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Основание на проверката – чл. 54 ЗСВ, Годишната програма на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2014 г. и Заповед № ПП-

01-20/10.03.2014 г.  на Главния инспектор на ИВСС. 

 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-20/10.03.2014 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти – Иван Тенчев и Соня Стайкова. 

 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика. 

 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2012 г. и 2013 г. на Окръжна прокуратура – 

Търговище; изискване и предоставяне от Окръжна прокуратура на справки, 

относно: организацията на административната дейност на прокуратурата 

/справка №1/, организацията на образуването и движението на преписките 

/справка № 2/, организацията на образуването и движението на досъдебните, 

бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията на съдебния 

надзор /справка № 4/, справка относно дейността ОСлО в ОП – Търговище. 

Справките включват данни за 2012 г. и 2013 г. и отразяват индивидуалната 

натовареност на прокурорите и следователите за същия период.  

 

 

Актът с резултатите от проверката се състои от две части: 

 

1. Част  първа  – Проверка на Окръжна прокуратура Търговище 

2. Част втора – Проверка на ОСлО към Окръжна прокуратура 

Търговище. 
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ЧАСТ ПЪРВА 

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ТЪРГОВИЩЕ 

 

 
  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  

1.1. Прокурори: 

 

 Утвърденото длъжностно и щатно разписание на ОП - Търговище 

за 2012 и 2013 г. включва  5 щатни бройки, от които:  

Административен ръководител - Окръжен прокурор – 1 щ.бр.; 

Зам.Административен ръководител – Заместник окръжен прокурор – 2 

щ.бр.  

Прокурор – 2 щ.бр.  

След 01.06.2012 г. са били заети всички щатни бройки  „прокурор”. 

 

 През 2012 г. са работили 4 прокурори и 1 командирован от РП -

Търговище, които представляват фактически заетата щатна численост: 

1. Драгомир Пенчев Сяров – Административен ръководител – 

Окръжен прокурор; 

2. Анастас Иванов Моллов – Заместник административен 

ръководител – заместник окръжен прокурор; 

3. Николай Пейчев Казаков – Заместник административен 

ръководител – заместник окръжен прокурор; 

4. Дилянка Константинова Стоянова – Прокурор 

5. Васил Ангелов Василев – Прокурор (командирован от РП -

Търговище до 01.06.2012г., след което заема длъжността след 

проведен конкурс) 

 

 През 2012 г. няма прокурори, които да са  отсъствали за повече от един 

месец. 
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Незаети щатни бройки за прокурори: В ОП - Търговище до 

01.06.2012г. има 1 щатна незаета бройка за прокурор в ОП, като в този период 

е командирован прокурор от РП-Търговище да изпълнява функции на 

прокурор в ОП-Търговище, до заемане на длъжността чрез конкурс. 

 

 През 2013 г. са работили 5 прокурора: 

 1. Драгомир Пенчев Сяров – Административен ръководител – 

Окръжен прокурор; 

 2. Анастас Иванов Моллов  –  Заместник административен   

ръководител – заместник окръжен прокурор; 

 3. Николай Пейчев Казаков – Заместник административен 

ръководител – заместник окръжен прокурор; 

  4.  Дилянка Константинова Стоянова – Прокурор 

  5.  Васил Ангелов Василев – Прокурор 

 

 През 2013 г. няма прокурори, които да са  отсъствали за повече от един 

месец.  

 В ОП - Търговище няма незаети щатни бройки за прокурори. 

 

1.2. Администрация:1 

 

 Общият брой съдебни служители в ОП - Търговище през 2012 г. е 22 

щатни бройки – всички заети: 

 

1. Съдебен администратор – 1 бр.; 

2. Гл.счетоводител – 1 бр.; 

3. Ръководител сектор „БСД” – 1 бр.; 

4. Началник служба – 1 бр.; 

5. Административен секретар – 1 бр.; 

6. Системен администратор – 2 бр., от които 1 в ОСлО; 

7. Прокурорски помощник – 1 бр.; 

8. Главен специалист „КИ” – 1 бр.; 

9. Младши специалист – касиер – 1 бр.; 

10.  Съдебен секретар – 4 бр., от които 1 в ОСлО; 

11.  Съдебен деловодител – 3 бр., от които 1 в ОСлО; 

12.  Домакин – 1 бр.; 

13.  Шофьор – 2 бр., от които 1 в ОСлО; 

                                           
1 В справка № 1 за 2012 и 2013 г. броят на съдебните служители и даден общо с ОСлО, докато по 

отношение на магистратите е само за прокурорите. Щатната численост на следователите ще се отрази 

във втората част на Акта. 
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14.  Призовкар – 2 бр., от които 1 в ОСлО; 

 

Утвърденото длъжностно щатно разписание на съдебните 

служители в ОП - Търговище към 01.01.2013г., включително и в ОСлО, 

включва общо заети - 21 съдебни служители, а след 21.05.2013г. - 20 заети 

съдебни служители:  

 

1. Съдебен администратор – 1 бр.; 

2. Гл.счетоводител – 1 бр.; 

3. Ръководител сектор „БСД” – 1 бр.; 

4. Началник служба – 1 бр.; 

5. Административен секретар – 1 бр.; 

6. Системен администратор – 2 бр., от които 1 в ОСлО; 

7. Прокурорски помощник – 1 бр.; 

8. Главен специалист „КИ” – 1 бр.; 

9. Младши специалист – касиер – 1 бр.; 

10.  Съдебен секретар – 4 бр., от които 1 в ОСлО; 

11.  Съдебен деловодител – 3 бр., от които 1 в ОСлО; 

12.  Домакин – 1 бр.; 

13.  Шофьор – 2 бр., от които 1 в ОСлО; 

14.  Призовкар – 2 бр., от които 1 в ОСлО; 

 

Към 31.12.2013 г. – 2 бр. незает щат за съдебни служители: 

1. Ръководител сектор „БСД” – 1 бр.; 

2. Началник служба – 1 бр. 

 

Окръжна прокуратура – Търговище се помещава на третия етаж в 

Съдебната палата на гр.Търговище – ул.”Славейков” № 49. Сградата е 

собственост на Министерството на правосъдието /Акт за държавна 

собственост № 2305/09.07.2011 г./. 

Прокурорите разполагат с пет кабинета и работят самостоятелно, а в 

седем кабинета се помещават съдебните служители.  

Кабинетите са в добро материално и техническо състояние, обзаведени 

са с необходимите офис оборудване и техника.  

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

В представената справка № 1 по организацията на административната 

дейност на ОП – Търговище за 2012 г. и за 2013 г. са описани водените на 
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основание ПАДАПРБ и по указания на ВКП на хартиен и на електронен 

носител книги.2  

 

Проверени бяха: 

 

Входящ дневник: 

Първи том: Води се от 2011 г. до края на 2012 г. Не е прономерован и 

прошнурован, без подпис на административния секретар и печат на 

прокуратурата. Установи се наличието на подлепващи допълнителни 

листчета. Проследява се  движението на преписките и делата.  

Календарните 2011 г. и 2012 г. не са приключени по надлежния ред. 

Има възможност за дописване. 

Следващ том: Води се от началото на 2013 г. и в момента. 

Прономерован и прошнурован. Подписан от съдебен деловодител, има печат 

на прокуратура. Не е приключена по надлежния ред. 

По двата  тома  от входящия дневник не са извършвани проверки. 

 

Описни книги по дознания: 

Том 1: Води се от 2010 г. ди края на 2012 г. Прономерована и 

прошнурована от съдебен секретар с печат на прокуратурата. Съдържа 278 

листа. Календарните години не са приключвани по надлежния ред, няма 

данни за проверки. 

Том 2: Води се от 2013 г. и до момента. Прономерована и 

прошнурована. Съдържа 193 листа. Календарните години не са приключвани 

по надлежния ред, няма данни за проверки. 

 

Описна книга за следствени дела: 

Води се от 2006 г. Съдържа 191 листа. Прономерована и 

прошнурована. Подписана /не е ясно от кого/, поставен е печат на ОП – 

Търговище. Няма данни за проверки и няма приключване на календарните 

години по правилата. 

 

Книга за веществените доказателства: 

Води се от 1982 г. по образец. Прошнурована и прономерована. 

Книгата е в изключително лошо състояние, следва да се подмени. Няма 

данни за извършвани проверки. Изобилства от подлепващи листчета. Не е 

приключвана по надлежния ред. В отделна папка са приложени протоколите 

за периода 2005 – 2014 г.  за приемане-предаване на веществените 

                                           
2 За всяка календарна година описът обхваща около шест страници. 
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доказателства, както и протоколите за унищожаване на същите. Приемно-

предавателните протоколи съдържат подписи и имената на длъжностните 

лица, предали и приели веществените доказателства. 

 

Присъдна книга: 

Води се от 1997 г. и до момента.  

Прономеравана и прошнурована, съдържа 245 листа.С положен печат 

на прокуратурата. Положен е подпис, като не ясно чий е. Календарните 

години не са приключвани по установения ред. Книгата за изпълнение на 

наказанията е проверявана, като има отразявания на: 02.12.2013 г., 

01.11.2013 г., 01.10.2013 г., 02.09.2013 г., 05.08.2013 г. 01.07.2013 г. 

20.05.2013 г. , 07.05.2013 г., 02.04.2013 г. и т.н. Всички проверки са от 

административния ръководител окръжен прокурор Сяров, без 

констатации на нарушения по книгата.   

От отразените по книгата данни следва, че наказанията се изпълняват в 

срок. Може да се проследи датата на изпращане, уведомлението за започване 

изтърпяването на наказанието. 

 

Книгите, регистрите и дневниците в ОП - Търговище се водят 

редовно и прегледно. Като цяло отговарят на изискванията, както на 

ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а също и на съответните 

указания на Върховна касационна  прокуратура. Не се констатират случаи 

на непълни  отбелязвания.  

Книгата за веществените доказателства е в изключително лошо 

състояние и следва да се подмени. 

Водените в ОП – Търговище книги не се приключват по надлежния 

ред: с отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване. 

Липсват данни за проверки по книгите, с изключение на книгата за 

изпълнение на наказанията. 

Конкретни обстоятелства, свързани с отбелязванията по определени 

преписки, са отразени в частта на Акта, касаеща проверката на 

преписките и делата. 

 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

 В ОП – Търговище магистратите и съдебните служители имат достъп 

до правните и справочни системи на АПИС и Сиела.  

       В ОП - Търговище се въвеждат данни: 

 за движението на преписките и делата в Унифицирана 
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информационна система (УИС) на ПРБ, съгласно Заповед № ЛС-

3051/18.07.2007г. на Заместника на главния прокурор при ВКП Валери 

Първанов, считано от 01.09.2007г.  

 за всяко наказателно производство, образувано от прокурора в 

Единната информационна система за противодействие на престъпността 

(ЕИСПП), съгласно Заповед № ЛС-3020/16.07.2007г. на Заместника на 

главния прокурор при ВКП Валери Първанов, считано от 17.09.2007г.  

 за всички досъдебни производства, по които са искани и 

използвани специални разузнавателни средства в „Електронен регистър на  

специалните разузнавателни средства, използвани в досъдебното 

производство”, съгласно Заповед № 648/01.03.2012г. на Главния прокурор на 

РБ, считано от 01.03.2012г. 

 

Организация  на   дейността   по   водене   на   статистиката 

съгласно указанията на ВКП 

 

Съгласно Справка № 1, в ОП Търговище се съблюдават следните 

принципи при организация на статистическата дейност: законосъобразност, 

обективност, коректност и пълнота, срочност и актуалност. Данните се 

попълват съобразно разработеното и утвърдено упътване с разясняване на 

всеки критерий, показатели и термини. За коректното отчитане на данните са 

разработени технически решения - контролни механизми.  

