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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. 

ТУТРАКАН 
      
 
 
  

В периода 8 - 12 юни на основание заповед  № 140/03.06.2009г. на 
Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС 
беше извършена комплексна проверка на дейността на Окръжна 
прокуратура гр. Силистра  и прокуратурите в района. Проверката в РП 
Тутракан бе извършена на 10.06.2009 година от инспектор  -  Ясен Тодоров  
и експерти Сия Иванчова и Димитрина Долапчиева.  
 Проверката беше извършена на място – в сградата на Съдебната 
палата гр. Тутракан, като проверяващите се запознаха непосредствено с 
организацията на административната дейност и организацията по 
образуването и движението на прокурорските преписки, както и 
приключването им в установените срокове. 
 За проверявания период в прокуратурата са работили общо 4 
прокурори -  Светослав Раев – административен ръководител и 
прокурорите Йовев, Добрев и Алекова. В момента на проверката няма 
незаети щатни бройки за прокурори. Общият брой служители в РП 
Тутракан е 5, а конкретно заетите длъжности са: административен 
секретар; компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции; съдебен 
деловодител  - 2 бр. и призовкар - чистач.  
  
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  
  

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 Организационното и административно ръководство в Районна 
прокуратура гр. Тутракан се осъществява от прокурор СВЕТОСЛАВ 
РАЕВ, който е административен ръководител. 

РП Тутракан се помещава в една сграда с Районен съд Тутракан, от 
която ползва 6 помещения на първия етаж. Четири са кабинетите на 
прокурорите, като двама от тях работят в кабинети, освободени от 
следователи при напускането им, едно помещение e за канцеларията, в 
което са четиримата служители и едно помещение за призовкар. Всеки от 
прокурорите разполага със самостоятелен кабинет.  
  
 В РП Тутракан електронната система за случаен подбор е въведена 
от 12.10.2007 година, със Заповед № 24. В заповедта е определен 
процентът на участие на всеки от прокурорите по различните видове 
преписки, както и лицата, които работят с програмата. Поради подаване на 
оставка от прокурор Добрев на 25.05.09г. е издадена Заповед № 30, с която 
е разпоредено прокурор Добрев да бъде изключен от програмата за 
електронно разпределлене на дела и преписки, както и да се увеличат 
процентите на останалите прокурори по всички групи от програмния 
продукт. 
 Ползва се правно-информационният продукт „Апис”, използва се 
деловодната програма на прокуратурата УИС, като работещите с 
програмата служители следят за правилното и пълно въвеждане на данни и 
извършват периодични проверки за допуснати пропуски в системата. 
 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 
Правилника за организация на дейността на администрацията на 
прокуратурата на РБ, както и съгласно указания на ВКП . Отделно от това 
по собствена преценка в Районна прокуратура гр. Тутракан се водят 
следните книги: 
 - книга на делата, образувани за корупционни и данъчни 
престъпления; 
 -  книга за отложените присъди; 
 - книга на спрените дела, поради отсъствие на важен свидетел; 
 - книга на преписките, чиито постановления са обжалвани; 
 - книга на делата, изпратени в съда с жалби против постановления за 
прекратяване; 
 - книга за споразумения в съдебно заседание; 
 - книга на лицата, обявени за издирване по ДП; 
 - азбучник на фирми и организации, подали сигнали до РП; 
 - азбучник на пострадалите лица от престъпления, извършени от НИ.   
  Всички книги се водят съгласно изискванията, прегледно се 
попълват графите, книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и 
печат на прокуратурата. В различните книги са посочени достатъчно 
графи, от които да се проследи движението на делото или преписката. 



Водените по собствена преценка книги са особено полезни при 
извършване на справки на граждани и при изготвяне на справки и 
информации от ВКПи по-горестоящи прокуратури. 

Всички книги се водят на хартиен носител, а книга на спрените дела 
срещу известен извършител се води на електронен носител. 

В РП Тутракан се води книга на веществените доказателства, в която 
се описват получените с делата веществени доказателства, които се 
отразяват при внасяне на делата в съда. В края на 2008 година със заповед 
на административния ръководител е определена комисия, която да провери 
налице ли са всички веществени доказателства, правилно ли се съхраняват, 
като за извършената проверка е изготвен протокол. 
 Всяко шестмесечие РП Тутракан изготвя анализи на оправдателните 
присъди и на делата, върнати от съда за допълнително разследване. 
 През 2008 година са провеждани работни срещи с разследващите 
органи и със съдиите в РС Тутракан. На тези срещи са обсъждани 
причините за постановяване на оправдателни присъди и за връщане на 
делата от съда, като са давани указания за подобряване на работата. 
 През 2008 г. на прокурор Добрин Добрев е наложено дисциплинарно 
наказание”Порицание” за системно неспазване на сроковете, предвидени в 
процесуалните закони, което е потвърдено от ВСС с протокол № 
37/24.09.08г. Въпреки това подобрение в работата на прокурор Добрев не е 
настъпило, законоустановените срокове неи се спазват. Проверката 
констатира……………………………………………….. 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 

