
 1 

 
 

                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА  

НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

А    К    Т 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА  

ПО ЗАПОВЕД  ПП-01-93/09.10.2013г. НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР 

 

 

 

 

 

РАЙОННА   ПРОКУРАТУРА  ТРЯВНА  

 

 

 
 

 

 

 

 



 2 

В периода 14 октомври – 25 октомври  2013г. на основание заповед № 

ПП-01-93/09.10.2013г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно 

годишната програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на 

дейността на Районна прокуратура /РП/ - Трявна. Проверката бе извършена 

от  проверяващи - инспектор Моника Малинова и експерти Сия Иванчова и 

Димитрина Долапчиева.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Съдебната 

палата в гр.Трявна, където в 3 /три/ стаи на втория етаж се помещава РП – 

Трявна. В две стаи се помещават районния прокурор П.Йорданов и 

прокурор Б. Борисов, в третата стая работят административния секретар,  

компютърен оператор /изпълняващ и деловодни функции/, ст. специалист - 

компютърен оператор и куриер.  

Архивът на прокуратурата е разположен в мазето на съдебната палата, 

защитен с метална врата, разпределен на няколко участъка за архив, склад  

и стелажи, където са веществените доказателства.  

Проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на 

административната дейност и организацията по образуването и движението 

на прокурорските преписки, както и приключването им в установените 

срокове.  

Проверката на РП - Трявна обхваща периода 01.01.2011г. – 

31.12.2012г. година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2011г.  и 2012г. 

 

Щатната осигуреност на РП – Трявна е от общо 9,5 бройки прокурори 

и служители. През проверявания период 2011г. в РП - Трявна са работили 

двама прокурора, колкото е предвидено по щат. Незаети щатни бройки за 

прокурори няма.  

Щатната осигуреност към 01.01.2012г в РП - Трявна е същата.  

В РП - Трявна през отчетния период са работили по щат 3,5 

служители - както следва: административен секретар – 1 брой, 

компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – 1 брой, старши 

специалист компютърен оператор – 1 брой и куриер – 0.5 брой. 

Всички длъжности са били заети през проверявания период. 

В РП - гр. Севлиево се водят 45 книги /дневници, регистри, 

азбучници/.  От тях водени на основание: 

1. Правилника за организация на дейността на администрацията на 

Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/  11 броя: - входящ и 
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изходящ регистър-дневник ЕДСД; регистър-ДПОР-следствени дела; 

регистър-ДПОР-дознания; регистър-БПП-бързи производства; регистър-

НП-незабавни производства; регистър за внесените обвинителни актове в 

съда;  регистър за получени и преведени в изпълнение присъди;  книга за 

изходяща поща до РПС;  книга за изходяща поща до РУ „Полиция”;  книга 

за изходяща поща до РС;  книга за вписване на веществени доказателства; 

2. по указание на ВКП 7 броя: - регистър за взети на СН досъдебни 

производства;  регистър за лица с МНО “Задържане под стража”;  регистър 

за прилагане на принудителни мерки;  регистър за спрени ДП срещу 

известен извършител;  регистър за спрени ДП срещу неизвестен 

извършител;  регистър по  заповед № ЛС-4598/2007 на ВКП;  регистър за 

лица с водени 2 и повече ДП; 

3. по собствена преценка 21 броя: - регистър за участие на 

прокурорите в граждански дела;  регистър по “Надзор за законност, защита 

на обществения интерес и правата на гражданите”;  регистър статистически 

справки-общи;  регистър преписки по следствения надзор;  статистически 

справки-месечни;  статистически справки-тримесечни; статистически 

справки-шестмесечни; статистически справки-деветмесечни; статистически 

справки-годишни; годишни отчетни доклади;  указания за СН;  указание за 

работа с УИС;  указания от ВКП;  указания от ВАП;  указания, 

разпореждания от АП;  указания от ВСС;  указания от ОП;  указания от 

ПРБ;  регистър-заповеди на ВКП;  регистър-заповеди на РП;  регистър за 

МКБППМН; 

Всички гореизброени дневници, регистри и книги се водят и на 

хартиен носител. Водените и на електронен носител са 8 броя. 

Същият брой книги и дневници водени, както на хартиен носител, 

така и на електронен носител са били използвани и през 2012г. 

Правни програми: прокурорите от РП - Трявна имат на компютрите 

си инсталирани версии на правно-информационните системи „Апис”, 

„Сиела” и „Лакорда”, които се актуализират автоматично. 

Деловодни програми: от 2007г. се използва Унифицирана 

информационна система /УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП, програма за случайно разпределение на делата Law 

Choice и счетоводна програма – конто 66 – Бизнес процесор, програмен 

продукт за ТРЗ – ОМЕГА ТИМ. 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор 

на Република България и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на В. Първанов - 

Зам. главен прокурор при ВКП,  относно организацията за случайно 

разпределение на преписки и дела, новопостъпилите преписки и дела в РП - 
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Трявна се разпределят чрез програмния продукт за случайно разпределение 

на преписки и дела, предоставен от ВСС- Law Choice чрез електронно 

разпределение, съобразно поредността на постъпването им, съгласно 

заповед №12/1010.2007г. на административния ръководител – районен 

прокурор П. Йорданов. В заповедта е записано повторно разпределяне на 

същите да се извършва  само в случаите, когато се налага замяна на 

наблюдаващия прокурор. Разпределението на преписките и делата с 

програмата за случайно разпределение е възложено на старши специалист – 

компютърен оператор Хр. Д.Хр., като същия инсталира, поддържа, 

архивира и обновява програмния продукт за случайно разпределение. В 

същата заповед е определен процента натовареност 80%  натовареност за 

районния прокурор П. Йорданов и 100% натовареност за прокурор Б. 

Борисов. Извършеното разпределение се архивира и веднъж в месеца е 

изпращано по електронната поща на ОП – Габрово и ВКП. 

Със заповед №30/01.12.2011г. административния ръководител – 

районен прокурор П. Йорданов е определил служителите, които ще 

въвеждат данните в УИС, както следва: 1. Хр. Хр. - старши специалист 

компютърен оператор 2. Д. К. – на длъжност административен секретар – 

при отсъствието на Хр.Хр. 3. Н.К. на длъжност младши специалист – 

счетоводител.  

През 2011 г. и през 2012г.  дейността по водене на статистиката е 

организирана съобразно Указание за организация на информационната 

дейност в ПРБ. В РП-Трявна административния секретар организира 

събирането и обобщаването на статистическа информация. Статистическата 

информация се обобщава от компютърния оператор, изпълняващ деловодни 

функции и ст.специалист-компютърен оператор, като последният осигурява 

електронната обработка на статистическите форми.   

