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ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ул. “Иван Вазов” № 2,тел.0470/53317, факс:0470/52374

РАЗДЕЛ

ПЪРВИ

ОБОБЩЕНИ
ИЗВОДИ
ЗА
ДЕЙНОСТТА
ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ

НА

1.Обобщение
на
постигнатите
резултати
и
тенденции
в
противодействието на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки.
През отчетната 2017 год. в своята дейност в борбата срещу престъпленията,
другите закононарушения и противообществените прояви Тополовградска районна
прокуратура се е ръководила от Конституцията и законите на Република България,
плановете за работа на отделните надзори на Върховна административна, Върховна
касационна прокуратура, Апелативна прокуратура – гр. Бургас и на Окръжна
прокуратура - Ямбол.
Като правоохранителен орган прокуратурата е изпълнила основните си задачи,
установени в конституцията и законите на страната – по спазване на законността в
съдебния район, в частност да ръководи досъдебното разследване и неговото
законосъобразно
протичане, да привлича към наказателна отговорност лицата
извършили престъпление и да поддържа обвинение по дела от общ характер.
Престъпността в региона на Тополовградска районна прокуратура и през
изминалата година е с тенденция към устойчивост,
като от гледна точка на
регистрираната престъпност е налице известно намаляване на
регистрираните
престъпления през 2016г. През отчетния период на територията на Тополовградска
районна прокуратура са били образувани общо135 броя досъдебни производство,
срещу 150 броя за 2016 година и срещу 166 броя за 2015 година. От общо
образуваните досъдебни производства 96 броя са досъдебни производства, разследвани
по общия ред ;29 бр. бързи производства и 10 бр. незабавни производства.
Анализът на данните показва намаление на броя на образуваните общо
досъдебни производства през 2017 год. спрямо данните от предходните години.
Намалението на образуваните досъдебни производства се дължи на намаления брой
регистрирани престъпления в района.
През 2017 година по текстове от НК са образувани 7 броя за престъпления
против личността; 3 броя за престъпления против брака, семейството и младежта;
53 броя за престъпления против собствеността; 11 броя за престъпления против
стопанството; 5 бр. за документни престъпления; 12 бр. за престъпления против
дейността на държавни органи и организации; 1бр. за престъпление против реда и
общественото спокойствие и 43 бр. за общоопасни престъпления.
През отчетния период са внесени в съда общо 62
бр.досъдебни
производства, срещу 67 бр. за 2016 година и 69 бр. за 2015 година. От внесените в съда
досъдебни производства 44 бр. са обвинителни актове срещу 37 бр. за 2016 година и
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срещу 44 бр. за 2015 година. Внесените в съда предложения за споразумение са общо
12 бр. споразумения за решаване на делото по чл.381 от НПК, срещу 17 бр. през 2016
година и 17 броя за 2015 година. Налице е увеличение по отношение на внесените в
съда обвинителни актове в сравнение с данните от предходните години и намаление
по отношение на внесените в съда предложения за споразумения. През отчетния период
са внесени общо 6 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност и
налагане на административно наказание, като за сравнение с предходните отчетни
периоди, броят им за 2016 година е бил 13 бр., а през 2015 година е бил 8 бр. По този
показател също е налице намаление на внесените в съда предложения по чл.375 от
НПК.
През 2017 година по текстове от НК са внесени в съда
1 брой за
престъпления против личността; 2 броя за престъпления против брака, семейството и
младежта; 11 броя за престъпления против собствеността; 4 броя за престъпления
против стопанството; 2 броя за документни престъпления; 13 броя за престъпления
против дейността на държавни органи и организации; 1брой за престъпление против
реда и общественото спокойствие и 28 броя за общоопасни престъпления.
При съпоставяне на данните по внесените от Тополовградска районна
прокуратура актове /обвинитeлни актове, споразумения и предложения по чл.375 от
НПК/ в съда – общо 63 броя и решените от съда дела – 70 бр./включително и по
внесени от предходен период дела/ е видно, че през отчетния период наказаната
престъпност представлява 90,00 %, като този показател за 2016 година е бил 98,53%, а
за 2015 година е бил 98,55%.
Броят на обвиняемите лица, предадени на съд през 2017 година е общо 68
лица, спрямо 80 лица за 2016 година и 81 лица през 2015 година.
През 2017 година по текстове от НК са предадени на съд
1 лице за
престъпления против личността; 2 лица за престъпления против брака, семейството
и младежта; 12 лица за престъпления против собствеността; 4 лица за престъпления
против стопанството; 2 лица за документни престъпления; 14 лица за престъпления
против дейността на държавни органи и организации; 4 лицаза престъпление против
реда и общественото спокойствие и 29 лица за общоопасни престъпления
Броят на осъдените лица през 2017 година е 71 лица, спрямо 74 лица за
2016 година и спрямо 76 за 2015 година. С влязла в сила присъда са 74 лица.
През периода няма оправдано лице по внесен в съда обвинителен акт през
2017 година .
През 2017 година по текстове от НК са осъдени 1 лице за престъпления
против личността; 3 лица за престъпления против брака, семейството и младежта; 13
лица за престъпления против собствеността; 7 лица за престъпления против
стопанството; 1 лице за документни престъпления; 17 лица за престъпления против
дейността на държавни органи и организации; 5 лица за престъпление против реда и
общественото спокойствие и 27 лица за общоопасни престъпления
.
От общо осъдените през периода на съд 71 лица, по обвинителни актове са
51 лица; по предложения за споразумения – 12 лица и по предложения за
освобождаване от наказателна отговорност 8 лица.
По постановените осъдителни съдебни актове са наложени общо 8
бр.наказания “лишаване от свобода”-ефективно; 31 бр.наказания “лишаване от
свобода”-условно; 18 бр.наказания “пробация”, - 11 бр. лишаване от права ; 10 бр.други
наказания и 47 бр. –глоба.
През отчетната година може да се отчете факта, че голяма част от
извършителите на разкритите регистрирани на територията, обслужвана от
Тополовградска районна прокуратура криминални престъпления са предадени на съд и
осъдени, или са наложени административни наказания.
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През отчетния период дейността на прокуратурата като цяло и в съдействие
с другите институции на съдебната власт и органите на МВР, може да се отчете като
положителна, предвид високия показател на наказана престъпност.
В дейността си по нодзора по досъдебното производство Районна
прокуратура гр.Тополовград отчита добри резултати при срочността на разследване на
досъдебните производства. През отчетния период на 2017 година няма допуснато
просрочено разследване на досъдебните производства, като значително малък е броя на
неприключените в края на периода досъдебни производства- 20 бр., техния относител
дял към общия брой разследвани досъдебни производства е 9.09 %.Това мотивира
прокурорите при ТРП да се стремят и в бъдеще да не допускат просрочване на
разследването по досъдебните производства и просрочване при решаване на делата.
Постигнати са и добри резултати в дейността на прокуратурата по
наказателно-съдебния надзор, като през отчетния период относителния дял на
върнатите през периода дела и внесените в съда актове е 3,23%, като следва да се
отбележи, че през отчитания период няма оправдани лица.
2.Необходими мерки и законодателни промени за преодоляване на
проблемните области и повишаване ефективността в противодействието на
престъпността.
Като мярка за преодоляване на проблемни области и с оглед ефективно
противодействие на престъпността в региона следва да се повиши оперативната работа
на МВР.Всички оперативни разработки на полицията да намират своята правна оценка
в прокуратурата. При разработки касаещи важни обществени отношения,
нарушаването на които е довело до негативен обществен отзвук в страната
задължително да участва и съответен прокурор.
Повишаване на ефективността на дейността на прокуратурата може да се
постигне чрез засилване на прокурорския надзор за законност и чрез ускоряване
темповете на реализиране на наказателната репресия спрямо извършителите на
престъпления.Ускоряването на процеса, както в досъдебната фаза, така и в съдебната
такава, би довело както до повишаване доверието на гражданите в институциите,
прилагащи наказателно-правните норми, така и до повишаване ефективността на
специалната и генералната превенция на наказанието, визирани в чл.36/НК.В тази
връзка е необходимо и засилване действието на екипния принцип в работата на
органите на досъдебното производство, МВР, и другите контролни органи в РБългария
и по-добро взаимодействие между посочените органи при осъществяване на съвместна
дейност.
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РАЗДЕЛ