 През 2008г. в Районна прокуратура Тутракан са постъпили                            
общо   520 бр. преписки, от които 497 бр. са новообразувани и 23 броя 
са останали от предходни периоди. 
 От тях през 2008 година са решени общо 483 бр., от които с откази за 
образуване на досъдебно производство – 314 бр.. От тези откази 11 броя 
преписки са обжалвани , 6 бр. са потвърдени и  5 бр. са отменени. 
 

Необжалваните откази са общо 303 бр. За периода са образувани 146 
досъдебни производства, а от тях изпратени по компетентност общо 23 
броя. В края на отчетния период от образуваните през проверявания 
период са останали нерешени  31 бр. и 4 бр. са изпратени в РУ на МВР 
Тутракан за извършване на проверка и към 31.12.2008г. не са върнати в 
прокуратурата. 
 Нерешените в едномесечен срок преписки са 31 броя, а нерешените в 
тримесечен срок без разрешение са 2 бр. 



  Няма останали нерешени преписки, образувани в предходни 
периоди, няма и преписки на специален надзор съгласно т.5 от Заповед 
№ ЛС-2184/30.05.2007г. на Главния прокурор на Р България. 
  

ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОСЪДЕБНИТЕ 
ПРОИЗВОДСТВА В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ТУТРАКАН 

 
НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2008г. 

общо – 414 бр., от тях – образуваните през проверявания период са 261 бр., 
а образуваните в предходни години са 153 бр. Наблюдаваните бързи 
производства през 2008г. са 10 бр. и всички са образувани през 2008г., а 
наблюдаваните незабавни производства са образувани през 2008г. и са 21 
брой. Общо наблюдаваните през периода производства са 445 броя. 

От наблюдаваните ДП през периода 421 досъдебни производства са 
разследвани от разследващ полицай и 24 бр. са разследвани от следовател. 
Всички ДП, разследвани от следовател са образувани в предходни 
периоди. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства са 
разследвани и решени от прокурор в сроковете, предвидени в НПК и са 
381 броя. В края на отчетния период за решаване при прокурор са останали 
21 бр. досъдебни производства. Наблюдаваните бързи производства са 12 
броя и в срока по чл. 356, ал.5 от НПК са приключени 9 броя. По 
наблюдаваните 22 бр. незабавни производства разследването е  
приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК по 21 бр., а по 1 бр. е 
постановено разследването да се извършва по общия ред. 

През проверявания период на основание чл. 242, ал.2 от НПК са 
изпратени на разследващ орган 10 бр. ДП, а по 6 ДП, прокурорът сам е 
извършил необходимите действия. 

         
СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2008 г. общо 

са 89 бр., от тях срещу неизвестен извършител 61 бр. и срещу известен 
извършител 28 бр. 
 ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2008г. 
са   114 бр.  
   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора , през 
2008г. са общо 143 бр., от тях – 71 бр. са водени срещу известен 
извършител, а 72 бр. са срещу неизвестен извършител.Обжалвани пред 
съда са общо 14 бр. и от тях са отменени 7 постановления за прекратяване 
на досъдебно производство. Няма обжалвани пред по-горестоящи 
прокуратури постановления за прекратяване, нито служебно отменени. 53 
бр. от общо прекратените досъдебни производства са прекратени поради 
изтекла давност.   