Информацията обхваща цялостната дейност на прокуратурата - по 

всички видове надзори и за отделни категории престъпления със значим 

обществен интерес. Отчетността е структурирана в определени срокове - 

месечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни. Информацията 

се събира, систематизира, обобщава, съхранява, обработва и предоставя на 

АП - Варна. Въз основа на обобщената информация се изготвят справки, 

анализи и доклади. Отчетността на ОП - Търговище се осъществява чрез 

единни и унифицирани електронни таблици и обмен. 

 

Аналитичната дейност   

 

С Указание № И- 301/2007г., изменено и допълнено с Указание № И-

283/2008г. на Главния прокурор, е указано изготвяне на анализ по основните 

направления в дейността на прокуратурата през първо шестмесечие, както и 

годишен отчетен доклад за дейността през годината, в които се обобщават 

данните за прокуратурите в целия окръг. 

В ОП – Търговище се изготвят годишни, шестмесечни, тримесечни и 

месечни отчети, периодични статистически таблици и справки по указание 
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на по-горестоящите прокуратури, както и информация по конкретни 

въпроси.  

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

В ОП - Търговище, веществените доказателства се предават от 

разследващите органи с надлежно оформени опис, към всяко конкретно 

досъдебно производство. Същите се завеждат в книга за веществените 

доказателства от определеното длъжностно лице. При внасяне на 

досъдебното производство в съда, същите се предават с веществената книга, 

като се полага подпис и печат от деловодството на съда. 

 Със заповед № 60/10.03.2011г. на Административния ръководител 

окръжен прокурор е определена комисия, във връзка с унищожаване на 

веществените доказателства.  

Конкретните констатации от проверката на книгата за 

веществените доказателства са описани по-горе в т.2 от настоящия Акт. 

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

В изпълнение на Заповед № 36 от 09.01.2012г. на Главен прокурор на 

Република България със своя Заповед № 8 от 10.01.2012 год., която е в сила 

и в момента, окръжният прокурор е коригирал организацията за 

разпределение на делата и преписките на принципа на случайния подбор чрез 

електронно разпределение.  

Обособени са 14 групи преписки и за всеки прокурор е определен 

процент за участие в разпределението на преписките. 

Определени са служителите, които да работят с програмата за случайно 

разпределение на преписки и дела „Law choice”. 

Към всички преписки има приложени протоколи за разпределение от 

програмата „Law choice”, съобразно указанието на ВКП, дадено с писмо изх. 

№ 6971/03.12.2009 год. на Валери Първанов – заместник главен прокурор. 
  

 Съгласно тази Заповед на Административен ръководител - Окръжен 

прокурор гр. Търговище, преписките и делата, считано от 10.11.2010 г. се 

разпределят чрез програмния продукт в изброените по-долу групи; 

определени са прокурорите, между които ще се разпределят преписките в 

различните групи и процентът натовареност в различните групи, както 

следва: 

 

 І група: Тъжби и жалби от граждани и извършени проверки по тях от 
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МВР и други органи 

 Драгомир Сяров - 50%,  

 Николай Казаков - 100%,  

 Анастас Моллов - 100%,  

 Дилянка Стоянова - 50%  

 Васил Ангелов - 100%; 

 

         ІІ група:  РА и уведомления от ТД на НАП и АДФИ 

 Драгомир Сяров - 100%,  

 Николай Казаков - 100%,  

 Анастас Моллов - 100%,  

 Дилянка Стоянова - 100%  

 Васил Ангелов - 100%; 

 

         ІІІ група: Преписки и ДП получени по компетентност и искания от 

РП за удължаване срока на разследване на осн.чл.234 от НПК по ДП 

 Драгомир Сяров - 100%,  

 Николай Казаков - 100%,  

 Анастас Моллов - 100%,  

 Дилянка Стоянова - 100%  

 Васил Ангелов - 100%; 

 

         ІV група: Уведомления за започнати ДП от разследващ полицай или 

следовател 

 Драгомир Сяров - 100%,  

 Николай Казаков - 100%,  

 Анастас Моллов - 100%,  

 Дилянка Стоянова - 100%  

 Васил Ангелов - 100%; 

 

          V група: Жалби срещу постановления на долу стоящи прокуратури 

 Драгомир Сяров - 50%,  

 Николай Казаков - 100%,  

 Анастас Моллов - 100%,  

 Дилянка Стоянова - 50%  

 Васил Ангелов - 100%; 

 

         VІ група: Съдебни заседания за деня – ЧНД, ВЧНД, Гр.Д, ВГр.Д 

 Драгомир Сяров - 100%,  

 Николай Казаков - 100%,  
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 Анастас Моллов - 100%,  

 Дилянка Стоянова - 100%  

 Васил Ангелов - 100%; 

 

         VІІ група: Съдебни заседания за деня - АХД, КНАХД 

 Дилянка Стоянова - 100% в качеството й на ръководител на 

административен отдел, или заместващият я прокурор по време на ползване 

на годишния отпуск; 

 

       VІІІ група: Съдебни заседания за деня – НОХД 

 Наблюдаващият прокурор - 100% натовареност или заместващият го 

прокурор по време на ползване на годишния отпуск. 

 

        ІХ група: Съдебни заседания за деня - ВНОХД, ВНАХД 

 Драгомир Сяров - 100%,  

 Николай Казаков - 100%,  

 Анастас Моллов - 100%,  

 Васил Ангелов - 100%; 

 

         Х група: Преписки от компетентност на административния 

ръководител – изпълнения на наказания, искания за удължаване срока на 

разследване на осн.чл.234 от НПК по ДП на ТОП, молби за възобновяване по 

НПК и ЗАНН 

 Драгомир Сяров - 100%, или заместващият го зам.окръжен прокурор по 

време на ползване на годишния отпуск; 

 

         ХІ група:  Организационно - контролни преписки по НДП 

 Заместник окръжен прокурор Анастас Моллов - 100% натовареност или 

заместващият го прокурор по време на ползване на годишния отпуск 

 

         ХІІ група:  Организационно - контролни преписки по НСН 

 Заместник окръжен прокурор Николай Казаков - 100% натовареност 

или заместващият го прокурор по време на ползване на годишния отпуск 

  

         ХІІІ група: Организационно - контролни преписки по ГСН и НЗЗОИПГ 

 Прокурор Стоянова - 100% натовареност или заместващият я прокурор 

по време на ползване на годишния отпуск 

 

         ХІV група: Преписки по реда на чл.83а - чл.83е от ЗАНН 

 Драгомир Сяров - 100%,  
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 Николай Казаков - 100%,  

 Анастас Моллов - 100%,  

 Дилянка Стоянова - 100%  

 Васил Ангелов - 100%; 

 

Анализът на гореизложеното показва, че в ОП-Търговище е спазена т. 

7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор на Република България, а 

именно административният ръководител да се включи в разпределението на 

преписките, пряко свързани с прокурорската дейност по същество, с 

процент  натовареност, който следва да бъде не по-малко от 50% от 

натовареността на останалите прокурори в съответните групи.  

 

 Със своя Заповед № 161/11.06.2012 г. Драгомир Сяров  – 

Административен ръководител - Окръжен прокурор при ОП – Търговище, 

съгласно Заповед № ЛС - 323/10.02.2012г. на Главен прокурор на РБ и във 

връзка с оптимизиране дейността на прокуратурата, е утвърдил следната 

структура на Окръжна прокуратура - Търговище по надзори, както 

следва: 

 

 1. Надзор „Административно-организационна дейност на ОП - 

Търговище”  -  Драгомир Сяров - Административен ръководител - окръжен 

прокурор 

 2. Надзор „Досъдебно производство”  -  Анастас Моллов – Заместник 

окръжен прокурор 

 3. Надзор „Наказателно - съдебен” - Николай Казаков – Заместник 

окръжен прокурор 

 4. Надзор „Гражданско - съдебен” - Диляна Стоянова - прокурор 

 5. Надзор „Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки” 

- Васил Ангелов - прокурор 

 6. Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на 

гражданите - Диляна Стоянова - прокурор  

  7. Мила Стайкова – Заместник районен прокурор при РП - Търговище - 

е определена - за контактна точка за съдебен район ОП - Търговище към 

Отдел „Международно правно сътрудничество” 

 8. Надзор „Противодействие на корупционните престъпления” - 

Анастас Моллов – Заместник окръжен прокурор 

 9. Надзор „Противодействие на престъпленията против 

интелектуалната собственост и компютърни престъпления” - Васил 

Ангелов - прокурор  

 10. Надзор „Противодействие на престъпленията против данъчните 
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престъпления, против митническия и акцизния режим, и паричната и 

кредитната система на Република България” - Анастас Моллов – Заместник 

окръжен прокурор и Николай Казаков – Заместник окръжен прокурор  

 11. Надзор „Противодействие на престъпленията против човешките 

права и обществените престъпления” - Анастас Моллов – Заместник 

окръжен прокурор 

 12. Надзор „Престъпления извършени от непълнолетни и на 

посегателства срещу малолетни и непълнолетни” - Диляна Стоянова - 

прокурор 

 13. Диляна Стоянова - прокурор в ОП - Търговище е определена - за 

контактна точка при осъществяване на взаимодействието между органите 

за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на 

МВР, на МФ, прокуратурата и следствието, съгласно чл.1 от Инструкцията на 

взаимодействието между органите за установяване на имущество, придобито 

от престъпна дейност, органите на МВР, на МФ, прокуратурата и 

следствието. 

 

5. Наложени наказания от административния ръководител 

    

През проверявания период в ОП – Търговище няма наложени наказания 

от административния ръководител, не са правени предложения за поощрения 

по чл. 304, ал.1 ЗВС, не са отправени предложения за налагане  на 

дисциплинарни наказания по чл. 312, ал.1, т.1 и 2 ЗВС. 

 

6. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт.3 

 

В Справките №1  за 2012 и 2013 г., представени от ОП – Търговище, не 

се посочва дейност по чл. 142, ал. 2 от ЗСВ. Не се отчитат извършени 

проверки нито по инициатива на административния ръководител, нито от 

други органи на съдебната власт. 

В отчетните доклади на ОП – Търговище и за двете години от 

проверявания период се сочи, че „са извършени планови ревизии и проверки 

по НСН на районните прокуратури”, без да се сочат конкретни резултати. 

През 2013 г. е извършена проверка по сигнал до ВСС с изх. № 94-00-

902/2013г. (Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”) от 

Евлоги Русев Недев, съдържащ претенции за нарушаване на етични правила 

                                           
3 По информация от Справка № 1, представена от ОП-Търговище 
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от страна на прокурор Владимирова от РП - Омуртаг по смисъла на т.т.4.1; 

4.2; 5.3 и 5.5 от Правилата за етично поведение на българските магистрати. 

 

Информация относно контролната дейност по отношение на 

прокуратурите от региона на ОП – Търговище, осъществявана на основание 

чл. 142, ал. 2 от ЗСВ и в съответствие с Методическите указания за контрол, 

утвърдени със Заповед № 1692/26.05.2012 г. на ГП, се съдържа в отчетния 

доклад на прокуратурата за 2013 г.: Общо в териториалните прокуратури 

са извършени две комплексни ревизии, съгласно плана на ОП – Търговище за 

2013 г. и в съответствие със Заповед № 377/2013 г. на Окръжния прокурор. В 

двете ревизии на РП – Попово и РП - Омуртаг, съгласно утвърденият план са 

участвали всички прокурори от ОП – Търговище по  съответните надзори. 

