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РАЗДЕЛ I 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 
РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

1.Резултати и тенденции в противодействието на 
престъпността.Фактори с актуално и дългосрочно значение за 
ефективността на органите на досъдебното производство и другите 
правоприлагащи органи, ангажирани с противодействието на 
престъпността. 

През 2019г. на територията обслужвана от РУ - Попово при ОДМВР 
- Търговище се отчита намаление на регистрирания ЗМ по криминална 
линия в сравнение с 2018г. - регистрирани са 450 ЗМ през 2019г., през 
2018г. - 763 ЗМ, 2017г. - 662 ЗМ. _ 

Регистрирани ЗМ по години 

•

• 2017 г. 662 

• 2018 г. 763 

• 2019 г. 450 Това означава, че през 2019г. са подадени 313 ЗМ по-малко от 
предходната 2018г., а в сравнение с 2017г. броят на регистрираните ЗМ е с 
212 по-малко. Намалението на регистрираните ЗМ през 2019г. не се е 
отразило и не е рефлектирало съществено върху броя на новообразуваните 
досъдебни производства. 

От регистрираните ЗМ през 2019г., останали за работа са 290, от 
които 78 срещу известен извършител и 212 срещу неизвестен извършител. 
Сравнението с 2018г. (354 ЗМ) сочи намаление на останалите за работа ЗМ 
с 64бр., а сравнението с 2017г. (309 ЗМ) сочи намаление на останалите за 
работа ЗМ с 19бр. От общо останалите за работа 290 ЗМ, 185бр. /63,79%/ 
са били разкрити. Процентът на разкриваемост за предходните години 
сочи, че през 2018г. е бил 67.79%, а през 2017г. е бил 61.48%. По 
отношение на ЗМ, заведени срещу неизвестен извършител процентът на 
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разкриваемост през 2019г. е 54.71 %. През 2018г. този процент е бил 
60.54%, а през 2017г. е бил 47%. Сравнението с данните за 2018г. сочи 
намаление на процента на разкриваемост /с 5.83%/. Коефициентът на 
престъпност в района за 2019г. е бил 1096.91. За 2018г. е бил 1859.88. 
/брой ЗМ х 100 000 върху броя на населението/. 

През 2019г. са били разкрити 14 престъпления регистрирани през 
предходни периоди, при 6 за 2018г. и 5 за 2017г. Установени са били 149 
извършители на престъпления. От тях 8 рецидивисти за извършени 8 
престъпления, при установени през 2018г. 9 рецидивисти за извършени 12 
престъпления, а през 2017г. 8 рецидивисти за извършени 8 престъпления. 
През 2019г. са били установени 17 непълнолетни извършители на 19 
престъпления. През 2018г. са били установени 14 непълнолетни 
извършители на 12 престъпления. Данните за 2017г. по този показател са 
следните: 4 установени непълнолетни извършители на 4 престъпления. 
Тези данни сочат, че през отчетната година има незначително намаление 
на установените извършители-рецидивисти, а при непълнолетните 
извършители на криминални деяния има минимално увеличение. 

Съдебният район, в който РП-Попово упражняваше своята 
юрисдикция, обхваща територията на две общини - Попово и Опака. 
Община Попово включва селата Априлово, Баба Тонка, Берковски, 
Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, 
Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново, Звезда, Иванча, 
Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирца, Марчино, 
Медовина, Осиково, Паламарца, Помощица, Посабина, Садина, Светлен, 
Славяново, Тръстика и Цар Асен, а Община Опака включва селата Крепча, 
Гърчиново, Люблен, Горско Абланово и Голямо Градище. Районно 
управление на МВР е ситуирано в гр.Попово, а в гр.Опака има полицейски 
участък. 
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По данни от последното преброяване населението на двете общини е 
41 024 души. Промишлеността в района през последните години се 
преструктурира и редуцира, като преобладава малкият и среден бизнес. 
Голяма част от населението се препитава с растениевъдство и преработка 
на земеделски продукти, а друга част е заета в няколко частни шивашки и 
индустриални предприятия. След възстановяването на късно римската 
крепост „Ковачевско кале" през 2013г. се правят опити за развитие на 
туризма в община Попово. От няколко години се наблюдава засилен 
интерес на граждани от Великобритания, Белгия и др. европейски държави 
към закупуване на недвижими имоти в района /в с.Паламарца, в 
с.Помощица, в с.Осиково, с.Славяново и др./. От друга страна, поради 
липсата на достатъчно възможности за препитание, местното население 
мигрира към големите градове в страната и чужбина. 

Основният дял от регистрираните престъпления отново, както в 
предходните периоди се пада на престъпленията против собствеността, 
чийто относителен дял от общо регистрираните е около 40%. На второ 
място по относителен дял са регистрираните общоопасни престъпления -
около 34%, а на трето място - престъпленията против личността - около 
11%. В структурата на престъпността по ЗМ не се констатират съществени 
различия с данните от предходни години. Преобладаващият брой 
извършвани престъпления в района са кражбите, като увеличението на 
общоопасните престъпления от предходните периоди, продължава и през 
2019г. Липсват прояви на организирана престъпност. 

През отчетния период може да се даде висока оценка на 
взаимодействието между разследващите полицаи и прокурорите. През 
годината периодично се провеждаха работни срещи с разследващите 
полицаи за подобряване на срочността и качеството на разследванията. 

2. Необходими мерки и законодателни промени. 

Към 01.01.2019г. в Поповска РП са работили 3 прокурори и 6 
служители при пълна щатна численост на прокурорския и служителския 
състав. Поради високата цена на изготвяните прокурорски актове и други 
съображения, с решение на Пленума на ВСС по Протокол 20/29.07.2019г., 
Районна прокуратура - Попово е оптимизирана и закрита, считано от 
01.01.2020г. След тази дата, в ТО - Попово към РП -Търговище остават да 
работят двама прокурори и един съдебен деловодител, което ще доведе до 
затруднения в прокурорската и деловодната дейност, но тази промяна ще 
намали значително цената на прокурорските актове и ще бъдат спестени 
финансови средства на прокуратурата. 
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РАЗДЕЛ II 
ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПОПОВО 
I. Досъдебна фаза. 
1. Преписки. 

През 2019г. Поповска РП е наблюдавала 700 преписки, от които 661 
са били новообразувани преписки. 43 преписки са били останали от 
предходен период. През предходната 2018г. РП - Попово е работила по 793 
преписки и 43 преписки останали за работа от предходен период. През 
2017г. РП - Попово е работила по 586 преписки, 24 преписки са били 
останали за работа от предходен период. 

През 2019г. прокурорите от РП - Попово са решили 678 преписки, 
като всички са решени в месечния срок. През 2018г. решените преписки са 
били 748, всички в срок до 1 месец. Сравнението с предходната година 
сочи намаление на решените преписки. През 2017г. прокурорите от РП-
Попово са решили 510 преписки, всички в срок до 1 месец. 