  По 17 бр. ДП са направени искания до по-горестоящата прокуратура 
за удължаване срока на разследване и всички са уважени. През периода 
няма направени искания за удължаване срока на разследване до Главния 
прокурор на Република България. 
 През 2008 година прокурорите в РП Тутракан са внесли в съда общо 
145 броя прокурорски акта, което предствалява36.25%. от общо 
приключените ДП От тях внесените обвинителни актове  са 73 броя, 29 са 
предложенията за споразумение и 43 са предложенията за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. От 
внесените актове за допълнително разследване от съда са върнати общо 
9 броя, от  които 6 са върнати с разпореждане на съда и 3 бр.са върнати 
с определение на съда. Основно причините за връщане на делата е 
непълнота при разследването и при събиране на достатъчно 
доказателства, като по-голямата част от тях /5 бр./ са на прокурор 
Добрев. Общо от съда по обвинителен акт през 2008 г. са решени 78 дела, 
като по общия ред са постановени 33 бр. осъдителни присъди и е 
постановена една оправдателна присъда по общия ред. Присъдата е 
протестирана и протестът е останал неуважен. По реда на гл. ХХVІІ от 
НПК са постановени 30 бр. осъдителни присъди, а по 14 бр. дела в съдебно 
заседание е постигнато споразумение. 
 От внесените 29 бр. споразумения по чл. 381 от НПК от съда са 
уважени 28 бр.споразумения , като едно споразумение към края на 2008г. 
не е било разгледано. 
 От внесените 43 бр. предложения по реда на чл. 375 от НПК са 
решени 37 броя, като от тях – уважените предложения са 33 бр., оправдани 
са  нарушителите по 2 предложения, върнати от съда са 2 бр. предложения 
и  2 бр. са прекратени, след връщане за допълнително разследване от съда. 
Към края на 2008г. са останали четири предложения, по които съдът не се 
е произнесъл. През 2009г. до края на м. март по 3 от предложенията се е 
произнесъл РС Тутракан, а едно от делата е изпратено по подсъдност на 
РС Силистра. 
 През проверявания период са приведени в изпълнение общо 105 бр. 
присъди, а неприведените присъди в срок са 5 бр., като лицата са обявени 
за ОДИ??? 
 Организацията на дейността по водене на статистиката е съгласно 
указанията на ВКП. 
 Създадена е добра организация по съхраняването на веществените 
доказателства. 
 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ ПРЕПИСКИ 
 

 По време на проверката бяха проверени произволно избрани 
наблюдателни производства, обвинителни актове, постановления за 



прекратяване, постановления за спиране на наказателни производство, 
както и постановления за отказ за образуване на НП. 
 Проверени откази: 

Пр.пр. № 762/06г. по описа на Районна прокуратура гр. Тутракан- 
прокурор Добрин Добрев 
 Преписката постъпва в РП Тутракан на 29.08.06г. и с 
Постановление за отказ е отказано образуване на ДП на 2109.06г В 
постановлението е посочен 7 дневен срок за обжалване. Това 
постановление е потвърдено с Постановление от 03.12.06г. от Окръжна 
прокуратура Силистра. По жалба АП Варна на 05.01.07г. отменя 
постановлението на ОП Силистра.С ново постановление на ОП Силистра 
е отменено постановлението на РП Тутракан и с постановление от 
11.05.07г. е възложена проверка. След извършена проверка преписката 
постъпва в РП Тутракан на 03.10.07г. С Постановление от 13.12.07г. 
отново е постановен отказ за образуване на ДП.По жалба се произнася 
ОП Силистра и с Постановление от 19.03.08г. е потвърден отказа на РП 
Тутракан. 
 Пр.пр. № 419/07г. по описа на РП Тутракан – прокурор Константин 
Йовев 
 На 29.06.07г. е постановен отказ за образуване на ДП, като в 
постановлението е посочен 7 дневен срок за обжалване. По сигнал на РС 
гр. Бяла Силистренска окръжна прокуратура на 07.02.08г. отменя отказа 
и нарежда образуване на досъдебно производство. С Постановление от 
12.02.08г. е образувано ДП и след разследване с Постановление от 
10.05.08г. е прекратено образуваното досъдебно производство. 
 Проверени бяха и пр.пр. № 17/08г. – прокурор Павлина Алекова; 
пр.пр.№ 708/07г. – прокурор  Константин Йовев; пр.пр. №127/08г. – 
прокурор К. Йовев; пр.пр. №331/08г. – прокурор П. Алекова; пр.пр.568/07г. 
– прокурор Д. Добрев и пр.пр. № 212/08г. – прокурор Д. Добрев – по 
описаните преписки прокурорите своевременно са изпълнявали 
указанията на Окръжна прокуратура Силистра и са възлагали 
допълнителни проверки. 

Проверени постановления за спиране на  ДП срещу известен 
извършител /ИИ/: 

Пр. пр. №39/00г. по описа на РП- гр. Тутракан. С постановление от 
30.08.07г. – прокурор К.Йовев от РП – гр. Тутракан спира НП срещу Н.Б. 
за извършено престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК. Данни за напускане на 
страната на 28.09.03г. през ГКПП – гр. Русе, до момента няма данни за 
завръщането му. Лицето е обявено за ОДИ, принудително довеждане. С 
постановление от 20.05.09г. е потвърдено постановлението за спиране, 
възложено е  на РУ – МВР- гр. Тутракан провеждането на оперативно - 
издирвателни мероприятия,указано е  да се доклада от разследващите 



полицаи писмено на всеки 4м.приложен е план за оперативно – 
издирвателни мероприятия. 

