. Търговище, наблюдаващ прокурор Валентин
Василев. ДП е за престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК. Установен е
извършителят на деянието, но адресът му не е бил известен. В заключението
на разследващия полицай е посочен номера на телеграмата, с която е обявен
за ОДИ. На 21.05.2020 г. материалите по делото са получени в РП-
Търговище с мнение за спиране. С постановление от 27.05.2020 г. на
прокурор Василев ДП е спряно на осн. чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В
постановлението е посочено, че делото остава на съхранение в РП-
Търговище. Възложено е на органите на РУ на МВР- Търговище на всеки три
месеца да извършват проверка дали са отпаднали основанията за спиране на
производството и да уведомяват прокуратурата за резултата. Посочено е че
постановлението подлежи на обжалване пред РС- Търговище;

Пр.пр. вх.№45/19 г. по описа на РП-Търговище, ДП№14/19 г. по описа
на РУ на МВР - Търговище, наблюдаващ прокурор Диана Илиева. Приложен
е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор. ДП е
образувано по реда на чл. 212, ал.3 от НПК и е водено за престъпление по
чл.194, ал.1 от НК, извършено на 11.01.2019 г. На 12.03.2019 г. материалите
от ДП са постъпили в РП с мнение за спиране, тъй като извършителят на
престъплението не бил разкрит. С постановление от 22.03.2019 г. на прокурор
Илиева ДП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. Указано е
препис от постановлението да бъде изпратено на пострадалото ЮЛ, а делото
ведно с постановлението да се изпрати на РУ на МВР - Търговище за
установяване извършителя на престъплението. Указано е също определеният
полицейски служител на всеки три месеца да уведомява РП-Търговище
относно извършените ОИМ и резултата от тях. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок. Приложено е известие
за доставяне, както и последваща кореспонденция с РУ на МВР –Търговище
относно ОИМ;
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Пр.пр. №796/19 г. по описа на РП-Търговище, ДП №462/19 г. по описа
на РУ на МВР-Търговище, наблюдаващ прокурор Любен Владимиров.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор.
ДП е образувано по реда на чл. 212, ал.3 от НПК и е за престъпление по чл.
194, ал.1 от НК, извършено на 05.07.2019 г. На 02.09.2019г. материалите по
делото са постъпили в РП-Търговище с мнение за спиране, поради това, че
извършителят на престъплението не бил разкрит. С постановление от
09.09.2019 г. на прокурор Владимиров ДП е спряно на осн. чл. 244, ал. 1, т. 2
от НПК. Указано е препис от постановлението да бъде изпратено на
пострадалия, а делото ведно с постановлението да се изпрати на РУ на МВР-
Търговище за установяване извършителя на престъплението, както и
определеният полицейски служител на всеки три месеца да уведомява РП-
Търговище относно извършените ОИМ и резултата от тях. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок пред РС- Търговище.
Приложено е известие за доставяне и последваща кореспонденция с РУ на
МВР –Търговище относно провежданите ОИМ.

Бяха проверени още:
Пр.пр.  №873/19  г.  по описа на РП-Търговище,  ДП №509/2019  г.  по

описа на РУ на МВР-Търговище с наблюдаващ прокурор Л. Владимиров;
Пр.пр. №3/18 г. по описа на РП-Търговище, ДП №1009/17 г. по описа на РУ
на МВР-Търговище с наблюдаващ прокурор Л.Владимиров; Пр.пр. №1377/19
г. по описа на РП-Търговище, ДП№840/2019 г. по описа на РУ на МВР-
Търговище с наблюдаващ прокурор В.Василев; Пр.пр. № 461/2017 г. по описа
на РП-Търговище, ДП №310/2017 г. по описа на РУМВР-Търговище с
наблюдаващ прокурор В.Василев; Пр.пр. №833/19 г. по описа на РП-
Търговище, ДП №465819 г. по описа на РУ на МВР- Търговище с
наблюдаващ прокурор Мартин Кузманов; Пр.пр. №1705/18 г. по описа на РП-
Търговище, ДП №1068/18 г. по описа на РУМВР-Търговище с наблюдаващ
прокурор Д.Илиева; Пр.пр.вх.№1156/17 г. по описа на РП-Търговище, ДП
№714/17 г. по описа на РУ на МВР-Търговище с наблюдаващ прокурор Д.
Илиева; Пр.пр. № 1420/2018 г. по описа на РП-Търговище, ДП № 842/2018 г.
по описа на РУМВР – Търговище с наблюдаващ прокурор Татяна Василева;
Пр.пр. № 980/2018 г. по описа на РП-Търговище, ДП № 614/2018 г. по описа
на РУП – Търговище с наблюдаващ прокурор Мила Стайкова; Пр.пр. №
725/2019 г. по описа на РП-Търговище, ДП № 412/2019 г. по описа на РУП –
Търговище с наблюдаващ прокурор Мила Стайкова.

При проверката на описаните по-горе ДП се установи, че в
постановленията за спиране наблюдаващите прокурори винаги посочват, че
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постановлението може да се обжалва пред РС- гр. Търговище на основание
чл. 244, ал. 5 от НПК. Указва се съответните органи на всеки три месеца да
уведомяват РП-Търговище за резултатите от издирването на извършителя
на престъплението. Разпорежда се при отпадане основанията за спиране на
наказателното производство, както и при възникване на необходимост от
допълнителни действия по разследването, разследващият орган незабавно
да уведоми наблюдаващия прокурор и да изпрати материалите от
досъдебното производство в РП - гр. Търговище за упражняване на
правомощията по чл. 245, ал. 2 от НПК.

Прокурорите упражняват строг контрол върху работата на
съответните служби по делата, спрени срещу известен извършител или
поради издирване на единствен свидетел-очевидец. В наблюдателните
преписки се намират материали от кореспонденция между наблюдаващия
прокурор и разследващите органи относно провежданите издирвателни
мероприятия  и резултатите от тях.

Предвид изложеното, проверяващият екип намира, че по спрените
дела наблюдаващите прокурори работят с необходимия професионализъм и
интензивност.

3. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ПРЕКРАТЕНИТЕ  НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА :

През 2018 г. в РП - гр. Търговище прекратените наказателни
производства са 536 бр. От тях 50 бр. са срещу известен извършител, а 486
бр.  – срещу неизвестен извършител. Поради изтекла давност са прекратени
334 бр.

През 2019 г. в проверяваната прокуратура прекратените наказателни
производства са 375 бр. От тях 40 бр. са срещу известен извършител, а 335
бр.  - срещу неизвестен извършител. Поради изтекла давност са прекратени
173 бр.

През 2018 г. срещу постановления за прекратяване са подадени 10
жалби до РС- гр. Търговище на осн. чл.243, ал.3 от НПК. Уважени са 3 жалби.
Пред горестоящата прокуратура са обжалвани 2 постановления. Уважена е 1
жалба. Според справка, предоставена от РП-Търговище, през 2018 г. няма
постановления, отменени по реда на чл. 243, ал. 10 от НПК.

Срещу определенията, с които са отменени постановленията за
прекратяване, прокурорите са подали 3 протеста. По един протест са подали
прокурорите Любен Владимиров, Мила Стайкова и Диана Илиева. От тях
уважен е бил само протестът на прокурор Владимиров.
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През 2019  г.  до РС -  гр.  Търговище са подадени 6  жалби срещу
постановления за прекратяване на РП-Търговище на осн. чл.243, ал.3 от НПК.
Уважена е 1 жалба. Пред горестоящата прокуратура е обжалвано 1
постановление, което е потвърдено. Според справка, предоставена от РП-
Търговище, през 2018 г. няма постановления, отменени по реда на чл. 243, ал.
10 от НПК.

Срещу определението, с което е отменено постановлението за
прекратяване прокурор Диана Илиева е подала протест, който е бил оставен
без уважение.

 И през двете проверявани години прокурорите не са подавали
възражения по чл. 143, ал. 7 от ЗСВ.

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и
движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в РП-гр.
Търговище  за периода 01.01 - 31.12.2018 г.;

Справка №3 по организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства в РП-гр. Търговище за периода 01.01 -
31.12.2019 г.

На принципа на случайния подбор бяха проверени досъдебни
производства, по които наказателното производство е било прекратено
през 2018 г. и 2019 г. :

Пр. пр. № 982/2019 г. по описа на РП – Търговище, ДП № 590/2019 г.
по описа на РУ-МВР – Търговище с наблюдаващ прокурор Валентин
Василев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е било образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК
за извършено престъпление по чл.325б, ал.1 от НК. В РП-Търговище на
19.08.2019 г. е получено уведомление за започналото ДП, в което е посочено
първото действие по разследването – оглед на местопроизшествие. След
образуване на ДП и проведено разследване, на 16.10.2019 г. материалите по
ДП са изпратени в РП-Търговище на доклад преди предявяване и
приключване на разследването, съгласно чл.226, ал.1 от НПК. На 17.10.2019
г. е изготвено постановление с указания за разследване по ДП. След
изпълнение на дадените указания, ДП е изпратено на РП-Търговище на
29.11.2019 г. С мотивирано постановление от 09.01.2020 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл.243, ал.1 вр.с чл. 24, ал. 1, т. 1 от
НПК. В обстоятелствената част на постановлението е отразено, че деянието е
несъставомерно по чл.325б, ал.1 от НК, което обосновава прекратяване на
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воденото досъдебно производство, тъй като извършеното не съставлява
престъпление. В диспозитива на постановлението е записано веществените
доказателства да се унищожат като вещи без стойност, копие от него да се
изпрати на РУ-МВР –Търговище за изпълнение относно ВД и на С.С., както и
че може да се обжалва пред РС – Търговище в 7-дневен срок от
уведомяването. Приложени са разписка и писмо за връчване.;