ВТОРИ

І. ДОСЪДЕБНА ФАЗА
Дейността на Тополовградска районна прокуратура за 2017 г. по надзора на
досъдебното производство се провеждаше в съответствие с изготвения План за работата
на Окръжна прокуратура - Ямбол и залегналите в тази връзка задачи за изпълнение,
както и по изпълнение на периодично постъпващите указания на Върховната
касационна прокуратура на Р. България, Апелативна прокуратура - гр. Бургас и
Окръжна прокуратура – гр.Ямбол.
В по-голямата си част мероприятията, касаещи работата по надзора бяха
своевременно реализирани, като обобщена информация за тях и съответните справки
са били докладвани своевременно в Окръжна прокуратура – Ямбол.
ТРП поддържа добри колегиални отношения с институциите, с които има
почти ежедневни контакти в работата си – съд, разследващи полицаи, следователи,
полиция.Съвместната ни работа се крепи на отношения на взаимопомощ и
взаимодействие, като основен принцип в работата ни е принципа за работа в екип,
което води до по-голяма ефективност в работата на прокурорите при ТРП
В прокуратурата е създадена организация за разпределение на
новообразуваните досъдебни производства между прокурорите и за определяне на
наблюдаващ
прокурор,
за
което
незабавно
се
уведомява
разследващия
орган.Последният стриктно спазва разпоредбата на чл.203,ал.4 от НПК, като системно
докладва на наблюдаващия прокурор за хода на разследването, своевременно
информира наблюдаващия прокурор за извършените по разследването действия и
съвместно се изготвя план на разследването, обсъжда се събрания по делото
доказателствен материал и се набелязват задачите и мерките за срочното и качествено
приключване на разследването.С постановления на основание чл.196, ал.1,т.2 от НПК
наблюдаващия прокурор дава указания на разследващия орган за извършване на
необходимите процесуално-следствени действия.В спешни случаи указанията се дават
устно от наблюдаващия прокурор. При събиране на достатъчно доказателства за
виновността на определено лице в извършване на престъпление, разследващия орган
във всички случаи докладва делото на наблюдаващия прокурор и привлича лицето към
наказателна отговорност с постановление, подписано от прокурора.При необходимост от
ново привличане на обвиняемия, делото също се докладва на наблюдаващия прокурор и
след доклада се извършва новото привличане на обвиняемия.
По всички досъдебни производства, разследващия орган преди предявяване
материалите по делото, на основание чл.226/НПК докладва същото на наблюдаващия
прокурор, който след проучване на същото дава мнение за приключване на
разследването, съответно дава указания по разследването.В случай, че наблюдаващия
прокурор прецени, че разследването е проведено законосъобразно, обективно,
всестранно и пълно изготвя съответен протокол /съгласно изискванията по
Методически указания за необходимите действия по чл.226 НПК преди предявяване на
разследването на Главен прокурор на Р България/ и разпорежда приключване на
разследването.В случай, че наблюдаващия прокурор прецени, че по делото е налице
необходимост от извършване на нови процесуално-следствени действия или е допуснато
нарушение на процесуалните правила, с постановление на основание чл.226, ал.3 от
НПК указва на разследващия орган какви действия следва да се извършат по делото
или нарушенията, които следва да се отстранят.В някои от случаите указанията се
дават в придружаващото делото писмо при неговото връщане след доклад на
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разследващия орган.Дадените от прокурора писмени указания се изпълняват от
разследващия орган в срок.Няма случаи на приключено разследване от разследващия
орган без делото да е било докладвано съгласно чл.226, ал.1 от НПК на наблюдаващия
прокурор.
В случаите на започване на разследването по досъдебното производство от
разследващия орган или от полицейските органи, при условията на чл.212, ал.2 от НПК
прокуратурата е била своевременно уведомявана. Във всички случаи на възложени от
прокурора на РУП-Тополовград действия по установяване и издирване на извършителя
на престъпно деяние по съответно досъдебно производство, при събиране на достатъчно
данни от страна на органите на РУП-Тополовград, уличаващи определено лице в
извършване на престъплението, те предават материалите на разследващия орган, който
от своя страна незабавно уведомява прокурора.
При разследването на досъдебните производства, разследващият орган
своевременно информира наблюдаващия прокурор за извършените по разследването
действия и съвместно се изготвя план на разследването, обсъжда се събрания по делото
доказателствен материал и се набелязват задачите и мерките за срочното и качествено
приключване на разследването.
През периода няма допуснато просрочване на разследване по досъдебните
производства, което сочи на много-добро взаимодействие и координация между
прокуратурата и разследващите органи.
През периода на 2017 година в РУ-Тополовград са работили
2-ма
разследващи полицаи.
По данни на РУ -Тополовград разследващите полицаи са работили по общо
188 бр. досъдебни производства/вкл. и такива от компетентността на ОП/, от които 139
бр.новообразувани; 14 възобновени и 16 броя останали неприключени от минали
периоди. От тях разследващите полицаи са приключили общо 152 бр.ДП, от които 62
бр.с обвинително заключение, 45 бр.със заключение за прекратяване на наказателното
производство и 45 бр.със заключение за спиране на наказателното производство.Общо
през периода са привлекли като обвиняеми 67 лица. Всички ДП са приключени от
разследващите полицаи в законовия срок.
За отчетния период на 2017 година данните относно дейността на
Тополовградска районна прокуратура по надзора на досъдебното производство сочат
следното:
1.ПРЕПИСКИ :
През отчетния период на 2017 година в Тополовградска районна прокуратура
е работено по общо 259 преписки, срещу 297 преписки за 2016 година и и 314 за
2015 година . От тях новообразуваните преписки възлизат на 242 срещу 276 за 2016
година и срещу 298 бр. за 2015 година. През периода няма образувани преписки след
самосезиране на прокуратурата.
За отчетния период са били решени общо 228 преписи срещу 285 броя
преписки за 2016 година и общо решени през 2015 година - 301 броя преписки .През
периода са постановени общо 228 бр.прокурорски актове по преписките, от които
-в срок до 1 месец – 225 бр.
-над 1 месец- 3 бр.
От общия брой решени преписки:
- с постановление за отказ да се образува наказателно
производство – 180 бр. преписки, срещу 215 бр. преписки за 2016 година и срещу
219 бр. преписки през 2015 година. Относителния дял на отказите за образуване на ДП
спрямо общия брой е 69,50 %.
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- с постановление за образуване на досъдебно производство –
39 бр. досъдебни производства , срещу 65 бр. за 2016 година и срещу 64 бр. за 2015
година; Относителния дял на образуваните досъдебни производство спрямо общия брой
е 15,06 %.
- изпратени по компетентност на друга прокуратура –4бр.
- изпратени по компетентност на административни органи28 броя
Общият брой преписки, с извършени предварителни проверки лично от
прокурор няма.
Общият брой преписки по чл.145 ЗСВ – 45 бр., от които неприключени 9 броя,
но същите са в законовия срок
За решаване при прокурора към края на отчетния период са останали 31 бр.
преписки.
През периода няма взети на „специален надзор” преписки.
През периода няма образувани преписки по сигнали на контролни органи и
по
материали на ДАНС. Няма образувани
преписки
след самосезиране на
прокуратурата.
За отчетния период на 2017 година в дейността по преписките може да се
отбележи, че голяма част от общо решените преписки , които са 228 на
брой са
решени в законоустановения срок, като
225 броя/98,68 % от общия брой решени
преписки/ са решени в срок до 1 месец. Възложените на РУ-Тополовград проверки
приоритетно се извършват в посочения от прокурора срок, като в случай на фактическа
или правна сложност преписките се докладват от извършващия проверката на
наблюдаващия прокурор, който при необходимост продължава срока на проверката.
През периода няма преписки с възложени предварителни проверки, които да са били
прекратени от РУ-Тополовград, поради това, че по тях не са разкрити достатъчно данни
за извършено престъпление.
При разпределението на преписките и тяхното отработване се съблюдава
стриктно спазване на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение,
съобразно поредността на постъпването им.Определеният наблюдаващ прокурор по
съответната преписка остава да контролира работата на полицията до окончателното й
приключване по всеки конкретен случай.Наблюдаващият прокурор решава преписката
по „същество”, като издава постановление за отказ да се образува НП или образува ДП и
го наблюдава до окончателното му приключване на досъдебната фаза.В случаите, когато
в сигнала подаден до прокуратурата не са установени основания за извършване на
проверка и /или за образуване на досъдебно производство, прокурорите своевременно
са прекратявали преписките посредством отказ да се образува ДП, като по този начин
са били отграничавани прецизно случаите, по които полицейските органи е следвало да
извършат проверка и случаите, когато това е било безпредметно.
В края на отчетния период, в резултат на добрата съвместна работа на
прокурорите с полицейските органи по разпределените им преписки и в резултат на
извършваните лични проверки на работата на всяка отделна преписка, не само относно
срочността, но и относно качеството, работата по преписките е на сравнително добро
ниво.
2.СЛЕДСТВЕН НАДЗОР
2.1.Обобщени данни по видове производства.
Общият брой на наблюдаваните през отчетния период досъдебни
производства възлиза на 220 срещу 233 броя за 2016 година и срещу 240 броя за 2015
година.От тях:
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Досъдебните производства, разследвани от следовател – 4 бр.
Досъдебни производства, разследвани от разследващ полицай са общо
168 срещу 196 бр. за 2016 година и срещу 238 за 2015 година.
Досъдебни производства, разследвани от прокурор - няма.
През 2017 г. в Тополовградска районна прокуратура са образувани общо
135 досъдебни производства , срещу 150 бр. за 2016 година и срещу 166 бр. за 2015
година .От тях:
Образувани от разследващ орган досъдебни производства – общо 96 броя/
срещу 85 бр. за 2016 година и 102 бр. за 2015 година /
Образувани от прокурор –39 бр./ срещу срещу 65 за 2016 година и 64 бр.
за 2015 година /.
През периода няма образувани досъдебни производства по материали на
ДАНС.
Няма образувани ДП след самосезиране на прокуратурата.
През периода общият брой на приключените от разследващ орган
досъдебни производство възлиза на 152 бр. срещу 174 бр. за 2016 година и срещу 179
за 2015 година. Всички приключени от разследващия орган досъдебни производства са
в законовия срок, включително и в продължен от горестоящи прокуратури срок.
Към края на отчетния период са останали неприключени от разследващия
орган общо 20 бр.ДП, всички в законовия и продължен срок на разследване.
От приключените ДП към края на отчения период са останали 9 бр. ДП
нерешени от прокурора.

2.1.1 ВИДОВЕ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА:
2.1.1.А.

НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА:

Общия брой на разследваните през отчетния период незабавни
производства възлиза на 10 бр. срещу 9 бр. за 2016 година и срещу 7 бр. за 2015
година. Техният относителен дял спрямо всички разследвани досъдебни производства е
6,58 %
Приключените незабавни производства през периода са общо – 10 бр., като
техния относителен дял спрямо общо наблюдаваните досъдебни производства е 4,55 %.
НП е разследвано в 3-дневен срок.
Няма постановено от прокурорите допълнително разследване
чл.357, ал.1,т.5 от НПК.

по реда на

Общо решените НП възлизат на 10 бр., внесени в съда-9бр.- от които 6 бр.
внесени с обвинителен акт , 3 бр. внесени със споразумение и 1бр. е прекратено.Делата
са решени от прокурора незабавно след приключването на разследването по тях.
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2.1.1.Б.БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА:
Общия брой на разследваните през отчетния период бързи производства
възлиза на 29 броя, срещу 12 броя за 2016 година и срещу 10 броя за 2015 година
Техния относителен дял спрямо всички разследвани досъдебни производства е 6,12 %.
Всички са новообразувани през периода, от разследващ орган.
Приключените бързи производства през периода са общо – 23 бр., като
техния относителен дял спрямо общо наблюдаваните досъдебни производства е 10,45 %.
През периода
5 бр. бързи производства са
били преобразувани
в
досъдебни производства разследвани по общия ред.
Има 1 бр. неприключени БП в края на периода, като е било постановено
допълнително разседване по реда на чл. 357, ал.1,т.5 от НПК.
Общо решените бързи производства възлизат на 23 броя, са внесени в съда
с прокурорски актове- 13 бр. с ОА; 4 бр. със споразумение ,4 бр. по 78А и 2бр. са
прекратени . Всички дела са решени в 3-дневен срок от прокурорите.
Няма спрени бързи производства.

РЕД:

2.1.1.В. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА,

РАЗСЛЕДВАНИ

ПО ОБЩИЯ

Общият брой на разследваните през отчетния период досъдебни
производства, разследвани по общия ред /от разследващ полицай, респ.следовател и
прокурор/ възлизат на 138 броя срещу 175 броя за 2016 година и срещу 187 броя през
2015 година. Техният относителен дял спрямо всички разследвани през отчетната
година досъдебни производства е 80,23 %.
Новообразуваните през периода възлизат на 96 бр. срещу 129 бр. за 2016
година и
срещу 149 бр. през 2015 година, от които
57 бр.са образувани от
разследващия орган и 39 бр. от прокурор.
През 2017 година е приключено разследването общо на 119 бр. срещу 154
бр.
за 2016 година и срещу 162 бр. за 2015 година досъдебни производства,
разследвани по общия ред.
Относителния дял на приключените досъдебни производства, разследвани по
общия ред спрямо общо наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия
ред е 54,09 % срещу 88,00 % за 2016 година и срещу 67,50% за 2015 година .
Към края на периода са останали неприключени общо 20 бр., всички в
законовия срок.Няма неприключени досъдебни производства извън законовия срок и
без продължение на срока от административен ръководител или горестоящ прокурор.
Общо решените от прокурор ДП, разследвани по общия ред са 158 броя
срещу 182 броя през 2016 година и срещу 189 броя през 2015 година .
От тях: 32 бр.ДП са внесени в съда-25 бр. с ОА; 5 бр. със споразумение ,2
бр. по 78А, 87 бр.са прекратени и 39 бр.са спрени.
От внесените в съда ДП, разследвани по общия ред общо 32 бр. срещу 38
лица:
25 бр.са внесени с обвинителен акт срещу 31 лица; 5 бр.са внесени с
предложение за споразумение за решаване на делото срещу 5 лица и 2 бр.ДП е
внесено с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
администартивно наказание срещу 2 лица.
8 бр.ДП са останали за решаване при прокурора в края на отчетния период,
от които над 1 месец – 3 бр. както следва:
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- ДП № 43/2011година по описа на ОСлО при ОП-Ямбол,преписка вх.№38/2016
година по описа на ТРП/, за престъпление по чл.131,ал.1,т.2,вр.чл.129,ал.2,вр.ал.1 от
НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 12.06.2017година , като с резолюция на
административния ръководител от същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. Към 31.12.2017 година няма произнасяне от страна на наблюдаващия
прокурор.
- ДП № 321/2015 г., ТРП № 1177/2015 година, за престъпление по
чл.294,ал.1,вр.чл.20,ал.2,вр.чл.18,ал.1 от НК. Делото е постъпило в прокуратурата на
16.11.2016 година , като с резолюция на административния ръководител от същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Към 31.12.2017 година
няма
произнасяне от страна на наблюдаващия прокурор.
- ДП № 216/2010 г., ТРП № 607/2009 година, за престъпление по
чл.217,ал.4,вр.ал.2 от НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 07.08.2017 година ,
като с резолюция на административния ръководител от същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Към 31.12.2017 година няма произнасяне от страна на
наблюдаващия прокурор.
Причините за нерешаване на делата се явяват фактическа и правна сложност ,
и голям обем на материалите по делата.
Срочността на решаване на досъдебните производство е както следва – до 1
месец- 154 бр. ДП , над 1 месец – 4 бр. ДП, както следва:
- ДП № 62/2016 г., ТРП № 470/2016 година, образувано за престъпление по
чл.149,ал.2,т.1,вр.ал.1 от НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 14.10.2016 година,
като с резолюция на административния ръководител от същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Делото е решено на 23.02.2017 година.
- ДП № 13/2017 г., ТРП № 121/2017 година, образувано за престъпление по
чл.216,ал.1 от НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 01.09.2017година , като с
резолюция на административния ръководител от същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Делото е решено на 28.11.2017 година
- ДП № 69/2017 г., ТРП № 340/2017 година, образувано за престъпление по
чл.194,ал.1 от НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 02.10.2017година , като с
резолюция на административния ръководител от същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Делото е решено на 12.12.2017 година
- ДП № 125/2017 г., ТРП № 637/2017 година, образувано за престъпление по
чл.343,ал.1,б.“б“,вр.чл.342,ал.1 от НК. Делото е постъпило в прокуратурата на
05.10.2017година , като с резолюция на административния ръководител от същата дата
е разпределено на наблюдаващия прокурор. Делото е решено на 28.11.2017 година.
Причините за решаване на делата извън срока се явяват фактическа и правна
слжоност, а в някои случаи и голям обем на материалите по делата.
Продължителността на досъдебната фаза, считано от образуване на досъдебното
производство до решаването му от прокурор с прекратяване или внасяне в съда е както
следва:
- до 8 месеца – 62 бр.
- до 1 година – 5 бр.
- над една година -2 бр.
- над две години – 2бр.
ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗСЛЕДВАНИ ПО ОБЩИЯ РЕД ОТ
РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ:
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Общият брой на наблюдаваните производства, разследвани от разследващ
полицай по общия ред възлиза на 134 броя срещу 171 броя през 2016 година и срещу
185 броя за 2015 година.
От тях новообразувани са общо 95 броя срещу 129 броя през 2016 година
и срещу 148 броя за 2015 година;
Приключените през периода ДП разследвани от разследващ полицай по
общия ред са 117 бр. срещу 152 бр. през 2016 година и срещу 177 бр. за 2015 година .
Разследването по ДП, разследвани от разследващ полицай е приключило
както следва: в закановия срок 117 бр. , извън срока - няма
Към края на отчетния период на 2017 година са останали неприключени
общо 18 бр. досъдебни производство срещу 19 през 2016 година и 22 бр. за 2015
година от които:
В срок на разследване - 18 бр.
Общо решените от прокурор ДП, разследвани по общия ред от разследващ
полицай са 156 бр. срещу 178 през 2016 година и 204 бр. за 2015 година .
От тях: 31 броя ДП са внесени в съда срещу 46 бр. за 2016 година и 67 бр.
за 2015 година; 38 бр. са прекратени, срещу 74. през 2016 година и срещу 82 бр. за
2015 година и 39 бр. са спрени срещу 60 бр. за 2016 година и срещу 52 бр. за 2015
година
От внесените в съда ДП, разследвани по общия ред общо 31 бр. срещу 37
лица:
24 бр.са внесени с обвинителен акт срещу 30 лица; 5 бр.са внесени с
предложение за споразумение за решаване на делото срещу 5 лица и 2 бр.ДП е
внесено с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
администартивно наказание срещу 2 лица.
7 бр.ДП са останали за решаване при прокурора в края на отчетния период.
Продължителността на досъдебната фаза, считано от образуване на
досъдебното производство до решаването му от прокурор с прекратяване или внасяне в
съда е както следва:
- до 8 месеца – 61 бр.
- до 1 година – 4 бр.
- над една година -2 бр.
- над две години – 2бр.

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗСЛЕДВАНИ ПО ОБЩИЯ РЕД ОТ
СЛЕДОВАТЕЛ:
Общият брой на наблюдаваните производства, разследвани от
следовател по общия ред възлизат на 4 бр. срещу 4 бр. за 2016 година и 2 бр. за 2015
година . От тях новообразувани – 1бр.
Общо решените от прокурор ДП, разследвани по общия ред от следовотел е
2 бр. срещу 1 бр.за 2016 година и срещу 2 бр.за 2015 година. Към края на отчетния
период неприключени ДП- 2 бр..
Приключените през периода ДП разследвани от следовател по общия ред е
2 бр. Внесените в съда ДП-1бр . и прекратени ДП-1бр.
ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗСЛЕДВАНИ ПО ОБЩИЯ РЕД ОТ
ПРОКУРОР:
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През периода на 2017 година няма
производства.

разследвани от прокурор досъдебни

Анализът на следствената работа по досъдебните производства показва, че е
налице намаление относно наблюдаваните досъдебни производства в сравнение с
данните от предходната отчетна година, като се забелязва леко намаление, което се
дължи на по-малък брой новообразувани досъдебни производства, който е намален.
Отчита се по-малък брой приключени досъсебни производства, като през настоящия
отчетен период техния брой възлиза на 152, а за сравнение с предходни години – за
2016 година техния брой е бил 174, а за 2015 година техния брой е бил 185. Както през
преходните отчетни периоди, така и през настоящата отчетната 2017 година се
забелязва запазване на тенденция за приключване на досъдебните производства,
разследвани от разследващ полицай приоритетно в срок до 2 месеца.Значително малък е
броя на приключените досъдебните производства извън този срок, което е показател за
доброто взаимодействие между разследващите органи и прокуратурата.Показател за
доброто взаимодействие между прокуратура и разследващите
органи е и
обстоятелството, че няма просрочено разследване на досъдебните производства.
Престъпността в региона на Тополовградска районна прокуратура през
изминалата година е с тенденция на устойчивост, като от гледна точка на
регистрираната престъпност е налице устойчивост на регистрираните престъпления
през 2017 г.
През отчетната 2017 година в района, обслужван от Тополовградска районна
прокуратура, по данни от Районно управление - гр.Тополовград са регистрирани общо
174 броя престъпления, от които 158 броя криминални и 16 броя икономически
престъпления. За сравнение с предходната 2016 година, когато са били регистрирани
същия брой престъпления , а по отношение на 2015 година когато техния брой е бил
225 бр. престъпления , техния брой през настоящата отчетна година значително е
намален.
От регистрираните през отчетната 2017 година криминални престъпления –
164 броя, 38 от тях са били прекратени, като останали за работа са били 126 бр.От тях
разкритите са 79 броя, което съставлява 62,70 %, като по този показател е налице
минимално намаление с данните за предходния отчетен период.
От регистрираните криминални престъпления, разкритите престъпления
извършени от неизвестен автор са 48, представляващи 56,47%. Извършените
престъпления от непълнолетни през 2017 година са 11 бр. През настоящия отчетен
период, както и през предходните такива най-често извършваните престъпления са
кражбите- 42 бр., което представлява 37,5 % ,след което са престъпленията по
транспорта-21 бр., които представляват 18,7 % от общо регисрираните криминални
престъпления. Намален е броя на кражбите през настоящия отчетен период, които
въззлизат на 42 бр., като за сравнение с данните по този показател от 2016 година е
налице намаление, като те са били 54 бр. Леко увеличение се наблюдавапри при
взломните кражби- 5 бр., като извършените през 2016 година са 4, а през 2015 година
17 бр. През отчетния период няма регистрирани кражби на обекти с културноисторическа ценност.
Общият брой на извършителите на криминални престъпления е 70 лица, от
които 7 жени, по данни на РУ-Тополовград.
През отчетната година в РУ-Тополовград са регистрирани 16 икономически
престъпления.От тях са разкрити 9 броя икономически престъпления и
7
бр.неразкрити. За сравнение с данните от предходната отчетна година, се забелязва че
е увеличен броят на регистрираните икономически прекстъпления. Анализът на
горепосочените данни показва сравнително висок процент на разкрити престъпления,
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което е показател за добрата организация в работата на самата полиция и доброто
взаимодействие между институциите, борещи се с престъпността.
За престъпността и закононарушенията на територията на Тополовградска
районна прокуратура и през тази отчетна година определящи са преди всичко
престъпленията против транспорта, собствеността, общоопасните престъпления,
престъпленията против стопанството и престъпленията против брака и семейството.
През отчетния период определящи в структурата на криминалната
престъпност са имуществените престъпления, като
най-голям дял от тях заемат
кражбите на имущество, което основно се дължи на големия брой приток от хора,
търсещи работа, в т.ч. и такива, идващи от други райони в страната, за да търсят
работа като временни работници по изсичането на дървесина.Освен това, в региона
съществуват неразвиващи дейност стопански предприятия и кооперации, които все
още разполагат с множество движими вещи, разположени на големи пространства из
районите си и оставени без охрана, с което се затруднява тяхното опазване и ефективна
охрана.Това обстоятелство дава възможност на криминалните елементи да извършват
кражби на железария, която предимно предават на пунктове за изкупуване на черни и
цветни метали.Пряко или косвено влияние за района и специфичната престъпна
дейност в него оказват фактори като увеличаване броя на безработните лица,
преимуществено от ромски произход, голямата отдалеченост на населените места, както
едно от друго, така и от града, липсата или наличието на частичен за района
междуселищен транспорт, което затруднява комуникациите в района, масово
постепенно обезлюдяване на селища от района и по-голям брой на население на
преклонна възраст и други.
През отчетния период в РУ-Тополовград няма регистрирани престъпления с
висока степен на обществена опасност и с висок обществен интерес.
Използване на СРС.Защитени свидетели, доверителна сделка и др.
През отчетния период на 2017 година няма направени искания на
прокурора за използване на специални разузнавателни средства.
През периода няма разследвани досъдебни производство със защитени
свидетели.
Действия
на
прокурора
по
ръководство
и
надзор
на
разследването.Отменени мерки на процесуална принуда.
По общо 25 бр.досъдебни производства, прокурорът е указал необходимите
действия по разследването преди неговото предявяване.
Отменени от прокурора мерки на процесуална принуда, на основание
чл.234, ал.8 от НПК- 1 бр.
Няма отменени мерки на процесуална принуда и от съда, на основание
чл.234, ал.9 от НПК.
Извършени
неотложни
следствени
действия
по
досъдебни
производства
През отчетния период по 4бр. досъдебните производства са извършени
неотложни следствени действия .

КОНТРОЛ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
СТРАЖА” И ДРУГИ МЕРКИ НА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА.