ОП-Търговище констатира, че  не са установени съществени нарушения. За 

констатираните пропуски и неточности са дадени препоръки, както към 

административните ръководители на проверяваните прокуратури, така и 

конкретно към прокурорите  по съответните надзори. Няма образувани 

дисциплинарни производства и няма наложени наказания на прокурори и 

следователи. 

 

На проверяващия екип бе предоставен Доклад от комплексната 

ревизия, осъществена от АП – Варна на ОП – Търговище за периода 

01.01.2011 г. – 30.04.2012 г. До края на 2013 г. не е извършвана друга 

комплексна ревизия на ОП - Търговище. АП – Варна констатира, че 

„пределно лаконични са констатациите, отразени в Обобщен доклад за 

извършена комплексна ревизия от Окръжна прокуратура – гр. Търговище на 

трите РП в района – РП – Търговище, Попово и Омуртаг”. „ОП има 

основания по-активно да контролира работата на РП и да им дава указания, 

свързани с осъществяване на непосредствената им дейност по решаването на 

преписките и делата.” 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2012 г. е бил 455, от които 

392 новообразувани.  През  2013 г. броят на наблюдаваните е бил 463, от 

които 413 новообразувани. 

През 2012 г. са решени  379 от новообразуваните преписки и 63 – от 

минал период, т.е . общо решени са 442 преписки, а през 2013 г.– 448.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2012 г. 

възлизат на 48 отказа /10.8% от решените/, а през 2013 г. – 55 /12,3%/. 
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Образувани досъдебни производства през 2012 г. са 90, а през 2013 г. 

– 47. 

Изпратените по компетентност преписки през 2012 г. са 96,  а през 

2013 г. – 118. 

Прекратени преписки  през 2012 г. с резолюция, на основание 

Инструкция И - 89/2011 г. /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г./ - 6 бр., 

а през 2013 г. – 3 бр. 

 

Констатира се увеличаване на относителния дял на отказите за 

образуване на наказателно производство през втората година от 

проверявания период – от 10.8% – на 12.3%. В същото време почти два 

пъти намалява броят на образуваните досъдебни производства. 

 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2012 г. са  9 /18.7% от всички откази/, а през 2013 г. – 11 /20%/. През 2012 г. 

са потвърдени 8 бр. постановления на ОП за отказ от образуване на 

досъдебно производство, а през 2013 г. са потвърдени 10 постановления. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. №276/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Диляна 

Стоянова. Преписката е изпратена по компетентност на 05.04.2013 г. от СГП 

в ОП – Търговище. С протокол от 08.04.2013 г. за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Сяров. С постановление от 

11.04.2013 г. е изготвен самоотвод до АП – Варна. С постановление на АП – 

Варна, получено на 18.04.2013 г., прокурорът е отведен, като с протокол от 

същата дата е определена прокурор Стоянова. С постановление от 25.04.2013 

г. е отказано образуване на наказателно производство и преписката е 

изпратена в РП – Търговище, като е указано препис от постановлението да се 

изпрати на страната и  че същото подлежи на обжалване пред АП – Варна. С 

постановление на АП – Варна от 04.06.2013 г. е потвърдено постановлението 

на ОП – Търговище. С постановление на ВКП от 12.11.2013 г. е потвърдено 

постановлението на АП – Варна от 04.06.2013 г. По преписката са приложени 

данни за изпращане на отказа на пострадалата страна. 

 

Пр. пр. № 342/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор 

Моллов. Преписката е образувана по жалба, постъпила в ОП – Търговище на 

30.04.2013 г. С протокол от 07.05.2013 г. е разпределена на прокурор  

Моллов. С писмо преписката е изпратена за проверка със срок от 20 дни до 
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РУП – Омуртаг. На 06.06.2013 г. преписката е върната по компетентност в 

ОП – Търговище. С постановление от 11.06.2013 г. е отказано образуване на 

наказателно производство и преписката е изпратена в РП – Омуртаг по 

компетентност и указано да се изпрати препис на страната и че подлежи на 

обжалване пред АП – Варна. Приложени са данни за изпращането.  

 

Пр. пр. №421/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор 

Драгомир Сяров. Преписката е образувана по писмо от АДФИ на 03.05.2012 

г. С протокол от 08.05.2013 г. за случайно разпределение за наблюдаващ 

прокурор е определен прокурор Сяров. Преписката е изпратена по 

компетентност на 31.07.2012 г. в ОП – Търговище от ОДМВР – Търговище 

след извършена проверка. С постановление от 10.10.2012 г. е отказано 

образуване на наказателно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 от 

НПК, като е указано препис от постановлението да се изпрати на АДФИ и  че 

същото подлежи на обжалване пред АП – Варна. С постановление на АП – 

Варна от 25.02.2013 г. е потвърдено постановлението на ОП – Търговище.  

 

Пр. пр. № 364/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор 

Диляна Стоянова. Преписката е образувана по повод писмо на ГДБОП – 

МВР – София до ОП – Търговище от 13.05.2013 г.  С протокол от 14.05.2013 

г. за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е определен прокурор 

Стоянова. С постановление от 28.05.2013 г. е отказано образуване на 

наказателно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК, като е 

указано преписката да се изпрати по компетентност на РП – Търговище, 

препис от постановлението да се изпрати на заинтересованата страна и  че 

същото подлежи на обжалване пред АП – Варна.  

 

Пр. пр. № 624/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор 

Казаков. Преписката е получена в ОП – Търговище на 30.08.2013 г. от 

ОДМВР – Търговище с извършена проверка – на разпореждане. Приложен е  

протокол за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор от 02.09.2013 

г. На 09.09.2013 г. преписката е върната в ОДМВР, сектор „ПИП” – за 

допълнителна проверка със срок 10 дни. На 07.10.2013 г. в ОП – Търговище е 

получена извършената проверка. На 15.10.2013 г. преписката е върната за 

допълнителна проверка със срок 20 дни. Обратното изпращане на 

преписката на разследващия орган е осъществено с писма, а не с 

постановления. С писмо от 08.11.2013 г. наблюдаващият прокурор е изискал 

сведения за резултатите от проверката по преписка. Същата е изпратена на 

разпореждане на 13.11.2013 г. в ОП – Търговище. С постановление от 

18.11.2013 г. е отказано образуване на наказателно производство на 
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основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК, като е указано преписката да се изпрати 

на страните, за което има данни за изпращането. Не е указана възможността 

за обжалване. На 27.11.2013 г. в ОП – Търговище е изпратено копие от писмо 

на ВКП до прокуратурата за извършване на  служебна проверка от АП – 

Варна. Преписката е изпратена на АП – Варна на 02.12.2013 г. С 

постановление на АП – Варна от 05.12.2013 г. е потвърдено постановлението 

на ОП - Търговище. 

 

Пр. пр. № 202/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Васил 

Ангелов. Преписката е получена в ОП – Търговище на 12.03.2012 г. От 

същата дата е и приложеният към преписката протокол за случайно 

разпределение за наблюдаващ прокурор.  На 13.03.2012 г преписката е 

изпратена с писмо на основание чл. 9 от ИППП за проверка до ОДМВР – 

като срок не е указан. На 23.04.2012 г. преписката е постъпила от ОДМВР в 

ОП – Търговище с извършена проверка. С постановление от  06.06.2012 г. е 

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

т.3 от НПК, като е указано, че същото подлежи на обжалване пред АП – 

Варна в 7-дневен срок, което е в противоречие с НПК. Указано е препис да 

се изпрати на страните, за което има данни. С постановление на АП – Варна 

от 28.06.2012 г. е потвърдено постановлението на ОП – Търговище.   

 

Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство,  могат да се изведат следните изводи: 

Констатира се, че при първоначално постъпване на преписката в 

ОП – Търговище върху нея се поставя печат с входящ номер, група от Law 

choice, дата, наблюдаващ прокурор, дата на доклад на административния 

ръководител и име на разпределящия прокурор след случайния избор. При 

следващи постъпвания на преписката в ОП – Търговище се поставя печат  

„към вх. № и дата на получаване”.  

Назначаването на проверки по преписки през проверявания период се е 

извършвало съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра 

на вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки, 

отменена с Инструкция № И-208/11.02.2014 г.   

Преписките се изпращат за проверка с писмо /а не с постановление/, в 

съответствие с действащата през проверявания период ИППП. След 

отмяната й /с Инструкция № И-208/11.02.2014 г./ произнасянията на 

прокурорите от ОП - Търговище по възлагането на проверка продължава да 

се извършва с писма.  
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В някои от постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство, е посочен 7-дневен срок за обжалване, което е в разрез с чл. 

200 от НПК, а именно „постановленията на прокурора, които не подлежат 

на съдебен контрол, се обжалват пред прокурор от по-горестоящата 

прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване”.  

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във входящия 

дневник, с много малко изключения. 

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на АП – Варна по 

компетентност.  

 

 Инстанционни преписки 

 

 Общият брой на инстанционните решения на Апелативна 

прокуратура – гр. Варна по преписки на Окръжна прокуратура, които са 

приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство за 2012 г. възлиза на 8, като всички са потвърдени. През 2013 г. 

броят на инстанционните решения възлиза на 11. От тях отменено е само 1 

постановление, а потвърдени  - 10.  

 

Инстанционните решения на Апелативна прокуратура по преписки 

на Окръжна прокуратура, които са приключили с  резолюции по чл. 4 и 

чл. 5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г.: през 2012 г. не се отчитат такива 

решения, а през 2013 г. е постановено 1 решение, с което е потвърдена 

резолюцията на ОП – Търговище.      

         

 Инстанционните  решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на районните  прокуратури, които са приключили с постановление за 

отказ от образуване на досъдебно производство за 2012 г. са  общо  49, 

като от тях отменени са 16, а потвърдени са 33 постановления. За 2013 г. 

инстанционните решения на ОП – Търговище по повод постановления за 

отказ възлизат на 64 бр., от които отменени са 19 постановления, а 

потвърдени са 45. 

           

Инстанционните  решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на районни прокуратури, които са приключили с  резолюции по чл.4 и 

чл.5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г. са общо 8 за 2012 г. , от които 7 

резолюции са потвърдени, а за 2013 г. инстанционните решения от този тип 

са 6 бр, от които отменени са 4 бр. резолюции на РП. 
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Нерешени инстанционни преписки в едномесечен срок  няма. 

В края на 2013 г.не се отчитат останали нерешени преписки, които 

да са образувани преди 31.12.2012 г.  

 

На случаен принцип бяха проверени следните инстанционни 

преписки на ОП Търговище: 

 

Пр. пр. №  59/2013 г. на ОП – Търговище. Прокурор Васил Ангелов. 

Преписката е постъпила в ОП – Търговище от РП – Търговище на 18.01.2013 

г. С протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата е определен 

Ангелов. В постановлението от 08.02.2013 г. за отмяна на 

постановлението на РП – Търговище за отказ от образуване на досъдебно 

производство е отразен както входящият номер по описа на ОП – 

Търговище, така и входящият номер на ревизираната прокуратура. В 

диспозитива е указано да бъдат изпълнени указанията, дадени в 

обстоятелствената част. В наблюдателните материали по преписката е 

приложено копие от ревизирания акт на РП – Търговище. 

 

Пр. пр. №  478/2013 г. на ОП – Търговище. Прокурор Васил Ангелов. 