В РП-Трявна анализиране дейността на прокуратурата се извършва от 

административния ръководител - районен прокурор, който е ангажиран с 

годишни отчети и шестмесечни отчети. Съобразно спецификата на 

разискваните проблеми, прокурорите в РП - Трявна участват в съвещания и 

изготвят анализи.  

За 2011г. и 2012г. няма наложени наказания от административния 

ръководител по чл.311, т.1 ЗСВ,  няма предложения за поощрения по чл.304, 

ал.1 ЗСВ и  предложения за налагане  на дисциплинарни наказания  по чл. 

312, ал.1, т.1 и 2 ЗСВ. 

  В хода на проверката се установи, че в РП - Трявна има една книга за 

веществени доказателства /ВД/, в която се описват ВД при получаване от 

разследващия орган и при предаването им в съда. При приемането на ВД от 
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полицията, в книгата се посочва датата на получаване, има и подпис, но 

няма имена на служителите приели и предали веществените доказателства, 

както и няма отразяване от кой орган постъпват. Същото се констатира и 

при връщане на ВД - липсват имената на предал от страна на прокуратурата, 

има само подписи. 

Веществените доказателства се описват подробно в книгата за ВД, 

като се означават видът, марката, броят, метражът, теглото. Същите се 

приемат в прокуратурата опаковани съобразно естеството им с възможност 

да бъдат съхранявани, като върху опаковката се поставя стикер с означение 

на номера и годината на делото, под който са вписани в книгата за 

веществени доказателства. 

Периодично през годината се извършва проверка налице ли са всички 

веществени доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли ВД, по 

отношение на които няма разпореждане на прокурора или разпореждането 

не е изпълнено. 

Веществените доказателства, за които с постановление е разпоредено 

връщане на собственика или предоставяне на друга институция се предават 

с протокол /разписка/, съдържаща точно описание, номерата на делото и 

прокурорската преписка, датата на предаването и подписите на приемащото 

и предаващото лице. В случаите, когато собственикът не потърси 

веществените доказателства в законоустановения срок, разпореждането с 

тях се осъществява по реда, предвиден в НПК. 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ 

 

 Няма извършвани проверки през 2011г. и 2012г. по разпореждания 

/указания/ на други органи на съдебната власт и по инициатива на 

административния ръководител.  

През 2011 г. е извършена ежегодна проверка от представители на ОП - 

Габрово, по плана на ОП – Габрово на дейността на РП – Трявна по 

разглеждането, решаването на преписки и дела и воденето на делата в 

Районен съд – Трявна, от страна на прокурорите, както и по воденето на 

административно – деловодната дейност. Констатираните несъществени 

грешки са коригирани своевременно. 

        През 2012 г. е извършена ежегодна проверка от представители на ОП - 

Габрово, по плана на ОП – Габрово, на дейността на РП – Трявна по 

разглеждането и решаването на преписки и дела срещу ИЗВЕСТЕН 

ИЗВЪРШИТЕЛ от страна на прокурорите и по воденето на 

административно-деловодната дейност в прокуратурата. 
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          ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2011г.: за периода 01.01.2011 г.-

31.12.2011 г. прокурорите са взели участие в семинар за обучител по 

Методика за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи за 

противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите; участие в обучение на тема 

„Международна правна помощ. Европейска заповед за арест. 

Международно правно сътрудничество”. За същия период 

административния секретар е взел участие в семинар за обучение с 

програмен продукт Web БП – Конто 66 и семинар ФСД. 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2012г.: за периода 01.01.2012 г.-

31.12.2012 г. прокурорите са взели участие в семинар на тема 

„Престъпления свързани със здравеопазването”; участие в 

мултидисциплинарен обучителен семинар „Трафик на хора в България”;  

участие в V-та Кръгла маса по въпроси, свързани с подобряване 

координацията и оперативното сътрудничество при проверка на място, 

разкриване и докладване на нередности по Структурните и Кохезионния 

фондове на ЕС. За същия период административния секретар е взел участие 

в семинар за обучение „Човешки ресурси”, а главния счетоводител в 

обучителен семинар ФСД. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

2011г. и 2012г. 

 

През 2011г. в Районна прокуратура - Трявна общия брой на 

преписките е бил 260 броя, като броят на новообразуваните преписки е бил 

244 броя, а образувани от предходни периоди – 9 броя. От тях през 2011г. са 

решени 246 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство /ДП/ - 137 броя. От тези откази 15 броя преписки са 

обжалвани, потвърдени са 10 броя, а 2 броя отменени. 

 Образувани досъдебни производства общо 118 броя. 

 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ – 5 броя.  

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 
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продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата 44 броя. 

Изпратените преписки на органите на МВР или на друг 

специализиран орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от 

Инструкция №И 89/10.03.2011г./ –са 86 броя, а броят на преписки, върнати 

след извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ е 44 броя. 

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ няма. 

 Останали нерешени преписки в края на 2011г. от образуваните преди 

31.12.2010г. няма. 

През 2011 год. е констатирано често продължаване на срока на 

проверките за икономически престъпления до 2 и 3 месеца и срока на 

разследването по досъдебните производства до 3 и 4 месеца./Доклад на РП-

Трявна за 2011г./ 

През 2012г. в Районна прокуратура - Трявна общият брой на 

преписките е бил 173 броя, като броят на новообразуваните преписки е бил 

160 броя, а образувани от предходни периоди – 13 броя. От тях през 2012г. 

са решени 172 броя. От тях през 2012г. с постановление за отказ от 

образуване на досъдебно производство /ДП/ - 80 броя. От тези откази 4 броя 

преписки са обжалвани, потвърдени са 2 броя, а 2 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 117 броя. 

 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ общо 8 броя.  

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата 29 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 

№И 89/10.03.2011г./ – 204 броя, а броят на преписки, върнати след 

извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ -70 броя. 

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ няма. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2011г. са общо 171 броя,  като от тях новообразувани ДП - 118 броя, 

образувани в предходен период - 53 броя, новообразувани бързи 

производства - 24 броя, новообразувани незабавни производства – 2 броя.  

