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На 04 и 05.11.2013 г. въз основа на заповед на Главния инспектор на 

ИВСС  № ПП-01-111/01.11.2013 г. и съгласно годишната програма на 

ИВСС, беше извършена комплексна проверка на дейността на Районна 

прокуратура /РП/ - Елена която обхвана периода 2011 г. - 2012 г. 

Проверката се осъществи от екип -  инспектор Моника Малинова и 

експерти Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова. Проверката беше 

извършена на място в РП-Елена, като проверяващите се запознаха 

непосредствено с организацията на административната дейност и 

организацията по образуването и движението на прокурорските преписки,  

както и приключването им в установените срокове. 

    Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени 

критерии  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Районна прокуратура - Елена се помещава в една сграда с Районен съд 

/РС/ - Елена, от която ползва 5 помещения на първия етаж и едно на втория. 

Три са кабинетите на прокурорите. Към настоящия момент, поради 

трудности с отопляването на кабинетите през зимния сезон като е изготвена 

заповед в единият да работят двама прокурори, а в другия - при 

адм.ръководител и районен прокурор е настанен адм.секретар на РП - 

Елена. Всички останали 5 съдебни служители са в една канцелария. 

Помещения не са достатъчни с оглед спазване изискванията за 

хигиена на работното място по отношение на прокурорите и служителите. 

На втория етаж  в едно помещение се съхранява архива, а второто 

помещение е обособено като склад за веществени доказателства. 

 През 2011 година от общо по щатно разписание 4 прокурори са 

работили 3,  като един прокурор е командирован в ОП - Велико Търново от 

01.01.2011 г.,  към края на 2011 г. по щатно разписание за РП – Елена има 

общо 6 бройки за служители, както следва: административен секретар – 1 

брой; съдебен секретар – 2 броя; компютърен оператор, изпълняващ 

деловодни функции – 1 брой; призовкар- 2 броя.  През 2011 г. няма незаети 

бройки /данните са от получените справки на РП – Елена/. 

 През 2012 година са работили средно 3 прокурори, тъй като 

командированият в ОП - Велико Търново прокурор от 01.01.2012 г. на 

24.09.2012 г. встъпва в длъжност заместник окръжен прокурор в ОП - 

Велико Търново, т.е. след тази дата до 31.12.2012 г. има незаета бройка за 

прокурор. Няма промяна в заетите бройки в администрацията, през 2012 г. 

няма незаети бройки , като до 23.07.2012 г. има бройка за административен 

секретар, трансформирана в главен счетоводител, а от 01.03.2012 г. 
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длъжността - компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции  е 

трансформирана в съдебен деловодител /данните са от получените справки на РП – 

Елена/.  

 В РП - Елена се водят книги на основание Правилника за организация 

на дейността на администрацията на прокуратурата на Република България 

/ПОДАПРБ/, както следва:  входящ и изходящ дневник; азбучник към 

входящия дневник; докладна книга; разносна книга за изходяща 

кореспонденция; специален дневник за ВД по чл. 95 от ПОДАПРБ; дневник 

на ВД по чл. 96, ал. 2 и 3 от ПОДАПРБ; дневник за международно правно 

сътрудничество; регистър на делата, които се водят на специален отчет; 

книга за месечните графици за участие на прокурорите в съдебни заседания; 

дневник за кореспонденция с Народно събрание, Президентство и Сметна 

палата; докладна книга към този дневник; регистър архив; описна книга на 

следователя и органите на разследване; книга за изпълнение на присъдите; 

книга за изпълнение на делегирани присъди; книга за оправдателните 

присъди и протестите; азбучник към книгата за изпълнение на присъдите, 

описна книга за обвинителните актове; описна книга за внесените 

споразумения;азбучник на обвиняемите лица. 

        По указание на ВКП се водят: регистър за направени искания за 

справки в база данни „население”; регистър за направени искания за 

справки в база данни „ Бюро съдимост”; регистър за лица, срещу които са 

образувани и се водя две и повече от две досъдебни производства; регистър 

за водени досъдебни производства по ЗОПДИППД; дневник за изпратени 

материали КУИППД; регистър на мярката за неотклонение”Задържане под 

стража”; регистър на дисциплинарните производства; книга за върнатите от 

съда дела. 

        По собствена преценка се водят: административен 

дневник;азбучник на кореспондентите;книга за получените веществени 

доказателства; книга за внесените в съда веществени доказателства; описна 

книга за внесени предложения по реда на чл. 78а от НК; книга за 

принудителните мерки по чл. 155 от ЗЗ; книга за входяща кореспонденция; 

спомагателен дневник – спрени дела срещу известен извършител; 

спомагателен дневник – прекратени по давност дела; регистър на 

предварителните проверки; азбучник на условните присъди. 

          На електронен носител не се водят книги. 

  Използва се правната програма Сиела нет. Използва се 

Унифицираната информационна система /УИС/, предоставена от ВКП. 

Служителите, натоварени да въвеждат данните в УИС са – А. Д. – 

административен секретар, В. М. и Д. Д. – компютърен оператор с 
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деловодни функции /уредено със Заповед № 33/16.08.2007г., издадена от 

административния ръководител на РП Елена  прокурор Красимира 

Христова/. Преписките се въвеждат в УИС по входящ номер. 

Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед № 52 от 11.10.2007 г. 

на административния ръководител на РП – Елена прокурор Христова. 

Съгласно тази заповед, от 11.10.2007 г. преписките и досъдебните 

производства при първоначалното им постъпване в РП – Елена се 

разпределят между прокурорите чрез програмния продукт за случайно 

разпределение „Law Choice”. Преписките, несвързани с прокурорската 

дейност по същество - финанси, административни, както и тези от 

компетентността на административния ръководител се разпределят на 

районния прокурор, който е със 100% натовареност. Програмата се 

поддържа, архивира и обновява от компютърния оператор, а 

разпределението на постъпващите преписки и дела се извършва от 

административния ръководител прокурор Красимира Христова, а в нейно 

отсъствие от прокурор Хр. Хр. През 2009, 2010 и 2012 г. са издадени 

няколко заповеди от административния ръководител, основно във връзка 

със заместване при работа с програмния продукт по време на ползване на 

отпуск. 

  В РП - Елена се изготвят месечни, тримесечни, шестмесечни и 

годишни отчети и анализи, провеждат се заседания и други тематични 

отчети. В края на всяко шестмесечие и календарна година се анализира 

дейността на Районна прокуратура Елена по отделните видове надзори и се 

изготвят подробни доклади и анализи на база статистическите данни. 

Ежегодно при приключване на годишния отчетен период 

административният ръководител свиква общо събрание на колектива, 

където всички биват запознати с отчетните резултати. 

 Периодично се организират съвещания с магистратите от РС - Елена и 

ръководството на РУП - Елена и разследващите полицаи, на които се 

анализират съответните показатели. 

 През проверявания период /2011г. и 2012 г./ няма предложения за 

наказания или поощрения на прокурори от страна на административния 

ръководител.  

В РП – Елена през ревизирания период 2011 г. и 2012 г. се води книга 

за веществените доказателства – в нея са записани следните графи  - 

пореден номер по описа на прокуратурата, номер на ДП, вх.  № на 

прокуратурата , имената на разследващия  орган, името на наблюдаващия 

прокурор, датата на постъпване на ВД в РП Елена, името и подписа на 
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предаващия служител, описание на вещественото доказателство и 

движението – напр. „ върнато в РУП с приемо предавателен протокол”, 

или „внесено в районния съд на 03.12.2012 г. по споразумение ведно с  ВД, 

описано под № 17 в описната книга”  и други. 