Жалбата е постъпила на 26.06.2013 г. като протоколът за избор на 

наблюдаващ прокурор е от същата дата. Преписката е постъпила в ОП – 

Търговище от РП – Търговище на 01.07.2013 г. В постановлението от 

26.07.2013 г. за отмяна на постановлението на РП – Търговище за отказ от 

образуване на досъдебно производство е отразен както входящият номер по 

описа на ОП – Търговище, така и входящият номер на ревизираната 

прокуратура. В диспозитива е указано да бъдат изпълнени указанията, 

дадени в обстоятелствената част. В наблюдателните материали по 

преписката е приложено копие от ревизирания акт на РП – Търговище. 

 

Пр. пр. №  97/2013 г. на ОП – Търговище. Прокурор Васил Ангелов. 

Преписката ведно с жалбата е постъпила в ОП – Търговище от РП – 

Търговище на 30.01.2013 г., като от същия ден е протоколът за избор на 

наблюдаващ прокурор. В постановлението от 08.02.2013 г. за 

потвърждаване на постановлението на РП – Търговище за отказ от 

образуване на досъдебно производство е отразен както входящият номер по 

описа на ОП – Търговище, така и входящият номер на ревизираната 

прокуратура. В наблюдателните материали по преписката е приложено 

копие от ревизирания акт на РП – Търговище. 
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Бяха проверени и следните инстанционни преписки:  

 пр.пр. № 949/12 г.; пр. пр. № 318/2012 г.; пр.пр. № 989/2012 г.; 

пр.пр. № 769/2012 г. – прокурор Сяров;  

 пр.пр. № 660/2012 г. ; пр.пр. № 700/12 г.; пр.пр.№ 573/12 г.; 

пр.пр. № 680/2012 г. – прокурор Ангелов;  

 пр.пр. № 231/12 г.; пр. пр. № 235812 г.; пр.пр. № 789/12 г.; пр.пр. 

№ 616/12 г. – прокурор Моллов;  

 пр.пр. № 665/12 г.; пр. пр. № 688/12 г; пр.пр. №494/12 г.; пр.пр. 

№ 333/12 г. – прокурор Казаков;  

 пр.пр. № 104/12 г.; пр.пр. № 401/12 г.; пр.пр. № 1099/11 г.; пр.пр. 

№ 134/12 г. - прокурор Стоянова. 

 

 Установи се, че срокът по реда на чл. 202, ал. 2 от НПК не винаги се 

спазва от наблюдаващите прокурори от ОП - Търговище. 

Указанията, дадени при отмяна на постановленията, се спазват. 

Движението на инстанционните преписки се отразява коректно.  

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от 

ревизирания акт на съответната районна прокуратура. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП - Търговище, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ.4 

 

През 2012 г. в ОП - Търговище са наблюдавани общо 203  досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 201 досъдебни производства и 2 

бързи производства. Новообразуваните са както следва: досъдебни 

производства – 151 и бързите производства – 2.    

През 2013 г. в ОП - Търговище са наблюдавани 171 досъдебни 

производства и 1 бързо производство. Новообразуваните досъдебни 

производства са 98 и бързото производство.    

 

През 2013 г.  ръстът на наблюдаваните производства е спаднал с  

8,4% спрямо 2012 г. През първата година от проверявания период 

новообразуваните производства съставляват 74,3% от общия брой, докато  

през втората те са  57,3 %. 

  

                                           
4 Предвид забраната, установена с чл. 198 от НПК, движението на конкретно проверените 

досъдебните производства не се публикува. 
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Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2012 г.  са  152 досъдебни производства и 

2 бързи производства. През 2013 г. са приключени 122 досъдебни 

производства и  бързото производство.   

 

От горното е видно, че независимо от намаления брой наблюдавани 

производства през втората година от проверявания период /с 8,4%/, има 

спад и на решените досъдебни производства: от 74,8% спрямо всички 

наблюдавани през 2012 г. досъдебни производства – на 71,3% - през 2013 г.  

 

Спрените досъдебни производства  през 2012 г. са общо 17, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 7, спрени срещу известен 

извършител – 12. 

Спрените досъдебни производства през 2013 г. са общо 19, от които 15 

срещу неизвестен извършител и 4 срещу известен извършител. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните спрени досъдебни 

производства,  образувани срещу неизвестен извършител: 

 

Прокурор Казаков: пр. пр. № 698/2013 г., ДП № 571/13 г. по описа на 

РУП - Попово; пр. пр. № 378/13 г., ДП № 34/13 г. по описа на ОСлО при ОП 

– Търговище; В постановленията за спиране е указано да се изготвят 

справки на всеки 3 месеца, като такива са приложени по преписките след 

изтичане на срока. 

Прокурор Стоянова: пр.пр. № 855/2011 г., ДП № 728/11 г. по описа на 

РУП – Попово; пр.пр. № 1083 /2011г , ДП  № 161/2011 г. по описа на ОДМВР 

– Търговище. Констатира се, че прокурорът е проявил активност относно 

резултатите от проведеното издирване по преписката от съответния 

орган. 

Прокурор Ангелов: пр.пр. № 402/2013 г., ДП № 29/13 г. по описа на 

ОСлО при ОП – Търговище; пр.пр. № 77/13 г., ДП № 9/13 г. по описа на 

ОСлО при ОП – Търговище. В постановленията за спиране е указано на 

всеки 3 месеца да се изготвят справки. По преписките има данни, че са 

изготвени писма по ОИМ. Видна е активността на прокурора по отношение 

изриването на извършителя. 

 

От проверените спрени досъдебни производства, образувани срещу 

неизвестен извършител, се налага изводът, че прокурорите от ОП –

Търговище проявяват активност относно резултатите от проведеното 

издирване от съответния орган по конкретните преписки. 
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Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства: 

 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване през 2012 г. – общ брой – 165, от които 163 са уважени; 

през 2013 г. общият брой на исканията е 100, от които всички са 

уважени. 

Следва да се отбележи, че високият процент на уважени 

предложения, изготвени от разследващия орган до наблюдаващия прокурор, 

от една стана, се дължи на мотивираните и обосновани искания на 

разследващия орган, а от друга – на желанието за обективно и всестранно 

разследване от наблюдаващия прокурор. 

 

Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2012 г.  възлизат общо на 131, а през 2013 г. 

–  на 59,  като всички са уважени. 

През 2012 г. са направени 31 искания от наблюдаващия прокурор 

за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по – горестоящата прокуратура, а през 2013 г. броят 

на тези искания е  41. Всички са уважени.  

 

При проверката на конкретни досъдебни производства се установи, 

че исканията за удължаване на срока на разследване до административния 

ръководител на съответната прокуратура и до ръководителя на 

горестоящата прокуратура се  изготвят съобразно изискванията на НПК, 

в указания срок.  

 

Възобновени наказателни производства през 2012 са общо 12, а през 

2013 г. – 4. 

 

 Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано:  

 

Пр. пр. № 127/2008г.  по описа на ОП – Търговище, ДП № 4/2012г. 

по описа на ОСлО при ОП - Търговище. Прокурор Сяров. … 

 

Пр. пр. № 924/2011г.  по описа на ОП – Търговище, ДП № 131/2010 

г. по описа на РУП – Омуртаг. Прокурор Диляна Стоянова. … 
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Констатира се, че след възобновяване на наказателното 

производство, наблюдаващият прокурор е искал удължаване на срока за 

разследване, съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България (приобщени към Ръководството по 

приложението на НПК).  

 

 Пр. пр. № 99/2008г.  по описа на ОП – Търговище, ДП № 19/2008 г. 

по описа на ОДМВР - Търговище. Прокурор Сяров. … Констатира се 

неспазване на едногодишния срок по чл. 244, ал.8 НПК. 

 

Пр. пр. № 199/2012г.  по описа на ОП – Търговище, ДП № 50/2012г. 

по описа на  ОДМВР - Търговище. Прокурор Моллов. …Изрично е указано 

делото да се изпрати в ОДМВР, което е в разрез с  Указание на ВКП 

Изх.№ И-55/14.02.08 г., коригирано с писмо Изх.№ И-55/01.04.08 г. и 

допълнено от Указание № И-55/20.03.2009 г. и заповед на главния прокурор 

№ ЛС – 103/21.01.2010г. във връзка с действията по спрените наказателни 

производства и по-специално т. 20, съгласно която „спрените на основание 

чл. 244, ал.1, т.1 и т.3 от НПК досъдебни производства, се съхраняват в 

прокуратурата”. … 

 

Пр. пр. № 947/2011г.  по описа на ОП – Търговище, ДП № 

140/2011г. по описа на  сектор БОП - Търговище. Прокурор Моллов. … 

 

Констатира се, че по изготвените писма за резултатите от ОИМ 

липсват отговори, или в повечето случаи същите се получават след 

продължителен период от време.  

По този начин неоправдано се забавя производството и срокът за 

разследване е твърде продължителен, с което се нарушава чл. 22 от НПК. В 

тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и 

основните свободи, според който ”всяко лице при определянето на неговите 

граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е 

наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично 

гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен 

съд, създаден в съответствие със закона”.  

Създават се реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда 

на глава ІІІа от ЗСВ от пострадалите лица, доколкото практиката на 

Европейския съд по правата на човека е, че за неоправдани забавяния по 

вина на властите се дължи обезщетение за продължителността на 

наказателното производство  и нарушаване на изискването за разумен срок  

по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 
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Във връзка с  гореизложеното следва да се направи преценка на 

делата, водени срещу известен извършител, с продължителност на 

разследване над пет години с оглед възможността за тяхното  

приключване.  

След  възобновяване на наказателното производство, наблюдаващите 

прокурори искат удължаване на срока за разследване, съгласно Указания № 

9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на Република България. 

(приобщени към Ръководството по приложението на НПК).  

Не винаги се спазва едногодишният срок по чл. 244, ал.8 НПК, както и 

Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08 г., коригирано с писмо Изх.№ И-

55/01.04.08 г. и допълнено от Указание № И-55/20.03.2009 г. и заповед на 

главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във връзка с действията по 

спрените наказателни производства. 

 

Прекратените наказателни производства  през 2012 г. са общо 71, от 

които 24 водени срещу известен извършител и 47 водени срещу неизвестен 

извършител; прекратени поради изтекла давност – 2; обжалвани пред съда – 

3, като всички са отменени; обжалвани пред по-горестояща прокуратура  - 7, 

като всичките са отменени.  

Прекратените наказателни производства  през 2013 г. са общо 44, от 

които 14 водени срещу известен извършител и 30 водени срещу неизвестен 

извършител. Прекратени по давност са 3; обжалвани пред съда – 3, от тях 

отменени –1; обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за 

прекратяване на наказателното производство  - не се отчитат от ОП – 

Търговище.  

 

Макар и незначително, констатира се нарастване в процентно 

отношение на обжалваните пред съда постановления за прекратяване на 

наказателни производства: от 4,2% - през първата година от  проверявания 

период – на 6,8% - през 2013 г. Докато през 2012 г. се отчитат 9,8% 

обжалвани пред по-горестоящата прокуратура постановления за 

прекратяване на наказателното производство, то през 2013 г. няма такива.  

 

 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр.пр. № 612/2013 г. по описа на ОП – Търговище, ДП № 516/2013 

г. по описа на РУП – Попово. Прокурор Стоянова. … 

Пр.пр. № 438/2013 г. по описа на ОП – Търговище, ДП № 208/2013 

г. по описа на РУП – Омуртаг. Прокурор Казаков. … 
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Пр.пр. № 973/2012 г. по описа на ОП – Търговище, ДП № 986/2012 

г. по описа на РУП – Търговище. Прокурор Сяров. … 

Пр.пр. № 908/2012 г. по описа на ОП – Търговище, ДП № 785/2012 

г. по описа на РУП – Търговище. Прокурор Ангелов. … 

 

Пр.пр. № 544/2013 г. по описа на ОП – Търговище, ДП № 723/2013 

г. по описа на РУП – Търговище. Прокурор Моллов. … 

Пр.пр. № 532/2012 г. по описа на ОП – Търговище, ДП № 38/2012 г. 