Пр. пр. № 1747/2018 г. по описа на РП – Търговище, ДП № 1112/2018
г. по описа на ОДМВР – Търговище с наблюдаващ прокурор Татяна
Василева.  /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК за
извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК. В РП-Търговище на
13.11.2018 г. е получено уведомление за започналото ДП, в което е посочено
първото действие по разследването – разпит на свидетел. След образуване на
ДП и проведено разследване, на 07.12.2018 г. материалите по ДП са
изпратени в РП-Търговище с мнение за прекратяване. С мотивирано
постановление от 10.12.2018 г. наказателното производство е прекратено на
основание чл.243, ал.1, т.1 вр.с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената
част на постановлението е отразено, че в случая липсват достатъчно
доказателства за извършено престъпление от общ характер, липсва щета за
двете страни по спора, касае се за гражданско-правни договорни отношения,
които се уреждат по съдебен ред. В диспозитива на постановлението е
записано препис да се изпрати на А.Р./пострадалия/, както и че може да се
обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – гр.Търговище.
Приложено е известие за доставяне;

Пр. пр. №1295/17 г. по описа на РП-Търговище, ДП №853/17 г. по
описа на РУ на МВР- гр.Търговище, наблюдаващ прокурор Л. Владимиров.
ДП е образувано с постановление на прокурор Владимиров от 08.12.2017 г. за
престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. Приложен е протокол за разпределение
на принципа на случайния подбор от същия ден. Върху него на същата дата е
положен подпис на наблюдаващия прокурор за това, че е уведомен. На
30.03.2018 г. материалите по делото били получени в РП- гр. Търговище  с
мнение за прекратяване. Прокурор Владимиров прекратил наказателното
производство с постановление от 24.04.2018г., тъй като липсвали елементи от
субективния състав на престъплението. Указано е екземпляр от
постановлението да се изпрати на пострадалата. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва пред РС- Търговище в 7- дневен срок от
узнаването. Приложено е известие за доставянето му на пострадалата;

Пр. пр. №1642/18 г. по описа на РП-Търговище, ДП №1034/18 г. по
описа на РУ на МВР- гр.Търговище, наблюдаващ прокурор М.Стайкова. На
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осн. чл. 212,ал.2 от НПК, на 22.10.2018г. е образувано ДП за престъпление по
чл. 346, ал. 1 от НК, извършено в гр. Търговище. На 23.10.2018 г. е изпратено
уведомление до РП- Търговище. Приложен е протокол за разпределение на
принципа на случайния подбор от същия ден. На 17.12.2018 г. Материалите
по досъдебното производство са постъпили в РП- гр. Търговище  с мнение за
прекратяване. С постановленоие на прокурор Стайкова от 18.12.2018 г.
наказателното производство е прекратено, поради това, че липсвали елементи
от обективния състава на престъплението. Указано е екземпляр от
постановлението да се изпрати на двамата обвиняеми и пострадалия,
отменени са мерките за неотклонение, посочено е, че постановлението може
да се обжалва в 7-дневен срок пред РС- Търговище.

Бяха проверени още :
Пр.пр. №1825/18 г.по описа на РП-Търговище, ДП №1151/18 г. по

описа на РУ на МВР-Търговище, наблюдаващ прокурор М.Стайкова; Пр.пр.
№477/19 г.по описа на РП-Търговище, ДП №263/19 г. по описа на РУ на
МВР-Търговище, наблюдаващ прокурор М.Стайкова; Пр.пр. №16/18 г.по
описа на РП-Търговище, ДП№4/18 г. по описа на РУ на МВР-Търговище с
наблюдаващ прокурор Л.Владимиров; Пр.пр. №1479/19 г.по описа на РП-
Разград, БП №899/19 г. по описа на РУ на МВР-Търговище с наблюдаващ
прокурор Л.Владимиров; Пр.пр. №468/2019 г. по описа на РП – Търговище,
ДП № 258/2019 г. по описа на РУ-МВР – Търговище с наблюдаващ прокурор
Валентин Василев; Пр.пр. №185/2017 г. по описа на РП – Търговище, ДП №
199/2017 г. по описа на РУ-МВР – Търговище с наблюдаващ прокурор
Валентин Василев; Пр.пр. № 873/2018 г. по описа на РП – Търговище, ДП №
547/2018 г. по описа на РУМВР – Търговище с наблюдаващ прокурор Татяна
Василева; Пр.пр. № 710/2019 г. по описа на РП – Търговище, ДП № 405/2019
г. по описа на РУМВР – Търговище с наблюдаващ прокурор Татяна Василева;
Пр.пр. №1733/2018 г. по описа на РП - Търговище, ДП № 1084/2018 г. по
описа на  РУП– гр. Търговище с наблюдааващ прокурор Диана Илиева;
Пр.пр. №1539/2017 г. по описа на РП - Търговище, ДП № 990/2017 г. по
описа на  РУП– гр. Търговище с наблюдаващ прокурор Диана Илиева; Пр.пр.
№1553/2018 г. по описа на РП - Търговище, ДП № 972/2018 г. по описа на
РУП– гр. Търговище с наблюдаващ прокурор Мартин Кузманов; Пр.пр.
№1146/2019 г. по описа на РП - Търговище, ДП № 146/2019 г. по описа на
ОД на МВР– гр. Търговище с наблюдаващ прокурор Мартин Кузманов.

4. ДЕЛА НА СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР:
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През 2018 г. на специален надзор е било едно досъдебно производство -
Пр.пр. №103/18 г. по описа на РП-Търговище, ДП №11/2018 г. по описа на ОД
на МВР-Търговище, водено за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 вр.
чл. 209, ал.1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 от НК с наблюдаващ прокурор
Диана Илиева. Досъдебното производство е внесено в РС-Търговище с
обвинителен акт, по който е била постановена осъдителна присъда.

През 2019 г. не са вземани дела на специален надзор.

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и
движението на досъдебните и бързи производства в РП- гр. Търговище  за
периода 01.01 - 31.12.2018 г.;

Справка №3 по организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства в РП- гр. Търговище за периода 01.01 -
31.12.2019 г.

ІV. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАТЕЛНО-
СЪДЕБНИЯ НАДЗОР, НА ОСНОВАНИЕ чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ:

1. ВНЕСЕНИ В СЪДА ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА.
ВЪЗЗИВНИ ПРОТЕСТИ:

Както беше посочено, през проверявания период завеждащ  надзор
„Съдебен“, направление „Наказателно-съдебен надзор» била прокурор Татяна
Василева.

а/Внесени обвинителни актове:
През 2018 г. прокурорите от РП - гр. Търговище са внесли в съда 59

броя обвинителни актове. От тях 36 броя са по ДП, образувани през годината,
а 23 броя са по ДП, образувани в предходни години.

През 2019 г. прокурорите от РП - гр. Търговище са внесли в съда 57
броя обвинителни актове. От тях 33 броя са по ДП, образувани през
проверявания период, а 24 броя са по ДП, образувани в предходни години.

Решените от съда дела по обвинителен акт през 2018 г. са 58 броя.
Осъдителните присъди по общия ред за периода са 32 броя.
Прокурорите са подали 4 бр. протести, които са останали без уважение.
Осъдителните присъди по реда на гл. ХХVII от НПК /чл. 371 и сл. НПК/

са 12 бр. Срещу една присъда бил подаден протест, но останал без
уважение.Няма оправдателни присъди, постановени по този ред.
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В хода на съдебното следствие са сключени 10 споразумения.
По три дела подсъдимите са освободени от наказателна отговорност с

налагане на административно наказание.

Решените от съда дела по внесен обвинителен акт през 2019 г. са 58
броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 14 броя.
Прокурорите са подали протести по 2 бр. дела. Протестите са били оставени
без уважение.

Осъдителните присъди по реда на гл. ХХVII от НПК /чл. 371 и сл. НПК/
са 26 бр. Няма оправдателни присъди, постановени по този ред.

В хода на съдебното следствие са сключени 12 бр. споразумения.
По две дела подсъдимите са освободени от наказателна отговорност с

налагане на административно наказание.
Едно дело е прекратено от съда.

б/През 2018 г. внесените в съда споразумения за решаване на делата,
сключени по реда на чл. 381 от НПК са общо 123 бр. РС -  Търговище е
одобрил всички внесени споразумения.

През 2019 г. внесените в съда споразумения за решаване на делата,
сключени по реда на чл. 381 от НПК са общо 118 бр. РС -  Търговище не е
одобрил 2 бр. споразумения и е върнал делата на прокурора на основание чл.
382, ал. 8 от НПК.

в/ През 2018 г. ВНЕСЕНИТЕ в съда предложения по реда на чл.
375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а НК са общо 38 броя.
Всички предложения по чл. 78а от НК са уважени.

През 2019 г. в РС -  Търговище са внесени 63 бр. предложения
по реда на чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.
78а НК. Всички предложения са уважени.

Съотношението на внесените прокурорски актове в съда, спрямо
решените дела (без прекратените по давност), представят резултатността на
прокурорската дейност по реално разследваните ДП. Тя е от значение при
преценката за ефикасността на досъдебната фаза. През 2018 г. средно за
районните прокуратури това съотношение е 18.43%. За РП -  гр.  Търговище
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делът на внесените в съда прокурорски актове спрямо решените ДП (без
прекратените по давност) е 34.70%.

През 2019 г. средно за районните прокуратури това съотношение е
18.22%. За РП - гр. Търговище делът на внесените в съда прокурорски актове
спрямо решените  ДП (без прекратените по давност) е 37.53%.