От решените преписки най-голям е делът на приключените с 
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство - 575 
/84.80% от общия брой решени преписки през 2019г./. По 101 /14.89%/ 
образувани в прокуратурата преписки са били възложени предварителни 
проверки, като в края на отчетния период не са били приключени 14 от 
тях. В края на 2019г. са останали 22 нерешени от прокурора преписки, като 
всички са в месечния срок за произнасяне от прокурора. На трето място са 
приключените с постановление за образуване на ДП - 95. 

Преписките, решени съгласно чл.145, ал.2 ЗСВ /ДВ, бр.62/2016г., в 
сила от 09.08.2016г./ и Указание относно прилагането му са 101 бр. По 100 
преписки, възложените проверки са приключили в законовия срок /до 2 
месеца или в удължения срок от адм. ръководител - с 1 месец/, а една 
проверка е била просрочена - по преписка с вх.№961/18г. на ПРП, набл. 
прокурор Ст. Христов е възложил проверка на 06.12.2018г. със срок от 1 
месец, след което го е удължил с още 1 месец. Срокът е бил просрочен със 
7 дни от извършващия проверката. Този пропуск е останал незабелязан от 
набл. прокурор и последния не е изготвил искане за удължаването му до 
адм. ръководител. 

2. Следствен надзор. 

2.1.0бобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно 
систематиката на НК, вкл. по отношение на пострадалите лица и на 
ощетените юридически лица от престъпления. 
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През 2019г. прокурорите от РП-Попово са наблюдавали 386 
досъдебни производства, от които 374 са били делата на производство /без 
тези прекратени по давност пред отчетната година/. От тях новообразувани 
са били 277 производства. Сравнението с 2018г. сочи увеличение на броя 
на общо наблюдаваните производства, които за 2018г. са били 379, а за 
2017г. са били 450. _ 

Новообразувани ДП по години 

•

• 2017 г. 318 

• 2018 г. 322 

• 2019 г. 277 Сравнението на данните за новообразуваните досъдебни 
производства сочи намаление на броя на ДП през 2019г. - 277. През 2018г. 
са били 322, а през 2017г. - 318 ДП. Тези данни дават основание да се 
направи извод, че броя на новообразуваните ДП за отчетната година е по-
малък от предходните две години, като фактор за динамиката при общо 
наблюдаваните ДП са досъдебните производства с изтекла давност - през 
2019г. - 12 дела, през 2018г. - 19 дела, а през 2017г. - 83 дела. 

През отчетния период почти всички новообразувани разследвания са 
били водени от разследващи полицаи при РУ - Попово - 273 ДП - 98.85%. 
4 производства са били разследвани от следовател - 1.15%, от митнически 
инспектор няма разследвани производства. Нямаме разследвания, които да 
са били извършени изцяло от прокурор. През 2019г. в РУ - Попово са 
работили 5 разследващи полицаи. Те са разследвали общо 370 досъдебни 
производства. От тях новообразувани през 2019г. са били 277 ДП. 

По-голямата част от новообразуваните през 2019г. - 182 /65.70%/ 
производства са започнали с действие на разследващ орган по чл.212, ал.1 
от НПК, а 95 ДП /34.30%/ са били образувани от прокурор. През 2017г. -
223 /69.25%/ производства са започнали с действие на разследващ орган по 
чл.212, ал.1 от НПК, а 99 ДП /30.75%/ са били образувани от прокурор. 
През 2017г. - 230 /72.67%/ производства са започнали с действие на 
разследващ орган по чл.212, ал.1 от НПК, а 88 ДП /27.23%/ са били 
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образувани с прокурорски акт. В голямата си част новообразуваните 
производства са разследвани по общия ред. Във формата на бързо 
производство са разследвани 77 ДП. От тях 55 от тях са били започнати от 
разследващ полицай, а 2 са били образувани от прокурор по реда на чл.356, 
ал.2 от НПК /. По 9 от бързите производства, прокурорът е разпоредил 
разследване по общия ред, поради фактическа и правна сложност. 

През 2019г. са приключени 294 разследвания. Неприюпочени към 
края на годината са останали 54, които в рамките на срока за разследване. 
През 2018г. са били приключени 308 разследвания, а 58 са били останали 
неприюпочени в края на годината. През 2017г. са били приключени 334 
разследвания, а 38 са били останали неприюпочени в края на годината. 
Сравнението за трите години сочи незначително намаление при 
приключените производства. 

Структурата на престъпността по новообразуваните досъдебни 
производства нагледно е представена в следната диаграма: 

Структура на престъпността по 
новообразувани ДП 

in 

I Гл. V Престъпление против 
собствеността 

I Гл. XI Общоопасни 
престъпления 

I Гл. II Престъпления против 
личността 

I Гл. VI Престъпление против 
стопанството 

I Гл. IX Документни престъпления 

I Гл. X Престъпления против реда 
и общественото спокойствие 

Голяма част от новообразуваните 277 досъдебни производства са за 
престъпления против собствеността - 111 и то основно за кражби - 72. 
Сред тях най-голям е делът на кражбите по чл.194 от НК - 42, по чл. 195 
от НК - 30 ДП. На второ място при новообразуваните дела са 
престъпленията по чл.216 от НК - 17 ДП, на трето място са престъпленията 
по гл.У от Ос. част на НК са измамите - 12 бр. 
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Приблизително 1/3 от новообразуваните дела са били за общоопасни 
престъпления по гл. XI от Ос. част на НК /94 бр./. В основната си част тези 
дела са били за по чл.345 от НК - 40 ДП, на следващо място са 
престъпленията, свързани с управление на МПС след употреба на алкохол 
- 20 ДП, или без съответна правоспособност - 5 ДП, ПТП със 
съставомерен резултат - 10, по чл.354а от НК - 8 ДП, чл.343в - 5 ДП, по 
чл.339 от НК - 1 ДП, по чл.330 от НК - 4 ДП, чл.ЗЗ 1 от НК - 2. 

На трето място в структурата на престъпността по новообразуваните 
дела са тези по гл. II от Ос. част на НК /30 бр./. Тук водещото място е на 
ДП, образувани за телесни повреди - 13 ДП /6 по чл.129 от НК, 4 по чл. 131 
от НК, 3 ДП по чл.134 от НК/. На второ място са престъпленията по чл.127 
от НК, които касаят случаи на самотно починали възрастни хора и 
самоволен суициден акт - 12 дела. На следващо място са досъдебните 
производства по чл.122 от НК - 2 ДП, чл.142а - 1 ДП, изнасилване по 
чл.151 от НК - 1 ДП и по чл.143 от НК - 1 ДП. 