по описа на ОСлО при ОП – Търговище. Прокурор Ангелов. … 

Пр.пр. № 242/2012 г. по описа на ОП – Търговище, ДП № 168/2012 

г. по описа на РУП – Попово. Прокурор Сяров. … 

От така проверените преписки е видно, че копия от постановленията 

за прекратяване на наказателното производство се изпращат на страните. 

В постановленията се отразява, че същите могат да се обжалват в 7-

дневен срок пред съответния съд. 

 

След проверката  на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП – Търговище може да се обобщи, че в 

наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски 

актове. Постановленията за привличане на обвиняем се докладват по реда 

на чл. 219 от НПК, след което се изготвят постановления за привличане на 

лицето като обвиняем за конкретното престъпление. Исканията за 

удължаване на сроковете по досъдебните производства са обстойно 

мотивирани. 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2012 г. в ОС – Търговище са внесени общо 17 обвинителни акта, 

от които: по образувани ДП през проверявания период – 12, а по образувани 

ДП в предходни години – 5.  

През 2013 г. в ОС – Търговище са внесени 35 обвинителни акта: по 

образувани ДП през проверявания период  - 12, а по образувани ДП в 

предходни години – 23. 

 

Върнатите от съда дела през 2012 г. с внесени обвинителни актове  

общо са 2,  от които 1 – с разпореждане и 1 – с определение на съда. 
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През 2013 г. от съда са върнати 2 дела с внесени обвинителни акта – и 

двете с разпореждане на съда. 

 

Ниският брой на върнатите с определение на съда дела показва, че 

внесените обвинителни актове са мотивирани, обосновани и 

законосъобразни и само в един случай делото е върнато с определение за 

допуснати процесуални нарушения. 

 

Решените от съда дела през 2012 г.  по обвинителен акт са общо 20. От 

тях: 

Осъдителни присъди по общия ред – 10. 

Оправдателни присъди по общия ред – 1, протестирана, но 

протестът не е уважен. 

През 2013 г. решените от съда дела по обвинителен акт са 32. От тях: 

Осъдителни присъди по общия ред - 13.  

Оправдателни присъди по общия ред не са постановявавани. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, по които са внесени  

обвинителни актове в ОС – Търговище  през 2012 г. и 2013 г.: 

 

ПД № 15/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор  В. 

Ангелов. На 23.07.2012 г. досъдебното производство е получено в Окръжна 

прокуратура – Търговище. На 14.08.2012 г. по отношение на единия 

обвиняем е внесено споразумение, което е одобрено на същата дата. Делото е 

върнато в ОП – Търговище от ОС – Търговище на 27.08.2012 г. за изготвяне 

на ОА срещу другия обвиняем. В периода до изготвяне на обвинителния акт  

са изготвени 3 писма от наблюдаващия прокурор, с които се изисква справка 

от ОС – Търговище във връзка с ВЧНХД №151/12 г. На 03.09.12 г. такава е 

получена. На 15.10.2012 г. е внесен обвинителен акт. Не е приложена 

статистическа карта за обвиняемо лице. Не е спазен едномесечния срок по 

чл. 242, ал. 3 НПК. 

 

ПД № 4/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Сяров. На 

02.03.2012 г. досъдебното производство е получено в Окръжна прокуратура – 

Търговище. На 19.04.2012 г. е внесен обвинителен акт в съда. Не е 

приложена статистическа карта за обвиняемо лице. 

 

ПД № 14/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Сяров. На 

22.01.2013 г. от разследващия орган е изготвено писмо с мнение за предаване 

на съд на обвиняемите. С постановление от 21.02.2013 г. частично е 
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прекратено наказателното производство, като е указано, че постановлението 

може да се обжалва в 7-дневен срок пред съда. На 22.03.2013 г. е внесен 

обвинителен акт в ОС – Търговище. На 30.03.2013 г. е сключено 

споразумение по реда на чл. 384 от НПК. Приложен е протокол за одобрение 

на споразумението. Изпратен е препис от определението до ТД на КОНПИ – 

гр. Русе. Не е приложена статистическа карта за обвиняемо лице. 

 

ПД № 8/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Стоянова. 

На 27.07.2012 г. досъдебното производство е получено в Окръжна 

прокуратура – Търговище. На 14.08.2012 г. е внесен обвинителен акт в съда. 

Не е приложена статистическа карта за обвиняемо лице.Приложена е 

присъдата. 

 

ПД № 12/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Стоянова. 

На 25.02.2013 г. досъдебното производство е получено в Окръжна 

прокуратура – Търговище. На 11.03.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда. 

Не е приложена статистическа карта за обвиняемо лице. Приложена е 

присъдата. Изпратен е препис от присъдата до ТД на КОНПИ – гр. Русе. 

 

ПД № 11/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Моллов. На 

18.02.2013 г. досъдебното производство е получено в Окръжна прокуратура – 

Търговище. На 28.02.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда. Не е 

приложена статистическа карта за обвиняемо лице. Приложена е 

присъдата. 

 

ПД № 21/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Казаков. На 

25.04.2013 г. е изготвено мнение за предаване обвиняемите на съд от 

разследващия орган. На 30.04.2013 г. е изготвен обвинителен акт, който е 

внесен на същата дата. Не е приложена статистическа карта за обвиняемо 

лице. Приложена е присъдата. 

 

През 2012 г. осъдителните присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 

/чл.371 и сл. от НПК/ са 5, а през 2013 г. – 12. По този ред и през двете 

години няма оправдателни  присъди. 

 

В случая се касае за стриктното спазване на чл. 371 и сл. НПК от 

страна на прокуратурата и конкретното му прилагане от прокурорите с 

цел бързина на наказателното правораздаване. Липсата на оправдателни 

присъди категорично налага извода, че доказателствения материал по 

делата  е преценен процесуално правилно от наблюдаващите прокурори. 
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От извършената проверка на конкретни дела се установи, че в 

повечето случаи прокурорите изготвят обвинителните актове в 

предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 

обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

По делата не се прилага статистическата карта от ЦИССС. 

 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие през 2012 

г. е  2. През 2013 г. броят на споразуменията е 4. 

 

Внесените споразумения в съда по чл.381 от НПК през 2012 г. са 

общо 11, като 10 са одобрени. През 2013 г. – 9, като не се сочат колко са 

одобрени от съда.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

СП - 4/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Ангелов. На 

05.03.2012 г. преписката е постъпила в ОП – Търговище по компетентност с 

мнение за съд. На 13.03.2012 г. споразумението е внесено в ОС – Търговище. 

Прилага се определението за одобрение на споразумението от съда. 

 

СП - 2/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Сяров. На 

23.12.2011 г. преписката е постъпила в ОП – Търговище по компетентност с 

мнение за съд. На 20.01.2012 г. споразумението е внесено в ОС – Търговище.  

Прилага се определението за одобрение на споразумението от съда. 

 

СП - 5/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Стоянова. На 

11.07.2012 г. преписката е постъпила в ОП – Търговище по компетентност с 

мнение за съд. На 19.07.2012 г. споразумението е внесено в ОС – Търговище.  

Прилага се определението за одобрение на споразумението от съда. 

 

СП - 4/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Казаков. На 

10.06.2013 г. преписката е постъпила в ОП – Търговище по компетентност с 

мнение за съд. На 21.06.2013 г. споразумението е внесено в ОС – Търговище.  

Прилага се протоколът с определението за одобрение на споразумението от 

съда. По преписката има данни, че препис от протоколното определение е 

изпратено до ТД на КОНПИ – гр. Русе.  
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Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По всички споразумения се прилага копие от протокола от съдебното 

заседание. 

 

Предложенията по реда на чл.375 от НПК, за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 

условията на чл.78а от НК през 2012 г. са общо –33, като всички са уважени 

от съда. През 2013 г. предложенията са общо 17, като решени от съд са 16 – 

всички уважени от съда. 

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 

 

Пр. пр. № 266/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор 

Ангелов. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Търговище на 

03.12.2012 г. На 17.12.2012 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание на основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда.   

 

Пр. пр. № 8/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор Сяров. 

Делото е получено в Окръжна прокуратура – Търговище на 26.06.2012 г. На 

26.07.2012 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 

основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда.  

 

Пр. пр. № 186/2012 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор 

Стоянова. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Търговище на 

16.07.2012 г. На 01.08.2012 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание на основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда.  

 

Пр. пр. № 259/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор 

Моллов. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Търговище на 

20.09.2013 г. На 08.10.2013 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание на основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда.  
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Пр. пр. № 440/2013 г. по описа на ОП – Търговище. Прокурор 

Казаков. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Търговище на 

20.11.2013 г. На 02.12.2013 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание на основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда.  

 

През 2012 г. прокурорите от ОП – Търговище са взели участие в 255 

съдебни заседания. През 2013 г. – в 194 съдебни заседания. 

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство.  

 

5. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2012 г. са приведени в изпълнение 19 присъди, като не се отчитат 

неприведени в срок присъди. Не се отчитат отлагания на изпълнението на 

наказанието. 

През 2013 г. са приведени в изпълнение 24 присъди, като също не се 

отчитат неприведени в срок присъди и отлагане изпълнението на 

наказанието. 

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Изпълнени от административния ръководител Сяров: 

 Пр. пр. № 6/2012 г. по описа на ОП – Търговище. С присъда от 

08.09.2011 г. по НОХД № 174/2011 г. на осъдения е наложено общо 

наказание „лишаване от свобода” за срок от 9 години при първоначален 

строг режим на изтърпяване. Присъдата е обжалвана пред Варненския АС и с 

решение № 178/19.12.2011 г. присъдата на ОС – Търговище е потвърдена - 

влязла е в сила на 09.01.2012 г. Получена е за изпълнение на 24.02.2012 г. в 

ОП – Търговище. Същият ден е изпратена за изпълнение до началника на 
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ПД – Бойчиновци. На 08.03.2012 г. ОП – Търговище и ОС – Търговище са 

уведомени, че присъдата е приведена в изпълнение.  

 

 Пр. пр. № 12/2012 г. по описа на ОП – Търговище. С присъда от 

28.11.2011 г. по НОХД № 236/2011 г. на осъдения е наложено наказание 

„лишаване от свобода” за срок от 8 години при първоначален строг режим на 

изтърпяване. Присъдата е обжалвана пред Варненския АС и с решение № 

18/23.02.2012 г. присъдата на ОС – Търговище е потвърдена. С решение № 

301/08.06.2012 г. на ВКС е оставено в сила решението на АС – Варна. 

Получена е за изпълнение на 15.06.2012 г. в ОП – Търговище. На 18.06.2012 

г. е изпратена за изпълнение до началника на Затвора – Плевен. На 

10.08.2012 г. ОП – Търговище е уведомена, че присъдата е приведена в 

изпълнение. На същата дата ОП – Търговище е уведомила и ОС – Търговище 

за привеждане на присъдата в изпълнение. 

 

 Пр. пр. № 13/2012 г. по описа на ОП – Търговище. С определение № 

36/25.07.2012 г. на ОС – Търговище е одобрено споразумение, по силата на 

което на осъдения е наложено наказание „пробация” за срок от 6 месеца. 

Получено е за изпълнение на 30.07.2012 г. в ОП – Търговище. На 31.07.2012 

г. е изпратено за изпълнение до началника на ОС „ИН” Търговище. На 

14.08.2012 г. ОП – Търговище е уведомена за привеждане на наказанието в 

изпълнение. На същата дата ОП – Търговище е уведомила и ОС – Търговище 

за същото. На 11.02.2013 г. ОП – Търговище е уведомена, че наказанието е 

изтърпяно. На 13.02.2013 г. ОП – Търговище е уведомила окръжния съд за 

изтърпяното наказание. 

 

 Пр. пр. № 3/2012 г. по описа на ОП – Търговище. С присъда № 1 от 

12.01.2012 г. по НОХД № 275/2011 г. на осъдения е наложено наказание 

„лишаване от свобода” за срок от 4 години и 8 месеца при първоначален 

строг режим на изтърпяване. На 03.02.2012 г. е получена присъдата за 

изпълнение от ОС – Търговище. На 06.02.2012 г. е изпратена за изпълнение 

до началника на Затвора – Плевен. На 28.02.2012 г. ОП – Търговище 

получава писмо, че присъдата не е приведена в изпълнение от затвора – 

Плевен, тъй като лицето търпи друга присъда.  Същият ден ОП – 

Търговище уведомява съда за същото. На 02.03.2012 г. с писмо до РС – 

Свищов е поискано копие от присъдата по НОХД № 516/2011 г. От своя 

страна ОП – Плевен - с писмо от 02.03.2012 г. до ОП – Търговище, по повод 

на писмо от началника на затвора – гр. Белене, е поискала ОП – Търговище 

да се произнесе незабавно по основателността на прилагането на чл. 306 от 

НПК. На 12.03.2012 г. ОП – Търговище е получила заверен препис на 
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присъдата по НОХД № 516/11 г. по описа на РС – Свищов.  На 13.03.2012 г. 

ОП – Търговище е внесла в ОС – Търговище предложение по чл. 306 от НПК. 

На 11.04.2012 г. в ОП – Търговище е получено определение № 14/27.03.2012 

г. на ОС – Търговище, с което е допусната кумулацията. Същото е изпратено 

за изпълнение до началника на затвора – Плевен на 18.04.2012 г. На 

14.05.2012 г. Затворът Плевен е уведомил ОП – Търговище за привеждане на 

наказанието в изпълнение. На следващия ден ОП – Търговище е уведомила и 

ОС – Търговище за привеждане на присъдата в изпълнение. 

 

 Пр. пр. № 16/2012 г. по описа на ОП – Търговище. С определение № 

54/14.09.2012 г. на ОС – Търговище е одобрено споразумение, по силата на 

което на осъдения е наложено наказание „пробация” за срок от 1 година. 

Препис от определението е получено на 20.09.2012 г. за изпълнение. 

Образувано е производство по реда на чл. 414 от НПК – искане от заместник 

окръжния прокурор тълкуване на пробационната мярка от ОС – Търговище. 

С решение № 60/09.10.2012 г. такова е направено. На 15.10.2012 г. 

определението, с което се тълкува мярката, е получено в ОП – Търговище за 

изпълнение. ОП – Търговище го изпраща същия ден за изпълнение до 

началника на ОС „ИН”, която на 30.10.2012 г. уведомява прокуратурата, че 

наказанието е приведено в изпълнение. ОС – Търговище е уведомен на 

05.11.2012 г. На 06.11.2013 г. ОП – Търговище е уведомена, че наказанието е 

изтърпяно, като ОС – Търговище е уведомен за същото на следващия ден.  

 

 Пр. пр. № 7/2012 г. по описа на ОП – Търговище. С присъда от № 5 

от 07.02.2012 г. по НОХД № 269/2011 г. на осъдения е наложено наказание 

„лишаване от свобода” за срок от 2 години, като изпълнението е отложено по 

чл. 66 от НК за срок от 4 години, и ЛПУМПС за срок от 2 години. Присъдата 

е влязла в сила на 22.02.2012 г. и получена в ОП – Търговище за изпълнение 

на 06.03.2012 г. На същия ден е изпратено за изпълнение до началник сектор 

„ПП” при ОДМВР – гр. Разград. На 29.03.2012 г. ОП – Търговище е 

уведомена, че е приведена в изпълнение. На същата дата ОП - Търговище 

уведомява ОС – Търговище за същото.  

 

 Пр. пр. № 7/2013 г. по описа на ОП – Търговище. С присъда от № 36 

от 11.04.2013 г. по НОХД № 54/2013 г. на осъдения е наложено наказание 

„лишаване от свобода” за срок от 4 години при първоначален строг режим на 

изтърпяване. Получена е в ОП – Търговище за изпълнение на 27.05.2013 г., 

като присъдата е влязла в сила на 26.04.2013 г. На 28.05.2013 г. е изпратена 

за изпълнение до началника на Затвора – Плевен. На 25.06.2013 г. ОП – 

Търговище е уведомена, че присъдата е приведена в изпълнение. На същата 
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дата ОП – Търговище е уведомила и ОС – Търговище за привеждане на 

присъдата в изпълнение. 

 

 Пр. пр. № 11/2013 г. по описа на ОП – Търговище. С присъда от № 

55 от 13.06.2013 г. по НОХД № 104/2013 г. на осъдения е наложено 

наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 години при първоначален 

строг режим на изтърпяване. Получена е за изпълнение на 11.07.2013 г. в ОП 

– Търговище. На 12.07.2013 г. е изпратена за изпълнение до началника на 

Затвора – Плевен. На 09.09.2013 г. ОП – Търговище е уведомена, че 

присъдата е приведена в изпълнение. На 11.09.2013 г. ОП – Търговище е 

уведомила и ОС – Търговище за привеждане на присъдата в изпълнение. 

 

Приведени в изпълнение от заместник окръжен прокурор Моллов: 

 Пр. пр. № 15/2012 г. по описа на ОП – Търговище. С определение № 

51/05.09.2012 г. на ОС – Търговище е одобрено споразумение, по силата на 

което на осъдения /след зачетена и приведената в изпълнение присъда № 

89/2012 г. по НОХД № 128/12 г на РС – Попово/, е наложено наказание 

„лишаване от свобода” за срок от 1 година и 8 месеца при първоначален 

строг режим на изтърпяване. Получено е за изпълнение на 14.09.2012 г. в ОП 

– Търговище. На 14.09.2012 г. е изпратено за изпълнение до началника на 

затвора в гр. Плевен. На 22.10.2012 г. ОП – Търговище е уведомена за 

привеждане на наказанието в изпълнение от началника на затвора. С писмо, 

получено в ОП – Търговище на 16.11.2012 г., същата е уведомена, че 

присъдата не е приведена в изпълнение, поради невлизане в сила на 

определение по чл. 68 от НК. С писмо от 27.11.2012 г. затворът в гр. Плевен 

е уведомен, че въпросното определение е влязло в сила на 21.09.2012 г., 

което е видно и от писмо на ОС – Търговище, получено в ОП – Търговище на 

21.11.2012 г. с препис от определението.  Със свое писмо от 10.01.2013 г 

затворът – Плевен. е уведомил ОП – Търговище, че е привел в изпълнение 

определението. На 21.01.2013 г. ОП – Търговище е уведомила ОС – 

Търговище за привеждане на присъдата в изпълнение. 

 

Преписките по изпълнение на наказанията в ОП - Търговище се водят 

по номерата, отразени в присъдната книга. Включени са в десета група (по 

Law choice) „Преписки по компетентност на административния 

ръководител – ИН, удължаване на срока по чл. 234 от НПК, молби за 

възобновяване по НПК и ЗАНН”. В тази група окръжният прокурор Сяров е 

със 100% натовареност, при ползване на отпуск го замества заместник-

окръжният прокурор.  
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Видно е, че предвиденият в чл. 416, ал.5 от НПК срок се спазва в ОП – 

Търговище. Срокът след влизане на присъдата в сила до получаването в ОП 

– Търговище е поне 15 дни, което е значително забавяне от страна съда. 

Също и уведомленията от затвора Плевен пристигат  обикновено 

след около месец. В присъдните  преписки не се установиха данни за реакция 

от страна на изпълняващия прокурор по чл. 57  от Указание № И-30/2009 г. 

на ВКП.   

Наблюдават се случаи, при които се изчаква кумулацията на 

наказанията и едва тогава се пристъпва към изпълнението им, което е в 

разрез с т.5 и т.11 от Указания за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения 

на съда, съгласно които присъдата се привежда незабавно в изпълнение, след 

което се преценява налице ли са  предпоставките по чл. 306 от НПК и 

веднага се внася предложение в съда. 

Присъдната книга е проверявана ежемесечно от административния 

ръководител – без констатации за нарушения по воденето й. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

  

През 2012 г. прокурорите от ОП – Търговище са взели участие  по 22 

граждански дела. Предявени са 2 бр. граждански искове  от прокурори от ОП 

– Търговище. Не се отчитат обжалвани от прокурор съдебни решения по 

граждански дела. 

 

През 2013 г. прокурорите от ОП – Търговище са взели участие по  35 

граждански дела. Предявен е 1 граждански иск. Обжалвано от прокурор е 1 

съдебно решение по граждански дела. 

 

4. Административно-съдебен надзор. 

 

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2012 г.  –

общо 400(заедно с КНАХД), от тях: участие по закон – 12. 

 

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2013 г.  –

общо 212 (заедно с КНАХД), от тях: участие по закон – 5. 

 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 
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Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

 

Книгите, регистрите и дневниците в ОП - Търговище се водят 

редовно и прегледно. Като цяло отговарят на изискванията, както на 

ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а също и на съответните 

указания на Върховна касационна  прокуратура. Не се констатират случаи 

на непълни  отбелязвания.  

Книгата за веществените доказателства е в изключително лошо 

състояние и следва да се подмени. 

Водените в ОП – Търговище книги не се приключват по надлежния 

ред: с отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване. 

Липсват данни за проверки по книгите, с изключение на книгата за 

изпълнение на наказанията. 

 

В ОП-Търговище е спазена т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния 

прокурор на Република България, а именно административният ръководител 

да се включи в разпределението на преписките, пряко свързани с 

прокурорската дейност по същество, с процент  натовареност, който 

следва да бъде не по-малко от 50% от натовареността на останалите 

прокурори в съответните групи.  

 

През проверявания период се констатира недостатъчна активност 

при осъществяваната по реда на чл. 142, ал.2 от ЗСВ контролна дейност 

от страна на ОП – Търговище. 

 

При първоначално постъпване на преписките в ОП – Търговище върху 

тях се поставя печат с входящ номер, група от Law choice, дата, 

наблюдаващ прокурор, дата на доклад на административния ръководител и 

име на разпределящия прокурор след случайния избор. При следващи 

постъпвания на преписките в ОП – Търговище се поставя печат  „към вх. № 

и дата на получаване”.  

Назначаването на проверки по преписки през проверявания период се 

извършва съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра 

на вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки, 

отменена с Инструкция № И-208/11.02.2014 г.   
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Констатира се, че и след отмяната на ИППП /с Инструкция № И-

208/11.02.2014 г./ в някои случаи произнасянията на прокурорите от ОП - 

Търговище по възлагането на проверка продължава да се извършва с писма.  

Установяват се постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство, в които е посочен 7-дневен срок за обжалване -  в разрез с чл. 

200 от НПК, а именно „постановленията на прокурора, които не подлежат 

на съдебен контрол, се обжалват пред прокурор от по-горестоящата 

прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване”.  

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във входящия 

дневник. 

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на АП – Варна по 

компетентност.  

Установи се, че срокът по реда на чл. 202, ал. 2 от НПК не винаги се 

спазва от наблюдаващите прокурори от ОП - Търговище. 

Указанията, дадени при отмяна на постановленията, се спазват.  

В наблюдателните материали по инстанционните преписки се 

прилага копие от ревизирания акт на съответната районна прокуратура. 

 

От проверените спрени досъдебни производства, образувани срещу 

неизвестен извършител, се налага изводът, че прокурорите от ОП –

Търговище проявяват активност относно резултатите от проведеното 

издирване от съответния орган по конкретните преписки. 

Констатира се, че по изготвените писма за резултатите от ОИМ 

липсват отговори, или в повечето случаи същите се получават след 

продължителен период от време.  

По този начин неоправдано се забавя производството и срокът за 

разследване е твърде продължителен, с което се нарушава чл. 22 от НПК. В 

тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и 

основните свободи, според който ”всяко лице при определянето на неговите 

граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е 

наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично 

гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен 

съд, създаден в съответствие със закона”.  

Създават се реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда 

на глава ІІІа от ЗСВ от пострадалите лица, доколкото практиката на 

Европейския съд по правата на човека е, че за неоправдани забавяния по 

вина на властите се дължи обезщетение за продължителността на 
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наказателното производство  и нарушаване на изискването за разумен срок  

по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

Във връзка с  гореизложеното следва да се направи преценка на 

делата, водени срещу известен извършител, с продължителност на 

разследване над пет години с оглед възможността за тяхното  

приключване.  

След  възобновяване на наказателното производство, наблюдаващите 

прокурори искат удължаване на срока за разследване, съгласно Указания № 

9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на Република България. 

(приобщени към Ръководството по приложението на НПК).  

Не винаги се спазва едногодишният срок по чл. 244, ал.8 НПК, както и 

Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08 г., коригирано с писмо Изх.№ И-

55/01.04.08 г. и допълнено от Указание № И-55/20.03.2009 г. и заповед на 

главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във връзка с действията по 

спрените наказателни производства. 

 

От така проверените преписки е видно, че копия от постановленията 

за прекратяване на наказателното производство се изпращат на 

страните. В постановленията се отразява, че същите могат да се 

обжалват в 7-дневен срок пред съответния съд. 

 

След проверката  на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП – Търговище може да се обобщи, че в 

наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски 

актове. Постановленията за привличане на обвиняем се докладват по реда 

на чл. 219 от НПК, след което се изготвят постановления за привличане на 

лицето като обвиняем за конкретното престъпление. Исканията за 

удължаване на сроковете по досъдебните производства са обстойно 

мотивирани. 

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че в 

повечето случаи прокурорите изготвят обвинителните актове в 

предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 

обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

По делата не се прилага статистическата карта от ЦИССС. 

 

Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 



 

 

38 

По всички споразумения се прилага копие от протокола от съдебното 

заседание. 

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство.  

 

Преписките по изпълнение на наказанията в ОП - Търговище се 

водят по номерата, отразени в присъдната книга. Включени са в десета 

група (по Law choice) „Преписки по компетентност на административния 

ръководител – ИН, удължаване на срока по чл. 234 от НПК, молби за 

възобновяване по НПК и ЗАНН”. В тази група окръжният прокурор Сяров е 

със 100% натовареност, при ползване на отпуск го замества заместник-

окръжният прокурор.  

Видно е, че предвиденият в чл. 416, ал.5 от НПК срок се спазва в ОП – 

Търговище. Срокът след влизане на присъдата в сила до получаването й в 

ОП – Търговище е поне 15 дни, което е значително забавяне от страна съда. 

Също и уведомленията от затвора - Плевен пристигат  обикновено 

след около месец. Не по всички  присъдните  преписки се установяват данни 

за реакция от страна на изпълняващия прокурор по чл. 57 от Указание № И-

30/2009 г. на ВКП.   

Наблюдават се случаи, при които се изчаква кумулацията на 

наказанията и едва тогава се пристъпва към изпълнението им, което е в 

разрез с т.5 и т.11 от Указания за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения 

на съда, съгласно които присъдата се привежда незабавно в изпълнение, след 

което се преценява налице ли са  предпоставките по чл. 306 от НПК и 

веднага се внася предложение в съда. 

Присъдната книга е проверявана ежемесечно от административния 

ръководител – без констатации за нарушения по воденето й. 

 

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 
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ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

1. Книгите, регистрите и дневниците на хартиен носител да се 

приведат в съответствие с изискванията на Правилника за 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ДВ, 

бр.106/2013 г./ и съответните указания на Върховна касационна  

прокуратура като се приключват всяка календарна година, с подпис на 

административния ръководител и печат на прокуратурата, с които да се 

удостовери след кой пореден номер приключва съответната година и се 

организира редовното проверяване на книгите съобразно изискванията 

на Правилника. Да се подмени книгата за веществените доказателства 

при спазването разпоредбите на глава V, раздел VІІІ / чл. 74-85/ от 

ПАПРБ. 

 

2. Административният ръководител  да създаде необходимата 

организация за подобряване на контролно-ревизионната дейност на ОП – 

Търговище по отношение на низовите прокуратури в съответствие с 

Методическите указания за контрол в системата на ПРБ, утвърдени със 

Заповед № 1692/2010 г. на Главния прокурор на РБ, както по отношение 

на по-голяма активност за извършване на проверки, така и по 

отношение на задълбочеността на осъществяването им. 

 

3. Административният ръководител на ОП - Търговище да 

осъществява постоянен контрол върху работата на прокурорите с цел 

недопускане неоправдано продължаване на наказателното 

производството и нарушаване на изискването за разумен срок по чл. 6, 

ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

 

4. Стриктно да се спазват Указанията за дейността на 

прокуратурата по привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, 

решения и определения на съда, съгласно които присъдата се привежда 

незабавно в изпълнение, след което се преценява налице ли са 

предпоставките по чл. 306 от НПК. 
 

 

ЧАСТ ВТОРА 
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ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА 

ПРОКУРАТУРА ТЪРГОВИЩЕ 

 
1. Проверка по организацията на административната дейност на 

Окръжен следствен отдел към ОП Търговище, на основание чл. 54, ал.1, 

т.1 и т.2 ЗСВ 

 

През 2012 и 2013 г. в Окръжен следствен отдел към ОП – Търговище  

щатната численост е от 5 следователи  и 5 съдебни служители.5 

Няма незаети щатни бройки за следователи. 

 

Окръжният следствен отдел в ОП – Търговище е настанен в част от 

монолитна сграда, използвана и от ОДМВР Търговище. Условията за 

работа са много добри - ремонтирани работни кабинети, осигурена 

компютъризация на работните места, наличие на вътрешна мрежа.   

 

В ОСлО при ОП – Търговище са въведени следните информационни и 

деловодни  програми: 4 бр. АРМ от система ЦИССС, работи се и 

програмния продукт  „Law Choice”. 

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище 

разпределението на делата става на „случайния принцип“ посредством 

програмата „Law Choice”, съгласно Заповед №8/10.01.2012г.  на 

Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Търговище – т.8. 

За разпределението се изготвят за това протоколи на хартиен носител, 

които да се прилагат към съответните дела и преписки, при равен процент на 

натовареност между следователите, както следва: 

Завеждащ следствен отдел Н.Николов, следовател М.Труфчева, 

следовател Д.Митев, следовател Д.Цанева и следовател Л.Иванов - по 100% 

натовареност на всеки. 

В Окръжен следствен отдел в ОП –Търговище няма специализация на 

следователите според вида разследвани дела.  

 

В Окръжен следствен отдел при ОП – Търговище се водят следните 

книги, регистри и дневници: 

 

 регистър на досъдебните производства 

 дневник образец „ЕДСД” – входяща поща 

                                           
5 Конкретните длъжности са посочени  по-горе в Акта 
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 дневник образец „ЕДСД” – дневник ЦИССС 

 регистър за документите, изготвени в ОСлО в ТОП – изходяща 

поща 

 регистър за подадени заявления за издаване на служебни 

бележки – входящ 

 

 Проверени са следните книги в ОСлО при ОП - Търговище: 

 

Входящ дневник: 

Води се от 2012 г., прономерован и прошнурован, съдържа 388 

страници. Липсва име на съдебния деловодител, подписал се при 

прошнуроването на книгата. Води се от 03.01.2012 г. и в момента. 

Календарните години не са приключени по надлежния ред. Липсват данни за 

извършвани проверки. Липсват поправки.  

 

Регистър на досъдебните производства: 

Води се от 29.12.2010 г., продължава и в момента, прономерован и 

прошнурован. Съдържа 142 листа. Положен е печат, има положен подпис, 

без да е ясно чий е същият. Календарните години не са приключени по 

надлежния ред. Липсват проверки.  

Води се добре, може да се провери движението на образуваните дела от 

датата на образуване до самото приключване. 

 

Дневник ЦИССС: 

За периода са водени: 

 От 04.01.2011 г. до 25.07.2012 г. Непрономерован и 

непрошнурован, използва се оригинална книга. Има листи, 

които се отделят от книгата.  

 От № 2001/2012 г. до № 3452/2012 г. и от № 1 до № 

410/2013 г. Непрономерован и непрошнурован. Има 

възможности за дописване.  

 От № 411/2013 г. до № 2750/2013 г. Непрономерован и 

непрошнурован.  

 От № 2751/2013 г. до № 650/2014 г. Прономерован и  

прошнурован. Положен подпис неясно на кого, и печат на 

ОП - Търговище. 

 

 

Изходящ дневник: 
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 Води се от 08.01.2010 г. до 20.03.2012 г. Непрономерован и 

непрошнурован. Има възможности за дописване. Не е 

приключен по надлежния ред. Липсват данни за 

извършвани проверки. 

 Води се от 21.03.2012 г. до 12.04.2013 г. – Прономеравана и 

прошнурована. Съдържа 398 страници. Има възможности 

за дописване. Неприключени по надлежния ред. Липсват 

данни за извършвани проверки. 

 Води се от 15.04.2013 г. и към момента. Прономерована и 

прошнурована. Съдържа 200 листа. Календарната година 

не е  приключена по надлежния ред. Няма последен номер. 

Не се установява да са положени подпис и печат. Липсват 

проверки.  

Всички книги по изходящия дневник са попълнени са чисто и прегледно.  

 

Регистър за подадени заявления за издаване на служебни бележки 

Води се от 06.07.2012 г. и към момента. Не е прономерован и не е 

прошнурован.  

 

Видно от справката, представена на проверяващия екип от ИВСС, към 

водените в ОСлО при ОП-Търговище не се причислява и воденето на 

книга за веществените доказателства. 

Представена бе папка с приемателно-предавателни протоколи за 

веществени доказателства, върху която с флумастер е записано 

„Регистрационен дневник”. Съдържа листи, които са перфорирани и 

поставени. На практика дневник липсва. 

Папката съдържа приемно-предавателни протоколи от 2009 г. По 

приемно-предавателните протоколи е описано: датата, длъжността, ДП, и 

описанието на ВД, подпис на предал и приел. Движението на веществените 

доказателства е отбелязано въз основа изпълнението на Методически 

указания № 55/2008 г. на ВКП. В папката са предоставени и разписки за 

връщане на ВД.  

Приложена е Заповед № 213/01.04.2004 г. по повод провеждане 

работата с веществените доказателства в ОСлС – Търговище с изискванията 

и разпоредбите на Методическо ръководство на основание Заповед № 

221/10.03.2004 г. на Директора на НСлС.  

Към папката е приложена изходяща и входяща част във формата на 

лист А3. Първият номер по ред е от 06.04.2004 г., а последният е № 

21/19.03.2008 г.  Папката се води от домакина на ОП – Търговище. 
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През 2012 и 2013 г. не са предавани веществени доказателства в склада 

на ОСлО при ОП – Търговище. 

Не се установиха данни за извършена инвентаризация на 

веществените доказателства в ОП – Търговище. Няма данни за извършвани 

проверки по „книгата” от административния ръководител. 

 

Констатира се, че на практика в ОСлО при ОП – Търговище не се 

води регистрационен дневник на веществените доказателства по 

смисъла на чл. 95 – чл.107 от ПОДПРБ /отм. с ПАПРБ, ДВ., бр.106/2013 

г./ 

Тази констатация на проверяващия екип не съответства на 

записаното в Доклада на АП – Варна за комплексната ревизия на ОП – 

Търговище за периода 01.01.2011 г. – 30.04.2012 г., а именно: „Води се и 

регистър на намиращите се в следствието веществени доказателства. Те са 

описани подробно в нарочен регистър по образец.” 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре, съдържат в 

цялост нужната информация, което от една страна улеснява съдебните 

служители при подаване на информация до други органи на съдебната 

власт, а от друга страна спомага и за по-добра организация на 

следователската дейност. 

 Календарните години не се приключват по надлежния ред, регистрите 

и дневниците не се проверяват от административния ръководител. 

 В ОСлО при ОП – Търговище на практика не се води регистрационен 

дневник за веществените доказателства по смисъла на ПОДПРБ. 

 

2.  Проверка на организацията по образуването и движението на 

следствените дела в ОСлО в ОП - Търговище 

 

През 2012 г. е извършено разследване по 45 досъдебни производства, 

от които: образувани през периода – 27 бр., възобновени – 5 бр; 10 останали 

на производство от предходни години. 

25 от делата са водени срещу известен извършител, а 20 – срещу 

неизвестен.  

Разследването е осъществено в двумесечния срок само по 26 дела, в 

продължен от административния ръководител на наблюдаващия прокурор 

срок – 14 и в продължен срок от административния ръководител на по- 

горестоящата прокуратура - 5. Разследвани дела извън срок – няма. 
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През 2012 г. е приключило разследването по 33 досъдебни 

производства, от които по 20 то е приключило в двумесечния срок, а по 33 

срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2012 г. има 2 върнати дела от прокуратурата на основание чл. 242, 

ал.2 от НПК; 12 от делата са приключили с мнение за съд, 8 с мнение за 

прекратяване и 13 с мнение за спиране на наказателното производство. 

Посочват се и  2 приключени дела с голям обществен интерес. 

 

През 2013 г. е извършено разследване по 59 досъдебни производства, 

от които образувани през периода – 31 бр., възобновени – 12 бр., 12 

останали на производство от предходни години. 

26 от делата са водени срещу известен извършител, а срещу 

неизвестен – 33. Само по 32 бр. дела разследването е извършено в 

двумесечния срок, в продължен от административния ръководител на 

наблюдаващия прокурор срок – 17, а в продължен срок от административния 

ръководител на по - горестоящата прокуратура – 10. Разследвани дела 

извън срок – няма. 

През 2013 г. е приключило разследването по 41 досъдебни 

производства, от които по 22 то е приключило в двумесечния срок, а по 19  

срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2013 г. има 2 върнати дела от прокуратурата на основание чл. 242, 

ал.2 от НПК; 14 от делата са приключили с мнение за съд, 12 с мнение за 

прекратяване и 14 - с мнение за спиране на наказателното производство. 

Приключено е 1 дело с голям обществен интерес. 

 

От горецитираните показатели е видно, че от наблюдаваните през 

2012 г. 45  досъдебни производства 12 са приключени с мнение за съд /26,7%/, 

а за 2013 г. – от наблюдавани 59 производства – само 14 са приключени с 

мнение за съд - 23.7%. 

Според представените данни средната натовареност на 

следователите от ОСлО при ОП – Търговище през 2012 г. е  по  9 ДП, а през 

2013 г. – по 11,8 ДП. 

Констатира се, че не се използва законовата възможност по чл. 194, 

ал.1 т.4 от НПК – административният ръководител на ОП – Търговище да 

възлага на ОСлО дела с фактическа и правна сложност, за да се използва 

капацитетът на следователите с оглед професионалните им възможности. 

 Окръженият прокурор следва да прецени разширяване броя на 

разпределени дела на ОСлО съобразно възможността, предвидена в НПК. 
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Съобразно официално предоставените справки на ИВСС през 2012 г. в 

ОСлО при ОП - Търговище спрените наказателни производства са били 

общо 13, срещу известен извършител - 5 и 8 срещу неизвестен извършител.  

През 2013 г. в ОСлО при ОП – Търговище спрените наказателни 

производства са били 13, всичките са образувани срещу неизвестен 

извършител.  

 

Съобразно справката, представена от ОСлО в ОП – Търговище 

разследваните от следовател спрени досъдебни производства през 

проверявания период /2012 и 2013 г./ са се намирали  съгласно Методически 

указания № И-55/2008г. на ВКП и разпореждане № 434/09г. на АП - Варна: 

досъдебни производства, спрени  срещу известен извършител - се съхраняват 

при наблюдаващия прокурор от съответната прокуратура, а спрените срещу 

известен извършител - се намират в съответното подразделение на МВР, като 

препис от постановлението на прокурора се изпраща за сведение на 

разследващия следовател.   

 

Към момента на проверката, съгласно справка от ОСлО в ОП – 

Търговище се отчитат следните дела на производство: 
 

№ на 

ДП 

Дата на 

образуване 

Дата на 

постъпване в 

ОСлО6 

Текст от НК Следовател Извършител7 

53/13 12.12.2013   чл.123 ал.1 от НК Дарина 

Цанева 

 

39/12 17.12.2012   чл.282 ал.1 

вр.чл.26 ал.1 от 

НК 

Димитър 

Митев 

 

51/13 6.12.2013   чл.191 ал.1 от НК Димитър 

Митев 

 

5/14 21.2.2014   чл.346 ал.1 от НК Димитър 

Митев 

 

33/13 14.6.2013  чл.253 ал.3 т.2 

вр.ал.2 от НК 

Димитър 

Митев 

 

46/13 8.11.2013   чл.248а ал.2 от 

НК 

Лъчезар 

Иванов 

 

                                           
6 Информацията е заличена във връзка с чл. 198 от НПК 
7 Имената не се публикуват на основание ЗЗЛД 
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19/13 17.4.2013   чл.255 ал.1 т.2,6 и 

7 вр.чл.26 ал.1 от 

НК 

Лъчезар 

Иванов 

 

4/10 21.1.2010  чл.212 ал.2 във 

вр. с ал.1 от НК 

Лъчезар 

Иванов 

 

22/12 26.7.2012  чл.159б, ал.1 във 

вр. с чл.159а, ал.1 

от НК 

Лъчезар 

Иванов 

 

48/13 18.11.2013  чл.202 ал.2 от нК Лъчезар 

Иванов 

 

35/12 30.4.2010  чл.212 ал.1 от НК Марияна 

Труфчева 

 

28/13 27.5.2013   чл.282 ал.2 във 

вр. с ал.1 от НК 

Марияна 

Труфчева 

 

207/04 11.10.2004  чл.209 ал.1 във 

вр. с чл.20 ал.2 от 

НК 

Марияна 

Труфчева 

 

54/13 12.11.2013  чл.194 ал.1 от НК Марияна 

Труфчева 

 

36/12 9.11.2012  чл.255 ал.3 

вр.ал.1 т.7 вр. 

чл.26 от НК 

Николай 

Николов 

 

41/13 23.8.2013  чл.159а ал.1 от 

НК 

Николай 

Николов 

 

15/12 10.5.2012  чл.255 ал.3 вр. с 

чл.1 т.2,6 и 7 от 

НК 

Николай 

Николов 

 

1/12 3.1.2012  чл.255 ал.1 т.2,4 и 

5 от НК 

Николай 

Николов 

 

1/14 29.1.2014  чл.255а, ал.2 във 

вр. с ал.1 от НК 

Николай 

Николов 
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10/13 възложено 

от СГП на 

4/2/13 

 чл.212 ал.5 във 

вр.с ал.1 от НК 

Николай 

Николов 

 

37/11 28.12.2011  чл.249 ал.1 от НК Николай 

Николов 

 

 

 

Макар, че формално удължаването на сроковете е в съответствие с 

разпоредбите НПК, по някои от досъдебните производства разследването 

продължава твърде дълго време. По този начин се създават предпоставки 

за  разследване извън разумния срок по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС, оттам и за 

търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ от пострадалите 

лица. 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре, съдържат в 

цялост нужната информация, което от една страна улеснява съдебните 

служители при подаване на информация до други органи на съдебната 

власт, а от друга страна спомага и за по-добра организация на 

следователската дейност. 

 Календарните години не се приключват по надлежния ред, регистрите 

и дневниците не се проверяват от административния ръководител. 

 В ОСлО при ОП – Търговище на практика не се води регистрационен 

дневник за веществените доказателства по смисъла на ПОДПРБ. 

 

Констатира се, че в недостатъчна степен се използва законовата 

възможност по чл. 194, ал.1 т.4 от НПК – административният 

ръководител на ОП – Търговище да възлага на ОСлО дела с фактическа и 

правна сложност, за да се използва капацитетът на следователите с оглед 

професионалните им възможности. 

 Окръженият прокурор следва да прецени разширяване броя на 

разпределени дела на ОСлО съобразно възможността, предвидена в НПК. 
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Макар, че формално многократното удължаване на сроковете е в 

съответствие с разпоредбите НПК, по някои от досъдебните производства 

разследването продължава твърде дълго време. По този начин се създават 

предпоставки за  разследване извън разумния срок по чл. 6, ал.1 от 

ЕКЗПЧОС, оттам и за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ 

от пострадалите лица. 

 

 

 ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

1. Водените в ОСлО при ОП – Търговище книги, регистри и 

дневници на хартиен носител да се приведат в съответствие с 

изискванията на Правилника за администрацията на Прокуратурата на 

Република България /ДВ, бр.106/2013 г./ като календарните години се 

приключват по надлежния ред и се проверяват в съответните срокове от 

административния ръководител.  

Да се организира воденето на регистрационен дневник за 

веществените доказателства в съответствие с  разпоредбите на глава V, 

раздел VІІІ /чл. 74-85/ от ПАПРБ. 

 

 2. Да бъдат предприети мерки с цел максимално използване 

капацитета на следователите по наказателни производства, които се 

явяват правна и фактическа сложност съобразно възможността, 

предвидена в НПК. 

 

3. По делата, които не са с правна и фактическа сложност, да се 

организира разследване в рамките на законоустановения двумесечен 

срок.  

 

4. Само по  дела с  правна и фактическа сложност следва да бъдат 

изготвени мотивирани искания за продължаване на срока, след като вече 

изпълнените процесуално-следствени действия налагат това. 

 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Окръжна прокуратура Търговище за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  
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 Административният ръководител да запознае прокурорите и 

следователите и съдебните служители от ОП Търговище с резултатите от 

извършената планова проверка.  

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на 

ОП Търговище да предприеме в едномесечен срок от получаване на 

настоящия Акт необходимите действия от негова компетентност за 

изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в 

същия срок уведоми Инспектората към ВСС за резултата от тях. 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на 

електронен носител/. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България /на електронен носител/. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Апелативна прокуратура – Варна /на електронен носител/. 

  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

1.  Заповед ПП-01-20/10.03.2014 г.  на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2012 г. и 2013 г.  

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2012 г. и 2013 г.   

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2012 г. и 2013 г.  

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2012 г. и 2013 

г.  

6. Справка за дейността на ОСлО в ОП – Търговище през 2012 г. и 2013 

г.  

7. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

             

                                                              /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 