„ЗАДЪРЖАНЕ

ПОД
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През периода на 2017 година няма направени искания за вземане на мярка
за неотклонение “Задържане под стража”,
Към края на отчетния период няма задържано лице.
В периода няма постановено изменение на мярката „Задържане под стража”
от прокурора. Няма взети на специален надзор дела, по които има лица с мярка за
неотклонение „Задържане под стража”
2.2. СРОЧНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
През периода общият брой на приключените от разследващ орган
досъдебни производство възлиза на 152 бр. срещу 174 бр. За 2016 година и 179 бр. за
2015 година .
Всички приключени от разследващия орган досъдебни производства са в
законовия срок, включително и в продължен от горестоящи прокуратури срок.
Към края на отчетния период са останали неприключени от разследващия
орган общо 20 бр.ДП, всички в законовия и продължен срок на разследване.
От приключените ДП към края на отчения период са останали 9 бр. ДП
нерешени от прокурора.
2.3. РЕШЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ПРОКУРОР.ВИДОВЕ
РЕШЕНИЯ
Общият брой на решените досъдебни производства през отчетния период на
2017 година възлиза на 191 броя срещу 203 броя за 2016 година и срещу 206 броя
за 2015година .
Относителния дял на решените досъдебни производства / 191 бр./ спрямо
общо наблюдаваните / 220 бр./ е 86,81% , като този дял е бил 87,12% за 2016 година , а
за 2015 година този дял е бил 85,83% .Видно от данните този показател е значително
висок, което сочи на добра координация и взаимодействие между органите, борещи с
престъпността в района.
Броят на решените досъдебни производства е по-голям от броят на
приключените досъдебни производства, тъй като през периода има прекратени по
давност спрени дела.
От общо решените през периода ДП, 116 бр.новообразувани.
Общо решените досъдебни производства се разпределят по видове, както
следва:

бр.ДП.

- досъдебни производства, разследвани по общия ред – 158 бр., от тях:
- досъдебни производства, разследвани от разследващ полицай –
156 бр.
- досъдебни производства, разследвани от следовател – 2бр.
- досъдебни производства, разследвани от прокурор – няма
- бързи производства 23 броя.
- незабавни производства –10 броя.
Срочност на решаване на делата:
В законовия срок са били решени общо 187 дела
Извън срока са били решени 4 бр.дела.
Към 31.12.2017 година са останали за решаване при прокурора общо
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Продължителността на досъдебната фаза на решените с прекратяване или
внасяне в съда досъдебни производства е както следва:
- до 8 месеца – 95 бр.
- до 1 година – 5 бр.
- над една година -2 бр.
- над две години – 2бр.
През отчетния период общо прекратените и внесени в съда досъдебни
производства са 104 броя 105 броя за 2016 година и срещу 115 броя за 2015 година .
От тях:
- внесени в съда – 62 броя. /срещу 67 бр. за 2016 година и 69 бр.
за 2015 година /
- прекратени – 42 бр. /срещу 38 за 2016 година и 46 бр. за 2015
година /
Общият брой на спрените досъдебни производства възлиза на 39 бр. срещу
60 бр. за 2016 година и срещу 52 бр. за 2015 година.
През отчетния период няма ДП, изпратено по компетентност на друга
прокуратура

2.3.1.ВНЕСЕНИ В СЪДА ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА
2.3.1А.Общият брой на внесените в съда прокурорски актове възлиза на
62 бр. срещу 67 за 2016 година и 69 бр. за 2015 година от които:
- обвинителни актове – 44 бр. срещу 37 бр. за 2016 година и срещу 44 бр. за
2015 година .
- предложения за споразумения – 12 бр., срещу 17 бр. за 2016 година и 17
бр. за 2015 година.
- предложения за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а/НК- 6
бр. срещу 13 бр. за 2016 година и 8 бр. за 2015 година.
Техният относителен дял спрямо общо наблюдаваните досъдебни
производства е 28,18 %, а в съотношение с броя на приключените досъдебни
производства / 152 бр./ е 40,79 %.
2.3.1.Б.Общият брой на лицата по внесените в съда прокурорски актове е
68 лица срещу 80 през 2016 година и 81 лица за 2015 година ,от които:
- по обвинителни актове – 50 лица срещу 48 лица за 2016 година и срещу 53
лица за 2015година; - по предложения за споразумения – 12 лица срещу 18 лица през
2016 година и срещу 20 лица през 2015 година ;
- по предложения за освобождаване от наказателна отговорност по
чл.78а/НК – 6 лица срещу 14 лица през 2016 година и срещу 8 лице през 2015 година

2.3.2.СПРЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА:

16

През отчетния период на 2017 година общия брой на спрените досъдебни
производства възлиза на 39 бр. срещу 60 бр.през 2016 година срещу 52 бр. за 2015
година;
От тях, поради неразкриване извършителя на престъплението са спрени
общо
36 бр.производства. Поради неиздирване на известен извършител на
престъплението са спрени общо 3 бр. производства.
Относителния дял на спрените досъдебни производства /39 бр./ спрямо
общо наблюдаваните /220 бр./ е 17,73 %, а спрямо решените ДП /191 бр./е 20,42 %.

2.3.3. ПРЕКРАТЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА:
През отчетната 2017 г. са били прекратени общо 90 досъдебни производство
срещу 75 бр. досъдебни производства през 2016 година и срещу 82 бр. за 2015 година.
Относителния дял на прекратените досъдебни производства /90 бр./ спрямо
общо наблюдаваните /220 бр./ е 40,91 %, а спрямо решените ДП / 191 бр./е 47,12 %.
От тях прекратените досъдебни производства, разследвани от разследващ
полицай са 41 бр.
Прекратените досъдебни производства, разследвани от следовател -1 бр.
Поради изтекла давност за наказателно преследване са били прекратени
общо 48 бр. досъдебни производства, от които 48 бр. водени срещу неизвестен
извършител.Всички прекратени по давност ДП са били спрени.
При условията на чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24,ал.1,т.1 и т.2 от НПК са били
прекратени общо
42 бр. досъдебни производства., от които 20 срещу известен
извършител и 22 бр- срещу неизвестен извършител.
Няма прекратените дела, по които е имало обвиняеми лица с мярка за
неотклонение “задържане под стража”.
През периода няма прекратени досъдебни производства по искане на
обвиняемия.
През периода
отменени от съда
постановление за прекратяване на
наказателното производство – 3 бр.
Анализът на прекратените досъдебни производства показва, че техния
относителен дял спрямо общия брой наблюдавани е 40,91 %, а спрямо решените ДП /
191 бр./е 47,12 %. През периода се отчита по-висок процент прекратени дела спрямо
внесените в съда дела, което се дължи на по-големия брой прекратени по давност дела.
През
отчетния
период
ТРП
чл.72,ал.1,вр.чл.70,б.“д“ от ЗАНН./табл. 1в./

няма

направени

предложения

по
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ІІ. СЪДЕБНА ФАЗА
1. НАКАЗАТЕЛНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР
През периода на 2017 година в съдебния район, обслужван от Тополовградска
районна прокуратура не е констатирана противоречива прокурорска и съдебна
практика по прилагането на закона.
За отчетния период на 2017 година данните относно дейността на Тополовградска
районна прокуратура по наказателно – съдебния надзор сочат следното:
1.1.ОБРАЗУВАНИ И РЕШЕНИ В СЪДА ДЕЛА
През отчетния период на 2017 година общият брой на образуваните в съда дела
по внесени прокурорски актове възлиза на 63 броя, спрямо 67 броя за 2016 година и
73 броя за 2015 година.
Образуваните в съда дела се разпределят както следва:
- по обвинителни актове –45 бр.
- по споразумения – 12 броя
- по предложеня по чл. 78а/НК – 6 бр.
Разгледаните и решени от съда дела по внесени прокурорски актове възлиза на
70 броя, срещу 63 броя за 2016 година и68 броя за 2015 година . Относителния дял на
разгледаните и решени от съда /63 бр./ спрямо образуваните дела по внесени от
прокуратурата актове /67 бр./ е 94,03 %.
Общият брой на разгледаните и решените от съда през 2017 година н.о.х.дела по
внесени обвинителни актове възлиза на 50 броя срещу 35 броя на 2016 година и
спрямо 43 броя за 2015 година . Относителния дял на разгледаните и решени от съда по
внесени обвинителни актове / 50 бр./ спрямо общо внесените в съда прокурорски
актове / 63 бр./ е 79,36 %.
От общия брой разгледани и решени от съда дела, 12 броя /срещу 17 броя за
2016 година и 17 бр. за 2015 година / са по внесени от прокуратурата предложения за
споразумения, като техния относителен дял спрямо общо внесените в съда прокурорски
актове е 19,04 %.
От общия брой разгледани и решени от съда дела,
8 бр. са по внесени от
прокуратурата предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание /срещу 11 бр. за 2016 година и 8 бр. за 2015 година /,
като техния относителен дял спрямо общо внесените в съда прокурорски актове е 12,69
%.
От общо разгледаните и решени 50 бр.дела по обвинителни актове,
- с присъда са приключили общо 29 бр.дела, от които 29 бр. дела
са приключили с осъдителна присъда
- със споразумение – 18 бр.дела;
- с освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание – 1 бр.
- върнати от съда – 2 дела
От общо разгледаните и решени дела по предложения за споразумение,
бр.дела са приключили с одобрени споразумения.
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От общо разгледаните и решени
8 бр.дела по внесени постановления за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, с
освобождаване от наказателна отговорност са приключили 8 бр.дела
1.1.2.ВЛЕЗЛИ В СИЛА ОСЪДИТЕЛНИ И САНКЦИОННИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ:
Общият брой на влезлите в сила осъдителни и санкционни решения възлиза на
68 срещу 61 бр. за 2016 година и срещу 65 бр.за 2015 година. Техният относителен дял
спрямо общия брой решени дела от съда е 97,14 %.
1.1.3. ОСЪДЕНИ И САНКЦИОНИРАНИ ЛИЦА
Общият брой на осъдените и санкционирани лица през периода на 2017 година
възлиза на 71 лица, срещу 74 лица за 2016 година и срещу 76 лица за 2015 година.С
влязла в законна сила присъда са общо 74 лица.
От тях 51 лица са осъдени по постановени от съда решения по внесени
обвинителни актове, срещу 44 лица за 2016 година и 48 лица за 2015 година; 12 лица
са санкционирани по одобрени от съда споразумения по чл.381 от НПК срещу 17 лица
за 2016годзина и 20 лица за 2015 година и 8 лица са санкционирано по постановени
от съда решения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание срещу 12 лица за 2016 година и 8 за 2015 година .
Относителния дял на осъдените и санкционирани лица
- 71 лица към
предадените на съд лица/68 лица/ е 100%
Няма постановени осъдителни и санкционни решения на съда срещу народни
представители, магистрати, членове на МС и други лица, заемащи висши държавни и
обществени длъжности.
От осъдените и санкционирани лица - общо 74 лица, лица са 7 жени.
От осъдените и санкционирани лица – общо 74 лица, на 39 лица са наложени
наказание „лишаване от свобода”, от които на 8 лица – ефективно и на 31 лица
условно; на 18 лица са наложени наказания „пробация”, на 11 лица са наложени
наказания „лишаване от права; 7 лица са наложени наказания – „обществено
порицание”, и на 47 лица е наложено наказание „глоба”.
1.1.4.ПРОТЕСТИ:
През 2017 год.ТРП няма подаден протест срещу решения на съда.
2. ВЪРНАТИ ОТ СЪДА ДЕЛА И ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
2.1.ВЪРНАТИ ОТ СЪДА ДЕЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ
Общият брой на върнатите от съда дела през отчетния период на 2017 година
възлиза на 2 бр., от които:
- ДП, разследвани по общия ред –2 брой
- ДП, разследвани от разследващ полицай – 2 броя
- ДП, разследвани от следовател –няма
- бързи производства – няма
- незабавни производства – няма
От тях:
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- върнати на основание чл.249 от НПК – 2 броя
- върнати дела на основание чл.288 от НПК – няма
От тях:
- обвинителни актове –2 брой
- предложения за споразумение – няма
- предложения за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание –няма.
Относителния дял на общо върнатите дела спрямо общо внесените в съда
прокурорски актове /63 бр.актове /вкл. върнатите от съда дела/, от които 45
обвинителни актове, 12 споразумения и 6 предложения по чл.78а/НК/ е 3,17 %.За
сравнение с този показател през 2016 година , когато също е имало 2 върнати дела
видно, че е налице тенденция на устойчивост.
Делата са върнати поради констатирани от съда пропуски при изготвяне на
обвинителния акт, които са очевидни и са могли да бъдат избегнати при прецизна
работа, както и допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено
нарушение на процесуални правила в хода на разследването, довело до ограничаване на
процесуалните права на обвиняемия и/или неговия защитник: - НОХД №659/2016 г. по описа на РС-Елхово /пр.пр. № 607/2009 година,
за престъпление по чл. 217,ал.4,вр.ал.2/НК с 1 подсъдим. В обстоятелствената част на
ОА в непълнота са били изложени обективните и субективни признаци, както и тези
свързани с изискването за точно и ясно формулиране на обвинението в неговия
диспозитив.
- НОХД № 56/2017 г.на РС-гр.Тополовград /ДП № 227/2015 г., ТРП №
1633/2015 година, за престъпление по чл. 343, ал.1,буква „а“, вр.чл.342,
ал.1,вр.чл.63,ал.1,т.4 от НК. В хода на досъдебното производство разпита на свидетели,
не владеещи български език е бил проведен в нарушение на разпоредбите на НПК- без
назначен преводач. Освен това в постановлението за привличане на обвиняем с
химикал е била дописана правната квалификация на деянието, което е довело да
ограничаване правата и защитата на обвиняемия и пострадалия
Водещата причина в ТРП за върнатите от съда дела е на основанието по
т.1/2 дела за 2017 година/, Допуснато на досъдебното производство отстранимо
съществено нарушение на процесуални правила в хода на разследването, довело до
ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и/или неговия защитник, или на
пострадалия или на неговите наследници, като развитието на делото в голяма степен е
било предвидимо и е могло да бъде избегнато при прецизна работа на разследващия
орган и наблюдаващия прокурор
Основните причини за връщане на делото, че в обстоятелствената част на ОА в
непълнота са били изложени обективните и субективни признаци, както и тези
свързани с изискването за точно и ясно формулиране на обвинението в неговия
диспозитив.
Изводът, който се налага е, че и двете дела са били върнати на прокуратурата
основателно, тъй като са констатирани отстраними съществени процесуални
нарушения. В повечето от случаите пропуските са резултат на проявено от
наблюдаващите прокурори невнимание и незадълбочено ръководство върху
провежданото разследване по делото, при извършването на фактическия и правен
анализ на делата и оценката на събрания доказателствен материал, както и при
изготвяне на прокурорските актове по делата.