На следващо място в структурата на новообразуваните са делата по 
гл.У1 от Ос. част на НК - 17 ДП, по гл.1Х - 8 ДП, по гл.Х - 7 ДП, по гл.Ш -
5 ДП по ni.IV - 4 ДП и по гл.УШ - 1. Сравнението на структурата на 
престъпността през 2019г. с предходните години, не сочи значими 
промени, освен видимото увеличение на престъпленията по чл.345 от НК -
40 ДП, при 27 ДП през 2018г. 

Пострадали по новообразуваните досъдебни производства през 
2019г. са били 146 физически лица, от които 1 малолетно лице. 
Пострадалите от мъжки пол са били 108 /73.98%/, а 38 /26.02%/ са били от 
женски пол. Пострадалите ЮЛ са 22. Най-голям е броят на пострадалите 
от престъпления против собствеността - 97 /66,43%/, следвани от 
престъпления против личността - 27 /18.49%/. Сравнително малък е броят 
на пострадалите от общоопасни престъпления - 15 /Ю.27%/, поради 
формалния характер на голяма част от престъпленията по гл.Х1 от Ос. част 
на НК. Пострадалите от престъпления по гл.1У от Ос. част са 2, по гл.Ш от 
Ос. част - 1. 

2.2. Срочност на разследването. 

През 2019г. 2 /две/ досъдебни производства са били приключени 
извън срока за провеждане на разследването: 

ДП №159/2019г., вх. №313/ 2019г. на РП - Попово, разсл. полицай 
Хр. Василев, набл. прокурор Пл. Трифонов. Разследването по делото е 
започнало на 28.04.2019г. и е приключило с мнение за прекратяване на 
17.07.2019г. - 19 дни след изтичане на срока. 



ДП № 8/2018г. по описа на ОСлО в ТОП, вх. №43/2018г. на РП -
Попово, следовател Дарина Цанева, набл. прокурор Пл. Трифонов. Делото 
е било образувано на 08.03.2018г., като последното удължаване на срока е 
било до 08.10.2019г. Разследването е приключило с мнение за съд на 
14.10.2019г. - 6 дни след изтичане на срока. 

Неприключените към края на годината производства са в срока за 
провеждане на разследването. 

2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове 
решения. 

През 2019г. прокурорите от Поповска РП са решили 322 ДП. Всички 
прокурорски решения по тях са били постановени в месечния срок по чл. 
242, ал. 3 от НПК, неприюпочени ДП при разследващ полицай са останали 
54 ДП. Сравнението с предходната година сочи намаление на броя на 
решените производства, които тогава са били 333, а през 2017г. са били 
334. През 2019г., 162 от решените досъдебни производства са били с 
продължителност на досъдебната фаза до 8 месеца. Над 1г. са били 
разследвани 13, а над 2 години са 9 ДП. През 2019г. година са били 
прекратени общо 109 досъдебни производства. В сравнение с предходната 
година е налице намаление на броя на прекратените дела, които през 
2018г. са били 132, за 2017г. са били 185. Поради изтекла давност, 
погасяваща наказателното преследване през 2019г. са били прекратени 12 
ДП или 11 % от общо прекратените. Прекратени на основание различно от 
"давност" са 97 дела или 89 %. От тях 33 са били водени срещу известен 
извършител, а 64 срещу неизвестен автор. Нямаме случай на прекратено 
производство по реда на чл.369, ал.1 или 2 от НПК. 

Спрените производства през отчетната година са били 107 бр., като 
16 от спрените дела са били възобновени. 

Внесени в съда през 2019г. със съответен прокурорски акт са 106 
дела срещу 108 лица. През 2018г. са били внесени 121 дела срещу 129 
лица, а през 2017г. 129 дела срещу 135 лица. 

Организация и дейност при използване на СРС. През 2019г. 
прокурорите от РП-Попово не са искали и прилагали СРС. 

Мерки за неотклонение. През отчетната година прокурорите от 
Поповска РП са внесли 2 искания в съда за вземане на мерки за 
неотклонение "задържане под стража" за 2 лица, като и двете са били 
уважени. Към края на 2019г. нямаме лица с мярка за неотклонение 
„задържане под стража" по неприключени производства. 
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II. Съдебна фаза. 
1.Наказателно-съдебен надзор. 
През 2019г. по актове на прокурорите от РП - Попово са били 

образувани 106 наказателни производства в PC - Попово. В сравнение с 
предходната година отчитаме минимално намаление на внесените в съда 
прокурорски актове, които за 2018г. са били 121, а през 2017г. - 129. 

Най-голям е броят на образуваните съдебни производства по 
обвинителен акт - 46, които съставляват 43.39 % от общия брой съдебни 
производства. На второ място са образуваните съдебните производства по 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от 
НК - 35, които представляват 33.01 % от общия брой. На трето място са 
делата по предложение за одобряване на споразумение - 25, които 
съставляват 23.58 % от общия брой съдебни производства. Сравнението с 
данните от 2018г. показва, че производствата образувани по обвинителен 
акт се запазват - 46; при предложенията по чл. 78а от НК увеличението е с 
12; при споразуменията намалението е с 27. Сравнението с данните за 
2017г. сочи, че при производствата, образувани по обвинителен акт 
намалението е с 4, при предложенията по чл. 78а от НК намалението е с 6 
производства, при споразуменията намалението е с 13 дела. 
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60 

• Обвинителни актове 

• Споразумения 

• Предложения по 78а от НК 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

От производствата образувани по обвинителен акт през 2019г., 43 са 
приключили с осъдителна присъда, като 11 от тях са били разгледани по 
реда на съкратеното съдебно следствие, а 8 са били трансформирани в 
производство за решаване на наказателното производство със 
споразумение, a l e трансформирано по реда на чл.78а от НК. Едно 
съдебно производство, образувано по обвинителен акт е било прекратено и 
върнато на прокурора. По решените съдебни производства, образувани по 
обвинителни актове са били осъдени 43 лица, а оправдани лица няма. 

През отчетната година Поповска РП е внесла в съда 35 предложения 
за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от НК. От тях 
приключени към края на периода са 34. По тези производства са били са 
били санкционирани 34 лица. 1 от предложенията за освобождаване от 
наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК е било върнато. 

През 2019г. Поповска РП е внесла 25 предложения за решаване на 
наказателното производство със споразумение, като всички са били 
одобрени от съда. По тях са били осъдени 25 лица. 

С влязъл в сила съдебен акт по тези съдебни производства през 
2019г. са били санкционирани 95 лица, на които са били наложени 121 
наказания. Най-голям е броят на наказанията лишаване от свобода - 40, от 
които 8 са били ефективни наказания, а по останалите 32 изтърпяването на 
лишаването от свобода е било отложено по реда на условното осъждане. 
На второ място са санкциите глоба - 51, като общия размер на глобите 
възлиза на 36 900лв. На 12 лица са били наложени наказания лишаване от 
права, a l l лица са били осъдени с наказание пробация. 
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През отчетната година прокурорите от Поповска РП са участвали в 
111 съдебни заседания по наказателни производства, от които 25 са били 
разпоредителни. 

2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела. 
През 2019г. няма влезли в сила оправдателни присъди и решения по 

НОХД и НАХД, по наблюдаваните от прокурорите от РП-Попово дела. 

През 2017г. и през 2018г., РП - Попово е отчела по 2 /две/ 
оправдателни присъди по производства пред PC - Попово, образувани по 
внесени в PC - Попово обвинителни актове. Сравнението на данните за 
предходните години сочи намаляване на влезлите в сила оправдателни 
присъди с 2 бр. 

През 2019г. 1 /едно/ съдебно производство, образувано по 
обвинителен акт и 1 /едно/ предложение по чл.78а от НК са били върнати 
на прокурора, както следва: 

1.НАХД №177/2019г. на PC-Попово, вх.№642/2019г. на ПРП, 
наблюдаващ прокурор Пл.Трифонов. На 26.08.2019г., в PC - Попово е 
било внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност и 
налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК по 
отношение на Белгин Ибраимов Исмаилов за престъпление по чл.345, ал.2, 
вр. ал.1 от НК. По НАХД №1772019г. на PC-Попово, с Определение 
№ 139/25.09.2019г., съдебен състав на ПРС е прекратил съдебното 
производство и е върнал делото на прокурора. Разпореждането на съда не е 
било обжалвано и протестирано. 

Мотивите за връщане на делото са свързани със становището на 
съда, че на досъдебното производство е било допуснато отстранимо 
съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до 
ограничаване на правото на защита на обв. Белгин Ибраимов Исмаилов. В 
съдебно заседание защитата е представила експертно решение от ТЕЛК за 
обвиняемия Исмаилов със заболяване „Параноидна шизофрения. 
Непрекъсното протичане. Халюцинаторно параноиден синдром". 
Обвиняемият в самото ДП не е показвал признаци на такова заболяване и 
не са представяни доказателства за тези обстоятелства и същите не са били 
известни на набл. прокурор. 

При анализа на причините за връщане на делото, съгласно 
критериите на т.Ш от Приложение №5 е установено, че връщането на 
делото се дължи на допуснато на досъдебното производство отстранимо 
съществено нарушение на процесуалните правила в хода на разследването, 
довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняем - т.Ш, подт.1 
от Приложение №5. 
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2.НОХД №254/2019г. на PC-Попово, вх.№310/2019г. на ПРП, 
наблюдаващ прокурор Пл.Илиев. На 11.10.2019г. в PC-Попово е бил 
внесен обвинителен акт срещу Юмит Мехмедов Шабанов от с.Медовина, 
общ.Попово за извършено престъпление по чл.325, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.29, 
ал.1, б. „а" и б. „б" от НК. По НОХД №254/2019г. на PC - Попово, с 
Определение №172 от 20.11.2019г., съдебен състав на ПРС е прекратил 
съдебното производство и е върнал делото на прокурора. Определението 
на съда не е било протестирано. 

Мотивите за връщане на делото са свързани със становището на 
съда, че на досъдебното производство е било допуснато отстранимо 
съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до 
ограничаване на правата на пострадалите. При повдигнато обвинение за 
престъпление по чл.325, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а." и „б" от НК за 
извършени хулигански действия спрямо личността на три лица, същите не 
са били запознати с правата по чл.75 и чл.76 от НПК и възможността 
същите да бъдат реализирани в бъдещ наказателен процес. 

При анализа на причините за връщане на делото, съгласно 
критериите на т.Ш от Приложение №5 е установено, че връщането на 
делото се дължи на допуснато на досъдебното производство отстранимо 
съществено нарушение на процесуалните правила в хода на разследването, 
довело до ограничаване на процесуалните права на пострадал - т.Шд 
подт.1 от Приложение №5. 

Сравнението на данните за календарната 2018г. / 4 бр. върнати дела 
и 3 неодобрени споразумения/ и календарната 2019г. / 2 бр. върнати дела /, 
сочи значително намаление на върнатите от съда дела на прокурора. 

Относителният дял на върнатите дела за календарната 2019г. /2 бр./, 
спрямо броя на прокурорските актове, внесени в съда /общо 106 бр./ е 
1.88%. За предходната 2018г., броя на върнатите дела /7 бр./, спрямо броя 
на прокурорските актове, внесени в съда /общо 121 бр./ е 5.78%. За 2017г., 
делът на върнатите дела / 9 бр./ спрямо броя на прокурорските актове, 
внесени в съда /общо 129 бр./ е бил 6.97%. 

Сравнението на данните за 2017г. / 9 бр. върнати дела/, данните за 
2018г. / 7 бр. върнати дела / и данните за 2019г. / 2 върнати дела/, сочи 
прогресивно намаляване на върнатите от съда дела на прокурора. 

Анализ на причините за връщане на делата е извършен на 
полугодието и в края на отчетния период. При анализа е установено, че 
намалението на върнатите дела се дължи на своевременните доклади на 
делата от разследващите органи на наблюдаващите прокурори и 
качественото изпълнение на дадените указания. 

В изпълнение на Указания за подобряване на организацията на 
работа в ПРБ по наказателно-съдебния надзор са попълвани формите за 
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анализ на причините за оправдателните присъди и за връщане на делата на 
прокурора, съгласно приложенията. В изпълнение на Указанието за 
подобряване работата на Прокуратурата на Република България по 
наказателно - съдебния надзор, утвърдено със Заповед № РД-02-29/ 
15.12.2017г. на Главен прокурор на РБ е издадена Заповед №187/ 
29.12.2017г. на Адм.ръководител на РП-Попово, с която е определен 
надзорен прокурор по НСН. Набелязаните мерки за намаляване на броя на 
оправдателните актове и върнатите от съда дела са свързани със по-
засилен контрол от наблюдаващите прокурори в досъдебното 
производство с цел качествено, обективно и всеобхватно разследване, 
регулярни доклади на делата от разследващите органи и приключването 
им в най-кратки срокове, както и периодично обсъждане на обобщените 
данни за постановените и влезли в сила съдебни актове, включени в 
обхвата на указанието. 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

През отчетния период прокурорите от Поповска РП не са 
предявявали граждански искове. Дейността по този надзор се е изразявала 
в участие на прокурорите по граждански дела със задължително или 
факултативно участие на прокурор, като са регистрирани 4 такива участия 
в граждански производства. 

Дейността на Районна прокуратура - Попово по Закона за 
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество /ЗПКОНПИ/, в сила от 23.01.2018г., през 2019г. е била свързана 
със своевременно изпращане на уведомления до Директора на КПКОНПИ 
към ТД - Варна на основание чл.108, ал.1 - 3 от закона. През 2019г. РП -
Попово е изпратила на ТД на КОНПИ общо 8 бр. уведомления за 4 лица. 
През 2018г. на ТД на КОНПИ - Варна са били изпратени 12 уведомления 
за 12 лица, а през 2017г. по реда на отменения 30ПДНПИ на ТД на 
КОНПИ - Варна са били изпратени 17 бр. уведомления за 12 лица. 

Намалението на изпратените уведомления се дължи на отпадането на 
основанието за изпращане на уведомления при образуването на досъдебни 
производства, както и отпадането на необходимостта да се сезира 
комисията при привличане на обвиняеми лица за престъпления по чл.235, 
ал.1 и ал.2 и чл.354а, ал.З от НК. 

След влизане в сила на Закона за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобито имущество на 23.01.2018г., 
административния ръководител на РП-Попово е издал Заповед 
№ 16/30.01.2018г., в която подробно са разписани случаите, в които 
прокурорите от Районна прокуратура - Попово следва да уведомяват 
Директора на КПКОНПИ към ТД - Варна. Със същата заповед е определен 
служител, който следва да да подготвя уведомленията, да ги докладва на 
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съответния наблюдаващ прокурор, да ги отбелязва в регистъра и да ги 
изпраща на КПКОНПИ към ТД - Варна. 

В Районна прокуратура - Попово е създадена необходимата 
организация за своевременно уведомяване на ТД на КПКОНПИ към ТД -
Варна в предвидените от закона случаи. 

4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ на 
основание Закона за отговорността на държавата и общините за 
вреди.Изпълнение на индивидуални и общи мерки във връзка с 
решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу 
България. 

През 2019г. не са заведени дела на основание чл.2 от ЗОДОВ по 
искове за незаконни актове на прокуратурата и няма постановени 
осъдителни решения срешу ПРБ по ЗОДОВ. 

5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 

През 2019г. в Поповска РП са получени за изпълнение 46 присъди и 
определения за одобряване на споразумение. Най-голям е броят на 
актовете с наказание „пробация" - 17", на второ място са наказанията 
"лишаване от права" по чл. 37, ал. 1, т. 6 - 10 от НК - 13; на трето място са 
актовете с наказания "лишаване от свобода" - 11. Най-малък е броят на 
наказанията "обществено порицание" - 5. Сравнението с предходни години 
сочи сериозно намаление на наказанията „лишаване от права", които през 
2018г. са били 33. При другите наказания не се забелязват значителни 
промени в броя на получаваните за изпълнение актове. В графичен вид 
сравнителните данни за наказанията по получени от Поповската районна 
прокуратура актове за предходните години изглеждат така: 

35 

0 

• Пробация 

• Лишаване от право 

• Лишаване от свобода 

ш Обществено порицание 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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От получените за изпълнение присъди към края на отчетния период 
РП-Попово е привела в изпълнение 45 наказания, чрез изпращането им на 
органа по изпълнение на наказанията. Реално приведените в изпълнение 
присъди по лица, за които сме получили потвърждение за начало на 
изпълнението на наказанието, чрез уведомление от органа по изпълнение 
на наказанието са 36. 

Във връзка с изпълнение на наказанията през 2019г. са изготвени 4 
предложения за определяне на общо наказание, от които 3 са били 
уважени, a l e останало неразгледано. 

През 2019г. Районна прокуратура - Попово не е издавала Европейски 
заповеди за арест с цел задържане и предаване на лица за изпълнение на 
наказание. 

През 2019г. в Поповска РП са заведени общо 25 преписки за 
провеждане на задължително лечение по чл.155 от Закон за здравето, по 
които след съответна проверка, са били изготвени 8 искания до съда за 
настаняване на лицата. Към края на 2019г. са били разгледани 7 искания, 
като уважени са били 7 от тях. През 2019г. в PC-Попово не са били 
внасяни искания за прилагане на принудителни медицински мерки по 
чл.89 от НК. 

III. 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. 

През 2019г. РП - Попово не е наблюдавала наказателни производства 
на специален надзор, както и такива от особен обществен интерес. 

Наблюдавани дела за корупционни престъпления през 2019г. - 1, 
което е било водено за престъпление по чл.201 от НК и е било прекратено. 

Новообразуваните дела за престъпления по чл.354а от НК през 
2019г. са били 24. Приключени от тях през 2019г. са били 17 - по 3 от тях 
са били внесени обвинителни актове, по 3 - споразумения, а по 4 са 
внесени предложения по реда на чл.78а от НК. 

Общо наблюдаваните дела през 2019г. срещу непълнолетни лица са 
били 7, като новообразувани от тях са били 4. 6 ДП са приключили през 
2019г. - по 3 от тях са били внесени обвинителни актове, по 1 е било 
внесено предложение по реда на чл.78а от НК, по 1 споразумение, а 
другото е било прекратено. По внесените в съда дела са били осъдени 4 
лица. По-голяма част от делата са водени за престъпления против 
собствеността - 2 по чл.195 от НК, 1 по чл.194 от НК. 

През 2019г. Районна прокуратура - Попово не е наблюдавала 
производства за незаконен трафик на хора по гл.П, раздел IX. 
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IV. Международно-правно сътрудничество. 

През отчетната година в Поповска РП не са били получавани молби 
за правна помощ от друга държава. 

През 2019г. е била изпълнена ЕЗА на Районна прокуратура - Попово, 
издадена на 23.11.2018г. по отношение на лицето Милен Найденов 
Михайлов, за изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от 
свобода за срок от 1 година". На 14.03.2019г. лицето е било задържано в 
гр.Антверпен, Белгия. На 18.04.2019г., изпълнението на ЕЗА е разпоредено 
със заповед на Камарата на Съвета на Първоинстанционния съд в 
Антверпен - колегия Тьорнахут. До 21.05.2019г. лицето е изтърпявало 
присъда за извършено деяние в Белгия и фактическото приемане на лицето 
е осъществено на 31.05.2019г. На тази дата, служители от 0 3 „Охрана" -
Плевен са приели лицето на летище в Брюксел и са го конвоирали до 
затвора Плевен за изтърпяване на наложеното му наказание. 

V. Административна и контролно-ревизионна дейност. 

Районна прокуратура - Попово осъществява дейността си в сградата 
на PC-Попово на ул."Ал.Стамболийски" №7, кв.75, УПИ XI-1867 в 
гр.Попово, като служителите и прокурорите ползват четири кабинета, 
коридор и гараж. 

През 2019г., Районна прокуратура - Попово е разполагала с 3 щатни 
бройки за прокурори /в това число и адм. ръководител - районен 
прокурор/, като от 15.04.2019г., един от прокурорите е бил командирован 
безсрочно в Специализираната прокуратура. На 11.12.2019г., с Решение на 
Прокурорската колегия на ВСС, командирования прокурор е бил назначен 
в Специализираната прокуратура на основание чл.160 и чл.193, ал.6 от 
ЗСВ и на 30.12.2019г. е встъпил в длъжност. 

В периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г. в Поповска РП са работили и 6 
служители при пълна щатна численост на служителския състав. В 
администрацията на РП - Попово са били заети следните длъжности: 
"Главен специалист - административна дейност" - 1, "Главен 
счетоводител" - 1, "Съдебен деловодител" - 1, "Съдебен секретар" - 1, 
"Съдебен архивар" - 1, "Призовкар, той и чистач" - 1/2 /непълен щат/. 
Утвърдените щатове са разпределени в „Обща администрация" - 2 щ. бр. и 
в „Специализирана администрация" - 3.5 щ. бр. 

На 21.06.2019г., със Заповед №66 на Адм. Ръководител на РП -
Попово, трудовото правоотношение с лицето, заемащо длъжността „главен 
специалист АД" в Районна прокуратура - Попово е било прекратено, 
поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

На 31.12.2019г. със Заповед №132 на Адм. Ръководител на РП -
Попово, трудовото правоотношение с лицето, заемащо длъжността „главен 
счетоводител" в Районна прокуратура - Попово е било прекратено поради 
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закриване на част от предприятието, считано от 01.01.2020г. 
С решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол 

№22/10.12.2019г. е указано съдебните служители от специализирана 
администрация на закритите прокуратури да продължат да 
осъществяват функциите си в новосъздадените териториални 
отделения, поради което трудовите им правоотношения следва да 
бъдат запазени, а спрямо тях да се приложи хипотезата на чл.123, ал.1, 
т.7 от Кодекса на труда, като щатните бройки на служителите от 
Районна прокуратура - Попово по отношение на които следва да се 
приложи тази разпоредба са „съдебен секретар44 - 1 щ. бр. „съдебен 
деловодител44 - 1 щ. бр. „съдебен архивар44 - 1 щ. бр. и „призовкар44 0.5 
щ. бр. Въпреки това решение на Прокурорската колегия на ВСС, 
служителите от закритата РП — Попово, които заемаха длъжностите 
„съдебен секретар44 и „съдебен архивар44 са назначени в РП -
Търговище, а не в ТО - Попово. 

Длъжностно наименование 

общо 
по 
щат 

Статус 
към 
31.12.2019 

^ Ш&ЛШУ;. Щ 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Звено „Финансово-стопанска и административна дейност" 

1. Главен счетоводител 1 заета 

2. Главен специалист - административна 
дейност 

1 незаета 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Служба „Регистратура, деловодство и архив" 

3. Съдебен секретар 1 заета 
4. Съдебен деловодител 1 заета 
5. Съдебен архивар 1 заета 
6. Призовкар 1/2 заета 

Общо 5.5 

През периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г. не са били провеждани 
конкурси по реда на чл.343, ал.1 от ЗСВ за назначаване на съдебни 
служители. 

През 2019г., районният прокурор на РП - Попово е участвал в 
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обучително мероприятие „Дисциплинарни правомощия на 
административните ръководители", в публична дискусия на тема 
„Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната 
власт" и в работна среща в сградата на НИП за обсъждане на 
предложението на ГП на РБ относно продължаване на процеса по 
оптимизиране структурата на районните прокуратури в страната. 

През 2019г. в Районна прокуратура - Попово се запази създадената 
организация за разпределение на преписките и делата, съобразно 
Правилата за приложение на разпределението на преписките и 
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в 
Прокуратурата на Република България, утвърдени със Заповед РД-02-
41/14.10.2015г. и Заповед № РД-04-516/14.10.2015г. на Главния прокурор. 

Действията по осъществяването на случайното разпределение на 
преписките и делата се извършват само от съдебния деловодител 
Цв.Добрев, а при негово отсъствие се извършват от съдебен секретар 
Т.Иванова. На определените служители е осигурен квалифициран 
електронен подпис, с който подписват всеки протокол за извършено от тях 
случайно разпределение. 

Групата, в която се разпределят постъпилите преписки и дела, 
подлежащи на случайно разпределение се определя с резолюция и подпис 
на административния ръководител. При отсъствие на административния 
ръководител резолюцията се поставя от заместващия го прокурор. 

Преписките се разпределят в деня на постъпването им или на 
следващия работен ден, съобразно поредността на завеждането им във 
входящия дневник със съответния входящ номер. 

Незабавно след постъпването им се разпределят: 
- Преписки, по които е необходимо незабавно образуване на 

досъдебно производство и извършване на неотложни следствени действия; 
- Преписки и досъдебни производства, по които е необходимо 

извършването на действия от прокурора, които не търпят отлагане; 
След разпределението на преписките и делата за деня се разпечатва 

общ протокол за извършеното през деня разпределение, докладва се на 
административния ръководител /респ. на определения заместник/, 
подписва се от него и се отнася в архив. 

Екземпляр от протокола за разпределението на всяка конкретна 
преписка или ДП се прилага към същите. 

Разпределение на преписки по надзори не се прилага в Районна 
прокуратура, а същите се разпределят съобразно определените 
унифицирани групи: 

1.Група „Преписки" - постъпили в РП-Попово от МВР, държавни 
агенции, учреждения, сигнали /жалби, молби и др./ до прокурора от 
граждани, ЮЛ и обществени организации, преписки, изпратени на РП-
Попово по компетентност от друга прокуратура, и други, непопадащи в 
обхвата на останалите групи; 
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2.Група „Досъдебни производства" - уведомления за започнали 
досъдебни наказателни производства, досъдебни производства изпратени 
на РП-Попово по компетентност от друга прокуратура; 

3.Група „Бързи производства"; 
4.Група „Изпълнение на наказанията"; 
5.Група „Надзор за законност и административно-съдебен надзор" ; 
6.Група „Международно правно сътрудничество" - молби за 

международна правна помощ по наказателни дела от съдебните власти на 
друга държава, наказателни производства по отношение на които е 
извършен трансфер от друга държава; 

7.Група „Гражданско-съдебен надзор"- призовки и съобщения по 
гражданско-съдебния надзор по дела образувани в Поповски PC; 

8.Група „Наказателно-съдебен надзор" - призовки и съобщения по 
наказателно-съдебния надзор относно реабилитации, производства по 
УБДХ и др. от компетентността на PC; 

9.Група за изпълнение на указания на главния прокурор и 
горестоящи прокуратури; 

През отчетният период не са обособявани специализирани звена 
относно разследването и решаването на досъдебни производства за 
отделни видове престъпления по глави от НК. 

Със заповед №8/23.01.2019г. са били определени служители от РП -
Попово, които следва да подават информация и документи по електронен 
път в НАП за предявяване на публичните вземания на РП - Попово. 

Заповед №31/22.03.2019г. е била издадена за определяне на 
прокурори от състава на Районна прокуратура - Попово, които при 
необходимост следва да участват в мултидисциплинарен екип на местно 
ниво при постъпване на сигнал за дете в риск. 

Със заповед №11/29.01.2019г. са проверени всички разследвания по 
досъдебни производства с продължителност над 3 години и са изготвени 
справки, като са взети мерки за ускоряване на производствата и 
приключване на делата в разумен срок. 

Със заповед №12/30.01.2019г., в РП - Попово е била сформирана 
комисия по трудоустрояване, която следва да заседава при всеки отделен 
случай на трудоустрояване, съгласно изискванията на Наредбата за 
трудоустрояване и Наредбата за медицинската експертиза. 

Заповед №6/15.01.2019г. за извършване на инвентаризация на 
всички балансови и задбалансови активи и пасиви, водещи се на отчет на 
МОЛ на РП-Попово. 

Заповед № 128/10.12.2019г. за назначаване на комисия за атестиране 
на съдебните служители от РП-Попово. 

През 2019г. в Районна прокуратура - Попово се запази създадената 
организация за дейността на специализираната администрация от 
предходната година със следните заповеди: 
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Заповед № 16/30.01.2018г. с указания по Закона за противодействие 
на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество 
/ЗПКОНПИ/, в сила от 23.01.2018г. 

Заповед №47/02.04.2018г. за определяне на реда за достъп до 
Унифицираната информационна система на ПРБ с оглед функционалната 
компетентност. 

Заповед №56/12.04.2018г. за определяне на срок на ползване на 
отделни амортизируеми активи в Районна прокуратура - Попово, 
остатъчната им стойност, въвеждането и извеждането им от употреба и 
тяхното консервиране. 

Заповед №81/30.05.2018г. за определяне на служители от Районна 
прокуратура - Попово, които да подават заявления по електронен път до 
Министерство на правосъдието за издаване на електронни служебни 
свидетелства за съдимост. 

Заповед №82/30.05.2018г. за определяне на срок за подаване на 
декларации от съдебните служители за имущество и интереси по чл.35 от 
ЗПКОНПИ на хартиен и електронен носител, по образец, утвърден от 
КПКОНПИ. 

Заповед №89/11.06.2018г. за създаване на регистри в Районна 
прокуратура - Попово на декларациите за несъвместимост, на 
декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за 
несъвместимост и регистър на декларациите за имущество и интереси на 
съдебните служители. 

Заповед №96/19.06.2018г. за определяне на лица от състава на 
Районна прокуратура - Попово, които да обновяват и поддържат в 
актуално състояние информацията в Информационната система за 
управление на ресурсите. 

Заповед №115/01.08.2018г. за упълномощаване на служители на РП-
Попово за използване на квалифициран електронен подпис от името на 
Районна прокуратура - Попово. 

Заповед № 156/16.10.2018г. за подреждане и номериране в 
хронологичен ред на документите в личните трудови досиета на 
прокурорите и съдебните служители, според датата на тяхното издаване, 
съгласно изискванията на чл.69, ал.2 от Инструкцията за деловодната 
дейност и документооборота в ПРБ, в сила от 01.05.2016г. 

Дежурствата от прокурорите се извършват през работни, почивни и 
празнични дни, като графиците се изготвят и утвърждават със заповед на 
административния ръководител до 15 число на предходния месец. 
Дежурните прокурори по време на дежурството са на разположение, а не 
на работните им места. 

През 2019г. са били издадени 12 бр. заповеди за дежурства на 
прокурори и съдебни служители през работните, почивните и празнични 
дни. 
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Графици за участие в съдебни заседания на прокурорите се изготвят 
веднъж месечно в края на предходния месец. По внесени обвинителни 
актове, споразумения и предложения за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание се явява прокурорът 
на когото е разпределено първоначално делото с програмата за случаен 
избор. През 2019г. прокурорите от състава на РП - Попово са участвали в 
111 съдебни заседания, от които 25 разпоредителни. 

През 2019г. няма образувани дисциплинарни производства срешу 
прокурори от прокуратурата ни, няма наказани прокурори по такива 
производства, няма отстранени от длъжност прокурори, няма прокурори 
срещу които да са били водени наказателни производства. 

Проверки и ревизии за 2019г. 
1 .Ежемесечни проверки по предварително уточнени параметри 

относно дейността на Районна прокуратура - Попово по бързи 
производства. 

2.Проверка по ДП, образувани преди 2015г., по които: 
а/ предмет на разследване са „престъпления против личността" 
б/е била определена мярка за неотклонение „Задържане под стража" 

3.Проверка на работата на органите на ДП по приключването на 
делата, образувани преди 2012 г., водени срещу ИИ 

4.Проверка и анализ на причините, довели до неуважаване на 
изготвените въззивни протести срещу оправдателните съдебни актове на 
прокурорите от Районна прокуратура - Попово през 2018г. 

5.Проверка и изготвяне на шестмесечни анализи на причините, 
довели до постановяване на влезли в сила оправдателни присъди по НОХД 
и НАХД, съобразно Указание за подобряване организацията на работа в 
ПРБ по НСН. 

6.Проверка и изготвяне на шестмесечни анализи на причините, 
довели до връщане на делата от съда на прокуратурата, съобразно 
Указание за подобряване организацията на работа в ПРБ по НСН. 

7.0бобщаване и изпращане на информация до ОП-Търговище в 
изпълнение на Споразумение между ПРБ И КОНПИ, съобразно Указание 
№538/03.09.201 Зг. на ВКП. 

8.Проверка на дейността на РП - Попово по ЗОДОВ с ответник 
Прокуратурата на РБ за периода 01.01. - 01.06.2019г. - отговори на искови 
молби, жалби срещу решения, участие в съдебни заседания. 

9. Проверка и анализ на дейността по изпращане на уведомления до 
ТД на КОНПИ - Варна за 2019г. 

Ю.Проверка и анализ на неприведените в изпълнение влезли в сила 
съдебни актове. 

11.Проверка за законосъобразност на постановленията за отлагане на 
изпълнението на наказанието „лишаване от свобода" и „пробация"/чл.415 
от НПК/. 
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12.Проверка на изготвените от РП - Попово ЕЗА за изпълнение на 
присъди през 2018г. 

През предходната 2018г. беше извършена проверка на създадената 
организация за текущ контрол по отношение на работата с веществени 
доказателства за периода 01.01.2018г. - 31.10.2018г. и беше извършен 
одитен ангажимент за даване на увереност в РП -Попово от звено 
„Вътрешен одит" в ПРБ, в периода 08.10.2018г. - 12.10.2018г., съгласно 
Заповед №РД-04-357/03.10.2018г. на Главен секретар на Адм. на ГП. 

