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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

ГР.ЕЛЕНА 
      
  

В периода 13-24 октомври  2008г. на основание заповед № 
159/03.10.08г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 
програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 
Окръжна прокуратура гр. Велико Търново и прокуратурите в района 
Проверката в РП Елена бе извършена на 23.10.2008г. от проверяващ 
инспектор  -  Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова и Димитрина 
Долапчиева.  
 Проверката беше извършена на място – в сградата на Съдебната 
палата гр.Елена, като проверяващите се запознаха непосредствено с 
организацията на административната дейност и организацията по 
образуването и движението на прокурорските преписки, както и 
приключването им в установените срокове. 
 За проверявания период в прокуратурата са работили общо 4 
прокурори -  Христова – административен ръководител и прокурорите 
Христов, Пашов и Михайлова. В момента на проверката няма незаети 
щатни бройки за прокурори. Общият брой служители в РП Елена е 4, а 
конкретно заетите длъжности са : административен секретар; съдебен 
секретар- протоколист; компютърен оператор, изпълняващ деловодни 
функции – от 01.09.2007г. и призовкар. През 2008г. бройката на 
служителите е увеличена  и в момента в РП Елена има двама съдебни 
секретар протоколисти, двама компютърни оператори, изпълняващи 
деловодни функции и двама призовкари. 
  
  

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  
  
 Организационното и административно ръководство в Районна 
прокуратура гр. Елена се осъществява от прокурор КРАСИМИРА 
ХРИСТОВА, която е административен ръководител. 

РП Елена се помещава в една сграда с Районен съд Елена, от която 
ползва 5 помещения на първия етаж. Три са кабинетите на прокурорите, 
като в един от тях работят двама прокурори, едно помещение за 
канцеларията, в което са четиримата служители и едно помещение за 
архив. Сградата е подарена през 2006 г. от Община Елена на Висшия 
съдебен съвет и предстои извършване основен ремонт на сградата. 
Оборудването  не е на добро ниво, но след ремонта предстои подмяната 
му. 
  
 В РП Елена електронната система за случаен подбор е въведена от 
11.10.2007г. със Заповед № 52/11.10.2007г. В заповедта е определен 
процентът на участие на всеки от прокурорите по различните видове 
преписки, както и лицата, които работят с програмата. 
 Прокуратурата разполага с шест компютърни системи, които са 
свързани с мрежа помежду си и към мрежата на Прокуратурата в страната. 
Ползват се правно-информационните продукти „Сиела” и „Апис”, 
използва се деловодната програма на прокуратурата УИС. 
 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. Елена се водят следните 
книги: 
 -описна книга на прокурора за внесените предложения по реда на чл. 
78а от НК; 
 -регистър на внесените искания в съда; 
 -регистър на насрочените дела в съда; 
 -книга за внесените предложения по реда на чл. 155 от ЗЗ.   
  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. 

Всички книги се водят на хартиен носител, а „генератор на 
идентификатор на НП и на индикатор на престъпление” се води и на 
електронен носител. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 



 През 2007г. в Районна прокуратура Елена са постъпили                            
общо   481 бр. преписки, от които 416 бр. са новообразувани и 65 броя 
са останали от предходни периоди. 
 От тях през 2007 година са решени общо 472 бр., от които с откази за 
образуване на досъдебно производство – 349 бр.. От тези откази 11 броя 
преписки са обжалвани , 8 бр. са потвърдени и 3 бр. са отменени. 
 

Необжалваните откази са общо 338 бр. За периода са образувани 85 
досъдебни производства, а от тях изпратени по компетентност общо 38 
броя. В края на този период няма останали нерешени преписки, няма и 
преписки на специален отчет съгласно т. 5 от Заповед № ЛС-2184/07г. 
на Главния прокурор на РБ.  
 
 През  първото шестмесечие на 2008г. в РП Елена са постъпили общо 
111 бр. преписки, от които 102 броя са новообразувани и 9 броя са 
останали от предходни периоди. Решени общо през периода са 75 
преписки, от тях- откази да се образува досъдебно производство -48 
броя. От тези откази са обжалвани 2 бр. и те са потвърдени. 
Необжалваните откази са 46 броя, а образуваните досъдебни 
производства са 27 броя, от тях 2 бр. са изпратени по компетентност. 
Няма преписки на специален отчет и останали нерешени преписки от 
предходни периоди. 
 
ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОСЪДЕБНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ЕЛЕНА 
 
НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2007г. общо – 

979 бр., от тях – образуваните през проверявания период са 208 бр., а 
образуваните в предходни години са 771 бр.   Приключените от 
разследващ орган ДП и решени през 2007г. са общо 941 бр. 

НЯМА НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП  от разследващия орган извън 
сроковете по чл. 234 от НПК, както и   получени от разследващия орган и 
нерешени от наблюдаващия прокурор над един месец за проверявания 
период.                                             

НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през  ПЪРВОТО 
ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2008г. общо – 286 бр., от тях – образуваните през 
проверявания период са 80 бр., а образуваните в предходни години са 206 
бр.   Приключените от разследващ орган ДП и решени през периода са 
общо 256 бр. 