2.2.ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ:
През периода на 2017 годинаса няма постановена оправдателна присъда
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2.Причини за постановяване на влезли в сила
през 2017 година
оправдателни присъди по дела от особен обществен интерес.
През периода на 2017 година в ТРП няма значими наказателни дела/с особен
обществен интерес/, приключили с оправдателна присъда.
3.Констатирани проблеми
През периода на 2017 година в съдебния район, обслужван от Тополовградска
районна прокуратура не са констатирани проблеми.
4.Предприети мерки
Въпреки , че в периода няма постановени опрадвателни присъди остава и
занапред необходимостта от повишаване качеството на работата на прокурорите от
съдебния район в процеса на изготвяне на своите атове, с които се внасят в съда
наблюдаваните от тях досъдебни производства. В прокуратурата наред с провежданите
работни срещи между прокурорите, по време на които е извършван анализ на върнати
и оправдателните присъди и са набелязвани мерки за отстраняване на слабостите,
допуснати от прокурорите, особено необходимо е повишаване на вътрешната
самокритичност и отговорност в работата на прокурорите от съдебния район.
3.ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН

НАДЗОР.

Дейността на Тополовградска районна прокуратура за 2017 г. по гражданскосъдебния надзор се провеждаше в съответствие с изготвения План за работата на
Окръжна прокуратура - Ямбол и залегналите в тази връзка задачи за изпълнение, както
и по изпълнение на периодично постъпващите указания на Върховната касационна
прокуратура на Р България, Апелативна прокуратура - гр. Бургас и Окръжна
прокуратура – гр.Ямбол при отговорник за надзора през отчетния период – районен
прокурор.
Мероприятията, касаещи работата по надзора бяха своевременно
реализирани, като обобщена информация за тях и съответните справки са били
докладвани своевременно в Окръжна прокуратура – Ямбол.
Прокурорите при ТРП са взели участие при разглеждане на граждански дела
пред ТРС, съгласно изискванията на закона.
През отчетния период не са постъпвали сведения и сигнали за незаконни
доходи, получени от граждани, поради което в прокуратурата не са били образувани
преписки по ЗСГ и същата не отчита дейност по този закон.
През отчетния период общият брой на участие на прокурора по граждански
дела, приключили с решение на Тополовградски районен съд възлиза на 11 броя дела.
Участията в с.з. по този надзор възлизат на 12 бр.
Становището на участващия по делото прокурор във всички случаи е било
приемано от съда и потвърждавано с последващо съдебно решение.
3.1.Предявени искове от прокурор:
През отчетния период Тополовградска районна прокуратура няма предявени
искове по ГПК по реда на чл. 552,ал1
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3.1.А Дейност по ЗОПДИППД
През периода са би били изготвени 8 бр. уведомления по реда на ЗОПДИППД
3.1.Б.ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕДВИДЕНО С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.83а-83е от ЗАНН
През периода ТРП не отчита дейност по прилагане на производството,
предвидено с разпоредбите на чл.83а-83е от ЗАНН, за налагане от съда на имуществени
санкции на юридическите лица, които са се обогатили или биха се обогатили от
извършени престъпления.
3.2.Участие в гр.дела по ЗОДВПГ
Тополовградска районна прокуратура не е участвала в разглеждане на дела по
Закона за отговорността на държавата от вреди причинени на граждани.Такъв вид дела
не са били предмет на разглеждане от Тополовграски районен съд пред отчетния
период.
За периода няма граждански дела, разгледани по искове на прокурор.
По този раздел няма подавани протести от прокуратурата

ПРЕПИСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ СЛЕД
САМОСЕЗИРАНЕ И ПО СИГНАЛИ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И МАТЕРИАЛИ НА
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ.ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ
През периода на 2017 година няма образувани преписки и наказателни
производства след самосезиране на прокуратурата, както и по сигнали на контролните
органи и материали на държавната агенция за национална сигурност.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИТЕ ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ
През отчетния период, с цел осигуряване законността при изпълнение на
наказанията и другите принудителни мерки в ТРП е определен прокурор, който да
осъществява надзор за законност при изпълнение на наказателните и другите
принудителни мерки. Прокурорският надзор е обхващал въпросите, свързани със
зачитането на предварителното задържане на подсъдимия, ако е имало такова,
въпросите свързани с определяне режима за изпълнение на наказанието “Лишаване от
свобода”, както и срочността на привеждането в изпълнение на влезлите в сила
присъди.
През отчетния период на 2017 година Тополовградска районна прокуратура
отчита следните резултати в дейността по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
присъди и изпълнение на други принудителни мерки:
4.1.ПРИВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪДИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ:
4.1.1.Получени за изпълнение присъди:
През 2017 г. в Тополовградска районна прокуратура са получени за
изпълнение общо 38 бр. присъди , спрямо същия бр. 38 за 2016 година и 55 бр. за
2015 година.
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От горепосочените данни е видно, че през 2017 г. е налице устойчивост
данните за получените за изпълнение присъди.
Получените в ТРП присъди за изпълнение са както следва:
- присъди "лишаване от свобода" – 8 броя
- присъди "обществено порицание" - 6 броя
- присъди "лишаване от права" - 10 броя
- присъди "Пробация” –20 броя
4.1.2.Приведени в изпълнение присъди:
Общият брой на приведените в изпълнение присъди е 37 бр. приведени в
изпълнение присъди спрямо 38 за 2016 година и 55 бр. за 2015 година ,както следва:
- присъди "лишаване от свобода" – 7 броя
- присъди "обществено порицание" - 6 броя
- присъди "лишаване от права" - 10 броя
- присъди "Пробация” –20 броя
Относителния дял на приведените в изпълнение присъди спрямо получените
за изпълнение е 97,36 %.
В края на периода е останала неприведена в изпълнение 1 бр. присъди по
отношение на едно лице.
Присъдите са били изпращани своевременно от съда след влизането им в сила
за изпълнение на прокуратурата.
Присъдите са изпращани от прокуратурата за изпълнение на органа по
изпълнението в петдневен срок от получаването им в прокуратурата.
Няма случаи на незаконосъобразно приведени в изпълнение присъди поради
изтекъл срок на наказанието покрито от предварителното задържане.
Прокуратурата своевременно е получавала уведомления относно задържане на
осъдения, започване и приключване изпълнението на наказанията.
4.2.КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИСЪДИТЕ:
През отчетния период има постановен 1 бр. прокурорски актове за отлагане
изпълнението на наложено наказание по реда на чл.415 от НПК.
През периода са изготвени и внесени в съда общо 3 бр.предложения за
произнасяне по реда на чл.306, ал.1,т.1 от НПК. Всички предложения са разгледани и
уважени от съда.
В ТРП е определен прокурор, който привежда присъдите в изпълнение и
осъществява надзора по привеждане на присъдите в изпълнение, а именно –районният
прокурор.Единствено в негово отсъствие тази дейност се осъществява от другия
прокурор в прокуратурата.
В прокуратурата се води книга за изпълнение на присъдите, в която подробно
се вписват данните относно дейността по привеждане на присъдите в изпълнение.В
прокуратурата се води и азбучник.Същите ежемесечно се проверяват от прокурора,
определен да осъществява надзора по привеждане на присъдите в изпълнение.

4.3.ДЕЙНОСТ ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ В МЕСТАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
Тополовградска районна прокуратура не упражнява системен надзор за
законност в места за предварително задържане, тъй като такива няма на територията,
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обслужвана от прокуратурата.Следственият арест, който обслужва и ТРП се намира в
гр.Елхово и за съблюдаващ законността в същия със Заповед на Окръжен прокурор
гр.Ямбол е определен районния прокурор при Районна прокуратура гр.Елхово.
ТРП не е констатирала допуснати нарушения през отчетната година от
задържани лица по дела от нейна компетентност, намиращи се в следствен арест
гр.Елхово.
4.4.ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ:
През отчетния период на 2017 година в ТРП няма изготвено предложение за
принудителни медицински мерки по чл.89 от НК.
В Тополовградска районна прокуратура за “Принудително лечение” са
образувани общо 13 бр. преписки срещу 10 бр. преписки за 2016 година и срещу 13
бр. за 2015 година по чл.155 от ЗЗ.
Прокурорите при ТРП са участвали общо в 20
бр. съд.заседания по
предложения по чл.155/ЗЗ.