Води се отделна книга за веществените доказателства, предадени от 

прокуратурата на съда, която е започната през 1950 г. и се води до момента 

на проверката, в която  служителите се подписват, без да се посочват името 

и длъжността на приелия и предалия ВД, за което се съставя приемо-

предавателен протокол. Създаден е регистрационен дневник на веществени 

доказателства, събрани от прокурори, когато същите сами извършват 

разследвания по тях. Не се води отделна книга по чл. 103 от ПОДАПРБ, 

съгласно която, когато веществените доказателства се предават на 

експертиза, или се предоставят на друга институция се съставя протокол, 

съдържанието на който е подробно описан в ПОДАПРБ, и който се прилага 

в отделна книга за съхранение на протоколите.  

Със Заповед № 081/13.08.2010 г. на административния ръководител на 

РП Елена е определен служител за завеждащ склад за веществени 

доказателства и е разпоредено създаване на дневници и регистри съгласно 

разпоредбите на чл. 95 и сл. от ПОДАПРБ. В същата заповед е създадена 

постоянна комисия с определен състав, като са определени и задълженията 

й. Със заповед от 27.08.2012 г. е определен друг служител, който да 

отговаря за съхранението на веществените доказателства, като е създадена 

комисия с конкретни задължения, на която е даден срок за изпълнение – 

15.09.2012 г. На проверяващите бе предоставен протокол и списък с ВД, 

подлежащи на унищожаване, утвърдени от административния ръководител. 

  За веществените доказателства, за които има произнасяне от 

наблюдаващия прокурор да бъдат унищожени, след издаване на заповедта 

от 2012 г. е разпоредено определената комисия да  проверява всяка година 

налице ли са веществените доказателства, правилно ли се съхраняват и има 

ли ВД по отношение на което не е направено разпореждане на прокурор или 

разпореждането да не е изпълнено. 

През 2011 г. по указания на Главния прокурор са издадени 14 броя 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 8 броя.  

През 2012 г. по указания на Главния прокурор са издадени 12 броя 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 5 броя. 
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 През 2011 г.  районният прокурор е участвал в два обучителни 

семинара, а през 2012 г. трима  прокурори са участвали в различни 

семинари, лекции, конференции и работни срещи с разнообразна тематика.  

През 2011 и 2012 година в обучителни семинари, организирани от ПРБ  е 

участвала административния секретар, която през 2012 г. заема длъжността 

– главен счетоводител. 

 През 2011 г.  в РП - Елена са извършени 5 проверки,  въз основа на 

заповеди и разпореждания от административния ръководител на ВТОП, 

както и една тематична проверка, въз основа на  заповед на ИВСС. През 

2012 г. въз основа на заповеди и разпореждания на други органи – ВТОП и 

ВАП са извършени 6 проверки. През 2012 год. са извършени 24 бр. 

проверки. Техният брой е формиран от планови и тематични контролни 

проверки, заложени в плана на РП-Елена за 2012 год. по указания на ВАП и 

ВТОП. Освен това по преценка на прокурора, упражняващ надзора са 

провеждани проверки по въпроси от местно значение. Не са срещани 

проблеми при прилагане на закона.През 2012 год. са възложени проверки с 

по характерен предмет, както следва: опазване на  паметниците на 

културата и тяхното популяризиране съгласно разпоредбите на Закона за 

паметниците, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на 

територията и подзаконовите нормативни актове; спазване на нормативните 

изисквания за категоризирането на туристически обекти на териториите на 

община Елена и община Златарица съгласно разпоредбите на Закона за 

туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за 

настаняване и заведения за хранене и развлечения и др. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

 През 2011 г. броят на преписките, които са били на производство в 

РП-Елена е 275 броя, като броят на новообразуваните е 242, а образувани от 

предходни периоди – 33 броя. От тях, решени са общо 256 броя, по 106 броя  

са постановени откази, а по 61 броя са образувани ДП. Прекратените с  

резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на 

Р. България през 2011 г. са 36 броя. Изпратени по компетентност са 53 броя 

преписки. От постановените откази 7 броя са обжалвани и всички са 

потвърдени, няма отменени. Необжалваните откази са общо 99 броя. 

 През 2012 г. броят на преписките, които са били на производство в РП 

- Елена е 303, като броят на новообразуваните е 283, а образувани от 



 7 

предходни периоди – 20 броя. От тях, решени са общо 291 броя, по 81 броя  

са постановени откази, а по 55 броя са образувани ДП. Прекратените с  

резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на 

Р. България са 50 броя. Изпратени по компетентност са 105 броя преписки. 

От постановените откази  3 броя са обжалвани, 2 броя са потвърдени, а 1 

брой отказ е отменен. Необжалваните откази са общо 78 броя. 

 През 2011 г. преписките, изпратени за извършване на  предварителна 

проверка на органите на МВР и други специализирани органи са 66 броя, а  

върнатите след извършена предварителна проверка са 3 броя.  

 През 2012 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 

1, т. 5 от цитираната инструкция на органите на МВР и други 

специализирани органи са изпратени 88 броя преписки, а преписките, 

върнати след извършена предварителна проверка са 4 броя.   

 В края на всеки от проверяваните периоди няма останали нерешени 

преписки, образувани в предходната година. През 2011 г. по 8 броя 

преписки прокурорът лично е извършил предварителна проверка, а през 

2012 година прокурорът лично е извършил предварителна проверка по 6 

броя преписки. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 През 2011 г. са наблюдавани общо 294 производства, от които 246 

броя ДП, 46 броя бързи производства и 2 броя незабавни производства.  

През 2012 г. са наблюдавани общо 447 производства, от които 393 

броя ДП, 47 броя бързи производства и 7 броя незабавни производства. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2011 г. – 246 общо, от които  199 

броя ДП, 45 бързи производства и 2 броя незабавни производства.   

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2012 г. -  408 общо, от които  354 

ДП, 47 бързи производства и 7 броя незабавни производства.  

За 2011 г. НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 45 броя, по 

едно  производство разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 

5 от НПК и по 14 броя производства е постановено разследването да се 

извърши по общия ред.  

За 2012 г. НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 42 броя,  5 
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са производствата, по които разследването  е  приключило в срока по чл. 

357, ал. 1, т. 5 от НПК и  по 39 производства е постановено разследването да 

се извърши по общия ред. 

    През 2011 г.и 2012 г. наблюдаваните незабавни производства са 

приключили в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК. 

   През 2011 година,  на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган – 4 броя ДП, като няма производства, по които 

прокурорът сам да е извършвал необходимите действия. През 2012 г., 

досъдебните производства,  изпратени на разследващ орган са 5, няма 

досъдебни производства, по които прокурорът сам да е извършвал 

необходимите действия. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2011 г. са 68 

броя, от които 63 броя са срещу неизвестен извършител и 5 броя са срещу 

известен извършител, а през 2012 г. те са съответно общо 60 броя, от които 

51 броя са срещу неизвестен извършител и 9 броя са срещу известен 

извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са   

41  броя, от тях 18 броя са срещу НИ и 23 броя са срещу ИИ, а през 2012 г. 

този брой е възобновени 172 броя, от които 158 броя срещу НИ и 14 броя 

срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2011 

г. са общо  86 бр., от тях – 49 броя са водени срещу известен извършител, а  

37 бр. са срещу неизвестен извършител. Обжалваните пред съда са 5 броя, 

като 3 броя постановления за прекратяване на досъдебно производство са 

отменени. Обжалваните пред по-горестояща прокуратура постановления за 

прекратяване са 4 броя, като две от тях са отменени, няма постановления за 

прекратяване на наказателното производство, които да са служебно 

отменени. От общо прекратените досъдебни производства, 33 бр. са 

прекратени поради изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2012 

г. са общо  260 бр., от тях – 51 бр. са водени срещу известен извършител, а  

209 бр. са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 2 

бр., няма отменени  постановления за прекратяване на досъдебно 

производство. Пред по-горестояща прокуратура са обжалвани две 

постановления за прекратяване, като едното от тях е отменено,  няма 

служебно отменено постановление за прекратяване на наказателното 

производство. От общо прекратените досъдебни производства 195 бр. са 

прекратени поради изтекла давност.   
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През 2011 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 140 броя и всички са уважени, направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 95 броя, като всички са уважени. 

 Направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока 

на разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са общо 24 броя и  всички са уважени. 

През 2012 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 101 броя, като всички са уважени, а направените 

искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването 

до административния ръководител са общо 56 броя, които са уважени, 

всички направени 23 искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура са  също уважени. 

През 2011 г. няма внесени  искания до съда за вземане на 

обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК, , а през 

2012 г. са внесени  2 искания, които не са уважени. През 2011 г.  в РП Елена 

на специален надзор са били 3 броя наказателни производства, които са 

описани в справката. Към момента на изготвяне на справката те всички са 

прекратени на различни основания -  две от тях на основание чл. 24, ал. 1, т. 

1 от НПК, а едното – на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК. През 2012 г. в 

РП Елена няма наказателни производства на специален надзор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011 г. РП – Елена е внесла в съда 33 броя обвинителни акта. От 

тях  23 броя са по досъдебни производства образувани през годината, а 10 

по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане са 

4 ОА, върнато с определение на съда са само едно, или общо 5 са върнатите 

дела,  няма протестирани върнати дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 42 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 25 броя, присъдите по 

реда на глава ХХVІІ от НПК са 9 броя. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди няма протестирани. От осъдителните присъди по реда 

на глава ХХVІІ от НПК няма протестирани. Няма оправдателни присъди по 

общия ред, нито оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК. В 

хода на съдебното следствие са постигнати 8 броя споразумения.  
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През 2011 г. са внесени 39 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл. 381 от НПК/, като всички са одобрени. През 

2011 г. РП Елена е внесла 14 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. Уважените предложения са 13 

броя, няма върнати от съда предложения на прокуратурата, нито прекратени 

дела или оправдани лица. 

  През 2011 г. прокурорите от РП – Елена са участвали в 86 заседания 

по наказателни дела. 

През 2011 г. са приведени  в изпълнение 47 присъди, няма присъди,  

неприведени в срок, нито такива, по които е отложено изпълнението на 

наказанието, а гражданските дела с участие на прокурор са общо 18 броя. 

Няма предявени граждански искове от прокурор, нито обжалвани съдебни 

решения. 

През 2012 г. РП – Елена е внесла в съда 13 обвинителни акта. От тях 9 

са по досъдебни производства образувани през годината, а 4 по ДП, 

образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане са 3 ОА, 

няма върнати с определение на съда, подаден е един протест, който не е 

уважен, общо върнати 3  дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 25 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 16 броя, а присъдите по 

реда на глава ХХVІІ от НПК са 4. Няма постановени оправдателни присъди 

по общия ред, нито такива по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода на 

съдебното следствие са постигнати 5 споразумения. 

 През 2012 г. са внесени 56 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като 52 споразумения са 

одобрени, а едно споразумение не е одобрено и делото е върнато от съда. 

През 2012 г. РП Елена е внесла 13 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. Решените от 

съда през този период са общо одобрени 15 споразумения, а две 

предложения са върнати от съда.     През 2012 г. прокурорите от РП – Елена 

са участвали в 92 заседания по наказателни дела и по 16 граждански дела с 

участие на прокурор. Няма предявени граждански искове, нито обжалвани 

от прокурор решения. 

През 2012 г. са приведени  в изпълнение 59 присъди, няма 

неприведени в срок присъди, нито присъди с отложено изпълнение на 

наказанието. 
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КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните прекратени и спрени 

досъдебни производства за 2011г. и 2012 г.: 

 

 Пр.пр.№ 581/2012 г. по описа на РП – Елена, бързо производство № 

269/2012 г. по описа на РП – Елена. Наблюдаващ прокурор Никола Пашов. 

Бързото производство е образувано на 20.12.2012 г. при условията на чл. 

356 ал.1, т. 1 от НПК с първото действие по разследването – претърсване и 

изземване срещу М.А.М. за престъпление по чл. 339, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от 

НК. С мотивирано постановление от 28.12.2012 г. бързото производство е 

прекратено на основание чл. 199, вр.чл. 357, ал.1, т.1 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано, че съгласно разпоредбата на 

чл. 215, ал. 2 от ЗОБВВПИ реализирането на административно 

наказателната отговорност по чл. 212 ЗОБВВПИ е от компетентността на 

Началника на РУП – Елена. Записано е също, че постановлението може да 

се обжалва в 7 – дневен срок от получаването, както и копие да се изпрати 

на М.А.М. 

 Пр.пр.№ 568/2012г. по описа на РП – Елена, досъдебно производство 

№ 261/2012г. по описа на РУП – Елена. Наблюдаващ прокурор Боянка 

Михайлова. Досъдебното производство е образувано на 14.12.2012г. с 

постановление срещу НИ за престъпление по чл. 235, ал.1 от НК, като в 

постановлението са дадени конкретни указания. Своевременно са правени 

искания за удължаване срока на разследване. В хода на разследването са 

разпитани свидетели, извършени са проверки от служители на ТП ДСГ 

„Б…” и е установено, че няма отсечени дървета. С мотивирано 

постановление от 27.02.2013г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл. 199 и чл. 243, ал.1, т.1 вр.чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано, че постановлението може да се 

обжалва в 7 – дневен срок от получаването, както и копия да се изпратят на 

пострадалите. 

 Пр.пр.№ 130/2011г. по описа на РП – Елена, досъдебно производство 

№ 52/2011г. по описа на РУП – Елена. Наблюдаващ прокурор Красимира 

Христова. ДП е образувано с постановление от 04.04.2011г. срещу Г.К.М. за 

престъпление по 129 от НК, като в постановлението са дадени конкретни 

указания. Своевременно е направено искане за удължаване срока на 

разследване. С постановление от 11.10.2011г. е прекратено наказателното 

производство на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано, че постановлението може да се обжалва в 7 – 



 12 

дневен срок от получаването, както и копия да се изпратят на пострадалия и 

лицето срещу което е образувано наказателното производство. 

Пр.пр. №00397/2012г. по описа на РП-Елена, ДП №ЗМ 182/12г. по 

описа на РУП - Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова. /приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор – избор по дежурство/. На основание чл. 

356, ал.3  от НПК на 05.09.2012г. е започнато БП срещу М.Ш.Дж. за 

извършено престъпление по чл. 325 б, ал.1 от НК. БП е преобразувано  в ДП 

по общия ред на 12.092012г. С постановление от 05.09.2012г. М.Ш.Дж. е 

привлечен като обвиняем. /Постановлението за привличане е докладвано на 

наблюдаващия прокурор по реда на 219, ал.1 от НПК, подписано е и има положен 

печат/. С постановление от 28.09.2012г. прокурор Кр. Христова – районен 

прокурор на РП- Елена прекратява НП на основание чл. 199 и чл. 243, ал.1, 

т.1 вр. чл. 24, ал.1 от НК. 