НЯМА НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП  от разследващия орган  извън 
сроковете по чл. 234 от НПК, както и   получени от разследващия орган и 
нерешени от наблюдаващия прокурор над един месец за проверявания 



период.                                                   
         

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2007 г. общо 
са 95 бр. , от тях срещу неизвестен извършител 83 бр. и срещу известен 
извършител 12 бр., през първото полугодие на 2008 г. спрени НП общо 38 
броя, срещу НИ 31 БР. и срещу ИИ – общо 7 броя. 
 ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2007г. 
са   757 бр., от тях образувани през 2007г. – 8 бр. и от предходни години 
749 бр.  
 През първото шестмесечие на 2008г. общо са ВЪЗОБНОВЕНИ 169 
производства, от които всички са образувани в предходни периоди. 
  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора , през 
2007г. са общо 758 бр., като е обжалвано пред съд едно ДП и то е 
отменено, а 4 бр. обжалвани пред по-горна прокуратура са потвърдени. 

За проверявания период през 2008г. са прекратени 169 ДП, от които 
само едно е обжалвано пред по-горна прокуратура и  е потвърдено 
постановлението за прекратяване. 
 
 През 2007 година прокурорите в РП Елена са внесли в съда общо 87 
броя прокурорски акта. От тях внесените обвинителни актове  са 28 броя, 
47 са предложенията за споразумение и 12 предложения за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. От 
внесените актове за допълнително разследване от съда са върнати общо 5 
броя, от  които 4 са върнати с разпореждане на съда и 1 бр. е върнато с 
определение на съда. Общо от съда по обвинителен акт през 2007 г. са 
решени 37 дела, като по 34 бр. са постановени осъдителни присъди и е 
постановена една оправдателна присъда. Присъдата е протестирана и 
протестът е останал неуважен. 
 През първото полугодие на 2008г. прокурорите от РП Елена са 
внесли в съда 45 бр. актове, от които 19 обвинителни акта, 20 предложения 
за споразумения и 6 броя предложения за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание.Няма върнати от 
съда за допълнително разследване дела. Общо от съда по обвинителен акт 
са решени 11 дела, по  8 дела са постановени осъдителни присъди.  
 Организацията на дейността по водене на статистиката е съгласно 
указанията на ВКП. 
 Създадена е добра организация по съхраняването на веществените 
доказателства.Проверена беше нарочната книга. 
 
 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. 
 1.Пр. преписка №  930/02г. – С постановление за спиране от 
04.05.07г.прокурор Хр. Христов е спрял досъдебното производство. 
Посочено е , че търсеното лице е обявено за общодържавно издирване, 
изпратено е писмо да се изиска № на телеграмата, с която е обявено 
издирването. 
 2.Пр. преписка № 672/07г. – с постановление от 02.01.08г. прокурор 
Хр. Христов е спрял производството  поради неизвестно 
местонахождение на свидетел очевидец. Няма данни за предприетите 
издирвателни мероприятия. 
 3.Пр.преписка № 74/08г. – С постановление от 30.04.08г. прокурор 
Никола Пашов възлага на РПУ Елена да обяви лицето за ОДИ. 
 По всички проверени 7  спрени производства липсва обратна 
информация за предприетите от РПУ Елена издирвателни действия. 
 4.Установи се също при проверката, че  12 производства, посочени в 
справките като „спрени”, всъщност са   в движение, някои от тях са 
възобновени  и в момента са на производство – напр. пр.пр. 24/07г., 
514/07г.,34/08г., други са приключили с изготвяне на обвинителен акт или 
предложение за споразумение – 424/07г., 908/07г., 130/07г.,983/07г., а 
трети са прекратени – 360/07г., 858/07г.,805/07г. или изпратени по 
компетентност на други прокуратури. 
  Установи се, че прокурорите от РП гр. Елена изготвят добре 
оформени и юридически аргументирани актове, които съдържат всички 
изискуеми реквизити.  
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 
- Като цяло натовареността на РП гр.Елена 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. 

- Комуникацията с Районния съд гр.Елена и Окръжна прокуратура 
гр.Велико Търново е добра. 

- Преписките и делата се разпределят равномерно между районния 
прокурор Христова и останалите прокурори съобразно издадената 
Заповед № 52/11.10.07г. за електронно разпределение. 



- Районният прокурор Христова успешно съвместява типично 
прокурорските си задължения с административно – ръководните си 
функции. 

- Книгите, дневниците и регистрите, които се водят в Районна 
прокуратура Елена 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 Елена. 

- 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.  

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

интерес и фактическа или правна сложност прокурорите от РП гр.Елена 
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 

- 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 

- Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без 
по него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от ОМВР и да се 
прилагат към делото документи за това. 

- Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 
производство и прилагането на ЕЗА. 

- Да се въведе унифицирана електронна деловодна система, тъй като при 
наличието й би било далеч по  бързо и ефективно въвеждането на 
допълнителните действия по движение на делата. 

- По спрените досъдебни производства срещу ИИ 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 
   
   



 
21.11.2008г.   Инспектор: 

     София             /Ясен Тодоров/ 
  
 

 
 
 
 
 