Проверени бяха и пр. пр. № 789/07г. по описа на РП- гр. Тутракан, 
пр. пр.№230/08г., дознание 79/08г. по описа на ОДП- гр. Силистра- С 
постановление от 28.07.08г. прокурор Св. Раев – районен прокурор на РП- 
гр. Тутракан спира наказателното  производство за извършено 
престъпление по чл.311, ал.1 НК срещу Н. Х., поради напускане пределите 
на страната. На 17.07.08г. Н. Х. е бил обявен за ОДИ. Указано е на 
органите на МВР при РПУ – гр. Тутракан на всеки 3 месеца да извършват 
проверка отпаднало ли е основанието за спиране на НП, като се изготвят 
докладни записки. Приложен е и план за оперативно – издирвателни 
мероприятия. 
 Проверени постановления за прекратяване на  ДП: 
 Пр.пр.№ 418/07г. – прокурор П. Алекова. На11.07.07г. е постановен 
отказ за образуване на ДП. По жалба преписката е разгледана от ОП 
Силистра и с Постановление от 04.09.07г. е отменен отказа на РП 
Тутракан и е наредено образуване на досъдебно производство.  В 
изпълнение на указанията на 12.10.07г- е образувано ДП № 1591/07г. по 
описа на РУ на МВР Тутракан. С Постановление от 14.01.08г. е 
постановено прекратяване на ДП. Това постановление е отменено от РС 
Тутракан с определение № 19/19.02.08г. Делото е върнато за 
доразследване и след получено удължаване на срока е постановено 
спиране на производството. По жалба постановлението е отменено от 
РС Тутракан с определение от 17.12.08г. и делото е върнато за 
доразследване. На 23.03.09г. делото е внесено в съда за решаване с 
предложение по чл. 78а от НК. 
 Проверени бяха и пр.пр. № 413/07г. - прокурор Д. Добрев /ДП № 
208/07г./; пр.пр. № 96/08г. – прокурор К. Йовев/ ДП№ 48/08г. по описа на 
РУ на МВР Тутракан/; пр.пр. № 335/07г. – прокурор К. Йовев /ДП № 
158/07г. по описа на РУ на МВР Тутракан/. По описаните досъдебни 
производства в срок са изпълнявани указанията на съда след отмяна на 
постановленията за прекратяване, делата са изпращани на 
разследващите органи с конкретни указания.  
  Установи се, че прокурорите от РП гр. Тутракан изготвят добре 
оформени и юридически аргументирани актове, които съдържат всички 
изискуеми реквизити???.  
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 
- Като цяло натовареността на РП гр.Тутракан е малка.Няма дела с голям 

обществен интерес. 
- Спазват се предвидените в НПК срокове както по отношение на 

решаването на преписките, така и по отношение на разследването на 



досъдебните производства и действията на прокурора след 
приключването му. Изключение е работата на прокурор Добрев. 

- Комуникацията с Районния съд гр.Тутракан и Окръжна прокуратура 
гр.Силистра е добра. 

- Преписките и делата се разпределят равномерно между районния 
прокурор Раев и останалите прокурори съобразно издадената Заповед 
№ 24/12.10.2007 година,. за електронно разпределение 

- Районният прокурор Раев успешно съвместява типично прокурорските 
си задължения с административно – ръководните си функции, 
осъществява постоянен контрол върху движението на нерешените дела 
и преписки.  

- Книгите, дневниците и регистрите, които се водят в Районна 
прокуратура Тутракан са много прегледни, съдържат всички графи, 
необходими за проследявяне движението на преписките и делата, като 
от тях се получава пълна информация за спазване на сроковете и 
дейността на всеки от прокурорите в РП Тутракан. 

- В книгата за изпълнение на присъдите в графите, показващи кога е 
започнало изпълнение на наказанието/по чл. 343г, вр.чл. 343б, ал.1 от 
НК -лишаване от правоуправление на МПС/, няма получени отговори от 
ОД на МВР – ПП – град Силистра, въпреки напомнителните писма, 
изпратени от РП- гр. Тутракан. 

- Следва да се следи и занапред стриктно /включително чрез    
изпращане на напомнителни писма/ за провежданите мероприятия по 
издирване на лицата, обявени за ОДИ, като се изисква от органите на 
МВР да изпращат  в прокуратурата обратна информация за резултатите.  

- Неправилно във всички постановления за отказ за образуване на 
досъдебно производство, постановени от всички прокурори в разрез с 
разпоредбата на чл. 213 от НПК се сочи 7 дневен срок за обжалване. 

 
 
ПРЕПОРЪКИ: 
 
- С оглед малката натовареност и липсата на дела с голям обществен 

интерес и фактическа или правна сложност прокурорите от РП 
гр.Тутракан трябва да се стремят и занапред да не допускат 
просрочване на своите актове. 

- Да осъществяват постоянен надзор и да следят за спазването на 
сроковете от страна на разследващите органи  

- При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46, ал.2, т.2 от 
НПК 

- Да се спазват разпоредбите на чл. 213 от НПК и в постановленията за 
отказ да не се посочва срок за обжалване пред горестоящата 
прокуратура. 
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