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2012г. са общо 171 броя,  като от тях новообразувани ДП - 117 броя, 

образувани в предходен период - 54 броя, новообразувани бързи 

производства - 13 броя, новообразувани незабавни производства – 3 броя.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2011г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от 

НПК срокове - 148 броя, от тях: новообразувани ДП през 2011г.- 100 броя, 

образувани в предходен период – 48 броя, като общо образуваните ДП – 148 

броя, новообразувани бързи производства през 2011г. – 24 бр., 

новообразувани незабавни производства – 2 бр. Останали нерешени към 

края на 2011 г. е 1 ДП, по което разследването е приключило, но се намира 

при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2012г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от 

НПК срокове - 135 броя, от тях: новообразувани ДП през 2012г.- 84 броя, 

образувани в предходен период – 51 броя, като образуваните ДП през 2012г. 

са 135 броя, новообразувани бързи производства – 13 броя, новообразувани 

незабавни производства – 3 броя. Останали нерешени към края на 2012 г. са 

2 броя ДП, по които разследването е приключило, но се намират при 

прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2011г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 24 броя, по 

които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК 

няма, при които е постановено разследването да се извърши по общия ред 

има 1 брой. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 11 броя, по 

които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 

2 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия ред 

няма. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2011г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 2 броя, 
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в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК и при които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред няма. През проверявания период 

на основание чл.242, ал.2 от НПК са изпратени на разследващ орган – 5 

броя ДП. Няма ДП, по които прокурорът сам е извършвал действия по 

разследването. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 3 броя, 

в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма и при които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред – няма. През проверявания 

период на основание чл.242, ал.2 от НПК са изпратени на разследващ орган 

– 6 броя ДП. Няма ДП, по които прокурорът сам е извършвал действия по 

разследването. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са общо 33 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  27 броя, спрени срещу 

известен извършител – 6 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са общо 26 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  23 броя, спрени срещу 

известен извършител – 3 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са   47 

броя, като от възобновените – 13 броя са срещу неизвестен извършител, и 

34 бр. – възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са   9 броя, 

като от възобновените – 4 броя са срещу неизвестен извършител, и 5 бр. – 

възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са общо 41 

броя, от тях – 13 броя са водени срещу известен извършител, а 28 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 3 броя и 1 

брой е отменено. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване няма. Няма служебно отменени 

постановления за прекратяване на ДП. От прекратените НП, прекратени 

поради изтекъл давностен срок са 17 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване 53 

броя, от които всичките уважени. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на съответната прокуратура – 15 броя, от които всичките 

уважения. Няма направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния ръководител на 

по-горестоящата прокуратура. 
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Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда 

на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК - 1 брой, уважено. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са общо 39 

броя, от тях – 6 броя са водени срещу известен извършител, а 33 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 1 брой- 

отменен. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за 

прекратяване – няма. Няма служебно отменени постановления за 

прекратяване на ДП. От прекратените НП, прекратени поради изтекъл 

давностен срок са 23 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 72 

броя, от тях уважени – 72 броя, няма неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 20 броя, 

уважени са всичките 20 броя. Няма направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура. 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда 

на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК няма.  

Няма наказателни производства взети на специален надзор през 2011г. 

и 2012г. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011г. РП - гр. Трявна е внесла в съда 60 броя обвинителни акта, 

като няма върнати от съда обвинителни актове. По досъдебни производства 

образувани през годината са 49 броя, а 11 броя по ДП образувани в 

предходни години.  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

52 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 61 броя, от тях 

протестирани няма. Броят на оправдателните присъди по общия ред 1 брой, 

която не е протестирана.  

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. 

НПК/ - 14 броя, от тях протестирани няма. Няма  оправдателни присъди по 

глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие са 

постигнати 11 броя споразумения.  

През 2011г. са внесени 2 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като и двете са одобрени. Няма 

неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора.  
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През 2011г. от РП - Трявна са внесени 11 броя предложения  по реда 

на чл.375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание при условията на чл.78а от НК. Уважени 

предложения на прокуратурата са 8 броя, върнати от съда предложения 

няма, а по 2 броя има постановени оправдателни решения. 

През проверявания период прокурорите от РП - Трявна са участвали в 

140 заседания по наказателни дела и само в 1 /едно/ гражданско дела с 

участие на прокурор. 

През 2011г. са приведени  в изпълнение 70 присъди и определения за 

одобряване на споразумение. Няма отлагания на изпълнение на наказанието 

и неприведени присъди в срок.  

През 2012г. РП - Трявна е внесла в съда 50 броя обвинителни акта. По 

досъдебни производства образувани през годината са 32 броя, а 18 броя по 

ДП образувани в предходни години. Няма върнати от съда дела с внесени 

обвинителни актове. 

С оглед горното се налага извода, че прокурорите от РП – Трявна през 

отчетния  период са работили при средна натовареност. Това е имало 

положителен ефект върху качеството на работата и бързината. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

44 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 59 броя, няма  

протестирани. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 1 брой, 

като е протестирана, резултат от протеста - неуважен, като 2 броя  

оттеглени.  

Може да се приеме, че причина за постановяване на оправдателните 

присъди от Районен  съд – Трявна е различната преценка от страна на 

прокуратурата и съда, за наличие или не на престъпление, или че не са били 

събрани достатъчно категорични доказателства досежно изпълнителното 

деяние от страна на дееца по делата. 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. 

НПК/ - 7 броя, няма протестирани.   Няма  оправдателни присъди по глава 

ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие са 

постигнати 11 броя споразумения.  

През 2012г. са внесени 7 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 7 броя. Няма  

неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора. 

През 2012г. от РП - Трявна са внесени 11 броя предложения  по реда 

на чл.375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание при условията на чл.78а от НК. Уважени 

предложения на прокуратурата са 7 броя. Върнати от съда предложения 2 
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броя, оправдателни решения и прекратени в предвидените в закона случаи 2 

броя. 

През проверявания период прокурорите от РП - Трявна са участвали в 

99 заседания по наказателни дела и само в 1 /едно/ гражданско дело с 

участие на прокурор. 

 През 2012г. са приведени в изпълнение 42 броя присъди, няма 

отлагания на изпълнение на наказанието и  неприведени присъди в срок. 

През 2012 год. Районна прокуратура – Трявна е осъществявала 

международно правно сътрудничество чрез органи с други държави, като е 

подготвила и изпратила 2 броя европейски заповеди за арест по досъдебни 

производства по описа на РУ”Полиция”- гр. Трявна. 

 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

В хода на проверката беше проверено движението на прокурорски 

преписки, по които има откази за образуване на досъдебно производство, 

досъдебни производства, по които е било постановено прекратяване, спрени 

НП, както срещу известен извършител, така и срещу неизвестен 

извършител, НП с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. Проверени бяха 

върнати дела и обвинителни актове от съда на прокуратурата.  

 

Проверени на случаен принцип бяха следните спрени ДП срещу 

известен извършител и неизвестен извършител /само НП/  

  

Пр. пр. № 407/2012 г. по описа на РП Трявна, ДП № 92/2012г. по 

описа на РУП Трявна, наблюдаващ прокурор Борислав Борисов. 

Производството е започнато на 27.08.2012 г. на основание чл. 212, ал. 2 от 

НПК – оглед на местопроизшествие /посочено е точното основание за 

започване на ДП/ срещу НИ  за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С 

постановление от 01.11.2012 г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 

записано да се съобщи на тъжителя, че подлежи на обжалване пред РС 

Трявна в седмодневен срок, както и да се изпрати на РУП - Трявна за 

продължаване издирването на извършителя. /Приложена е обратна 

разписка за уведомяване в НП/. 

Пр. пр. № 20/2011 г. по описа на РП Трявна, ДП № 178/2011 г. по 

описа на РУП Трявна, наблюдаващ прокурор Борислав Борисов. 
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Производството е започнато на 30.12.2011 г. на основание чл. 212, ал. 2 от 

НПК – разпит на свидетел /посочено е точното основание за започване на 

ДП/, срещу НИ  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Искано е и е 

получено удължаване на срока за разследване с един месец, считано до 

29.03.2012 г., и още едно до 30.04.2012 г. С постановление от 11.05.2012 г. 

производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. 

В диспозитива на постановлението е записано да се съобщи на тъжителя, че 

подлежи на обжалване пред РС - Трявна в седмодневен срок, както и да се 

изпрати на РУП - Трявна за издирване на извършителя. /Приложена е 

обратна разписка за уведомяване в НП/. 

Пр.пр. № 176/2007г. по описа на РП – Трявна, ДП № 35/2007г. по 

описа на РУП – Трявна. Наблюдаващ прокурор Павлин Йорданов. ДП е 

образувано с постановление на 02.03.2007г. срещу НИ за престъпление по 

чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване. С постановление от 26.07.2007г. ДП е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. В диспозитива 

на постановлението е записано препис да се изпрати на пострадалия 

собственик, както и че постановлението може да бъде обжалвано пред РС – 

Трявна в 7 – дневен срок от получаването на преписа. Копие от 

постановлението, ведно с делото, е изпратено на РУП – Трявна за 

продължаване на издирването на извършителя. С постановление от 

25.01.2012г. досъдебното производство е възобновено. С постановление от 

21.02.2012г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК,  тъй като извършителя, който е обявен за ОДИ не е 

бил открит от разследващите органи. ДП е изпратено в РУП – Трявна за 

продължаване издирването на извършителя на престъплението. 

Пр.пр.№621/2011г. по описа на РП – Трявна, ДП № 157/2011г. по 

описа на РУП – Трявна. Наблюдаващ прокурор Павлин Йорданов. ДП е 

започнато на 26.09.2010г. на основание чл.212, ал.2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие срещу Н.И. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.194, 

ал.1 и чл.18, ал.1 от НК. С постановление от 13.01.2012г. досъдебното 

производство е спряно на основание на чл.244, ал.1, т.2 от НПК, поради 

неразкриване на извършителя. В диспозитива на постановлението е 

записано препис да се изпрати на пострадалия собственик, както и че 

постановлението може да бъде обжалвано пред РС – Трявна в 7 – дневен 

срок от получаването на преписа. Копие от постановлението, ведно с 

делото, е изпратено на РУП – Трявна за продължаване издирването на 

извършителя. 
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Пр.пр. 157/2013г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-33/2013г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Б.Борисов. С постановление 

от 04.03.2013г. прокурор Б.Борисов образува ДП срещу Кр.Б.Б. от гр. 

Габрово за това, дали през м. август 2011г. в гр. Трявна с цел да набави за 

себе си имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у Г.Ив.Н. от гр. 

Трявна, че ще му закупи и достави от чужбина катастрофирал лек 

автомобил „Нисан Инфинити”, нов модел за сумата от 10 000лв., получил 

сумата, но не изпълнил това си задължение до  настоящия момент, с което 

причинил имотна вреда на Г.Ив.Н. в размер на 10 000лв. – престъпление по 

чл. 209, ал.1 от НК. Дадени са подробни указания за разследването. С писмо 

до Г.Ив.Н. РП - Трявна на основание чл. 75, ал.2 от НПК го уведомява, че е 

образувано ДП по общия ред  №ЗМ 33/2013г. по описа на РУП – Трявна. 

Направено е искане за удължаване срока за разследване и срокът е удължен 

с 1 месец, последвано от още 15 дни. С постановление от 07.08.2013г. 

прокурор Б. Борисов спира НП на основание чл.199 и чл. 244, ал.1, т.1 от 

НПК, поради това, че извършителя на деянието не е открит на постоянния 

си адрес. Обявен е за ОДИ с мярка „Принудително довеждане”. Обявена за 

ОДИ с мярка „Установяване на адрес” е и свидетелката Ив.Р.Ст. Към 

момента на извършването на проверката ДП е спряно. 

Проверени още:  

пр.пр.№ 232/2010г. по описа на РП – Трявна, ДП № 70/2012г. по описа 

на РУП – Трявна;  

пр.пр.№ № 403/2012г. по описа на РП – Трявна, ДП № 95/2012г. по 

описа на РУП – Трявна; 

пр. пр. 420/2012 г., ДП № 97/2012 по описа на РУП - Трявна; 

пр. пр. 278/2012 г., ДП № 57/2012 по описа на РУП - Трявна. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните откази от 

образуване на ДП 

 

Пр. пр. № 432/2012 г. по описа на РП - Трявна, наблюдаващ прокурор 

Павлин Йорданов.  На 12.09.2012 г. РП -  Габрово е изпратила на РП - 

Трявна преписка № 1325/2012 г. по компетентност. С постановление от 

19.09.2012г. прокурор Йорданов възлага извършване на проверка с 

конкретни указания. На 24.10.2012 г. материалите по проверката постъпват 

в РП - Трявна, а с постановление от 08.11.2012 г. на прокурор Йорданов е 

отказано образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1, 

т. 1 от НПК и преписката е прекратена. Посочена е възможността за 

обжалване и да бъде съобщено на тъжителя. Постановлението за отказ от 
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образуване на ДП е обжалвано и е образувана преписка № 702 /2012 г. по 

описа на ОП - Габрово, с постановление от 05.12.2012 г. на прокурор 

Желева постановлението на РП - Трявна е потвърдено като правилно и 

обосновано. Посочено е, че постановлението не подлежи на обжалване. По 

подадена жалба до АП - Велико Търново с постановление от 24.07.2013 г. 

постановленията на двете прокуратури са потвърдени, а жалбата е оставена 

без уважение. 

Пр. пр. № 434/2012 г. по описа на РП - Трявна, наблюдаващ прокурор 

Борислав Борисов.  С постановление от 18.09.2012 г. прокурор Борисов 

възлага извършване на проверка с конкретни указания. На 25.09.2012 г. с 

разпореждане на прокурор Борисов от РП - Трявна възлага на дирекция 

ТСУ в Община Трявна да възложи проверка. На 23.10.2012 г. исканите 

материали постъпват в РП - Трявна , а  с постановление от 02.11.2012 г. на 

прокурор Борисов е отказано образуване на досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК и преписката е прекратена. Посочена е 

възможността за обжалване на постановлението, както и да бъде съобщено 

на тъжителя. Извършена е проверка от ОП - Габрово по реда на чл. 15, ал. 2 

от Инструкция №И 89/10.03.2011г., след която е прието, че постановлението 

е обосновано и законосъобразно и не са налице основания за отмяна. 

Пр.пр.№ 398/2011г. по описа на РП – Трявна. Наблюдаващ прокурор 

Павлин Йорданов. Преписката е образувана по повод подадена жалба от 

И.Ж. и Ж.Ж. на 18.07.2011г. С постановление от 22.07.2011г.е възложена 

проверка на органите на МВР на основание чл.199 от НПК, чл.145 от ЗСВ и 

във вр. с чл.154, ал.3, вр. чл.146, ал.1, т.1 – 3 от Закона за здравето. 

Преписката е постъпила в РП – Трявна на 14.09.2011г. С постановление за 

отказ да се образува наказателно производство от 12.10.2011г. е постановен 

отказ от  образуване на наказателно производство и преписката е 

прекратена. В диспозитива е записано копие от постановлението да бъде 

изпратено на жалбоподателите, както и че може да се обжалва пред ОП – 

Габрово. 

Пр.пр.№ 488/2011г. по описа на РП – Трявна. Наблюдаващ прокурор 

Борислав Борисов. Преписката е образувана по повод подадена жалба от 

Ц.Т.Ц. на 07.09.2011г. С постановление от 07.09.2011г. е възложена 

проверка на органите на МВР на основание чл.145 от ЗСВ, като е определен 

срок за приключване на проверката 15 дни. Преписката е постъпила в РП – 

Трявна на 30.09.2011г. С постановление за отказ да се образува наказателно 

производство от 03.10.2011г. е постановен отказ от  образуване на 

наказателно производство и преписката е прекратена. В диспозитива е 
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записано копие от постановлението да бъде изпратено на жалбоподателя, 

както и че същото може да се обжалва пред ОП – Габрово. 

Пр.пр.№ 387/2012г. по описа на РП – Трявна. С постановление от 

11.10.2012г. е образувано досъдебно производство срещу НИ за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 08.01.2013г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

/В НП има данни, че имало постановен отказ от образуване на ДП, както и 

постановление на ОП – Габрово, с което е отменено постановлението на 

РП – Трявна, но в НП няма екземпляри от тези постановления./ 

Проверени още: пр.пр.№ 380/2011г., пр.пр.№ 398/2011г., 

пр.пр.№500/2011г. и пр.пр.№ 510/2011г. по описа на РП – Трявна. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните прекратени досъдебни 

производства 

 

Пр.пр. 385/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-83/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Б.Борисов. РП-Трявна е 

уведомена от РУП-Трявна, че е образувано НП на основание чл. 212, ал.2 от 

НПК. ДП е образувано срещу НИ за това, дали на 11-08.2012г. около 14.20ч. 

в гр. Трявна, ул. „Украйна” №160, при управляване на МПС е нарушел 

правилата на движение, допуснал ПТП между л.а. марка „Рено Лагуна”, с 

рег. №….собственост на Б.Б.Б. от гр. Трявна и товарен автомобил марка 

„Шкода МС24” с рег.№…., собственост на „Мо…ит-Т” ООД-Трявна и по 

непредпазливост причинил на Л.Ив.Д. от гр. Пловдив –средна телесна 

повреда – престъпление по чл.343, ал.1, б”б”, пр.2 вр. чл. 342, ал.1 от НК. В 

РП-Трявна е получено ДП с мнение за прекратяване. С постановление от 

26.10.2012г. прокурор Б.Борисов прекратява НП на основание чл.243, ал.1, 

т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.9 от НПК. Постановено е препис от постановлението за 

прекратяване на НП да се изпрати на пострадалата и възможността му за 

обжалване пред РС-Трявна. Постановено е също така препис от 

постановлението за прекратяване на НП да се изпрати на Началника на РУП 

- Трявна за сведение и налагане на административно наказание на 

виновното лице. 

Пр.пр. 352/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-78/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Пл. Йорданов. С 

постановление от 26.07.2012г. прокурор Пл.Йорданов образува ДП срещу 

В.К.Б. от гр. Трявна за това че през периода 17.02.2010г. – 30.06.2012г. в гр. 

Трявна, като е бил осъден с протоколна спогодба от 17.02.2010г. на РС-

Трявна, да заплаща на свой низходящ – дъщеря си С.В.Б. месечна издръжка 
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в размер на 100.00лв. до навършване на 25 години – съзнателно не изпълнил 

задължението си  в размер на две и повече месечни – за 26 месечни вноски, 

или общо сумата в размер 2600.00лв. – престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. 

Дадени са подробни указания за разследването. В РП-Трявна е получено ДП 

с мнение за прекратяване – съгласно приложени извлечения на банкова 

сметка на С.Б. по делото, В.Б. е платил за 2012г. общо 300 лв. до края на м. 

юни 2012г. и видно от вносна бележка от 06.08.2012г. същият е превел по 

същата сметка на дъщеря си още 400 лв., с което е погасил дължимата 

издръжка до края на м. юли 2012г. С постановление от 02.10.2012г. 

прокурор П.Йорданов прекратява НП на основание чл. 199 и чл.243, ал.1, 

т.1, вр. чл. 24, ал.1 от НПК. 

Пр. пр. № 440/2011 г. по описа на  РП - Трявна, ДП № ЗМ Г6-4/2011 г. 

по описа на ТЗ БОП Габрово, наблюдаващ прокурор Борислав Борисов. 

Досъдебното производство е започнато на 03.08.2011  на основание чл. 212, 

ал. 2 от НПК, с протокол за претърсване и изземване /в бланката на РУП –

Трявна за образуване на ДП са записани всички основания за образуване на 

досъдебно производство по чл. 212, ал. 2 НПК, бързо производство по 

чл.356, ал. 3 НПК и незабавно производство чл. 362, ал. 3 НПК, като не е 

посочен изрично текста от НПК, по който е образувано производство/. 

Протоколът за изземване е одобрен от районен съдия. Производството е 

срещу неизвестен извършител за това, че на 03.08.2011 г. в гр. Трявна като 

потребител „Д…и  87” разпространявал чрез Интернет порнографски 

материал – престъпление по чл. 159, ал. 2 от НК. След извършено 

разследване, с постановление от 07.10.2011 г. прокурор Борисов  е приел, че 

са налице условията на чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК и е прекратил 

наказателното производство. Посочил е възможността за обжалване и да 

бъде  съобщено на лицето, в дома на който е извършено изземването 

/приложена е обратна разписка за уведомяване/. 

Пр. пр. № 299/2011 г. по описа на  РП - Трявна, ДП № ЗМ 59/2011 г. 

по описа на РУП Трявна, наблюдаващ прокурор Павлин Йорданов. 

Досъдебното производство е образувано на 30.05.2011  срещу неизвестен 

извършител за това, че на 16.04.2011 г. в с. Белица, община Трявна е 

извършил действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без 

съвокупление по отношение на ненавършила 14 годишна възраст – 

престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК. След извършено разследване, с 

постановление от 12.10.2011 г. прокурор Йорданов  е приел, че са налице 

условията на чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК и е прекратил наказателното 

производство. Посочил е възможността за обжалване, както и да бъде 
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съобщено на лицето, в дома на който е извършено изземването /приложена 

е обратна разписка за уведомяване в НП/. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните НП с постановления с 

предложения за прилагане на разпоредбата на чл. 78а от НК, досъдебни 

производства, приключили със споразумение и обвинителни актове 

 

Пр. пр. № 656/2010 г. по описа на РП - Трявна, ДП № ЗМ 192/2010 г. 

по описа на РУП Трявна, наблюдаващ прокурор Борислав Борисов. ДП е 

започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК  - оглед на местопроизшествие  /в 

бланката на РУП –Трявна за образуване на ДП са записани всички 

основания за образуване на досъдебно производство по чл. 212, ал. 2 НПК, 

бързо производство по чл. 356, ал. 3 НПК и незабавно производство чл. 362, 

ал. 3 НПК, като не е посочен изрично текста от НПК, по който е 

образувано производство/  срещу  И.В.Б. за това, че на 20.10.2010 г. около 

16.00 часа в гр. Трявна в л. а. Фолксваген пасат държи високо рискови 

наркотични вещества – марихуана с бруто тегло 1.7 грама, в нарушение на 

установените в закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекусорите правила – престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. Три пъти 

е искано и разрешавано удължаване на срока за разследване, последният 

път с 30 дни, до 20.04.2011 г. В хода на разследването е установено, че 

извършителят е друго лице, която е привлечена в качеството на обвиняем 

/няма данни за привличането, няма постановление, което да е съгласувано с 

прокурора/ . Материалите по производството са постъпили в РП - Трявна с 

мнение за съд на 18.04.2011г. С постановление от 27.04.2011 г. 

производството по делото частично е прекратено по отношение на лицето, 

срещу което е започнало. Посочена е възможността за обжалване пред ТРС. 

На 28.04.2011 г. прокурор Борисов е изготвил постановление за внасяне в 

съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК. 

Образувано е  АНД № 58/2011 г. по описа на РС Трявна и с решение № 

32/25-05.2011 г. обвиняемата е призната за виновна и й е наложено 

административно наказание „ГЛОБА” в размер на 400 лв. 

Пр. пр. № 399/2012 г. по описа на РП Трявна, ДП № 90/2012 г. по 

описа на РУП Трявна, наблюдаващ прокурор Борислав Борисов. ДП е 

започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК  - оглед на местопроизшествие /в 

бланката на РУП –Трявна за образуване на ДП са посочени всички случаи 

за образуване на ДП, без да е посочено/подчертано точно по кой чл. от НПК 

се образува/ срещу  Ж.Р.С. за това, че на 24.08.2012 г. без разрешение е 
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държал високо рисково наркотично вещество – марихуана с нетно тегло 

около 1. грам, в нарушение на установените в закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекусорите правила – престъпление по чл. 354а, 

ал. 3, т. 1 от НК. Извършеният на 24.08.2012 г. оглед, претърсване и 

изземване е одобрен от районния съд.  Искано е и е разрешено удължаване 

на срока за разследване с два месеца. На 30.11.2012 г. извършителят е 

привлечен в качеството на обвиняем, като е налице съгласуване по реда на 

чл. 219, ал. 1 от НПК. Материалите по производството са постъпили в РП - 

Трявна с мнение за съд на 12.12.2012г. С постановление от 14.12.2012 г. 

прокурор Борисов е изготвил постановление за внасяне в съда на 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание чл. 78а от НК. Образувано е  АНД 

№ 163/2012 г. по описа на РС Трявна и с решение № 97/28.12.2012 г.  

обвиняемият е признат за виновен и му е наложено административно 

наказание „глоба” в размер на 1000 лв. 

Пр.пр.№ 603/2010г. по описа на РП – Трявна, ДП № 178/2010г. по 

описа на РУП – Трявна. Наблюдаващ прокурор Павлин Йорданов. ДП е 

започнато на 26.09.2010г. на основание чл.212, ал.2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие срещу М.Ю.М. за престъпление по чл.354а, ал.5, вр. 

ал.3 от НК. Своевременно са правени искания за удължаване срока на 

разследване. Досъдебното производство е получено в РП – Трявна на 

22.02.2011г. с мнение за предаване на съд на обвиняемото лице. С 

постановление от 23.03.2011г. делото е внесено в РС – Трявна с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78а от НК спрямо обвиняемия М.Ю.М. за 

престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 от НК. Веществените доказателства 

са изпратени в съда, заедно с делото. С решение № 23/13.04.2011г. на 

Тетевенски районен съд М.Ю.М. е признат за виновен за извършеното от 

него престъпление по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, пр.2, т.1 от НК и на основание 

чл.78а от НК е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено 

административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лв.  

Проверени още: пр. пр. № 622/2011 г. по описа на РП Трявна, ДП № 

158/2011 г. по описа на РУП Трявна, наблюдаващ прокурор – Павлин 

Йорданов; 

пр. пр. № 310/2012 г. по описа на РП Трявна, ДП № 66/2012 г. по 

описа на РУП Трявна, наблюдаващ прокурор – Павлин Йорданов. 

 

Пр.пр. 476/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-113/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор П.Йорданов. На 16.10.12г. 
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РП-Трявна е уведомена от РУП-Трявна, че е образувано НП на основание 

чл. 212, ал.2 от НПК със следното действие- оглед на местопроизшествието. 

ДП е образувано срещу Ив.Н.В. от с. Александрово, ул.”Ал….” №18, общ. 

Павел Баня, за това, дали на 11.10.12г. в гр. Плачковци изкупувал черни 

метали – 6 бр. акумулатори без лиценз, който се изисква по нормативен акт 

– престъпление по чл. 234б, ал.1 от НК. На 21.12.2012г. прокурор П. 

Йорданов изготвя ОА срещу Ив.Н.В. за извършено престъпление по чл. 

234б, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и го внася в съда. Образувано е НОХД № 

173/12г. по описа на РС- Трявна.  На 12.02.2013г. съдът признава Ив.Н.В. за 

виновен  за извършеното престъпление и на основание чл. 234б, ал.1, вр. чл. 

26, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2 б „б” от НК го осъжда на „Пробация” със 

следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес 

за срок от шест месеца, задължителни периодични срещи с пробационен 

служител за срок от шест месеца. Присъдата е влязла в сила на 28.02.2013г. 

Пр.пр. 279/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-58/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Б.Борисов. На 13.06.12г. РП-

Трявна е уведомена от РУП-Трявна, че е образувано ДП на основание чл. 

212, ал.2 от НПК със следното действие- оглед на местопроизшествието. ДП 

е образувано срещу неизвестен извършител за това дали около 01.00ч. на 

006.12г. в гр. Трявна, ул. „Бенковска”№3 от склад чрез разрушаване на 

прегради здраво направени за защита на имот /взломяване на входна врата/, 

е направил опит да отнеме 1 бр. храсторез на стойност около 300 лв. от 

владението на  СД „Р…”, гр. Трявна, без съгласието на ръководството с 

намерение противозаконно да ги присвои  - престъпление по чл. 195, ал.1, 

т.3, във вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК. След извършени действия по 

разследването е установен извършителят на деянието – Сл.К.Сл. Прокурор 

Б.Борисов изготвя ОА и внася делото в РС- Трявна. С разпореждане от 

10.09.12г. съдия М.Динева насрочва НОХД №105/2012г. по описа на съда за 

25.09.12г.. С присъда от 25.09.12г. съдът е признал Сл.К.Сл. за виновен. 

Присъдата е влязла в сила. 

Пр.пр. 241/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-47/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Б. Борисов. С постановление 

от 21.06.2012г. прокурор Б.Борисов образува ДП срещу О.П.Хр. от гр. 

Габрово за това, че през периода 01.05-02.05.2012г., около 23.00ч. в гр. 

Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №66, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. 

бутилка уиски „Д.. Б..” от 700гр. на стойност 26.49 лв. и 1 бр. бутилка уиски 

„Д.. У..” от 700гр. на стойност 25.95 лв., всичко на обща стойност 52.44 лв, 

от владението на „Дим…. Трявна”ООД, гр. Трявна, без съгласието на 

ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, представляващо 
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маловажен случай – престъпление по чл. 194, ал.3, вр. ал.1 във вр. чл. 26, 

ал.1 от НК. С постановление са дадени конкретни указания. На 14.08.2012г. 

прокурор Б.Борисов изготвя ОА и внася делото в РС- Трявна. Образувано е 

НОХД №104/12г. по описа на РС-Трявна.  На 31.10.2013г. съдът признава 

О.П.Хр. за виновен  за извършеното престъпление и на основание чл. 194, 

ал.3, вр. ал.1 във вр. чл. 26, ал.1 от НК го осъжда на девет месеца ЛОС. На 

основание чл. 66, ал.1 от НК, отлага изпълнението на наложеното наказание 

„Лишаване от свобода” с изпитателен срок от три години от влизане на 

присъдата в законна сила. Присъдата е влязла в сила на 16.11.2012г. 

Пр.пр. 390/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-86/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Пл. Йорданов. РП-Трявна е 

уведомена от РУП-Трявна, че е образувано бързо производство на 

основание чл. 356, ал.3 от НПК. НП е образувано срещу М.Хр.М.от гр. 

Трявна за това, че на 16.08.2012г. около 22.20ч. в гр. Трявна по ул.”Д. 

Горов” в района на дом №7, е управлявал МПС – л.а. марка „Мерцедес 

250Д” с рег. №.., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 

2.45 на хиляда, установено по надлежния ред –с техническо средство 

Алкотест дрегер 7510, с фабричен №0053 – престъпление по чл. 343б, ал.1 

от НК. /Приложено е постановление за привличане на обвиняем, докладвано 

по реда на чл. 219, ал.1 от НПК с дата 21.08.2012г. и подпис на 

наблюдаващия прокурор./ На 23.08.2012г. в РП-Трявна е получено ДП с 

мнение за предаване на съд. Делото е приключило на 30.08.2012г. със 

споразумение по НОХД №109/2012г. по описа на РС- Трявна, при което е 

наложено наказание „Пробация” със следните мерки: задължителна 

регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца, задължителни 

периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца, 

поправителен труд по месторабота –„Х...” ООД гр.Трявна за срок от три 

месеца и на основание чл. 43 от НК удръжка върху трудовото му 

възнаграждение от 10 % в полза на държавата. На основание чл. 343 от НК, 

във вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК, М.Хр.М се лишава от право да управлява 

МПС за срок от една година. 

Пр.пр. 230/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-41/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Б. Борисов. С постановление 

от 16.05.2012г. прокурор Б.Борисов образува ДП срещу Г.Ст.Ив. от гр. 

Плачковци за това, че на 28.04.2012г. около 19.30ч. в гр. Плачковци на 

кръстовище образувано от ул.”Стара планина” и ул.”Горска” е извършил 

непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи 

явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със 

съпротива срещу орган на властта – полицай при РУП –Трявна – 
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престъпление по чл. 325, ал.2, пр.1, във вр. с ал.1 от НК. Дадени са 

подробни указания за разследването. /Приложено е постановление за 

привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК с дата 

11.07.2012г. и подпис от наблюдаващия прокурор./ Делото е приключило на 

09.08.2012г. със споразумение по НОХД №98/2012г. по описа на РС- 

Трявна, при което е наложено наказание „пробация” със следните мерки: 

задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, 

задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест 

месеца. 