Пр.пр. №00369/2012г. по описа на РП-Елена, ДП №ЗМ 164/12г. по 

описа на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова /приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. ДП е образувано с постановление на 

основание чл. 199 и чл.212, ал.1 от НПК срещу Й.Хр.Ст. за извършено 

престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал.1, т.2 вр. чл. 194, ал.1 от НК – 

отнел чужди движими вещи -  9 броя стойки за мантинела собственост на 

НА „П…… инф.” - София от владението на собственика, без негово 

съгласие с намерение да ги присвои. С постановление от 23.11.2012г. 

прокурор Кр. Христова прекратява НП поради това, че се установява че са 

налице основанията на чл. 218б, ал. 1 от  НК и не са налице забранителните 

предпоставки  на чл. 218,б, ал.2 от НК. Поради тази причина на Й.Хр.Ст. 

следва да бъде наложено наказание по административен ред от Началника 

на РУП-Елена. Постановено е на Й.Хр.Ст да се наложи наказание по реда на 

чл. 218б от НК от Началника на РУП-Елена. Постановено е препис от 

постановлението за прекратяване да се изпрати на НА „П….. инф.” София и 

на Й.Хр.Ст.,  които могат да го обжалват пред РС Елена в седемдневен срок 

от получаването му. /Приложени са обратни разписки за получаване на 

постановлението за прекратяване/. 

Пр.пр. №00397/2012 г. по описа на РП-Елена, ДП №ЗМ 182/12г. по 

описа на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова. /приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор – избор по дежурство/. На основание чл. 

356, ал.3 от НПК на 05.09.2012г. е започнато БП срещу М.Ш.Дж. за 

извършено престъпление по чл. 325, б, ал.1 от НК. БП е преобразувано  в 

ДП по общия ред на 12.092012г. С постановление от 05.09.2012г. М.Ш.Дж. е 

привлечен като обвиняем. /Постановлението за привличане е докладвано на 

наблюдаващия прокурор по реда на 219, ал.1 от НПК, подписано  и с  положен печат/. 
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С постановление от 28.09.2012г. прокурор Кр. Христова – районен прокурор 

на РП - Елена прекратява НП на основание чл. 199 и чл. 243, ал.1, т.1 вр. чл. 

24, ал.1 от НК. 

Пр.пр. №00369/2012г. по описа на РП-Елена, ДП №ЗМ 164/12г. по 

описа на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова /приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. ДП е образувано на основание чл. 

199 и чл.212, ал.1 от НПК с постановление на Кр. Христова – районен 

прокурор срещу Й.Хр.Ст. за извършено престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 

195, ал.1, т.2 вр. чл. 194, ал.1 от НК – отнел чужди движими вещи -  9 броя 

стойки за мантинела собственост на НА „П…… инф.” - София от 

владението на собственика, без негово съгласие с намерение да ги присвои. 

С постановление от 23.11.2012г. прокурор Кр. Христова прекратява НП 

поради това, че се установява че са налице основанията на чл. 218б, ал. 1 от  

НК и не са налице забранителните предпоставки  на чл. 218,б, ал.2 от НК. 

Поради тази причина на Й.Хр.Ст. следва да бъде наложено наказание по 

административен ред от Началника на РУП-Елена. Постановено е на 

Й.Хр.Ст да се наложи наказание по реда на чл. 218б от НК от Началника на 

РУП-Елена. Постановено е препис от постановлението за прекратяване да 

се изпрати на НА „П….. инф.” София и на Й.Хр.Ст.  които могат да го 

обжалват пред РС Елена в седемдневен срок от получаването му. /Приложени 

са обратни разписки за получаване на постановлението за прекратяване/. 

Пр. пр. № 391/2012 г. по описа на РП - Елена, ДП № 181/2012 г. по 

описа на РУП Елена, наблюдаващ прокурор Никола Пашов. ДП е започнато 

на 01.09.2012 г. на основание чл. 212 от НПК – оглед на местопроизшествие 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 

194, ал. 1 от НПК. По преписката е приложен кратък протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, разследването е съгласувано с наблюдаващия 

прокурор. На 20.09.2012 г. материалите по делото са постъпили в РП Елена 

с мнение  за спиране , а с постановление от 21.09.2012 г. на прокурор Пашов 

наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2, ал. 3, 

ал. 5 и чл. 245, ал. 1 от НПК. Постановено е делото да се изпрати на МВР за 

продължаване на издирването, задължен е определен от РУП Елена на всеки 

три месеца да докладва за резултатите от издирването, посочено е 

постановлението да се съобщи на пострадалата, както и на ОСлС в ОП  

Велико Търново, както и възможността за обжалване в седмодневен срок 

пред РС Елена. Приложена е обратна разписка. 

Пр. пр. № 237/2012 г. по описа на РП Елена, ДП № 85/2012 г. по описа 

на РУП Елена, наблюдаващ прокурор Красимира Христова. Досъдебното 

производство е образувано на 05.06.2012 г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление извършено на 28.04.2012 г., извършено в с. К., община Елена 
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за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление от 09.07.2012 г. на 

прокурор Боянка Михайлова, като заместващ районния прокурор , съгласно 

заповед на прокурор от ОП Велико Търново иззема делото от досегашния 

разследващ полицай, поради преминаването му на друга работа и дава срок 

за определяне на нов разследващ. По искане от разследващия за удължаване 

на срока, прокурор Христова в качеството й на административен 

ръководител удължава срока с още два месеца, считано от 06.08.2012 г. 

Приложен е протокол за съгласуване по реда на чл. 226 от НПК. На 

12.09.2012 г. материалите по делото постъпват в РП Елена с мнение за 

спиране. С постановление от същата дата прокурор Христова спира 

производството на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като посочва 

препис да се връчи на пострадалата, на РУП за продължаване издирването 

на извършителя със задължение да се докладват резултатите на всеки три 

месеца. Приложена е обратна разписка. По искане на разследващия полицай 

производството е възобновено на  05.02.2013 г. за извършване на разпит на 

пострадалата свидетелка.  Искан е и разрешен нов удължен срок за 

разследване, считано от 01.03.2013 г. След извършения разпит на 

пострадалата свидетелка производството отново е спряно на основание чл. 

244, ал. 1, т. 2 от НПК за издирване на извършителя с постановление от 

11.03.2013 г. Приложена е обратна разписка. 

Проверени още: Пр.пр. №00478/2012 г. по описа на РП-Елена, БП 

№217/12 г. по описа на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Б. Михайлова; 

Пр.пр. №00517/2012 г. по описа на РП-Елена, БП №237/12 г. по описа 

на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Б. Михайлова; 

 Пр.пр. №00497/2012 г. по описа на РП-Елена, БП №227/12 г. по описа 

на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова. Проверени още:  

Пр.пр. №00478/2012г. по описа на РП-Елена, БП №217/12г. по описа 

на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Б. Михайлова; 

Пр.пр. №00517/2012г. по описа на РП-Елена, БП №237/12г. по описа 

на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Б. Михайлова; 

Пр.пр. №00497/2012г. по описа на РП-Елена, БП №227/12г. по описа 

на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова. 

             Прекратените през отчетната година досъдебни производства са 86 

бр., от които 82 досъдебни производства по общия ред и 4 бр. бързи 

производства. По 50 от делата прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 

1 от НПК – деянието не съставлява престъпление, в 3 случая по 

недоказаност на обвинението на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК. 

Прекратените досъдебни производства съставляват 29,25 % от 

наблюдаваните и 34,37 % от общо решените през отчетната година ДП. 
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Прекратени по давност са 33 бр. дела, което съставлява 38,37 % от общия 

брой на прекратените. Прекратяването е отменено в 5 случая – 3 бр. от съда 

и 2 бр. от по-горестоящ прокурор. За прекратените по давност дела е 

характерно, че служителите в МВР продължават да не изпълняват, 

определените в Закона за МВР специфични оперативни дейности, за 

разкриване на извършителите, въпреки изричните указания в тази насока, 

дадени от прокурорите в РП -Елена в постановленията  за спиране. Това 

поведение на служителите в МВР, до известна степен е причина за изтичане 

на давностните срокове за наказателно преследване и оттам - до 

произнасяне на прокурора с постановления за прекратяване на 

наказателните производства на това основание. С тази цел в РП - Елена е 

създадена система за напомняне на служителите на МВР за задълженията 

им за издирване като на всеки 4 месеца се изисква от тях информация за 

предприетите от тях действия за установяване на неизвестните извършители 

и на всеки 3 месеца за установяването на известните такива и на 

свидетелите, въпреки че това изрично се разпорежда с постановлението за 

спиране на производството.  

През 2012 г. прекратените 260 досъдебни производства представляват 

58,16 % от общия брой на наблюдаваните 447 такива и 63,73 % от решените 

408 производства за 2012г. През 2011г. са прекратени 86 бр. досъдебни 

производства са 29,25 % от общо наблюдаваните 294 досъдебни 

производства и 40,19 % от общо решените през отчетната година. През 2010 

г. прекратените са били 38 % от наблюдаваните и 44 % от решените 

досъдебни производства. 

Изложените данни показват намаляване броя на делата, които са 

внесени в съда със съответния прокурорски акт. Положителна е 

тенденцията за намаляване броя на спрените досъдебни производства. По 

отношение на прекратените производства може да се посочи, че те са по-

голямата част от наблюдаваните през годината и логично са и по-голямата 

част от решените. Големият им брой се дължи на прекратените по давност, 

които са образувани не само през 2002г., а и през предходните 2001г. и 

2000г./данните са от годишния доклад/.  

Анализът на  проверените дела показва, че  основно  делата са 

спирани за издирване на извършителя, по време на възобновяването са 

искани удължавания на срока за разследване своевременно, винаги се следи 

за спазване на разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, съгласно която, когато 

делото е спряно поради неоткриване на свидетел очевидец, след изтичане на 

една година делото се възобновява, за това е определен служител, на когото 

по длъжностна характеристика е възложено да следи за сроковете и да 
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изготвя таблици – приложени към акта. Досъдебните производства срещу 

неизвестен извършител се изпращат в РУП с указания за докладване на 

резултатите от издирването периодично. 

 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните откази от образуване 

на досъдебно производство за 2011г. и 2012 г.: 

 

Пр. пр.  № 507/2011 г. по описа на РП - Елена, наблюдаващ прокурор 

Красимира Христова. /Приложен е протокол за избор/. Преписката е образувана 

по жалба, постъпила в РУП на 07.11.2011 г. Извършена е проверка, а на 

17.11.2011 г. материалите постъпват в РП - Елена. С постановление от 

18.11.2011 г. прокурор Христова приема, че е налице осъществен състав на 

чл. 206, ал. 5, вр. ал. 1 от НК  - стойността на предмета на престъплението е 

208 лв., възстановен е на пострадалата, както и че са налице условията на 

чл.  218б, ал. 1 и не са налице забранителните предпоставки по чл. 218б, 

ал.2 от НК, поради което е отказано образуване на досъдебно производство. 

Постановено е препис да се изпрати на пострадалата и лицето – 

извършител, както и да се наложи административно наказание. Посочена е 

възможността за обжалване без да е посочен срок. Приложена е обратна 

разписка за уведомяване на пострадалата. С постановление от 06.03.2012 г. 

окръжният прокурор на ОП - Велико Търново е потвърдил постановлението 

за отказ след извършен служебен инстанционен контрол.  

Пр. пр. № 489/2011 г. по описа на РП - Елена, наблюдаващ прокурор 

Никола Пашов. Преписката е образувана по сигнал от турска гражданка, 

като по нея е извършена проверка от ОД на МВР Велико Търново. С 

постановление от 14.11.2011 г. прокурор Пашов приема, че не са събрани 

данни за наличие на съставомерни от субективна и обективна страна 

признаци на осъществено деяние – измама. Прието е, че няма данни, от 

които да се направи предположение за извършени други престъпления от 

общ характер, нито за намеса на прокуратурата. На основание чл. 199 и чл. 

213, ал. 1 от НПК прокурор Пашов е отказал да образува досъдебно 

производство и е прекратил преписката. Посочено е, че постановлението 

може да се обжалва на основание чл. 213, ал. 2 от НПК, както и препис от 

него да се изпрати чрез ВКП на МВнР, Дирекция”Консулски отношения”. 

Пр. пр. № 419/2012 г. по описа на ЕРП, наблюдаващ прокурор Боянка 

Михайлова. Преписката е образувана по постъпила на 26.09.2012 г. жалба, а 

на 27.09.2012 г. е възложена проверка. Прието е, че няма данни, от които да 

се направи предположение за извършени престъпления от общ характер, 
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нито за намеса на прокуратурата. С постановление от 02.11.2012 г. прокурор 

Михайлова на основание чл. 199 и чл. 213, ал. 1  и чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК е 

отказала да образува досъдебно производство и е прекратила преписката. 

Посочено е, че постановлението може да се обжалва пред ВТОП, както и 

препис да се изпрати на жалбоподателката. 

Проверени още: 

пр. пр. № 449/2011 г. по описа на РП Елена,  наблюдаващ прокурор 

Красимира Христова, потвърдено при служебен контрол. 

Прави впечатление високият дял на постановените откази да се 

образуват наказателни производства, на изготвените резолюции за 

прекратяване на преписките, както и на изпратените преписки по 

компетентност, което показва, че при осъществяване на дейността си 

прокурорите при ЕРП са ангажирани с въпроси, извън тяхната 

компетентност, както и това, че сигналите на контролните органи 

продължават да страдат от липса на достатъчно конкретни данни за 

извършени престъпления. 

 

   

Проверени бяха на случаен принцип следните върнати от съда дела: 

 

Пр.пр. №00163/2011г. по описа на РП-Елена, ДП №83/12г. по описа на 

РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова./приложен е протокол за избор 

на наблюдаващ прокурор – избор по дежурство/. ДП започнато на основание чл. 

212, ал.2 от НПК на 11.04.2011г. е започнато ДП срещу НИ, който чрез 

изкопаване на дупки, отнел 46 метра съобщителен кабел…., от владението 

на собственика – Б. АД София без негово съгласие с намерение 

противозаконно да го присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т. 4, вр. чл. 

194, ал. 1 от НК и за това, че чрез срязване на съобщителен кабел повредил 

телефонна линия, собственост на Б. АД София и с това прекъснал 

съобщенията по нея – престъпление по чл. 347, ал.1 от НК. В хода на 

разследването са установени извършителите на деянието – В.К.Ц. и Д.Т.Ж. , 

които са разпитани пред съдия. С постановление от 12.04.2011г. Д.Т.Ж. е 

привлечен като обвиняем. С постановление от 12.04.2011г. В.К.Ц. е 

привлечен като обвиняем. /Постановлението за привличане е докладвано на 

наблюдаващия прокурор по реда на 219, ал.1 от НПК, подписано  и с  положен печат/. 

Срокът на разследването е удължен с 2 месеца. След извършени 

допълнителни действия в извършеното престъпление е привлечен като 

обвиняем и Р.Д.К. /трети обвиняем/ с постановление от 07.09.2011г. След 

прецизиране на обвиненията на 07.09.2011г. е привлечен като обвиняем 
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В.К.Ц. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр. второ, т.5 и т.7, 

във вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК. След прецизиране на 

обвиненията на 07.09.2011г. е привлечен като обвиняем Д.Т.Ж. за 

извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр. второ, т.5, във вр. чл. 194, 

ал.1. След прецизиране на обвиненията на 07.09.2011г. е привлечен като 

обвиняем Р.Д.К. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр. второ, 

т.5, във вр. чл. 194, ал.1. С постановление за изземване на ДП от 

10.10.2011г. на основание чл. 196, ал.1, т.5 от НПК Кр. Христова – районен 

прокурор изземва ДП от разследващия полицай /който е в отпуск по болест/ 

за продължаване на разследването. Същото е приключено от наблюдаващия 

прокурор Кр. Христова. ДП е изпратено на РП-Елена с мнение за съд. С 

постановление за частично прекратяване НП е прекратено  спрямо В.К.Ц. и 

Р.Д.К за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1 от 

НК. На 11.11.2011г. прокурор Кр. Христова внася ОА. С разпореждане по 

НОХД №346/2011г. от 02.12.2011г. съдия П. Приходков връща ОА на РП-

Елена за отстраняване на допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила. РП –Елена,  с постановление от 03.01.2012г. връща 

ДП за отстраняване на процесуалните нарушения. Дадени са указания за 

разследването. С постановление е привлечен обвиняемият Д.Т.Ж. С 

постановление от 02.04.2012г. прокурор Кр. Христова връща ДП за 

отстраняване на процесуални нарушения. На 09.04.2012г. прокурор Кр. 

Христова внася ОА срещу Д.Т.Ж. Делото НОХД №138/2012г. по описа на 

РС- Елена е приключило по реда на глава XXVII –съкратено съдебно 

следствие и е наложено наказание 1 г. ЛОС. 

 Пр. пр. № 380/2012 г. по описа на РП Елена, ДП №  371/2012 г. по 

описа на РУП Елена, наблюдаващ прокурор Красимира Христова. ДП е 

образувано с постановление от 23.08.2012 г. срещу М.И.С. за престъпление 

по чл. 194, ал. 1 от НК. Дадени са конкретни указания на разследващия 

орган. С постановление от 04.10.2012 г. прокурор Христова обединява ДП 

№ 171/2012 г. с ДП № 169/2012 г. по описа на РУП -Елена, съответно пр. пр. 

№ 379 и пр. пр. № 380 – двете по описа на РП - Елена и постановява в 

регистрите ДП  да се води под номер 169/2012 г. по описа на РУП - Елена. 

На 15.10.2012 г. извършителят е привлечен като обвиняем, след съгласуване 

с наблюдаващия прокурор. На 07.11.2012 г. е изготвен и внесен в съда 

обвинителен акт. С разпореждане от 30.11.2012 г. по образуваното НОХД 

№413/2012 по описа на РС Елена производството е прекратено и делото е 

върнато на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени 

нарушения на процесуалните правила. – конкретизация на отделните деяния 

по време, място и стойност на вещите за всяко едно от тях. Подаден е 
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протест срещу разпореждането на съда, който е оставен без уважение. На 

07.02.2013 г. досъдебното производство е върнато на полицията за 

отстраняване на нарушенията, а на 14.02.2013 г. е извършено ново 

привличане. На 14.03.2013 г. между прокуратурата и обвиняемия е 

постигнато споразумение. Образувано е НОХД № 126/2013 г. по описа на 

РС Елена и с протокол от с.з., проведено на 26.03.2013 г. съдът не е одобрил 

споразумението, като е приел, че предложеното наказание „пробация” не 

съответства на целите на закона и не е справедливо. Прекратил е 

производството и е върнал делото на прокуратурата. Изготвен е нов 

обвинителен акт на 10.04.2013 г. 

През 2011 г. на РП – Елена са върнати 5 дела, по внесени обвинителни 

актове. Спрямо внесените в съда през годината общо 88 прокурорски акта, 

върнатите възлизат на 5, 68 %.През 2011г. в РП Елена няма неодобрени 

споразумения, оправдани са 6 лица по 2 внесени в съда обвинителни акта от 

предходни години.  През 2012 г. на РП – Елена са върнати 6 дела, по 

внесени обвинителни актове. Спрямо внесените в съда през годината общо 

82 прокурорски акта, върнатите възлизат на 7,33%q като този показател 

означава, че внесените от прокуратурата актове в съда са обосновани и 

законосъобразни в материално и процесуално отношение. Въпреки това, 

при всеки конкретен случай се анализират причините за връщане на делото. 

Създадени са и се водят регистри на постановените оправдателни присъди и 

върнатите дела за доразследване от РС Елена. 

За преодоляване на съществуващите проблеми в работата на 

прокуратурата по върнатите досъдебни производства за допълнително 

разследване, както и при постановяване на оправдателни съдебни актове 

всеки от прокурорите прави отчет за всеки конкретен случай не само пред 

административния ръководител, но и пред останалите прокурори с оглед 

набелязване на мерки за недопускане на пропуски в работата. Предвид това, 

че в процеса реално участват органите на разследването, прокуратурата и 

съда и с цел преодоляване допуснатите слабости следва да се провеждат 

срещи с представители на ведомствата всяко тримесечие, на които да се 

анализират конкретни случаи и да се набелязват мерки за подобряване на 

работата и с цел недопускане на противоречива практика в различните 

етапи на производствата. 

 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните внесени по реда на чл.381 

и сл. от НПК /споразумения/ за 2011г. и 2012г. 
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Пр.пр. №00372/212г. по описа на РП-Елена, БП №167/12г. по описа на 

РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Н. Пашов./приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор – избор по дежурство/. На основание чл. 356, ал.3  от НПК 

на 17.08.2012г. е започнато БП срещу Д.К.В. за извършено престъпление по 

чл. 354в, ал.1 от НК. Иззети са веществени доказателства с одобрен от РС - 

Елена протокол. БП е преобразувано в производство по общия ред с 

постановление от 23.08.2012г. С постановление от 30.10.2012г. Д.К.В. е 

привлечен като обвиняем. /Постановлението за привличане е докладвано на 

наблюдаващия прокурор по реда на 219, ал.1 от НПК, подписано  и с  положен печат/. 

На 30.10.2012г. делото е приключило със споразумение по ЧНД 

№393/2012г. по описа на РС–Елена - 3 години ЛОС, като  на основание чл. 

66, ал.1 от НК, наказанието е отложено за срок от 5 години, както и е 

наложена глоба в размер на 5000лв.Наблюдателната преписка е подредена и 

подшита в хронологичен ред. 

Пр.пр. №00372/2012г. по описа на РП-Елена, БП №167/12г. по описа 

на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова./приложен е протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор– избор по дежурство/. На основание чл. 

356, ал.3  от НПК на 05.11.2012 г. е започнато БП срещу Л.Й.Ст., управлява 

МПС, което е в едногодишния срок от наказването му по административен 

ред за управление на МПС без съответното свидетелство за 

правоуправление – престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. с ал.1 от НК. С 

постановление от 06.11.2012г. Л.Й.Ст. е привлечен като обвиняем. 

/Постановлението за привличане е докладвано на наблюдаващия прокурор 

по реда на 219, ал.1 от НПК, подписано  и с  положен печат/. На 14.11.2012г. 

делото е приключило със споразумение по ЧНД №426/2012г. ЕРС, който е 

постановил наказание „Пробация”. Пр.пр. №00230/2012г. по описа на РП-

Елена, БП №ЗМ -106/12г. по описа на РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Б. 

Михайлова/приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор– избор 

по дежурство/. На основание чл. 356, ал.3  от НПК на 28.05.2012г. е 

започнато БП срещу Т.Ст.Ст. за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, 

т.1 ,вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1 от НК – извършени са разпити на 

свидетели пред съдия. С постановление от 01.06.2012г. Т.Ст.Ст. е привлечен 

като обвиняем. /Постановлението за привличане е докладвано на 

наблюдаващия прокурор по реда на 219, ал.1 от НПК, подписано  и с  

положен печат, дата и час -9.50ч./. Обвиняемият е разпитан пред 

съдия./Приложен е протокол по чл. 226 от НПК от 04.06.2012г./. На 

05.06.2012г. делото е приключило със споразумение, като е наложено 

наказание в размер на 6 мес. ЛОС. 

Проверени още:  
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Пр.пр. №00483/2012г. по описа на РП-Елена, БП №220/12г. по описа на 

РУП - Елена. Наблюдаващ прокурор Н. Пашов; 

Пр.пр. №00381/2012г. по описа на РП-Елена, ДП №172/12г. по описа на 

РУП - Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова; 

Пр.пр. №00361/2012г. по описа на РП-Елена, ДП №ЗМ 161/12г. по описа на 

РУП -Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова; 

Пр.пр. №00484/2012г. по описа на РП-Елена, НП № ЗМ 221/12г. по описа на 

РУП - Елена. Наблюдаващ прокурор Н. Пашов; 

Пр.пр. №00261/2012г. по описа на РП-Елена, БП №119/12г. по описа на 

РУП - Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христова; 

Пр.пр. №00538/2012г. по описа на РП-Елена, ДП №ЗМ 244/12г. по описа на 

РУП - Елена. Наблюдаващ прокурор Кр. Христов; 

Пр.пр. №00570/2012г. по описа на РП-Елена, НП №259/12г. по описа на 

РУП - Елена. Наблюдаващ прокурор Н. Пашов; 

Пр.пр. №00337/2012г. по описа на РП-Елена, ДП №ЗМ 148/12г. по описа на 

РУП - Елена. Наблюдаващ прокурор Б. Михайлова. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните внесени в съда 

обвинителни актове и внесени по реда на чл. 78а от НК   

за 2011г. и 2012г. 

 

 Пр.пр. №0064/2012г. по описа на РП-Елена, БП №167/12г. по описа на 

РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Н. Пашов./приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор – избор по дежурство/. На основание чл. 356, ал.3  от НПК 

на 16.02.2012г. е започнато БП срещу Г.Кр.Б. за извършено престъпление по 

чл. 235, ал.6, вр. ал. 1 от НК. С постановление от 23.02.2012г. БП е 

преобразувано  в производство по общия ред и в сроковете по чл. 234, ал.1 

от НПК, считано от 16.02.2012г. Срокът за разследването е удължен, като са 

описани до момента извършените действия и действия по разследването, 

които следва да бъдат извършени. С постановление от 22.06.2012г. Г.Кр.Б. е 

привлечен като обвиняем. /Постановлението за привличане е докладвано на 

наблюдаващия прокурор по реда на 219, ал.1 от НПК, подписано  и с  положен печат/. 

Обвиняемият е разпитан пред съдия. ДП е получено в РП-Елена с мнение за 

предаване на съд. На 19.09.2012г. прокурор Н. Пашов изготвя ОА. Делото – 

НОХД №330/2012г. по описа на РС- Елена е приключило с осъдителна 

присъда – „Пробация”. 

      Пр.пр. №00474/212г. по описа на РП-Елена, БП №212/12г. по описа на 

РУП Елена. Наблюдаващ прокурор Б. Михайлова./приложен е протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор – избор по дежурство/. На основание чл. 356, ал.2  
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от НПК на 23.01.2012г. е започнато БП срещу М.Х.М. за извършено 

престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С постановление от 05.11.2012г. 

М.Х.М. е привлечен като обвиняем. /Постановлението за привличане е докладвано 

на наблюдаващия прокурор по реда на 219, ал.1 от НПК, подписано  и с  положен печат, 

дата и час – 10.50ч./. На 08.11.2012г. прокурор Б. Михайлова изготвя ОА. 

Делото – НОХД №416/2012г. е приключило със споразумение – ЛПУМПС – 

1 год. и наказание „пробация”. 

Пр. пр. № 411/2012 г. по описа на РП - Елена, БП № 189/2012 г. по 

описа на РУП - Елена, наблюдаващ прокурор Никола Пашов. 

Производството е образувано на 20.09.2012 г. при условията на чл.356, ал. 1, 

т. 1 от НПК, срещу С.И.М. за извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 от 

НК от м. март 2012 до 20.09.2012 г. заживял на съпружески начала с лице от 

женски пол, ненавършило 16 годишна възраст. На 20.09.2012 г. 

извършителят е привлечен като обвиняем, след съгласуване с 

наблюдаващия прокурор. С  постановление от 25.09.2012 г. е внесено 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл. 78а от НК. С решение от 

05.11.2012 г. на РС Елена, постановено по АНД № 338/2012 г. по описа на 

съда обвиняемият е признат за виновен в извършване на престъпление по 

чл. 191, ал. 1 от НК и е освободен от наказателна отговорност, като му е 

наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лв. 

Пр. пр. № 176/2012 г. по описа на РП - Елена, ДП № 82/2012 г. по 

описа на РУП –Елена. Наблюдаващ прокурор Боянка Михайлова. 

Производството е образувано на 23.04.2012 г., срещу НИ за извършено 

престъпление по чл. 143, ал. 1 от НК – чрез употреба на сила и заплашване 

принудил непълнолетната М.М.П. противно на волята си да заживее 

съпружески с него. Искано е и е разрешено удължаване на срока за 

разследване. След извършеното разследване с постановление от 10.10.2012 

г. извършителят М.К.М. е привлечен в качеството на обвиняем, след 

съгласуване с наблюдаващия прокурор /Постановлението за привличане е 

докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на 219, ал.1 от НПК, подписано  и с  

положен печат, дата и час/ за престъпление по чл. 191, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК. С постановление от 06.11.2012 г. е внесено предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по реда на чл. 78а от НК. С решение №138/05.12.2012 г. на РС - 

Елена, постановено по АНД № 409/2012 г. по описа на съда обвиняемият е 

признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 191, ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК и е освободен от наказателна отговорност, като му е 

наложено административно наказание – глоба в размер на 1 200 лв. 
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Пр. пр. № 4/2013 г. по описа на РП - Елена, БП № 273/2012 г. по описа 

на РУП - Елена, наблюдаващ прокурор Никола Пашов. Производството е 

образувано на 29.12.2012 г. при условията на чл.356, ал. 1, т. 1 от НПК, 

срещу Н.А.Т. за извършено престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК  - от 14.12 

2012 до 29.12.2012 г. не изпълнил заповед за защита от домашно насилие, 

като останал в жилище, от което е отстранен за срок от една година. На 

04.01.2013 г. извършителят е привлечен като обвиняем, след съгласуване с 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 08.01.2013 г. е внесено 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл. 78а от НК. С решение от 

04.03.2013 г. на РС Елена, постановено по АНД № 6/2013 г. по описа на 

съда обвиняемият е признат за виновен в извършване на престъпление по 

чл. 296, ал. 1 от НК и е освободен от наказателна отговорност, като му е 

наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лв. 