ІІІ.ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ
НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА.СПЕЦИАЛЕН
НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ
КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН
ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.
1.СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР
През периода в ТРП няма водени на специален надзор преписки и
наказателни производства.
През отчетния период няма образувани преписки и досъдебни производства
срещу народни представители, членове на правителството и техни заместници,
ръководители и членове на независими институции създадени със закон,
ръководителите на държавни изпълнителни агенции и комисии и техните заместници,
областни управители и техните заместници, кметове на общини с население над 100000
души, съдии, прокурори и следователи, висши служители на МВР и МО.
2.ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ
ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
2.1.ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ
През настоящия отчетен период Тополовградска районна прокуратура не
отчита дейност по наказателни производства свързани с организирана престъпност и
корупция.
През периода няма образувани и разследвани дела свързани с организирана
престъпност, изпиране на пари и такива, водени срещу народни представители,
магистрати, членове на МС и други лица, заемащи висши държавни и обществени
длъжности.
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2.2.КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
През отчетния период на 2017 година в Тополовградска районна
прокуратура
отчита дейност по наказателни производства за корупционни
престъпления- 1 бр. досъдебно производство , което е било възобновено и прекратено
през отчетния период, като за сравнение с 2016 година е нямало такива дела.
2.3.ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
През ревизирания период от време в Тополовградска районна прокуратура
не отчита дейност по наказателни производства, свързани с изпиране на пари.
2.4.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТ – ИМУЩЕСТВО И /ИЛИ СРЕДСТВА ОТ
ФОНДОВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ЕС ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕС НА
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.
През ревизирания период от време в Тополовградска районна прокуратура
отчита дейност по наказателни производство, свързани с престъпление с предмет –
имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС
на българската държава- 1 бр. ДП по чл.212,ал.3 от НК, което е новобразувано и към
края на периода е неприключило.
2.5.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАРИЧНАТА И КРЕДИТНАТА СИСТЕМИ –
ИЗГОТВЯНЕ, ПРОКАРВАНЕ В ОБРЪЩЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕИСТИНСКИ И
ПРЕПРАВЕНИ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ И КРЕДИТНИ КАРТИ
През отчетната 2017 година ТРП не отчита дейност по наказателни
производство, свързани с паричната и кредитната системи – изготвени, прокарвани в
обръщение и използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти.
2.6.ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТ ДДС
През ревизирания период от време в Тополовградска районна прокуратура
са наблюдавани 9 бр. производство, свързано с престъпление в отделни стопански
отрасли , като за сравнение
през 2016 е имало наблюдавани 4 бр., а през 2015
година-2бр.
От тях новообразувани през периода -7 бр.
Към края на отчетния период са били приключени 9 бр. производстваи като
1 бр. досъдебно производство е нерешено.
Посочените дела за данъчни престъпления не са разкрили конкретни
проблеми и трудности при неговото образуване, разследване и решаване.

2.7.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРЕКРУСОРИ

С

ПРЕДМЕТ

НАРКОТИЧНИ

ВЕЩЕСТВА

И

През отчетния период на 2017 година в Тополовградска районна
прокуратура са били разследвани общо 3 бр.досъдебни производства за престъпления с
предмет наркотични вещества и прекурсори срещу 3 бр.2016 година и 2 бр. за 2015
година , както следва:
-за престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК- 1 брой
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- за престъпление по чл. 354в, ал.1 от НК -2 брой.
От тях новообразувани през периода – 2 бр.
Към края на отчетния период 2бр. досъдебното производство са били
приключени-/1 бр. внесено в съда и 1 бр. спряно/ и 1 бр. е непреключило.
Посочените дела с предмет наркотични вещества и прекурсори не са
разкрили конкретни проблеми и трудности при тяхното образуване, разследване и
решаване.
2.8.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕЗАКОНЕН ТРАФИК НА ХОРА
През отчетната 2017 год.в Тополовградска районна прокуратура няма
образувани и разследване досъдебни производство за престъпления, свързани с
незаконен трафик на хора.
2.9.ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА.
Общият брой на наблюдаваните през отчетната 2017 година досъдебни
производства срещу непълнолетни извършители възлиза на 11броя срещу 7 броя за
2016 година и срещу 6 броя за 2015 година.
От тях новообразувани през периода са 9 броя, всички образувани в срок до
30 дни.
За отчетния период са били приключени общо 10 дела срещу непълнолетни
лица.
Към края на отчетния период останали неприключени ДП с непълнолетни
лица- 1 неприключено.
Общо решените от прокурор дела срещу непълнолетни лица през 2017 год. е
10 броя.
От тях 6 бр.ДП, водени срещу непълнолетни извършители са прекратени
Внесените в съда прокурорски актове са общо 4 бр. срещу 4 лица, от
които:
–
–

с обвинителен акт – 3 броя.
с постановления за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание- 1 бр.
Има 1 бр. върнато за доразследване дело срещу непълнолетен извършител.
През периода се отчита
увеличение
на образуваните и разследвани
досъдебни производства срещу непълнолетни извършители, като за сравнение с данните
от предходната 2016 година, когаято техния брой е бил 7 , то през настоящия отчетен
период се наблюдава леко увеличение . За отчетната 2017 година може да се отчете
положителен резултат в работата по делата, водени срещу непълнолетни извършители, с
оглед приключването на всички образувани и разследвани досъдебни производства от
тази категория в законоустановения срок.
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2.10. ПРЕПИСКИ И ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА
НАСИЛИЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ
През отчетния период няма образувани преписки и досъдебни производства
от посочената категория.
2.11.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР
През ревизирания период от време в Тополовградска районна прокуратура
няма образувани и разследвани дела, за извършени от служители на МВР корупционни
престъпления, престъпления свързани с прояви на полицейско насилие, против
държавната тайна и такива свързани с неправомерно използване на СРС

ІV. МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
През периода на 2017 година няма издадена европейска заповед за арест,
във връзка с изпълнение на наказания „лишаване от свобода” относно български
граждадин. Във вразка международно сътрудничество по наказателни дела има
изпратнви 2 бр. молби за правна помощ, които в края на периода не са били
изпълнени.

V. АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ
АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО-РЕВИЗОННА ДЕЙНОСТ
1.Състояние и организация на дейността по административно-съдебния
надзор и надзора по законност по прилагането на закона
През отчетния период на 2017 г. дейността на Тополовградска районна
прокуратура по административния надзор за законност и по надзора за законност по
прилагането на закона се е ръководила по приетия план за дейността на Ямболска
окръжна прокуратура по административния надзор и надзора за законност по
прилагането на закона, в който са включени задачите, залегнали в плана на Апелативна
прокуратура – Бургас по този надзор, а също така и по възложените проверки от
Върховна административна прокуратура.При осъществяване на дейността по този
надзор прокуратурата се е ръководила и от утвърдените планови задачи и
разпоредените такива и възложени проверки от ЯОП, БАП и ВАП по административносъдебния надзор и надзора за законност по прилагането на закона.
В работата си по надзора ТРП се е стремила към срочно и качествено
изпълнение на залегналите по надзора задачи и проверки, като в по-голямата си част
мероприятията бяха своевременно реализирани, като обобщена информация за тях е
била докладвана своевременно на горестоящата прокуратурата.
Във връзка с дейността на прокуратурата по надзора и с оглед разпределяне
отговорността по отделните видове надзор в ТРП със заповед на Административния
ръководител за отговорник по надзора е определн районния прокурор.

27

В Тополовградска районна прокуратура един прокурор отговаря за работата
по административно-съдебния надзор и по надзора за законност.Същият прокурор
изпълнява дейности и по други видове съдебни надзори, като на случаен принцип му се
разпределят преписки и дела, участва по граждански и наказателни дела и пр., което
води до по-голямата натовареност и невъзможност достатъчно ефективно да изпълнява
задълженията си по надзора за законност.
1.2. Проблеми при прилагането на законовата и подзаконовата
нормативна уредба и предложения за законодателни промени.
Като проблем в работата по административния надзор и надзора за
законност може да се посочи настоящата кадровата обезпеченост, тъй като е обективно
невъзможно един прокурор да се справя пълноценно с всички задачи, възложени му по
надзора за законност, наред с ангажираността му по останалите видове надзори. Освен
това обемът от нормативни актове, които следва да познава в детайли прокурорът,
завеждащ административно-съдебния надзор е твърде голям, за да има всеки път
максимална бърза намеса от страна на прокуратурата.
За подобряване дейността по надзора считам, че е необходимо
провеждането на обучителни мероприятия във връзка дейността по прилагането на
закона.
3.ДЕЙНОСТ
ПО
НАДЗОРА
ЗА
ЗАКОННОСТ
ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

И

ЗАЩИТА

НА

3.1. Създадена организация на работата по надзора за законност, обем
и основни области, в които е осъществяван надзора за законност през 2017 г. и
сравнение с предходните две години
През ревизирания период
в Тополовградска районна прокуратура е
създадена добра организация за осъществяване дейността по надзора за
законност.Последната се е осъществявала в изпълнение на приетия план за работа по
надзора на ЯОП, на БАП, в които са залегнали задачи, възложени от ВАП, както и
такива, свързани с характерни за района на ЯОП и БАП проблеми.През периода са
образувани преписки и
извършвани
проверки въз основа на депозирани в
прокуратурата сигнали от граждани и организации.
В ТРП бе създадена необходимата организация за получаване на актовете на
Общински съвет – гр.Тополовград. В прокуратурата системно постъпват копия от
решенията и протоколите от всички заседания по чл.29,ал.2 от ЗМСМА на ОбСТополовград, както и всички други приложения.Освен това периодично постъпват и
издадените въз основа на приетите от ОбС-Тополовград решения заповеди на Кмета на
Общината, както и сключените въз основа на тях договори, с които се извършва
разпореждане с имоти – общинска собственост – продажби, замени и отдаване под наем
на такива, както и при възлагане на обществени поръчки за строителство и транспорт
с възложител общината.В изпълнение на дейността си по посочения надзор ТРП е
извършила и планови проверки.
Създадена е и организация за своевременно постъпване в прокуратурата на
всички новоприети и изменени през 2017 година подзаконови нормативни актове.
Общият брой на образуваните през периода преписки по надзора възлиза на
18 броя, от които 18 са новообразувани .За сравнение с данните от предходните години
– през 2016 година общия брой на образуваните преписки е бил 16 броя, а през 2015
година – 21 бр.
Общият брой проверени актове през периода възлиза на 152 бр.
От новообразуваните през периода преписки, 13 бр.са по постъпили в
прокуратурата протоколи от проведени заседания на ОбС-Тополовград и решения на

28

ОбС-Тополовград.Към протоколите от проведените заседания, както и към решенията
са приложени копия от всички материали, внесени за разглеждане от общинския съвет
на съответното заседание, както и списъци с поименно гласуване на общинските
съветници.ТРП е извършила проверка относно законосъобразността на приетите през
2017 година от ОбС-Тополовград решения.
През отчетния период на 2017 година ТРП е извършила проверка на общо 152
бр.адм.актове /решения на ОбС-Тополовград и актове за общинска собственост /срещу
186 през 2016 година.
През периода на 2017 година ОбС-Тополовград е изпращал до прокуратурата
всяко прието от него решение, ведно с материалите по него. Прокурорът осъществяващ
надзора се е произнесъл с писмена резолюция по всяка една от образуваните в
прокуратурата преписки по надзора. Отчита се
намаление на
проверените
административни актове, проверени във връзка с осъществяване на планираните
проверки за законност.За сравнение с данните от 2016 година когато общия бр.
провреки е възлизал на 16, а през 2015 година- 208 бр.