През 2019г. няма извършени проверки от ИВСС. 

VI. Натовареност на прокурорските и следствените органи. 

Както беше посочено по-горе, в началото на 2019г. един от 
прокурорите е бил командирован в Специализираната прокуратура, поради 
което в РП - Попово действително са работили двама прокурори. Средната 
натовареност на прокурор от прокуратурата ни е била 1152.5 прокурорски 
акта, участия в съдебни заседания, др. дейност по надзори. Сравнението 
със 2018г. сочи увеличение с 314.5 акта /2018г. - 838 акта/. Общият обем на 
прокурорската дейност през отчетната година е 2305, а през 2018г. е бил 
2514. От тях прокурорските актове внесени в съда са 106, а участията в 
съдебни заседания 164. Останалите 2162 актове и действия по различните 
надзори на прокуратурата се разпределят както следва: 713 - прокурорски 
актове по преписки; 244 - искания, писма, постановления за удължаване на 
срок на разследването; 22 - искания за вземане на МНО, претърсване, 
изземване, обиск; 2 - самоотводи; 16 - постановления за възобновяване на 
спрени производства; 71 - писмени указания по разследването; 109 -
постановления за прекратяване на досъдебното производства; 107 -
постановления за спиране на наказателното производство; 2 - участия в 
съдебни заседания по МНО; 1 - произнасяния по НСН /протести/; 69 - акта 
по изпълнение на наказанията /разпореждания за изпълнение на присъди, 
предложения за определяне на общо наказание, зачитане на задържане, 
участия в пробационни съвети/ и др. 

През 2019г., натовареността в Районна прокуратура - Попово 
продължи да се отчита съобразно приетите от ВСС Правила за измерване 
на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на 
всеки прокурор и следовател. Натовареността се отчиташе посредством 
предвидените в Правилата коефициенти за прокурорските актове и 
действия. 

Поради закриването на РП - Попово към 01.01.2020г. и прехвърляне 
на базата от данни в УИС - 3 към РП - Търговище, средната натовареност 
на прокурорите от закритата РГ1 - Попово и на административния 
ръководител не може да бъде изчислена и посочена. 

При средна дневна норма на натовареност на прокурор - 2, 
определена по т.Ш от Правилата, средната дневна натовареност в РП-
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Попово за 2019г., следва да е значително по-голяма от тази през 2018г. 
/2.75/, с оглед обстоятелството, че през 2018г. в РП - Попово са работили 
трима прокурори, а през 2019 г. прокурорската дейност е осъществявана от 
двама прокурори. 

РАЗДЕЛ IV 
ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПОПОВО ПО 

АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА 
ЗАКОННОСТ 

През 2019г. дейността на РП-Попово по този надзор е била свързана 
с получените от ОП-Търговище задачи за изпълнение, като необходимата 
организация по „Надзора за законност" е създадена от предходни години. 
През 2019г. в РП-Попово са получавани своевременно всички решения и 
протоколи от заседанията на ОС - Попово и ОС - Опака. През отчетния 
период са образувани, проверени и решени 12 бр. преписки по надзора за 
законност. Няма останали нерешени преписки от предходни периоди. 
Общия брой на проверените административни актове (нормативни, 
индивидуални, общи и вътрешнослужебни) е 179. За сравнение през 2018г. 
са били проверени 193, а през 2017г. - 234. 

През 2019г. са били извършени пет проверки за законност: 
1.Проверка по реда на чл.145, ал.1, т.З от ЗСВ на кметовете на 

общини по спазване на изискванията на ЗУТ относно строежите, които 
поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за 
здравето и живота на гражданите, създават условия за възникване на 
пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се 
поправят или заздравят. При извършването на проверката не са установени 
нарушения. 

2.Проверка по реда на чл.145, ал.1, т.З от ЗСВ по спазване на Закона 
за пътищата и подзаконовите нормативни актове, отнасящи се до пътните 
съоръжения /мостове, виадукти, естакади и др./. При извършването й не са 
установени нарушения. 

3.Проверка по реда на чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ на Наредбата за 
управление на отпадъците на територията на Община Попово. При 
извършването е било установено едно нарушение, за което е бил подаден 
протест до Административен съд - Търговище по реда на чл.185 и сл., вр. с 
глава X от АПК. С Решение №166/04.11.2019г. на АС - Търговище, 
протестът е бил уважен. 

4.Проверка по реда на чл.145, ал.1, тЛ от ЗСВ на Наредбата за 
управление на отпадъците на територията на Община Опака. При 
извършването е било установено едно нарушение, за което е бил подаден 
протест до Административен съд - Търговище по реда на глава X, раздел 
III от АПК. С Решение №184/28.11.2019г. на АС - Търговище, протестът е 
бил уважен. 
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5.Проверка по реда на чл.145, ап.1, т.З от ЗСВ относно спазване на 
изискванията на чл.172, т.2 и чл.177, ал.1, т.З и т.4 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. При извършването й не са установени 
нарушения.. 

През отчетния период беше засилено взаимодействието с ДЛС 
"Черни Лом", Агенция „Митници", Дирекция "Социално подпомагане" и 
др., като най - много са постъпилите сигнали от Дирекция "Социално 
подпомагане" - Попово. По част от сигналите са били образувани 
досъдебни производства, а други са били с информативен характер и не са 
съдържали данни за извършени престъпления. 

При анализ на резултатите от дейността по надзора за законност въз 
основа на изготвените прокурорски актове следва да се отчете, че през 
2019г. са били установени две закононарушения /по преписки с вх.№451/ 
2019г. и вх.№ 452/2019г./, във връзка с които са били изготвени 2 /два/ 
протеста до АС -Търговище. Същите са били уважени. 

Няма подадени предложения за възобновяване на административни 
производства по реда на чл. 102, вр. чл.99, т.1 от АПК. 

РАЗДЕЛ V 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 
РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

Заложените приоритети в дейността на РП-Попово за 2019г. бяха 
свързани с намаляване на броя на върнатите от съда дела. Данните за 
2019г. сочат, че взетите мерки са дали резултат и този показател е 
подобрен значително в сравнение с предходната година. 

Данните за 2019г. сочат, че се запазва броя на наблюдаваните бързи 
производства, като само по 9 от тях, прокурорите са разпоредили 
разследването да продължи по общия ред поради фактическа и правна 
сложност. 

Считано от 01.01.2020г., Районна прокуратура - Попово е закрита, а 
на нейно място е разкрито Териториално отделение към Районна 
прокуратура - Търговище. Приоритетите и целите за 2020г., свързани с 
дейността на ТО - Попово следва да бъдат поставени от ръководството на 
РП - Търговище. 