Проверени още:  

Пр.пр. 396/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-89/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Б. Борисов; 

Пр.пр. 341/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-72/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор П. Йорданов; 

Пр.пр. 695/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-172/2012г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Б. Борисов; 

Пр.пр. 88/2012г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-11/2012г. по описа 

на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Б. Борисов; 

Пр.пр. 521/2011г. по описа на РП- Трявна, ДП № ЗМ-131/2011г. по 

описа на РУП-Трявна. Наблюдаващ прокурор Б. Борисов. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Прокурорите в РП - Трявна се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 

забавяния и нарушаване на сроковете определени в закона, както по 

отношение на решаването на преписките, така и по отношение на 

разследването на досъдебните производства и действията на прокурора след 

приключването им. В постановленията за образуване на ДП, 

наблюдаващият прокурор дава подробни указания на разследващите органи. 

Подробни указания се дават и в последващите прокурорски актове. 

Исканията за удължаване на срока за разследване се правят своевременно. 

2. Прокурорите от РП - Трявна постановяват преписи от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на жалбоподателите 

в постановленията да отказ от образуване на ДП, както и на страните в 

постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното 

производство. В постановленията се изписва, както пред кой орган могат да 

бъдат обжалвани, така и срока за обжалването им. Във всички НП, по които 
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са постановени откази за образуване на ДП или прекратяване на ДП, както и 

при постановленията за спиране срещу известен извършител има 

приложени обратни разписки.  

3. В НП и досъдебните производства се съдържа оригинал /с печат/ от 

постановлението за привличане на обвиняем по реда на чл. 219, ал.1 от НПК 

с подпис на наблюдаващия прокурор /с изкл. на пр.пр. 656/10г. по описа на 

РП-Трявна, ДП 192/10г. по описа на РУП-Трявна и пр.пр.№ 440/2011 г. по 

описа на  РП - Трявна, ДП № ЗМ Г6-4/2011 г. по описа на ТЗ БОП Габрово/. 

Наблюдаващите прокурори подписват и одобряват назначаването на 

експертизи. 

4. Материалите по прокурорските преписки са подредени в 

хронологичен ред, подшити, номерирани и описани. Документите, 

включително обратните разписки при приключените дела, постановленията 

за прекратяване на ДП и отказ от образуване на ДП са приложени в папките. 

Същото се констатира и при спрените дела.  

5. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 

органите на МВР или ДАНС за продължаване на издирването, съгласно 

разпоредбата на чл.245 ал.1 от НПК. Извършителите и свидетелите по 

спрените ДП срещу известен извършител се обявяват за ОДИ с телеграми.  

6. Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение на 

районния прокурор П. Йорданов с № 12/10.10.07г., която била изменена 

през  годините и актуализирана – последно със заповед №6/28.02.2012г.. 

Административният ръководител районнен прокурор - П. Йорданов участва 

в разпределението с 80% натовареност. 

7. При всички образувани преписки в НП и в ДП е приложен 

протокол от случайно разпределение.  

8.  При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в РП – 

Трявна се описват редовно в дневника. След получаване на информацията 

от съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството в РП – 

Севлиево описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение в 

предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

9. В РП – Трявна в книгата, в която се описват веществените 

доказателства, не е съгласно изискванията на ПОДАПРБ, отбелязват се само 

датата, номера на преписката и на досъдебното производство, описват се 

веществените доказателства, както   приел и предал с подпис, но не и 

имената на служителите приели и предали веществените доказателства, 

длъжността им и от кой орган постъпват.  
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В РП - Трявна не се води регистрационен дневник на веществените 

доказателства, който се съхранява от завеждащия склада служител, 

съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ, както и отделна книга 

за съхранение на протоколите, съгласно чл.103, чл. 106 и чл.107 ПОДАПРБ, 

според които, когато веществените доказателства се предават на експертиза, 

връщат се на собственика, предоставят се на друга институция или се 

унищожават, се съставя протокол съдържанието, на който е подробно 

описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в отделна книга за съхранение на 

протоколите. 

10. Съхранението на веществените доказателства е съгласно 

изискванията на  чл. 110 и чл. 111 от НПК,  като се спазва начина на 

съхранението в зависимост от вида на веществените доказателства,  начина 

на предоставянето, пакетирането им и с поставен етикет на веществените 

доказателства.  

11. По всички проверени досъдебни производства са спазени 

изискванията на чл.212 ал.3 от НПК за незабавно уведомяване на 

прокуратура при образуване на ДП. В писмото на РУП – Трявна, с което се 

уведомява РП – Трявна, че е образувано досъдебно, бързо и незабавно 

производство, са изписани точно основанията за образуване на ДП /с изкл. 

на пр.пр. 399/2012г. и пр.пр. 656/2010г./. 

12. При проверка на досъдебните производства, се констатира, че по 

спрените, които се прекратяват поради изтекла давност, прокурор 

П.Йорданов първо възобновява спряното ДП и след това го прекратява, а 

прокурор Б.Борисов директно изписва в диспозтива на постановлението да 

бъде прекратено спряното досъдебно производство. 

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 

  Административният ръководител да разпореди да се изготвят:  

1. Регистрационен дневник на веществените доказателства, който се 

съхранява от завеждащия склада служител, съгласно чл. 96, ал. 2 от 

ПОДАПРБ, който да съдържа реквизитите посочени в чл. 96, ал.3 от 

ПОДАПРБ и книга за съхранение на протоколите по чл.103, чл. 106 и чл. 

107 от ПОДАПРБ. 

2. Специален дневник, в който да се завеждат всички протоколи, с 

които се приобщават веществените доказателства към следствените дела 

/протоколите за оглед на местопроизшествие, за претърсване, обиск и 
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изземване, за доброволно предаване/, като им се дава пореден номер, когато 

разследването се извършва от прокурор съгласно чл.95 от ПОДАПРБ. 

3. Административният ръководител да предприеме мерки за 

уеднаквяване практиката при прекратяване, поради изтекла давност, на 

спрените досъдебни производства. 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

 

Приложения: 

 

1. Справки 5 броя, за 2011г. и 5 броя за 2012г.;  

2. Заповеди на административния ръководител – 4 бр. 

3. Копия от постановления и други актове. 

Копие от акта на електронен носител, без приложенията, да се изпрати 

на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - Трявна   

г-н Павлин Йорданов за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура - Габрово 

г-н Милчо Генжов за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура – 

Велико Търново г-жа Аня Димова за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров за 

сведение. 

5. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова за 

сведение. 

 

 

29.11.2013г.         ИНСПЕКТОР: 

 

           /Моника Малинова/ 

 

        