3.2. Планирани и извършени проверки за законност, ефективност на
проверките, в т.ч. на различните способи за проверка, проблеми по прилагането
на закона.
През 2017 г.Тополовградска районна прокуратура е извършила всички
възложени й проверки по надзора, посредством планове за дейността по надзора на
ЯОП и по указание на ВАП.Извършени са и проверки по всички постъпили в
прокуратурата сигнали на граждани и организации, както и през настоящата отчетна
година продължило наблюдението на законността чрез упражняване на постоянен
надзор за законност върху дейността на актовете на държавни и общински органи на
власт и управление.
През отчетната година в хода на изпълнение на плановите задачи, ТРП е
извършила 4 бр.проверки, а именно:
І. Извършена проврека относно осъществяване на правомощията на Общинските
съвети и кметовете на общини по места, относно законосъобразното изпълнение на
задълженията им, произтичащи от разпоредбите на чл.17, ал.5, мл.24а, ал.10 и ал.11,
респ. чл.24а, ал.1-8 и чл.24г от Закона за автомобилните превози.
Проверката обхваща периода от 01.01.2016г.-31.12.2016 година
Проверката е извършена по реда на чл.145, ал.1,т.1 от Закона за съдебната
власт.В хода на проверката се установи следното :
І. За периода 01.01.2016 година до 31.12.2016 година, няма утвърдени промени
от Общинския съвет - Тополовград по Общинската транспортна схема - квота на
Община Тополовград.
1.Обществен превоз на пътници по автобусните линии в района на община
Тополовград се извършва съгласно утвърдената с Решение №126/30.10.2008 г.
/Протокол №15/ на ОбС, Общинска транспортна схема.
2.Частична промяна - допълнение към Общинската транспортна схема е
извършена с Решение №327/29.11.2013 г./Протокол № 31/, като е включена нова
автобусна линия към Общинската транспортна схема - квота на Община Тополовград автобусна линия: „Тополовград - с.Владимирово"/7:30 ч- 8:08ч./ - с изпълнение в
работни дни,целогодишно;
ІІ. От 2002 г. до настоящия момент в община Тополовград не са постъпвали
заявления от превозвачи за получаване на разрешения за таксиметров превоз на
пътници. На основание чл.24а, ал.10, от Закона за автомобилните превози, Общинският
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съвет следва да определи броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията
на общината, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите - (в
сила от 01.04.2016 г.);
ІІІ. С Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги, актуализирана с Решение № 207/31.01.2017 г./Протокол № 19/ са
определени цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по
съответната тарифа, валидна за територията на община Тополовград, както следва: 0,75 лева на километър пробег дневна тарифа;- 0,85 лева на километър пробег нощна
тарифа и едногодишен срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз. На
основание чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет следва
да определи минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег, валидна за територията на община Тополовград - ( в сила от
01.04.2016 г.);
ІV.За периода 01.01.2016 година до 31.12.2016 година в Община
Тополовград не са издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници от Кмета на
общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
V. От 2002 г. до настоящия момент в община Тополовград не са постъпвали
заявления от превозвачи за получаване на разрешения за таксиметров превоз на
пътници.
1.На основание чл.24а,ал.5 от Закона за автомобилните превози, в Община
Тополовград следва да се води публичен регистър на издадените разрешения за
таксиметров превоз на пътници - (в сила от 01.04.2016 г.);
2.За периода 01.01.2016 година до 31.12.2016 година в Община Тополовград не
са прекратени разрешения за таксиметров превоз на пътници със заповед на Кмета на
общината, на основание чл.24а, ал.8 от Закона за автомобилните превози;
3.Кметът на общината , съгласувано с КАТ за всеки конкретен случай определя
временни маршрути за движение на пътни превозни средства и на състави от пътни
превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел на територията на
община Тополовград, съобразявайки се с утвърдената транспортна схема - квота на
Община Тополовград и на чужди общини и с изискванията за безопасност на
движението по пътищата.
С оглед резултатите от извършената проверка , Тополовградска районна
прокуратура не е изготвила предложения по реда на чл.145, ал.1,т. 6 от ЗСВ
ІІ. Проверка за законност по спазване на Закона за управление на отпадъците
/ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове, съгласно т.3 от раздел V.2 на Плана за
дейността на ЯОП за 2017 година по „Надзора за законност“.
Проверката е извършена по реда на чл.145, ал.1,т.3 от Закона за съдебната
власт, като е било възложено на Кмета на община Тополовград извършването на
проверка по спазването на относимите разпоредби по отношение действията с
отпадъци, а именно на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Наредбата за
излезлите от употреба моторни превозни средства /Наредбата/ и наредбите, приети от
общинските съвети на основание чл.22 от ЗУО
В хода на проверката и след предоставен писмен доклад с отразените в него
констатации се установи следното :
Съгласно чл.19 от ЗУО, Кмета на общината организира управлението на
отпадъците, образувани на територията на Община Тополовград, а именно:
- всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лице по чл. 35/ БКС
ООД, Тополовград/, на което е предоставено изпълнението на събиране и
транспортиране на битовите отпадъци до Регионално депо Харманли. Изпълнението на
услугата е възложено след проведена процедура по ЗОП;
- Депонирането и сепарирането на битовите отпадъци се извършва на
Регионално депо за битови отпадъци град Харманли;
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- всяка година в План- сметка „ дейност Чистота", като част от Общинския
бюджет на общината се предвиждат средства за закупуване съдове за битови отпадъци
- контейнери и кофи. За 2017 година са заложени 60 000 лева за съдове.
- дейностите по почистването на уличните платна, площадите , алеите , както и
други територии за обществено ползване се извършват от лица, наети от Община
Тополовград по трудови и граждански договори.
На основание чл.112 от Закона за управление на отпадъците се извършва
контрол по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците.
По отношение на извършването на услугата събирането и транспортирането на
битовите отпадъци се извършват ежеседмични проверки на територията на град
Тополовград от упълномощено лице. За проверките се съставят протоколи на базата, на
които се извършват ежемесечните плащания. При извършените проверки не са
констатирани нарушения на графиците, честотата и качественото изпълнение на
услугата. За селата, контрол по извършване на услугата/ честота на изпълнение/ се
извършва от кметовете по населени места - 2 пъти месечно. Към момента не са
констатирани нарушения по отношение на извършването на услугата.
На 06. 04. 2017 година е извършена проверка от общински служители на
речните корита на с. Синапово, с. Доброселец, с. Чукарово, с. Срем и с. Устрем. В
селата Устрем, Синапово са били установени
локални замърсявания от
нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци в речните легла. Не са съставени
актове, поради липса на данни за извършителите на замърсяването.
На 7.04.2017 година са предприети действия по почистване на речните легла на
река Синаповска и река Манастирска.
На 6.04.2017 година е извършена проверка на територията на с. Орешник и с.
Мрамор. Установени са локални замърсявания на общински терени със смесени битови
отпадъци.
На 7.04.2017 година е извършено почистване на общинските терени. Не са
установени нарушителите и не са съставени актове за нарушения.
На 07. 04. 2017 година е била извършена проверка на общинската пътна мрежа
на територията на Община Тополовград. Не са констатирани замърсявания, съответно
и необходимост от предприемане на дейности по почистването им.
На 11.04. 2017 година са извършени проверки на речните корита на територията
на Община Тополовград от служители на РИОСВ Стара Загора ,в присъствие на
служител на ОбА Тополовград. Съставен е Констативен протокол. При проверката не са
установени нерегламентирани замърсявания в обхвата на речните корита.
Относно задълженията на кметовете на общините по чл.19,ал.З, т.6 от ЗУО за
въвеждане на разделно събиране на отпадъци, включително и от опаковки, Община
Тополовград ежегодно отправяла покани към организациите по оползотворяване за
изграждане на система за разделно събиране, но поради липса на проявен интерес от
страна на организациите все още системата не е въведена.
Община Тополовград има сключен договор за разделно събиране на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване на територията на Община Тополовград
с организация по оползотворяване . а именно „ Електрооползотворяване „ ЕАД, град
Бургас.
Към момента е разработена нова Общинска Наредба за управление на
отпадъците , която е обявена на сайта на общината за обсъждане и последващо
приемане от Общински съвет Тополовград на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА. Поради
липса на АУАН, както и НП не е приложена справка в табличен вид
ІІІ. Извършена
е
проверка за законност,
относно учредяването на
ограничени вещни права със Заповед на Кмета в противоречие с чл.37 и чл.38 от ЗОС
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Проверката обхваща периода от 01.01.2015г.-30.06.2017 година
Проверката е извършена по реда на чл.145, ал.1,т.1 от Закона за съдебната
власт.В хода на проверката се установи следното :
За периода 01.01.2015г.-30.06.2017 година, в община Тополовград няма
издадени заповеди за учредяването право на строеж в противоречие с чл.37 и чл.38 от
ЗОС.
ІV. Извършена Извършване на контролна проверка за законност , по писмо
И-51/2017г.-II от 01.08.2017г. на ВАП,отдел „Надзор за законност“, Ви уведомяване,
следното:
При предходна проверка, възложена
с писмо И-80/2016г. на ВАП,
Тополовградска районна прокуратура не е констатирала нарушения, поради което и не
е извършена контролна проверка по настоящото писмо.
3.3. Анализ на резултатите от дейността по надзора за законност въз
основа на изготвените прокурорски актове /уважени и неуважени/ – протести
срещу незаконосъобразни административни актове, предложения по чл.145, ал.1,
т.6 от ЗСВ, предложения за възобновяване на административни производства по
реда на чл.102 във вр. с чл.99, т.1 от АПК. Образувани досъдебни производства в
резултат от извършени проверки за законност.
През отчетната 2017 г. във връзка с изпълнение на задачите по настоящия
надзор ТРП не е констатирала закононарушениe , като няма образувани досъдебни
производства.
През периода няма изготвено предложение по реда на чл.145,ал.1,т.6 от ЗСВ
4.Приоритети в дейността на административно-съдебния надзор и
надзора за законност през 2017 година с оглед направения анализ на
ефективността и резултатността на работата по посочените прокурорски
надзори, проблеми в дейността им и предложения за тяхното отстраняване.
Анализът на данните налага извода, че през отчетната 2017 година
Тополовградска районна прокуратура е отчела добри резултати в дейността си по
административния надзор и надзора за законност. В работата си по надзора ТРП се е
стремила към срочно и качествено изпълнение на залегналите задачи и проверки, като в
по-голямата си част мероприятията бяха своевременно реализирани, като обобщена
информация
за
тях
е
била
докладвана
своевременно
на
горестоящата
прокуратурата.ТРП е изпълнила всички възложени й по надзора задачи.
През 2018 година следва да се засили дейността на прокуратурата по
надзора, като се провеждат периодично срещи с органите на местната администрация и
местното самоуправление, както и с контролни органи, с оглед подобряване формите на
взаимодействие между същите и прокуратурата. През 2018 година и дългосрочно
Районна прокуратура гр.Тополовград има ясни приоритети, а именно:
- стриктно спазване на установените за прокуратурата в конституцията и
законите на страната правомощия;
- недопускане на действия, с които да се уронва престижа на прокуратурата
на РБългария и такива, които вредят на законността в цялост и в частност на съдебната
власт;
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- повишаване квалификацията на прокурорите и служителите
прокуратурата, чрез включване в квалификационни програми и семинари;
- повишаване ефективността на надзора за законност в борбата
престъпленията и другите правонарушения;
- прозрачност, публичност и отчетност в работата на прокуратурата.