  

Книга за влезлите в сила присъди 

  

През 2011 г.  и 2012 г. в Районна прокуратура Елена няма 

несвоевременно изпратени от прокурора присъди за изпълнение на органите 

по изпълнението им, т.е. дейността на РП Елена в областта на изпълнение 

на наказанията се характеризира със срочност и бързина. Получените за 

изпълнение присъди се обработват в същия или най-късно на следващия ден 

от получаването им и се изпращат на съответните органи, които са 

компетентни да осъществят изпълнението им – началници на затвори, ОЗ 

„Охрана” Велико Търново, ОЗ „ИН” Сектор „Пробация”, ПП-КАТ и др., в 

зависимост от вида на наказанието. 

При извършена проверка на книгата за изпълнение на присъдите се 

установиха някои пропуски, като например: в графата „Кога и от кой съд 

или прокуратура е получена присъдата за привеждане в изпълнение , № и 

дата на писмото, с което е изпратена” не се вписва № и дата на писмото, с 

което е изпратена. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Спазва се разпоредбата на чл.9 от ЗСВ. Районният прокурор участва в 

разпределението на делата съгласно заповедта, определяща 

натовареността на всеки от прокурорите. 

2. В наблюдателните преписки се прилагат се кратките протоколи за 

избор на наблюдаващ прокурор на случайния принцип. 
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3. По принцип прокурорите в Районна прокуратура Елена се произнасят 

по преписките и досъдебните производства предимно в законните 

срокове, като забавяния  почти не се допускат. Съставят 

законосъобразни, процесуално издържани и мотивирани 

постановления. Исканията за удължаване срока на разследване 

съгласно чл. 234, ал. 3 и 4 от НПК се разрешават с постановления, 

правят се в срок, в повечето случаи предложенията на разследващите 

и исканията на наблюдаващите прокурори са добре мотивирани.  

4. Във всички постановления за прекратяване и спиране на досъдебното 

производство е посочено, че постановлението може да се обжалва в 7 

дневен срок. В повечето НП има приложени известия за доставяне на 

постановленията на страните /обратни разписки/, прикачени с телбод. 

В постановленията за отказ е  посочено, препис  да се изпрати на 

жалбоподателя и другите страни, ако има такива, например 

МКБППМН, РУП и др. Всички лица, отсъствието на които, е 

причината за спиране на производството са обявявани за издирване по 

съответния ред. 

5. Не във всички наблюдателни преписки е приложена справка за 

действията на прокурора при приключване на съдебното 

производство, както и копие от постановлението за привличане на 

обвиняем с подпис на наблюдаващия прокурор и печат на 

прокуратурата. 

6. Постановленията за привличане на обвиняем и вземане мярка за 

неотклонение се съгласуват по реда на чл. 219, ал. 1 от и се въвеждат 

в УИС в деня на съгласуването. Спазва се и Методически указания на 

Главния прокурор на РБ за необходими действия по чл. 226 НПК. 

7. При образуване на производства по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК в 

бланката на МВР правилно се изписва законовия текст и се описва 

конкретното действие по разследването. 

8. През 2012 г. няма постановени оправдателни присъди / 0.00%/, докато 

през 2011 г. процентът на оправдателните присъди е 4.20  /постановени 

2 броя оправдателни присъди - данните са от годишните доклади за 2011 и 2012 

г. на РП – Елена/. Това процентно съотношение спрямо внесените 

обвинителни актове дава основание да се приеме, че наблюдаващите 

прокурори прецизно и професионално преценяват събраните 

доказателства при подготовката на обвинението. Част от върнатите от 

съда дела са за допуснати процесуални нарушения от разследващия 

орган, които прокурорът не е забелязал и отстранил, друга част от тях 

са за допуснати технически грешки от разследващите органи и 
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прокурора, процентното им съотношение с общо внесените 

прокурорски актове е минимално. 

9. В РП - Елена е създадена добра организация за явяването в съдебни 

заседания на прокурора, наблюдавал ДП и внесъл съответния 

прокурорски акт, няма случаи на отложени дела, поради неявяване на 

прокурор. 

10.  Най – голям дял от разследваните престъпления от Районна 

прокуратура Елена са тези против собствеността, общоопасните 

престъпления и против личността. 

11.  Като цяло натовареността на РП - Елена е около средната за страната 

/данните са от доклад на АП – В.Търново/, но следва да се има предвид, че по-

голямата част от образуваните досъдебни производства не се 

отличават с фактическа и правна сложност. 

12.  Условията за работа са добри,  има обособено помещение за склад на 

ВД съгласно изискванията на ПОДАПРБ. 

13.  Не се води отделна книга по чл. 103 от ПОДАПРБ, съгласно която, 

когато веществените доказателства се предават на експертиза, или се 

предоставят на друга институция се съставя протокол, съдържанието 

на който е подробно описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в 

отделна книга за съхранение на протоколите.   

14.  В книгата за изпълнение на присъдите в графата „Кога и от кой съд 

или прокуратура е получена присъдата за привеждане в изпълнение, 

№ и дата на писмото, с което е изпратена” не се вписва номера и 

датата на писмото, с което е изпратена. 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Административният ръководител да създаде необходимата 

организация в графата „Кога и от кой съд или прокуратура е получена 

присъдата за привеждане в изпълнение, № и дата на писмото, с което е 

изпратена” в книгата за изпълнение на присъдите да се вписва номера и 

датата на писмото, с което е изпратена присъдата. 

2.  Да съобрази воденето на книгата за веществени доказателства с 

Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ДВ бр.106/10.12.2013г./ 

    

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

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

 

 1. Заповед № ПП-01-111/01.11.2013 г. за извършване на планова 

проверка, връчена на проверявания орган;  

 2.   Справки  по 4 броя за 2011 и 2012 г.;   

 3. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура Елена през 

2011 и 2012 г.;   

 4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, заповеди 

за съхраняване на веществени доказателства и копия от протоколи на 

комисия за ВД, копия от актове на прокурори – постановления за 

прекратяване, споразумения, преписки по изпълнение на присъди, откази от 

образуване на ДП и др. 

   

Настоящият акт на електронен носител, без приложенията, да се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура  гр. Елена 

– г-жа Красимира Христова за сведение, изпълнение на препоръките и 

запознаване на прокурорите от РП  гр. Елена с акта /и на хартиен носител/. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Велико Търново г-н Емил Денев, за сведение.  

3. Административния ръководител на Великотърновска апелативна 

прокуратура 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. 

 

 

            ИНСПЕКТОР: 

14.12.2013г.               /Моника Малинова/ 