г/Дела, прекратени от съда и върнати на прокурора, оправдателни
присъди  и дела, прекратени от съда по чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК:

През 2018 г. РС- Търговище е върнал общо 2 бр. дела. От тях едно дело
е върнато на основание чл. 249, ал. 2 от НПК и едно дело на основание чл.
249, ал. 1 от НПК. Те представляват 3.38% от броя на внесените
обвинителни актове. Това са:

- ДП №74/17 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр. №147/17 г.
по описа на РП-Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл. 343б,
ал. 3 от НК. Внесен е обвинителен акт от прокурор Любен Владимиров.
Делото е върнато от разпоредително заседание  с определение от 06.03.2018 г.
по НОХД№45/18 г. по описа на ТРС на осн. чл. 249, вр. чл. 248, ал. 1, т. 3 от
НПК. В Анализа относно причините за връщане на делата от съда на
прокуратурата за допълнително разследване за първото полугодие на 2018 г.,
изготвен от прокурор Татяна Василева, е посочено, че връщането на делото е
било предвидимо и е могло да бъде избегнато при прецизна работа на
разследващия орган и наблюдаващия прокурор. Срещу определението за
връщане е бил подаден частен протест, който ОС - Търговище е оставил без
уважение;

- ДП №839/13 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр. №1238/13
г. по описа на РП-Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл. 202,
ал. 2, т. 1 и 2  вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 29, б.“а“ от НК и срещу
второ лице за престъпление по чл. 202, ал. 2, т.1 и 2  вр. чл. 20, ал. 4 вр. чл. 26,
ал. 1 от НК. Обвинителният акт е внесен от прокурор Любен Владимиров. В
Анализа относно причините за връщане на делата от съда на прокуратурата за
допълнително разследване за второто полугодие на 2018 г., изготвен от
прокурор Татяна Василева, е посочено, че връщането на делото е било
предвидимо и е могло да бъде избегнато при прецизна работа на
разследващия орган и наблюдаващия прокурор. Срещу определението за
връщане е бил подаден частен протест. ОС - Търговище е приел, че протестът
на РП е основателен в частта относно индивидуализирането на ощетените
ЮЛ.

В Анализа, изготвен от прокурор Татяна Василева е посочено и ДП
№36/2015  г.  по описа на ОД на МВР -  Търговище.  При справка в УИС
проверяващият екип установи, че определението, с което делото е върнато на
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РП – Търговище е от 11.12.2017 г.Датата е извън обхвата на настоящата
проверка и поради това делото не е включено в констатациите и анализа.

Няма дела прекратени на осн. чл. 250 от НПК.
Постановена е една оправдателна присъда. Става дума за присъдата по

ДП №737/16 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр. №1100/16 г. по
описа на РП - Търговище. Обвинителният акт е внесен от прокурор
Александър Добрев. Производството е срещу едно лице за престъпление по
чл. 129, ал. 1 от НК. Делото е внесено в РС-Търговище с постановление по чл.
375 от НПК. По постановлението с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност и налагане на административно наказание било
образувано НАХД№624/17 г. по описа на РС - Търговище. На първа
инстанция лицето е било признато за виновно и му е било наложено
административно наказание. На втора инстанция съдът отменил присъдата на
РС и оправдал лицето по повдигнатото обвинение. Според Анализа относно
причините, довели до постановяване на влезли в сила оправдателни присъди
за първото шестмесечие на 2018 г., изготвен от прокурор Татяна Василева,
оправдателната присъда се дължи до голяма степен на неправилно
квалифициране на деянието с обвинителния акт.

През 2019 г. РС - Търговище е върнал на РП – Търговище общо 9 бр.
дела, както следва:

а/на осн.  чл.  377,  ал.  1  от НПК -    4  бр.  дела. Те представляват 6.89%
от броя на постановленията, с които е внесено предложение за
освобождаване на лицето от наказателна отговорност и налагането на
административно наказание. Това са:

- ДП№779/18 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр. №1156/18
г. по описа на РП - Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл.
192а, ал. 1 от НК. Постановлението, с което е внесено предложението за
освобождаване от НК е изготвено от прокурор Любомир Владимиров. Според
Анализа относно причините, за връщане на делата от съда на прокуратурата
за допълнително разследване за първото полугодие на 2019 г., изготвен от
прокурор Татяна Василева, с разпореждане №14/14.01.2019 г. по АНД№18/19
г. по описа на РС - Търговище, съдът е върнал делото на РП, защото не са
били налице предпоставките за приложението на чл. 78а от НК. В случая са
били налице повече от едно престъпление, а чл. 78а, ал. 7 от НК забранява
освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание при множество престъпления. Преценката на наблюдаващия
прокурор относно наличието на  предпоставките за разглеждане на делото по
реда на чл.375 от НПК не е била правилна. Срещу разпореждането не е
подаден протест;
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- ДП№963/18 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр. №1505/18
г. по описа на РП – Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл.192а,
ал.1 от НК. Постановлението, с което е внесено предложението за
освобождаване от НК е изготвено от прокурор Мила Стайкова. Според
Анализа относно причините, за връщане на делата от съда на прокуратурата
за допълнително разследване за първото полугодие на 2019 г., изготвен от
прокурор Татяна Василева, с разпореждане №1310/18.12.2018 г. по
АНД№1108/18 г. по описа на РС - Търговище, съдът е върнал делото на РП,
защото не са налице предпоставките за приложението на чл. 78а от НК. В
случая обвиняемият е осъждан и не е реабилитиран и поради това не може да
бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. Преценката на наблюдаващия прокурор относно наличието на
предпоставките за разглеждане на делото по реда на чл.375 от НПК не е била
правилна. Срещу разпореждането не е подаден протест. Към настоящия
момент делото е приключило със споразумение;

- БП№447/19 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр. №813/19 г.
по описа на РП - Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл. 131,
ал. 1, т. 5 вр. чл. 130 от НК. Постановлението, с което е внесено
предложението за освобождаване от НК е изготвено от прокурор Любен
Владимиров. Според Анализа относно причините, за връщане на делата от
съда на прокуратурата за допълнително разследване за второто полугодие на
2019г., изготвен от прокурор Татяна Василева с разпореждане
№797/27.08.2019 г. по АНД№657/19 г. по описа на РС - Търговище, съдът е
върнал делото на РП, защото е допуснато отстранимо съществено нарушение
на процесуалните правила, довело до нарушаване правото на обвиняемия да
научи за какво престъпление е привлечен в това качество и да ангажира
адекватна защита. В постановлението на прокурора и в постановлението за
привличане на обвиняем е имало разминаване между словесното описание на
причинената лека телесна повреда - причиняване на разстройство на здравето
неопасно за живота /чл. 130, ал. 1 от НК/ и числовото отразяване на
престъплението, за което лицето е предадено на съд - чл. 131, ал. 1, т. 5 вр. чл.
130, ал. 2 от НК. Връщането на делото е било предвидимо и е могло да бъде
избегнато при прецизна работа на разследващия орган и наблюдаващия
прокурор. Срещу разпореждането не е подаден протест. Към настоящия
момент делото е приключило с решение;

- ДП№153/18 г. по описа на ОД на МВР - Търговище, пр.пр. №1788/18
г. по описа на РП - Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл. 206,
ал. 6, т. 2 вр.  ал. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Постановлението, с което е внесено
предложението за освобождаване от НК е изготвено от прокурор Любен
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Владимиров. Според Анализа относно причините, за връщане на делата от
съда на прокуратурата за допълнително разследване за второто полугодие на
2019г., изготвен от прокурор Татяна Василева, с разпореждане
№801/28.08.2019 г. по АНД№689/19 г. по описа на РС - Търговище, съдът е
върнал делото на РП, защото е допуснато отстранимо съществено нарушение
на процесуалните правила, довело до нарушаване правото на обвиняемия да
научи за какво престъпление е привлечен в това качество и да ангажира
адекватна защита. Констатирано е разминаване между обстоятелствената
част и диспозитива на постановлението по чл.78а от НК относно правната
калификация на извършеното деяние. Връщането на делото е било
предвидимо и е могло да бъде избегнато при прецизна работа на
разследващия орган и наблюдаващия прокурор. Срещу разпореждането не е
подаден протест. Към настоящия момент делото е приключило с решение.;

б/на осн. чл. 249, ал. 2 от НПК - 2 бр. Те представляват 3.50% от броя
на внесените обвинителни актове.Това са:

- ДП №24/14 г. по описа на ОД на МВР -  Търговище,  пр.пр.  вх.
№1152/18 г. по описа на РП-Търговище е срещу едно лице за престъпление
по чл. 210, ал. 1, т. 3 вр. чл. 209, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Обвинителният
акт  е внесен от прокурор Любен Владимиров. В Анализа относно причините
за връщане на делата от съда на прокуратурата за допълнително разследване
за първото полугодие на 2019 г., изготвен от прокурор Татяна Василева, не е
посочено дали връщането на делото е било предвидимо и е могло ли е да бъде
избегнато при прецизна работа на разследващия орган и наблюдаващия
прокурор. Срещу определението за връщане не е подаден протест.

- ДП №881/17 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр. №1354/17
г. по описа на РП-Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл. 212,
ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Обвинителният акт  е внесен от прокурор
Мила Стайкова. Делото било върнато от РС-Търговище на осн. чл. 249, ал. 4,
т. 1 от НПК. В Анализа относно причините за връщане на делата от съда на
прокуратурата за допълнително разследване за първото полугодие на 2019 г.,
изготвен от прокурор Татяна Василева, е посочено, че връщането на делото е
било предвидимо и е могло да бъде избегнато при прецизна работа на
разследващия орган и наблюдаващия прокурор. Срещу определението за
връщане не е подаден протест. Към настоящия момент делото е приключило
с присъда;

в/ на осн. чл. 382, ал. 2 от НПК - 2 бр. Те представляват 1.69% от броя
на споразуменията, внесени в РС - Търговище.

- ДП №330/19 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр. №593/19 г.
по описа на РП-Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл. 196, ал.
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1,т.1 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. “а“ от НК. Споразумението е било
внесен от прокурор Мила Стайкова. По внесеното споразумение е било
образувано НОХД495/19 г. по описа на РС - Търговище. В съдебно заседание
обвиняемата  заявила, че се отказва от постигнатото споразумение и желае
делото да се гледа по общия ред. Съдът не одобрил споразумението,
прекратил съдебното производство и върнал делото на РП. Определението не
подлежи на обжалване и срещу него не е подаван протест. Към настоящия
момент делото е приключило с присъда;

- БП №710/19 г. по описа на РУ на МВР – Търговище е в срещу едно
лице за престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК. По внесеното споразумение е
било образувано НОХД №495/19 г. по описа на РС - Търговище. В съдебно
заседание обвиняемият  заявил, че се отказва от постигнатото споразумение и
желае делото да се гледа по общия ред. Съдът не одобрил споразумението,
прекратил съдебното производство и върнал делото на РП. Определението не
подлежи на обжалване и срещу него не е подаван протест.

г/ на осн. чл. 425, ал. 2 от НПК - 1 бр.
- ДП №54/18 г. по описа на РУ на МВР – Търговище е срещу две лица

за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Разследването е
провеждано в отсъствие на едно от лицата. Обвинителният акт е внесен
срещу двамата обвиняеми. С присъда по НОХД №308/18 г. РС-Търговище ги
осъдил по повдигнатите обвинения, като едно от лицата е осъдено задочно.

По реда на възобновяването на наказателни производства, с решение на
ВКС по дело №620/19 г. е отменена влязлата в сила присъда на РС-
Търговище в частта, с която е ангажирана отговорността на задочно осъдения
и делото е върнато за ново разглеждане за извършване на следствени
действия срещу него от стадия на привличане на обвиняем.

Едно дело е прекратено на осн. чл.250, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 24, ал.1, т.
9  от НПК –  ДП №781/17  г.  по описа на РУ на МВ -  Търговище,  пр.пр.
№1218/17 г. по описа на РП-Търговище. ДП е срещу едно лице за
престъпление по чл. 343, ал. 1, б. “а“ вр. чл. 342, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. В
съдебно заседание двете ощетени ЮЛ поискали да не се води наказателно
производство срещу подсъдимия, а делото да се прекрати. С определение от
29.03.2019 г. по НОХД №1132/18 г. по описа на РС-Търговище,
наказателното производство е било прекратено на осн. чл. 250, ал. 1, т. 1 вр.
чл. 24, ал. 1, т. 9 от НПК.

Постановени са 4 бр. оправдателни присъди:
- БП №93/18 г. по описа на ОД на МВР - Търговище, пр.пр. №1194/18 г.

по описа на РП-Търговище срещу едно лице за престъпление по чл. 339, ал. 1
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от НК. Обвинителният акт е бил внесен от прокурор Валентин Василев. С
присъда по НОХД №715/18 г. ТРС признал подсъдимия за невинен и го
оправдал по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК,
като е приел, че в случая е налице чл. 9, ал. 2 от НК. Срещу присъдата бил
подаден протест. ОС-Търговище изменил присъдата на РС досежно мотивите
за оправдаване на подсъдимия и посочил, че деянието по чл. 339, ал. 1 от НК
/държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси/ е несъставомерно. Решението
на ОС - Търговище не подлежи на обжалване. В Анализа относно причините,
довели до постановяване на влезли в сила оправдателни присъди за първото
шестмесечие на 2019 г., изготвен от прокурор Татяна Василева, е посочено,
че оправдателната присъда се дължи на неправилно квалифициране на
деянието с обвинителния акт;

- ДП №9/19 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр. №21/19 г. по
описа на РП-Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл. 216, ал. 1
от НК. Обвинителният акт бил внесен от прокурор Мила Стайкова. РС-
Търговище признал подсъдимия за невинен и го оправдал по повдигнатото
обвинение за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, като е приел, че липсват
доказателства относно субекта на извършване на деянието. Срещу присъдата
бил подаден протест. ТОС потвърдил присъдата на РС като правилна и
законосъобразна. В Анализа относно причините, довели до постановяване на
влезли в сила оправдателни присъди за второто шестмесечие на 2019 г.,
изготвен от прокурор Татяна Василева, е посочено, че оправдателната
присъда се дължи на неправилно квалифициране на деянието с обвинителния
акт;

- ДП №43/17 г. по описа на ОСлО на ОП - Търговище, пр.пр. №1455/17
г. по описа на РП-Търговище е срещу едно лице за престъпление по чл. 343,
ал. 1, б. “б“ вр. чл. 342, ал. 1 вр. чл. 129 от НК. Обвинителният акт е бил
внесен от прокурор Татяна Василева. В хода на съдебното производство е
била назначена тройна автотехническа експертиза, която дала заключение, че
виновен за ПТП е пострадалият, а не подсъдимият. РС-Търговище приел
заключението на експертизата, признал подсъдимия за невинен и го оправдал
по повдигнатото обвинение. Срещу присъдата бил подаден протест. ТОС
потвърдил присъдата на ТРС като правилна и законосъобразна. В Анализа
относно причините, довели до постановяване на влезли в сила оправдателни
присъди за второто шестмесечие на 2019 г., изготвен от прокурор Татяна
Василева е посочено, че оправдателната присъда се дължи на събрани в
съдебната фаза нови доказателства, които не са могли да бъдат проверени в
хода на ДП;
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- ДП №889/17 г. по описа на ОД на МВР - Търговище, пр.пр. №1377/17
г. по описа на РП-Търговище е водено срещу едно лице за престъпление по
чл. 343б, ал. 3 от НК. Обвинителният акт е бил внесен от прокурор Мила
Стайкова. С присъда по НОХД №194/18 г. на РС-Търговище подсъдимият
бил признат за виновен по повдигнатото обвинение. Подсъдимият подал
жалба. ОС-Търговище отменил изцяло присъдата на РС и оправдал
подсъдимия като е приел, че не са налице безспорни и категорични
доказателства, които да сочат, че подсъдимият е управлявал МПС след
употреба на наркотични вещества. ВКС е потвърдил присъдата на ТОС.

Завеждащият наказателно-съдебния надзор в РП-Търговище е изготвял
периодично анализи на причините за връщане на делата и причините за
постановяване на оправдателни присъди, които са предоставени на
проверяващия екип. Те са съобразени с изискванията на Указанието за
подобряване работата на Прокуратурата на РБ по НСН, утвърдено със
заповед №РД-02-29/15.12.2017 г. В него се изследват причините за връщане
на делото, съобразно установените критерии. Прокурорите попълват
старателно съответните приложения, които се прилагат към прокурорските
дела.

Проверяващият екип намира, че резултатността на прокурорската
дейност по разследваните ДП е почти два пъти по-висока от средната за
страната и това е признак за висок професионализъм на прокурорската
работа.

Броят на делата, върнати на прокурора на осн. чл. 249 от НПК е
нисък. По този показател се забелязва тенденция на стабилност през
проверявания период. През 2019 г. се забелязва увеличение на броя на
върнатите дела, внесени с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност по чл. 78а от НК и със споразумение, което налага да бъде
проявявана по-голяма прецизност при преценката относно наличието на
предпоставките за приложението на чл. 78а от НК и при изготвянето на
предложенията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание.

През втората половина от проверявания период нараства и броят на
оправдателните присъди, постановени по обвинителни актове, внесени от
РП-Търговище.

Показателите на прекратените и върнатите от съда дела са добри и
показват високо качество на прокурорската работа. Мерките, които
предприема РП - гр. Търговище за избягване на случаите на прекратяване на
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делата от съда, за връщане на делата на прокурора и на постановяване на
оправдателни присъди са адекватни.

Подадените протести са добре мотивирани, с посочване на конкретни
пороци на съдебните актове, исканията и мотивите за тях.

На случаен принцип бяха проверени следните дела, внесени с
обвинителен акт през проверявания период и постигнати споразумения
в съдебна фаза:

Пр.пр. №6/19 г. по описа на РП - Търговище, ДП №1/19 г. по описа на
РУ на МВР - Търговище, наблюдаващ прокурор Любен Владимиров.
Приложен е протокол от разпределението на принципа на случайния подбор,
ДП е за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7 от НК. На 02.05.2019 г.
материалите по делото са получени в РП - Търговище  с мнение за предаване
обвиняемия на съд. На 29.05.2019 г. прокурор Владимиров е внесъл в РС-
Търговище обвинителен акт срещу обвиняемото лице за извършено от него
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7  от НК. Обвинителният акт съдържа
всички реквизитите по чл. 246 от НПК. На 27.06.2019 г. РС - Търговище
постановил осъдителна присъда. В прокурорското дело има копие от
постановения съдебен акт;

Пр.  пр.  №803/18  г. по описа на РП - Търговище, ДП №493/18 г. по
описа на РУ на МВР - Търговище, наблюдаващ прокурор Мила Стайкова.
Приложен е протокол от разпределението на принципа на случайния подбор,
ДП е за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 от НК. На 25.06.2018 г.
материалите по делото са получени в РП - Търговище  с мнение за предаване
обвиняемия на съд. На 29.06.2018 г. прокурор Стайкова е внесла в РС-
Търговище обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7  от НК. Обвинителният акт съдържа
реквизитите по чл. 246 от НПК. На 26.07.2018 г. РС - Търговище е
постановил осъдителна присъда. В прокурорското дело има копие от
постановения съдебен акт;

Пр. пр. №1355/17 г. по описа на РП - Търговище, ДП №803/17 г. по
описа на РУ на МВР - Търговище, наблюдаващ прокурор Диана Илиева,
приложен е протокол от разпределението на принципа на случайния подбор.
ДП е за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 26,
ал.1 от НК. На 08.01.2018 г. материалите по делото са получени в РП-
Търговище с мнение за предаване обвиняемия на съд. На 05.02.2018 г.
прокурор Илиева е внесла в РС - Търговище обвинителен акт срещу едно
лице за извършено от него престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал.
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1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл.
246 от НПК. На 15.03.2018 г. РС - Търговище е постановил осъдителна
присъда. В прокурорското дело има копие от постановения съдебен акт;

Пр.пр. №1659/16 г. по описа на РП - Търговище, ДП №1113/2016 г. по
описа на РУ на МВР -Търговище, наблюдаващ прокурор Валентин Василев.
Приложен е протокол от разпределението на принципа на случайния подбор.
ДП е за престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3,т.1 от НК. На 30.04.2018 г.
материалите по делото са получени в РП-Търговище с мнение за предаване
обвиняемия на съд. На 11.05.2018 г. прокурор Илиева е внесла в РС-
Търговище обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него
престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1  от НК. Обвинителният акт
съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. Делото приключило със
споразумение по чл. 384 от НПК, с което подсъдимият се признал за виновен
в извършване на престъплението и РС-Търговище го одобрил с определение
от 29.06.2018 г. по НОХД №393/18 г. по описа на РС-Търговище. В
прокурорското дело е приложено копие от постановения съдебен акт.
Съдържанието на споразумението е съобразено с чл.381, ал.5 от НПК;

Пр. пр. № 291/2018 г. по описа на РП – Търговище,  ДП № 185/2018 г.
по описа на ОДМВР – Търговище с наблюдаващ прокурор Татяна Василева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 02.03.2018 г. по реда на чл.356, ал.1 от НПК – с
първото действие по разследването – оглед на местопроизшествие. В РП-
Търговище е получено уведомление на 06.03.2018 г. за започналото ДП за
престъпление по чл.345, ал.1 от НК. С постановление от 13.04.2018 г. е
повдигнато обвинение на Ю.Х. за престъпление по чл.345, ал.1 от НК и
чл.345, ал.2 вр.с ал.1 от НК. На 18.04.2018 г. ДП е постъпило в РП-Търговище
с мнение за предаване обвиняемия на съд.  На 23.04.2018 г. в РС-Търговище е
внесен ОА. В  обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4
от НПК задължителни реквизити.

На 28.05.2018 г. в съдебната фаза е сключено споразумение за решаване
на наказателното производство по реда на чл.384 от НПК между прокурор
Василева, обвиняемия и неговия защитник, в което той се е признавал за
виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание „глоба“
в размер на 500 лева. Споразумението включва съгласие по въпросите,
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Към преписката е приложено копие от акта
на съда, одобрил споразумението;

Пр. пр. № 1728/2018 г. по описа на РП – Търговище,  ДП № 1106/2018
г. по описа на РУМВР – Търговище с наблюдаващ прокурор Валентин
Василев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
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Досъдебното производство е образувано на 10.11.2018 г. по реда на чл.212,
ал.2 от НПК – с първото действие по разследването – разпит на свидетел. В
РП-Търговище е получено уведомление на 12.11.2018 г. за започналото ДП за
престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 06.12.2018 г. е
повдигнато обвинение на М.П. за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр.с
чл.194,  ал.1  вр.с чл.29,  ал.1,  б.“а“  и „б“  от НК.  На 14.12.2018  г.  ДП е
постъпило в РП-Търговище с мнение за предаване обвиняемия на съд.  На
17.12.2018 г. в РС-Търговище е внесен ОА. В  обвинителния акт са посочени
изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити.

 С присъда №2 от 10.01.2019 г. на РС-Търговище подсъдимият е
признат за виновен и е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от две
години при първоначален „строг“ режим. Към преписката са приложени
копия от разпореждането на съда за насрочване на разпоредително заседание
и от присъдата.

Бяха проверени още :
Пр.пр. №1760/18 г. по описа на РП- Търговище, ДП №1116/2018 г. по

описа на РУ на МВР - Търговище и пр.пр. №37/18 г. по описа на РП -
Търговище, ДП№652/2018 г. по описа на РУ на МВР - Търговище, пр.пр.
№1158/19 г. по описа на РП - Търговище, ДП№692/2019 г. по описа на РУ на
МВР - Търговище - трите с наблюдаващ прокурор Любен Владимиров; Пр.пр.
№1343/18 г. по описа на РП - Търговище, ДП №840/2018 г. по описа на РУ на
МВР - Търговище и пр.пр. вх.№1051/19 г. по описа на РП - Търговище, ДП
№634/2019 г. по описа на РУ на МВР - Търговище - двете с наблюдаващ
прокурор Мила Стайкова; Пр.пр. №1449/18 г. по описа на РП - Търговище,
ДП №907/2018 г. по описа на РУ на МВР - Търговище и пр.пр. №1561/18 г. по
описа на РП - Търговище, БП №983/2018 г. по описа на ОД на МВР-
Търговище - двете с наблюдаващ прокурор Диана Илиева; Пр.пр. № 347/2018
г.  по описа на РП –  Търговище,   ДП № 241/2018  г.  по описа на РУМВР –
Търговище и пр.пр. № 658/2018 г. по описа на РП – Търговище,  ДП №
65/2018 г. по описа на ОДМВР – Търговище - двете с наблюдаващ прокурор
Татяна Василева; Пр.пр. №1431/2019 г. по описа на РП - Търговище,  БП №
867/2019 г. по описа на РУП- Търговище и пр.пр.вх.№ 1353/2018 г. по описа
на РП - Търговище,  ДП № 862/2018 г. по описа на РУП- Търговище - с
наблюдаващ мл.прокурор Мартин Кузманов; Пр.пр. №1024/2019 г. по описа
на РП -  Търговище,   БП № 617/2019  г.  по описа на РУП-  Търговище,  с
наблюдаващ прокурор Мила Стайкова.
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Проверените обвинителни актове са изготвени в срок и в тях са
посочени изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни
реквизити.

Прокурорските дела са подредени хронологично, съдържат всички
призовки, съобщения и други документи, необходими на прокурора за
участието му в съдебно заседание по съответното дело.

Към всички прокурорски дела се прилага разпореждане, с което
районният прокурор определя друг прокурор за участие в съдебно заседание,
когато титулярът е възпрепятстван.

Към преписката винаги се  прилага копие от присъдата или
определението, с което съдът е одобрил споразумението

На случаен принцип бяха проверени внесени в съда споразумения
през 2018 г. и 2019 г., както следва:

Пр. пр. вх.№ 907/2018 г. по описа на РП – Търговище,  БП № 561/2018
г. по описа на РУМВР - Търговище, с наблюдаващ прокурор Мила Стайкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл.356, ал.1 от НПК на 04.06.2018 г. с
извършване на първото действие по разследването – разпит на свидетел-
очевидец. Уведомлението за това е получено в РП на 05.06.2018 г.
Досъдебното производство е постъпило приключено в РП на 07.06.2018 г. с
мнение за предаване обвиняемия С.Х. на съд за извършено престъпление по
чл.343б, ал.3 от НК. На 08.06.2018 г. е сключено споразумение за решаване на
наказателното производство по реда на чл.381 от НПК между прокурор
Стайкова, обвиняемия и неговия защитник, в което той се е признал за
виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание
„лишаване от свобода” за срок от 3 м., чието изтърпяване да бъде отложено
на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 години, „глоба“ в размер на 500
лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 4 месеца.
Споразумението включва съгласие по въпросите, изброени в чл. 381, ал. 5 от
НПК. Към преписката е приложено копие от акта на съда, одобрил
споразумението;

Пр.пр. №1263/19 г. по описа на РП-Търговище, БП №766/19 г. по описа
на РУ на МВР - Търговище, наблюдаващ прокурор Мартин Кузманов.
Приложен е протокол от разпределението на принципа на случайния подбор.
ДП е за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2 и 4 от НК. След приключването му
материалите по делото са постъпили в РП - Търговище на 11.11.2019 г.
Между наблюдаващия прокурор, обвиняемия и защитника му е сключено
споразумение, по силата на което обвиняемият се е признал за виновен в
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извършване на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 2 и 4  от НК и се съгласил
да му бъде наложено наказание пробация. Съдържанието на споразумението
е съобразено с чл. 381, ал. 5 от НПК. На 13.11.2019 г. споразумението е
внесено в РС – Търговище за разглеждане. В съдебното заседание на
18.11.2019 г. по НОХД №950/19 г. по описа на ТРС споразумението е било
одобрено;

Пр.пр. №233/18 г. по описа на РП-Търговище, ДП №26/18 г. по описа
на РУ на МВР-Търговище, наблюдаващ прокурор Татяна Василева.
Приложен е протокол от разпределението на принципа на случайния подбор.
ДП е за престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
След приключването му материалите по делото са получени в РП -
Търговище на 28.05.2019 г. С постановление от същия ден прокурор Василева
отхвърлила исканията, бележките и възраженията, направени от обвиняемия
и неговия защитник при предявяване на разследването. На 05.06.2019 г.
между наблюдаващия прокурор, обвиняемия и защитника му е сключено
споразумение, по силата на което обвиняемият се е признал за виновен в
извършване на престъплението по чл. 205, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал.
1 от НК и се съгласил да му бъде наложено наказание пробация.
Съдържанието на споразумението е съобразено с чл. 381, ал. 5 от НПК.
Същия ден споразумението е внесено в РС - Търговище за разглеждане. В
съдебното заседание на 11.06.2019 г. по НОХД №458/19 г. по описа на ТРС
споразумението е било одобрено;

Пр.пр. №1188/17 г. по описа на РП-Търговище, ДП №764/17 г. по
описа на РУ на МВР-Търговище, наблюдаващ прокурор Диана Илиева.
Приложен е протокол от разпределението на принципа на случайния подбор.
ДП е за престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК и чл. 234, ал. 1 от НК. След
приключването му материалите по делото са получени в РП- Търговище на
23.11.2018 г. На 10.12.2018 г. прокурор Илиева е прекратила частично
наказателното производство за престъпление по чл.234, ал. 1 от НК. След
изтичане на срока за обжалване между наблюдаващия прокурор, обвиняемия
и защитника му е сключено споразумение, по силата на което обвиняемият се
е признал за виновен в извършване на престъплението по чл. 354в, ал. 1  от
НК и се съгласил да му бъде наложено наказание лишаване от свобода,
изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 от НК.
Съдържанието на споразумението е съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК. На
11.01.2019 г. споразумението е внесено в РС- Търговище за разглеждане. В
съдебното заседание на 17.01.2019 г. по НОХД №25/19 г. по описа на ТРС
споразумението било одобрено.
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Бяха проверени още:
Пр.пр.№1536/18 г. по описа на РП - Търговище, ДП №971/18 г. по

описа на РУ на МВР - Търговище с наблюдаващ прокурор Татяна Василева;
Пр.пр. №467/18 г. по описа на РП - Търговище, ДП №287/18 г. по описа на РУ
на МВР-Търговище с наблюдаващ прокурор Татяна Василева; Пр.пр.
№781/19 г. по описа на РП - Търговище, БП №450/19 г. по описа на РУ на
МВР-Търговище с наблюдаващ прокурор М.Кузманов; Пр.пр. №1070/18 г. по
описа на РП-Търговище, БП №673/18 г. по описа на РУ на МВР - Търговище
с наблюдаващ прокурор  М.Кузманов; Пр.пр. №1188/17 г. по описа на РП-
Търговище, ДП №764/17 г. по описа на РУ на МВР-Търговище с наблюдаващ
прокурор Д.Илиева; Пр.пр. №1784/18 г. по описа на РП - Търговище, ДП №
128/19 г. по описа на РУ на МВР - Търговище с наблюдаващ прокурор Диана
Илиева; Пр.пр. № 516/2019 г. по описа на РП – Търговище,  БП № 292/2019 г.
по описа на ОДМВР – Търговище наблюдаващ прокурор Мила Стайкова; Пр.
пр. № 1622/2018 г. по описа на РП – Търговище,  БП № 113/2018 г. по описа
на ОДМВР - Търговище с наблюдаващ прокурор Мила Стайкова; Пр.пр. №
456/2017 г. по описа на РП - Търговище,  ДП № 290/2017 г. по описа на РУП -
Търговище с наблюдаващ прокурор Валентин Василев; Пр.пр. № 1963/2018 г.
по описа на РП - Търговище,  ДП № 1243/2018 г. по описа на РУП-
Търговище, с наблюдаващ прокурор Любен Владимиров.

Проверените споразумения са сключени в законоустановения
едномесечен срок. Досъдебните производства са внасяни от прокуратурата
в съда непосредствено след сключване на споразуменията.

Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на
изискванията на чл. 381 от НПК. Спазено е и изискването на чл. 381, ал.2 от
НПК.

Всички обстоятелства, относно внесените в съда споразумения, са
отразени пълно и точно в деловодните книги и програми на РП- Търговище.

Проверени бяха предложения по реда на чл.375 НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а НК, както следва:

Пр. пр. вх. № 1214/2017 г. по описа на РП - Търговище, ДП № 775/2017
г. по описа на РУМВР - Търговище с наблюдаващ прокурор Любен
Владимиров. /Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Производството е за престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“ вр.с чл.342, ал.1 от
НК. Материалите по ДП са постъпили в РП – Търговище на 02.01.2019 г. с
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мнение за предаване обвиняемия А.Х. на съд. С постановление от 31.01.2019
г. е внесено предложение в РС – Търговище за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 375 от
НПК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че са налице
предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна
отговорност и не са причинени имуществени вреди от деянието. Образувано е
АНД № 68/2019 г. по описа на РС – Търговище.  В преписката е приложено
копие от решението на съда, с което е наложено административно наказание
„глоба” в размер на 1000 лева;

Пр. пр. №209/18 г. по описа на РП-Търговище, ДП №168/2018 г. по
описа на РУ на МВР - Търговище, наблюдаващ прокурор Диана Илиева.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор.
ДП е за престъпление по чл.343,  ал.  1,  б.  “б“  вр.  чл.  342,  ал.  1  от НК.  На
30.01.2019 г. Материалите по делото са получени в РП-Търговище с мнение
за предаване обвиняемия съд. С постановление от 28.02.2019 г. е внесено
предложение в РС – Търговище за освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание по реда на чл. 375 от НПК. В
обстоятелствената част на постановлението е записано, че са налице
предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна
отговорност и не са причинени имуществени вреди от деянието. Образувано е
АНД № 143/2019 г. по описа на РС – Търговище.  В преписката е приложено
копие от решението на съда от 29.03.2019 г., с което е наложено
административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева;

Пр. пр. №969/17 г. по описа на РП-Търговище, ДП №620/2017 г. по
описа на РУ на МВР - Търговище, наблюдаващ прокурор Татяна Василева.
Прлиложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор.
ДП е за престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК. Разследването приключило и на
30.04.2018 г. материалите по делото са получени в РП- Търговище с мнение
за предаване обвиняемия на съд. На 02.05.2018г. е изготвено постановление
за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 78а от НК.
Постановлението е подробно мотивирано. Обсъдено е наличието на всички
предпоставки за освобождаване на лицето от наказателна отговорност и
налагането на административно наказание. На същата дата ДП е внесено в
съда. С решение от 18.05.2018 г. по АНД№367/18 г. по описа на РС -
Търговище, подсъдимият е признат за виновен в извършване на
престъплението, освободен е от наказателна отговорност и му е наложено
административно наказание «глоба» в размер на 1000 лв. В материалите на
преписката е приложено копие от съдебното решение;
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Пр. пр. №626/19 г. по описа на РП-Търговище, БП №354/2019 г. по
описа на РУ на МВР- Търговище, наблюдаващ прокурор Мартин Кузманов.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор.
ДП е за престъпление по чл.354а, ал.3,т.1 от НК. Разследването е приключило
и на 04.06.2019 г. материалите по делото са получени в РП - Търговище с
мнение за предаване обвиняемия на съд. С постановление от 06.06.2019 г. е
внесено предложение в РС – Търговище за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 375 от
НПК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че са налице
предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна
отговорност. Образувано е АНД № 462/2019 г. по описа на РС – Търговище.
В преписката е приложено копие от решението на съда от 27.06.2018 г., с
което е наложено административно наказание „обществено порицание“. В
материалите по преписката е приложено копие от съдебното решение.

Бяха проверени още :
Пр.  пр.  № 1406/2019 г.  по описа на РП - Търговище,  БП № 856/2019 г.

по описа на РУП – гр. Търговище с наблюдаващ прокурор Мила Стайкова;
Пр.пр. №726/2018 г. по описа на РП - Търговище, ДП № 558/2018 г. по описа
на РУП – гр. Търговище с наблюдаващ прокурор Валентин Василев; Пр.пр.
№955/19 г. по описа на РП - Търговище, ДП № 572/2019 г. по описа на РУ на
МВР-Търговище, наблюдаващ прокурор Мартин Кузманов; Пр.пр. №1323/18
г. по описа на РП-Търговище, БП №832/2018 г. по описа на РУ на МВР-
Търговище с наблюдаващ прокурор Мартин Кузманов; Пр.пр. №1842/18 г. по
описа на РП-Търговище, ДП №1163/2018 г. по описа на РУ на МВР-
Търговище с наблюдаващ прокурор Диана Илиева; Пр.пр. №1827/18 г. по
описа на РП-Търговище, БП №1153/2018 г. по описа на РУ на МВР-
Търговище с наблюдаващ прокурор Диана Илиева; Пр.пр. №1363/17 г. по
описа на РП-Търговище, ДП № 874/2018 г. по описа на РУ на МВР-
Търговище с наблюдаващ прокурор Татяна Василева; Пр.пр. №443/19 г. по
описа на РП-Търговище, БП №249/2019 г. по описа на РУ на МВР-
Търговище, наблюдаващ прокурор Татяна Василева; Пр.пр. №672/2019 г. по
описа на РП - Търговище, ДП №86/2019 г. по описа на ОД МВР – Търговище
с наблюдаващ прокурор Любен Владимиров; Пр.пр. №860/2018 г. по описа на
РП - Търговище, БП №535/2018 г. по описа на РУ МВР – Търговище с
наблюдаващ прокурор Любен Владимиров.
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През проверявания период движението на посочените по-горе
досъдебни производства, по които е изготвено постановление за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание, е в рамките на разумния срок. Прокурорите
изчерпателно са мотивирали наличието на условията за приложение на
раздел ІV, глава VІІІ ”Освобождаване от наказателна отговорност” на НК.
Постановленията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание по приключилите досъдебни производства, се
изготвят и внасят в съда в законоустановения срок.  Във всички
наблюдателни преписки е приложено копие от съдебното решение.

2.УЧАСТИЕ В СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ
ДЕЛА:

Прокурорите от РП - гр. Търговище са участвали общо в 323 съдебни
заседания по наказателни дела през 2018 г., както следва:

прокурор Любен Владимиров – в 56 бр.; прокурор Мила Стайкова – в
67 бр.; прокурор Татяна Василева – в 69 бр.; прокурор Валентин Василев – в
48 бр.; прокурор Диана Илиева – в 56бр. и прокурор Мартин Кузманов – в 27
бр.

През 2019 г. прокурорите от РП - гр. Търговище са участвали общо в
251 съдебни заседания по наказателни дела, както следва:

прокурор Любен Владимиров – в 43 бр.; прокурор Мила Стайкова – в
53 бр.; прокурор Татяна Василева – в 34 бр.; прокурор Валентин Василев – в
40 бр.; прокурор Диана Илиева – в 23 бр. и прокурор Мартин Кузманов – в 58
бр.

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП-
гр. Търговище за периода 01.01.2018 г.- 31.12.2018 г.;

Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП - гр. Търговище
за периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.;

V.ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
НАКАЗАНИЯТА:

През 2018 г. са приведени в изпълнение 122 броя  присъди.
Всички присъди са приведени в изпълнение в законоустановения срок.
Няма случаи на отлагане на наказанието.
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През 2019 г. са приведени в изпълнение 114 броя  присъди.
Всички присъди са приведени в изпълнение в законоустановения срок.
Няма случаи на отлагане на наказанието.

Организацията по изпълнението на наказанията беше проследена
по материалите от присъдните преписки и Книгата за изпълнение на
присъдите. Установи се, че тя е в съответствие с Указание за дейността на
прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки, утвърдени със Заповед №5306/24.11.2014 г. на главния
прокурор, изменено и допълнено със Заповед №РД-04-203 от 28.04.2016 г. и
Заповед №РД-04-71 от 19.02.2018 г. и двете на главния прокурор. Както беше
посочено, през двете години надзорът върху изпълнението на наказанията и
другите принудителни мерки се е осъществявал от прокурор Любен
Владимиров.

Определен е съдебен служител, който изпълнява техническата работа
по привеждане на присъдите в изпълнение и води книгата за изпълнение на
присъдите и азбучника за осъдените лица. В тях се вписват съдебните актове
и осъдените лица, за които прокурорът е издал писмено разпореждане на
пенитенциарен орган или до МВР за започване на изпълнението или на
мярката за пробационен надзор по чл. 67, ал.3 от НК; съдебните актове и
осъдените, за които е постановено отлагане на изпълнението на наказанието;
съдебните актове, чието изпълнение се делегира на друга прокуратура;
съдебните актове и осъдените, за които не е издадено разпореждане за
привеждане в изпълнение на наказанието поради констатация, че същото е
изтърпяно с приспадане на срока на предварителното задържане по чл. 59 НК
или с приспадане на изтърпяно наказание по отделна присъда, включено в
общо наказание по чл. 25, ал.2 и ал.3 от НК.

В азбучника на осъдените отделно се отразяват присъдите с наказание
лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66 и чл.
69, ал.1 от НК, по които осъденият е бил задържан под стража или домашен
арест, както и периодът на задържането.

Присъдите и определенията, подлежащи на отразяване в книгата за
изпълнение на присъдите  и в азбучника на осъдените, се вписват по реда на
тяхното получаване и за всеки осъден се образува изпълнителна преписка,
която носи поредния номер, под който е вписана в книгата.

Когато РП - гр. Търговище е делегира изпълнението на съдебен акт,
заверен препис от него се оставя по изпълнителната преписка.

Когато с една присъда са осъдени няколко лица, всяко от тях е вписвано
в книгата за изпълнение на присъдите под отделен номер и за всяко е
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образувана отделна преписка.
Когато на едно и също лице с една присъда са наложени няколко

наказания, присъдата е вписвана в книгата за изпълнение на присъдите под
един номер. На отделни редове в книгата са отбелязани различните по вид
наказания и дейността по тяхното изпълнение. В тези случаи е образувана
една преписка.
  Книгата за изпълнение на присъдите е проверявана от прокурор Любен
Владимиров.
       Проверяващият екип констатира, че всички графи в Книгата за
изпълнение на присъдите се попълват.
  Наблюдаващите прокурори по изпълнителни преписки периодично са
контролирали изпълнението на присъдите от делегираните прокуратури и
затворническата администрация. При липса на информация за датата на
началото и края на отложеното наказание лишаване от свобода или
пробация, са изисквани справки от съответните органи, на които са
изпратени присъдите за изпълнение.

  На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки:

Присъдна преписка №Р-35/2018 г. по описа на РП- Търговище:
С протоколно определение от 30.04.2018 г. по НОХД №330/18 г. по

описа на РС - гр. Търговище е одобрено споразумение, с което И.С. бил
признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК и
му е наложено наказание 3 месеца „лишаване от свобода“, което на осн. чл.
66 от НК да бъде отложено за срок от 3 години и наказание „глоба“ в размер
на 500 лв. На осн. чл. 343г от НК той бил лишен и от право да управлява
МПС за срок от 6 месеца. Присъдата е постъпила в РП-гр. Търговище на
03.05.2018 г.  Има приложен протокол за случайно разпределение.
Разпределена е на прокурор Любен Владимиров, който изпратил присъдата в
деня на получаването й на Началника на сектор КАТ-ПП при ОД на МВР - гр.
Търговище за изпълнение. Спазен е срокът  по чл. 416, ал.6 от НПК. Същият
ден той уведомил РС - Търговище, че са предприети действия по изпълнение
на присъдата. След няколко напомнителни, на 11.10.2019 г. от ОД на МВР-
гр. Търговище уведомили РП-Търговище, че са привели в изпълнение
присъда №31/18 г. по НОХД №330/18 г. на РС – Търговище относно
наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца,
считано от 27.01.2018 г. Срокът на наказанието изтекъл на 27.07.2018 г. На
14.10.2019 г. прокурор Владимиров уведомил РС- Търговище, че присъдата е
изпълнена.



55

Присъдна преписка №Р-102/2019 г. по описа на РП- Търговище:
С протоколно определение от 11.10.2019 г. по НОХД №840/19 г. по

описа на РС - гр. Търговище е одобрено споразумение, с което Т.А. бил
признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК и
му е наложено наказание  „пробация“ със следната съвкупност от
пробационни мерки:“задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от
6 месец и “задържителни периодични срещи с пробационен служител“ за
срок от 6 месеца. Присъдата е постъпила в РП - гр.Търговище на 14.10.2019 г.
Има приложен протокол за случайно разпределение. Разпределена е на
прокурор Любен Владимиров, който е изпратил присъдата за изпълнение на
Началника на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – гр. Търговище
на 15.10.2019 г. Спазен е срокът по чл. 416, ал.6 от НПК. Същия ден той
уведомил РС - Търговище, че са предприети действия по изпълнение на
присъдата. Уведомил и РУ на МВР-Търговище, че спрямо лицето повече не
следва да се извършва контрол относно МНО, защото делото е приключило с
влязла в сила присъда. На 21.10.2019 г. от Районна служба „Изпълнение на
наказанията“ – гр. Търговище уведомили РП-Търговище, че присъдата е
получена и приведена в изпълнение, считано от 18.10.2019 г. Същия ден
прокурор Владимиров уведомил РС - Търговище за началото на изтърпяване
на наказанието. На 22.04.2020 г.  Началника на Районна служба „Изпълнение
на наказанията“ – гр. Търговище уведомил ТРП, че на 18.04.2020 г. е
приключило  изтърпяването на наказанието „пробация”, наложено на Т.А.

С писмо от 27.04.2020 г. прокурор Владимиров информирала РС -
гр.Търговище, че наказанието е изтърпяно.

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП -
гр.Търговище за периода 01.01.2018 г.- 31. 12. 2018 г.;

Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП - гр.Търговище за
периода 01.01.2019 г.- 31. 12. 2019 г.

VI. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГРАЖДАНСКО-
СЪДЕБНИЯ НАДЗОР, НА ОСНОВАНИЕ чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ:

В РП-Търговище гражданско-съдебният надзор е възложен на прокурор
Диана Илиева. През 2018 г. прокурорите от РП-Търговище са участвали в 49
граждански дела с участие на прокурор. През 2019 г. представителите на РП-
Търговище са участвали в 35 граждански дела със задължително участие на
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прокурор. През проверявания период прокурорите не са предявявали
граждански искове и не са обжалвали съдебни решения.

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП -
Търговище за 2018 г.;

Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП - Търговище за
2019г.

КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ, ДАДЕНИ ПРИ

ПРЕДИШНИ ПРОВЕРКИ НА ИВСС:

С Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по
Заповед №ПП-01-19/06.03.2014 г. на главния инспектор на Инспектората към
Висшия съдебен съвет са дадени препоръки, които са изпълнени.

Въз основа на  тези констатации Инспекторатът към ВСС прави
следните

ИЗВОДИ:

1. Районният прокурор е създал изключително добра организация на
работа в РП - гр. Търговище. Специализираната администрация работи в
съответствие с ПАПРБ.

Прокурорите са разпределени по надзори.
Разпределението на делата на принципа на случайния подбор се

извършва в съответствие със Закона за съдебната власт и заповедите на
главния прокурор. Преписките и делата се разпределят равномерно между
прокурорите съобразно заповедите на административния ръководител за
електронно разпределение преписките и делата.

Данните в Унифицираната информационна система на ПРБ се въвеждат
регулярно, деловодните книги се водят добре.

Статистическата информация се изготвя в съответствие със заповедите
на главния прокурор по реда и в сроковете, посочени в тях. Аналитичната
дейност и работата с информационните технологии са на добро ниво.

Приемането, съхранението и предаването на веществените
доказателства, приобщени по преписки и ДП, наблюдавани от РП -
Търговище се извършва при спазване на закона и Правилника за
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администрацията на Прокуратурата на Република България. Определеният
служител е водил дневниците редовно.

Административният ръководител е използвал пълноценно
правомощията за създаване на добра организация на работа, като е издавал и
съответните заповеди.

Материалната база е добра, с изключение на помещението, което се
ползва от деловодството.

2. През втората година от проверявания период броят на преписките е
намалял. В същото време процентът на  преписките, останали от предишни
години бележи леко увеличение. Прокурорите в РП - Търговище са
приключвали преписките своевременно. Почти всички предварителните
проверки се извършват в срока по чл.145, ал.2, предл.1 от ЗСВ.

През 2019 г. година броят на решените преписки е намалял. Това се
дължи на намаляване на броя на наблюдаваните преписки. И през двете
години нивото на решените спрямо наблюдаваните преписки е високо.

Налице е намаляване на процента преписки, приключили с
постановление за отказ от образуване на ДП - през 2018 г. те са 74.63% от
решените преписки, а през 2019 г. - 69.16%.

В същото време е налице тенденция на увеличаване процента на
преписките, приключили с постановление за образуване на ДП - през 2018 г.
те са били 20.95% от решените преписки, а през 2019 г. - 24.80% от решените
преписки.

Прокурорите са решавали преписките в срок.
Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство,

изготвяни от прокурорите в РП -  Търговище са подробни и добре
мотивирани. По-голямата част от обжалваните постановления, са потвърдени
от горестоящата прокуратура.

Жалбите срещу постановленията са изпращани своевременно на
горестоящата прокуратура при спазване изискванията на чл.201, ал.2 от НПК.

3. Налице е тенденция на намаляване на броя на наблюдаваните и
приключените досъдебни производства.

Във всички случаи прокурорите се произнасят по досъдебните
производства в законните срокове, като не допускат забавяния и нарушаване
на сроковете, определени в закона, както по отношение на разследването на
досъдебните производства, така и по отношение на действията на прокурора
след приключването им.
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В постановленията за образуване на ДП, наблюдаващите прокурори
дават подробни указания на разследващите органи. Подробни указания се
дават и в последващите прокурорски актове. Постановленията за образуване
на ДП са съобразени с чл. 214 от НПК.

Във всички случаи при образувано ДП на пострадалия се изпраща
уведомление по чл.75, ал.2 от НПК.

В РП - Търговище редовно се изпращат доклади за резултатите от
разследването по смисъла на чл.203, ал.4 от НПК. Постановленията за
привличане на обвиняем се съгласуват с прокурора съгласно чл.219, ал.1 от
НПК. Преди предявяване на разследването делата се докладват съгласно
чл.226, ал.1 от НПК.

Процентът на ДП с продължителност на разследването над 6 месеца
спрямо общия брой на наблюдаваните дела не е малък - през 2018 г. той е
16.40%,  а през 2019  г.  -  22.80%.  Едновременно с това се наблюдава се
тенденция на увеличение на делата по този показател. През 2018 г. не е имало
дела, по които са изтекли повече от 2 години от привличането на обвиняемия,
през 2019 г. делата от този вид са 2 бр.

Прокурорите са следили за изтичане на сроковете за разследване и са
правили своевременно искане за тяхното продължение.

Мерките, които се предприемат за спазване на разумния срок при
разследването на ДП са многобройни и адекватни по своя характер.

Процентът на приключените спрямо наблюдаваните дела бележи
устойчивост-през 2018г. той е 79.80%, а през 2019г.- 78,65%.

4. Прокурорите са работили с необходимия професионализъм по
спрените дела. Почти всички спрени ДП се водят срещу неизвестен
извършител. Налице е устойчивост на броя на делата, спрени срещу известен
извършител. В постановленията за спиране наблюдаващият прокурор винаги
се е произнасял по веществените доказателства, когато по делото е имало
такива.

Лицата, поради чието отсъствие са били спрени делата, са обявявани за
издирване преди изготвяне на постановлението за спиране. В заключението
на разследващия орган или в постановлението за спиране се посочва номера и
датата на телеграмата, с която съответните лица са обявени за издирване.

В постановленията за спиране на наказателното производство
наблюдаващите прокурори от РП- Търговище указват препис да се изпрати на
пострадалото лице, посочват какъв е срокът за неговото обжалване и пред
кой орган на съдебната власт. Постановленията се изпращат с известие за
доставяне.
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Досъдебните производства, спрени на основание чл. 244, ал. 1, т.  3 от
НК се възобновяват в срока по чл. 244, ал.8 от НПК.

5. Налице е намаляване на броя на ДП, приключили с постановление за
прекратяване през втората година от проверявания период.

Постановленията за прекратяване на наказателното производство са
добре обосновани и подробно мотивирани.

В проверените прокурорски актове за прекратяване на наказателното
производство винаги се посочва възможността за обжалване.

Прилагат се известия за доставяне на постановленията за прекратяване
на ДП.

Спазва се Указанието за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986 от 30.05.2014 г.
на главния прокурор в редакцията, действала по това време.

Районен съд -Търговище е потвърдил по-голямата част от обжалваните
постановления.

Работата по делата, взети на специален надзор също е в съответствие с
указанията на главния прокурор.

6. Наблюдава се тенденция на леко намаляване на броя делата, внесени в
съда с обвинителен акт - от 36 броя през 2018 г. на 33 броя през 2019 г.

Налице е увеличение на броя на делата, които са разгледани по реда на
гл.  ХХVII от НПК /  чл.  371 и сл.  НПК/  -  от 12 броя през 2018 г.  на 26 броя
през 2019 г. и намаляване на броя на осъдителните присъди, постановени по
дела, разгледани по общия ред.

Наблюдава се леко намаляване на броя на споразуменията, сключени по
реда на чл.381 от НПК - от 123 бр. през 2018 г. те са намалели на 118 бр. през
2019 г.

Анализите на делата, върнати  от съда на прокурора и на оправдателните
присъди са съобразени с изискванията на Указанието за подобряване на
работата по наказателно-съдебния надзор, утвърдено със заповед №РД-02-
29/15.12.2017 г., действало през проверявания период.

7. Проверените обвинителни актове са изготвени в срок и в тях се
съдържат изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни
реквизити.

Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на
изискванията на чл. 381 от НПК.



8. B PII - Ttpronuqe e cr,3AaAeHa go6pa opraHz3ar\krfl 3a -flBrBaHe Ha

rpoKypopr4Te B cnge6uu 3ace4aHns.

9. OpraHrzsar\vflTa rro rr3[6JrHeHr{e

nplrHyAkrreJrHu MepKr4 cbrr{o e 4o6pa.

HA rIAKA3AHI4flTA ApyfLIre

10. Mnoro 4o6pa opraHr,r3arJkrs, e cb3AaAeHa vr B pa6orara rro rpaxAaHcKo-

cb.{e0Hrrr HaA3op.

Brs ocHoBa Ha Ha[paBeHure KoHcrararlnu llHcnenroparbr KbM

Brlcrunq crAe6en cbBer HaMlrpa, qe He cJreABa Aa ce AaBar rrpe[opbKrr.

Ha ocn.qn. 58, an.3 or 3CB erseMrrnrp or Hacro{ulus Arr Aa ce vrcnparr4

Ha paitotyur. rpoKypop Ha PII- Trpronuuqe, rofiro Aa 3arro3Hae c Hero

ilpoKypopkrre 14 ilpoKypopcKLrre cny)Kr4Tenra n PII- Trpronnqe B eAHoMeceqeH

cpoK or HeroBoro nony{aBaHe. PafioHnra-f,r rpoKypop Ha PII - Trpronr,rrqe Aa
yBeAoMrr rrraBlnurfl HHcrreKTop Ha I4Hcnexropara rur,r BCC 3a u3rrbJrHeHr{ero Ha

TOBa CBOe 3aAbnxeHr4e V 34 Aa,tata, Ha KO'TO rrpoKypopLrre Ca Ce 3arro3Harrlr c

AKTA.

Ha ocH. rrJr. 58, an3 or 3CB aAMuHlrcrp arvrBrtlrlrr pbKoBoAI,ITen Ha

upoBepqBa:nurfl opraH na crAe6Ha BJracr r{ rrpoKypopl{Te B Hero uMar npaBo Ha

Bb3paxeHue npeA uraBHzq r{HcrreKTop Ha I4BCC B 7-AHeeeH cpoK or
[onyqaBaHero Ha HacTorrqu.fl aKT 3a pe3ynTaTr{ oT Lr3BbprrreHa rrpoBepKa.

Cne.q Lr3Tr.rrraHe Ha cpoKa rto rrr. 58, ar.3, uzp.2 or 3CB - rtpu JILIilca Ha

IIOCTbIII4JILI Bb3palKeEI4fl, a ljpkl IIOCTbIIHJIT4 TAKr4Ba - cneA IIpOLI3Hac{HeTo Ha

rJraBHr,rf, r,rHc[eKTop na I4BCC no rrx, Korrpre or Hacrofln\r4fl. Arcr sa pe3ynrarlr or
Ir3BbprxeHa rrpoBepKa BeAHo c Bb3pa)KeHr4flTa H perueHvrfl'ra IIo T-flx Ha ruIaBHr4s

r4HcrreKrop, Ad ce Lr3rparrr Ha BCC, oKpbxHufl npoKypop Ha OII - Trpronuule,
aueJrarlrBHr.rr npoKypop na AfI - Bapna 14 rrraBnvrfl

eneKTpOHeH HOCLITeJI.

pop Ha P.Ernrapvrfli Ha
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