в
с

V.АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО-РЕВИЗОННА ДЕЙНОСТ
КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОКУРОРИ И
РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ.
По щатно разписание в Тополовградска районна прокуратура следва да има 2ма прокурори: Районен прокурор – 1 и прокурор – 1. През периода на 2017 година
прокурорския щат е бил запълнен.
През периода на 2017 година длъжностите на административно-помощния
персонал в прокуратурата, състоящ се от –главен счетоводител, изпълняващ функциите
и на административен секретар, съдебен деловодител, съдебен секретар - протоколист и
призовкар са заети.
През периода на 2017 година в РУ-Тополовград са работили
2-ма
разследващи полицаи.
По данни на РУ -Тополовград разследващите полицаи са работили по общо
188 бр. досъдебни производства/вкл. и такива от компетентността на ОП/, от които 139
бр.новообразувани; 14 възобновени и 16 броя останали неприключени от минали
периоди. От тях разследващите полицаи са приключили общо 152 бр.ДП, от които 62
бр.с обвинително заключение, 45 бр.със заключение за прекратяване на наказателното
производство и 45 бр.със заключение за спиране на наказателното производство.Общо
през периода са привлекли като обвиняеми 67 лица. Всички ДП са приключени от
разследващите полицаи в законовия срок.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОКУРОРИ И СЛУЖИТЕЛИ
Прокурорите са със завършено висше юридическо образование с
квалификационна степен магистър и специалност “право”. Двамата прокурори са с ранг
“прокурор във ВКП”.
Четирима
от съдебните служители- 1
заемащ длъжността “Главен
счетоводител , 2 бр“съд.деловодител” и 1 бр. съдебен секретар са с висше образование,
съответно – икономическо с квалификационна степен “магистър”,и педагогическо с
квалификационна степен “магистър”.
През периода на 2017 година прокурорите и служителите са участвали общо
в шест семинарни форми на обучение.
ПРОВЕРКИ
И
РЕВИЗИИ.ОБРАЗУВАНИ
ДИСЦИПЛИНАРНИ
И
НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ.НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ НА
ПРОКУРОРИ И СЛУЖИТЕЛИ.
През 2017 година в Районна прокуратура гр.Тополовград няма
контролна проверка от Инспектората при ВСС.

извършена

33

В Районна прокуратура гр.Тополовград няма образувани дисциплинарни
производства срещу прокурори и служители, съответно няма наказани такива.

VІ. НАТОВАРЕНОСТ НА
ОРГАНИ

ПРОКУРОРСКИТЕ

И НА СЛЕДСТВЕНИ

1. ОБЕМ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ И СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА
ПРОКУРОРИТЕ.
През периода на 2017 година в Тополовградска районна прокуратура реално
са работили 2-ма прокурори.
Общо работените през отчетния период преписки възлизат на 259 бр., от
които 228 бр. са решени от прокурорите.
За сравнение с данните от отчетната 2016 година , когато прокурорите при
ТРП са решили 285 бр. преписки от общо 297 бр., то през настоящата отчетна година
се забелязва малко намаляване на общия брой наблюдавани и решени преписки.През
настоящия отчетен период прокурорите са постановили общо 180 бр.откази да се
образува наказателно производство и са образували общо 39 бр.досъдебни
производства.
Работено е общо по 220 бр. досъдебни производства, от които прокурорите са
решили общо 191 бр.досъдебни производства.
Прокурорите са участвали общо в 118 бр. съдебни заседания. Прокурорите
при ТРП са внесли общо 62 дела в съда с прокурорски актове, прекратили са общо 90
бр.досъдебни производства, спрели са общо 39 бр.досъдебни производства, изпълнили
са общо 37 бр.присъди.
Средната натовареност на един прокурор за съдебния район на
Тополовградска районна прокуратура през отчетния период е 900,5 бр.постановени
прокурорски актове и участия в съдебни заседания.
Общата натовареност на прокурорите възлиза на
1081 бр.общ обем
прокурорска дейност; 62 бр.прокурорски актове внесени в съда, 118 бр.участия в
съдебни заседания, 1621 бр. прокурорски актове и дейности по всички видове надзори,
565 бр.постановления, произнасяния и актове по следствения надзор;266
бр.прокурорски актове и дейности по преписките; 22 бр.общо решени преписки по
надзора за законност; 1 бр. произнасяне по спорове за последственост; 62 бр. искания,
писма, постановления за удължаване срока на разследването; 62 бр.възобновяване на
досъдебни производства;20 искания за справки по ЗЕС; 4 бр.искания до съда /за МНО,
претърсване, изземване, обиск, за разпити на свидетели и обвиняеми пред съдия/; 16
бр.постановления, писма с указания по разследването; 3 попостановления по направени
искания при предявяване; 90 бр.прекратени досъдебни производства; 39 бр.спрени
досъдебни производства; няма протести; 2 бр. молби за правна помощ; 83 бр.съдебни
заседания по НСН; 37 бр.разпореждания за изпълнение на присъди; 3 бр.искания до
съда за произнасяне по чл.306/НПК;1 бр. постановление по искане за прекъсване или
отлагане изпълнение на наказанието; 12 участия в пробационни съвети; 3 бр. участия в
съдебни заседание по производства във връзка с изпълнение на накзанията; 20 участия
в съд.заседания по принудителни мерки; 20 бр.участия в съд.заседания по ГСН, 22
бр.общо проверки и актове по АСН, 125 бр.заповеди и указания; 8 бр.анализи и
доклади;;4 бр. атестации ; 460 бр.справки, 5 бр. участия в семинари, 6 бр. участия в
семинални форми
Актуализираната средна натовареност на 1 прокурор в прокуратурата
възлиза на 900,5.
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УНИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
От 16.02.2009 година в Районна прокуратура Тополовград е въведена изцяло
Унифицираната информационна система на Република България. Въвеждането на
всички данни за движението на преписките и делата в УИС, както и прикрепването на
всички прокурорски актове, постановени по тях се извършва от съдебен секретар и 2
бр.съдебен деловодител.В ТРП няма щат за служител на длъжност „системен
администратор”.
При въвеждането на данните
съдебните служители спазват
стриктно
указанията за работа с УИС.

ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА.
От месец октомври 2003 година и към настоящият момент Районна
прокуратура гр.Тополовград се помещава в 3 бр.помещения и коридор с обща площ
111,77 кв.м., находящи се на ІІ-ри етаж, ІІІ-то ниво от масивна сграда в УПИІ, кв.75 по
ПУП на гр.Тополовград, имот – публична общинска собственост.На І-вия етаж, І-во и ІІро ниво от посочената сграда се намира съдебната палата, където е разположен Районен
съд – Тополовград.Съгласно договор №11 за предоставяне безвъзмездно за упраелние на
част от общински имот – публична общинска собственост, сключен между ОбщинаТополовград и Министерство на правосъдието, горепосочените помещения са
предоставени
на
Районна
прокуратура
гр.Тополовград
за
безвъзмездно
управление.Помещенията са пригодени за прокурорска работа и са оборудвани с
необходимата за обезпечаване на прокурорската дейност техника.
Към края на отчетния период прокуратурата разполага с 11 бр.компютри, 2
от които доставени в края на 2015 година; 2 бр. през 2014 година , 2 бр. през 2012
година, 3 бр.доставени в края на 2008 година, 1бр. през 2006г.и 1 бр.през 2005 година.
Всички прокурори и служители в ТРП разполагат с работно място с
необходимата компютърна техника.
В помещенията, ползвани от прокуратурата е разположена на видно място
антикорупционна кутия за сигнали, жалби и молби на граждани.Такива за отчетния
период от време не са постъпвали в ТРП.
Пред входната врата на прокуратурата е разположено информационно табло с
утвърдените графици за приемни дни и часове на Адм.ръководител-Окръжен прокурор
ЯОП и на Адм.ръководител-Райоенен прокурор на ТРП.
Проблеми съществуват във връзка с осъществяване на охрана на обектите
/помещенията/, ползвани от Районна прокуратура –Тополовград, като такава на
практика не се осъществява.Помещенията, ползвани от прокуратурата са извън обхвата
на охраната, осъществявана от ОЗ „Охрана”гр.Ямбол.Освен липсата на фактически
осъществявана охрана, в помещенията няма и монтирана система за видеонаблюдение.
По този начин е застрашена сигурността на работещите в ТРП.За преодоляване на този
проблем, Административния ръководител на прокуратурата е възложил на един от
съдебните служители – призовкар да осъществява пропускателен режим в помещенията,
като за целта на същия е предоставено бюро в непосредствена близост до входната
врата на прокуратурата.Тази предприета мярка обаче по-никакъв начин не може, а и
не следва да покрива осъществяването на охрана от специализираните за целта органи,
а и не е достатъчна с оглед получаване на ефективна защита от работещите в
прокуратура.
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За отчетната 2017г. Тополовградска районна прокуратура е изразходила
лимит в размер на 243314,51 лева, разпределени както следва :
& по ЕБК
0100
0200
05-51
05-60
05-80
10-15
10-16
10-20
10-51
10-98

ОТЧЕТ
170147,29
16173,99
27582,84
11615,01
7259,45
5168,43
1992,92
2623,95
350,63
400.00
ВСИЧКО:

243314,51

За сравнение с данните от 2016 година, когато са били изразходени
общо 225012,08 лева, е видно, че през настоящата година разхода е увеличен с
18302,43 лева
Увеличението на изразходваните средства в сравнение с предходната година
се дължи на актуализирането на основните месечни работни заплати на магистрати и
съдебни служители и съответните осигурителни вноски към тях.
Усвоените средства са изразходвани по предназначение за нуждите на
Районна прокуратура гр.Тополовград и след предварително одобряване от отдел
„Финансово –стопански дейности” при Прокуратура на РБ.
Ежемесечните счетоводни отчети и справки са изготвяни в срок и съгласно
изискванията на отдел “Финансово – стопански дейности” при Прокуратура на
РБ.Данните са пренесени от счетоводните регистри и оборотните ведомости при
спазване изискванията на Закона за счетоводството.

VІІ. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРА
РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА И ДЪЛГОСТРОЧНО

И

През отчетната 2017 г. в своята дейност в борбата срещу престъпленията,
другите закононарушения и противообществените прояви Тополовградска районна
прокуратура се е ръководила от Конституцията и законите на Република България,
плановете за работа на отделните надзори на Върховна административна, Върховна
касационна прокуратура, Апелативна прокуратура – гр. Бургас и на Окръжна
прокуратура - Ямбол. Като правоохранителен орган прокуратурата е изпълнила
основните си задачи, установени в конституцията и законите на страната – по спазване
на законността в съдебния район, в частност да ръководи досъдебното разследване и
неговото законосъобразно протичане, да привлича към наказателна отговорност
лицата извършили престъпление и да поддържа обвинение по дела от общ характер.
Както през предходните отчетни години, така и през настоящата Районна
прокуратура гр.Тополовград отчита добри резултати както при срочността на
разследване на досъдебните производства, като не е допуснато просрочено разследване,
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така и при срочността на решаване на преписките и делата.Това се очертава като
основен приоритет в работата на прокуратура по надзора по досъдебното производство
и през 2017 година и дългострочно.
Като приоритет в работата на прокуратура в дейността й по наказателносъдебния надзор е недопускане, респ.намаляване процента на върнатите от съда дела,
съответно на оправдани лица.Като изискване към прокурорите в това отношение е
проява на по-голяма прецизност при изготвяне на прокурорските актове и извършване
на цялостна проверка на досъдебното производство преди неговото приключване.
През 2018 година и дългосрочно Районна прокуратура гр.Тополовград има
ясни приоритети, а именно:
- стриктно спазване на установените за прокуратурата в конституцията и
законите на страната правомощия;
- недопускане на действия, с които да се уронва престижа на прокуратурата
на РБългария и такива, които вредят на законността в цялост и в частност на съдебната
власт;
- повишаване на критериите, свързани със задълбочена работа по надзора по
разследване, прецизност и обоснованост на прокурорските актове, съобразени с
установената съдебна практика и указанията на Главния прокурор на Р.България по
прилагане на нормативните актове;
- повишаване квалификацията на прокурорите и служителите в
прокуратурата, чрез включване в квалификационни програми и семинари;
- повишаване ефективността на надзора за законност в борбата с
престъпленията и другите правонарушения;
-повишаване резултатността в борбата с организираната престъпност,
корупцията, прането на пари и престъпленията, свързани със злоупотреби с
еврофондовете;
- прозрачност, публичност и отчетност в работата на прокуратурата.

ИЗГОТВИЛРАЙОНЕН ПРОКУРОР:

