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В периода 24 февруари – 28 февруари  2014г. на основание заповед № 

ПП-01-1/13.02.2014г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно 

годишната програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на 

дейността на Районна прокуратура - Исперих. Проверката бе извършена от  

проверяващи - инспектор Моника Малинова и експерти Сия Иванчова  и 

Димитрина Долапчиева на 27 и 28 февруари.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на прокуратурата в  

гр. Исперих,  публична държавна собственост, където в 8 стаи на втория 

етаж се помещава РП – Исперих. Сградата е предоставена на прокуратурата 

за безвъзмездно ползване. Всеки от прокурорите работи в самостоятелен  

кабинет. Съдебната администрация се помещава в две преходни стаи.  

Архивът на прокуратурата е разположен в стая на същият етаж, като в него 

на отделен стелаж е обособено място за веществени доказателства. До него 

в малка стая е разположено сървърното помещение.  

Проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на 

административната дейност и организацията по образуването и движението 

на прокурорските преписки, както и приключването им в установените 

срокове.  

Проверката на РП - Исперих обхваща периода 01.01.2012г. – 

31.12.2013г. година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2012г.  и 2013г. 

 

Щатната осигуреност на прокурорите за 2012г. в РП – Исперих е от 5 

души. През проверявания период 2012г. в РП - Исперих са работили общо 5 

прокурора. Щатната осигуреност на администрацията в РП- Исперих е 5 

съдебни служители. 

 Брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец  -             

през 2012г. прокурор Валентин Василев е отсъствал повече от един месец, 

като за цялата година е бил 70 дни в отпуск поради временна 

неработоспособност. 

 Общо в Районна прокуратура – Исперих, за периода от 01.01.2012г. 

до 31.01.2012г. са работили 5 прокурора. Няма незаети щатни бройки за 

прокурори. 

 Щатната осигуреност на прокурорите за 2013г. в РП – Исперих е от 5 

души. През проверявания период 2013г. в РП - Исперих са работили общо 4 

прокурора, като в периода  от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.,  прокурор 
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Валентин Василев е отработил само 1 ден, бил е 47 дни в платен годишен 

отпуск, а в останалото време е бил в отпуск поради временна 

неработоспособност. От 18.12.2013г. прокурор Валентин Василев е 

освободен от длъжност. 

 През 2013г. няма незаети щатни бройки за прокурори. 

Щатната осигуреност на администрацията в РП- Исперих и през 

2013г.  е от 5 души. 

 В районна прокуратура Исперих през отчетния период са работили 5 

служители както следва: адм. секретар; съдебен секретар, той и 

деловодител, главен счетоводител, гл. специалист КОИ и съдебен  архивар, 

той и призовкар. 

 Всички длъжности са били заети през проверявания период. 

1. В РП - Исперих се водят 48 книги /дневници, регистри, азбучници/.  

От тях водени на основание:  Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата в Република България /ПОДАПРБ/ 

(отм.) – 22 броя: Входящ дневник за системно деловодство /ЕДСД/; Входящ 

дневник за административните преписки;  Изходящ дневник;  Азбучник на 

тъжители;  Описна книга на следствените дела;  Описна книга на 

дознанията;  Описна книга на БП и НП;  Азбучник към описна книга на 

дознанията, следствени дела, БП и НП;  Книга за веществени доказателства;  

Книга за присъдите;  Азбучник за присъдите;  Азбучник на присъдите по 

делегация;  Докладна книга на прокурора – 5 бр.;  Азбучник на обвиняемите 

лица по внесени обвинителни актове, по   сключени споразумения и 

постановления по 78а от НК;  Книга за споразуменията;  Книга за 

постановления по чл. 78а от НК;  Книга за обвинителните актове;  Книга на 

протестите;  Разносна книга – 2 бр.;  Регистър за гражданските дела;  Книга 

на задържаните лица;  Азбучник на заподозрени лица по преписки  и ДП 

2. по указание на ВКП – 19 броя:  Дневник за възлагане на 

предварителни проверки на прокурорите;  Регистър на  върнати  от съда 

дела;  Регистър за оправдателните присъди и решения; Дневник за спрените 

ДП срещу „НИ” и „ИИ”;  Регистър за защитени свидетели;  Книга за делата 

на Специален надзор;  Регистър на ЕИСПП номера;  Регистър за 

дисциплинарни производства;  Регистър заповеди за ръководна дейност;  

Регистър на МПП и за издадените и получени ЕЗА; Регистър на 

споразуменията; Регистър за вписване на кореспонденцията с ТД на 

КУИППД;  Книга за положен извънреден труд; Книга за изготвяне справки 

по заявка на прокурорите от база данни „Население” ;  Библиотечна книга;  

Електронен регистър на спрените дела срещу „ИИ”;  Електронен регистър 
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на спрените дела срещу „НИ”;  Ел. регистър за лица с две и повече 

досъдебни производства;  Ел. регистър за МПП и за издадените и получени 

ЕЗА; 

3. по собствена преценка: Регистър заповеди за отпуски ; Регистър за 

молби на граждани за издаване на удостоверения ;  Помощна тетрадка за 

ползване на архивни документи; Помощна тетрадка за образуваните, 

водените и решени дела и преписки срещу / и с пострадали непълнолетни и 

малолетни;  Помощна книга за дейността на РП-Исперих;  Регистър за 

издаване удостоверения на граждани;  Дневник за получени справки, 

указания и др. свързани с финансовата дейност; 

 От всички гореизброени дневници, регистри и книги 43 броя се водят 

на хартиен носител. Водените на електронен носител са 4 броя. 

Същият брой книги и дневници водени както на хартиен носител, така 

и на електронен носител са били използвани и през 2013г. 

Правни програми: прокурорите от РП - Исперих имат на компютрите 

си инсталирани версии на правно-информационнити програми „Апис” и 

„Сиела”. Всички прокурори и съдебни служители имат достъп до 

програмите. 

Деловодни програми: от 2007г. се използва Унифицирана 

информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП и програма за случайно разпределение на делата „Law 

Choice”. 

 Случайният принцип на разпределяне на делата е въведен в Районна 

прокуратура гр.Исперих със заповед № 13/03.05.2006г. С нарочен дневник, 

на книжен носител е извършвано разпределението на преписките по 

прокурори. 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор на 

Република България и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на В. Първанов - 

зам. главен прокурор при ВКП,  относно организацията за случайно 

разпределение на преписки и дела, новопостъпилите преписки и дела в РП- 

Исперих се разпределят чрез програмния продукт за случайно 

разпределение на преписки и дела, предоставен от  ВСС – „Law Choice”, 

чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им, 

съгласно Заповед № 35/15.10.2010 г. на С. Османов – административен 

ръководител на РП- Исперих. При продължително отсъствие на прокурор, 

административният ръководител е  издавал заповед, с която същият е бил 

изключван от случайното разпределение. В същата заповед компютърният 

оператор, изпълняващ деловодни функции А. Ибр. е определена да 



 5 

осигурява техническа поддръжка на програмата – да инсталира, поддържа, 

архивира и обновява програмата „Law Choice”. С програмата за случайното 

разпределение на преписките и делата е определен да работи С.Османов – 

административен ръководител на РП – Исперих. В заповедта са определени 

групите за разпределение, прокурорите, между които ще се разпределят 

преписките в различните групи, процента на натовареност на всеки един 

прокурор в отделните групи. 

 Със заповед № 55/19.11.2010 г. на С. Османов – административен 

ръководител на РП - Исперих е разпоредено от същата дата по всички 

преписки и дела, по които РП- Исперих се произнася, в УИС да се въвеждат 

данните за движението на преписките и делата. Компютърният оператор, 

изпълняващ деловодни функции А. Ибр. е определена за служител, който 

ще въвежда данните в УИС. При отсъствие на А.Ибр., тази дейност да се 

осъществява от съдебния секретар В. Ив..  

След издадена заповед на районния прокурор С. Османов Заповед № 

35/15.10.2010 г., която е била изменена и актуализирана през  годините,  

новопостъпилите преписки и дела в РП - Исперих се разпределят чрез 

програмния продукт “Law Choice”, последно със заповед №26/30.05.2013г., 

с която въвежда нов ред относно разпределянето на преписките и делата, 

като групите за разпределяне са десет вида,  процента на натовареност на 

всеки един прокурор в отделните групи. 

През 2012 г. и през 2013 г. всички статистическите справки са 

изготвяни изключително от УИС. 

 За дейността на РП - Исперих се изготвя шестмесечен отчет и 

годишен доклад, с които се запознават всички прокурори и служители.  

 Периодично се провеждат съвещания  и се правят анализи. 

 Съдебните служители  изготвят всички статистически таблици по  

тримесечни, шестмесечни и годишни отчети.  Съдебните служители 

подпомагат прокурорите при изготвянето на справки и анализи по 

надзорите, за които са определени. 

През 2012г. в РП-Исперих са образувани 2 дисциплинарни преписки, а 

именно: 

           - с писмо от 17.04.2012г. административния ръководител на РП-

Исперих е направил предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно 

производство срещу прокурор Валентин Василев за накърняване престижа 

на съдебната власт. С протокол №18/26.04.2012г. ВСС е образувал 

дисциплинарно дело №7/2012г. С решение по протокол №36/13.09.2012г. 

ВСС е отхвърлил предложението на адм.ръководител на РП-Исперих за 
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налагане на дисциплинарно наказание на прокурор Валентин Василев 

поради изтекла давност. 

           - по предложение на Адм.ръководител на РП-Исперих от 17.10.2012г. 

до ВСС за образуване на дисциплинарно  производство срещу прокурор  

Валентин Василев за това, че нарушил правилата на Кодекса за етично 

поведение на българските магистрати и Инструкцията за деловодната 

дейност, с протокол №45/25.10.2012г. ВСС е образувал дисциплинарно дело 

№11/2012г.  С решение по протокол №45/28.03.2013г. по дисциплинарно 

дело №11/2012г. ВСС налага на прокурор Валентин Василев дисциплинарно 

наказание „забележка”.  

           През 2013г. няма наложени наказания от административния 

ръководител. 

           Съгласно чл.102, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на ПРБ, веществените доказателства следва да се 

съхраняват в помещения, в които не се разрешава съхранението на други 

лични и служебни вещи, но поради липса на помещение в архивата  на 

прокуратурата е обособено място –рафт.  

            Веществените доказателства се предават в прокуратурата  от 

разследващите полицаи срещу подпис. Завеждат се в Регистрационен 

дневник, като подробно се описват. Предаването им  става срещу подпис. 

             При постановено определение за унищожаване на веществени 

доказателства, същите се унищожават по установения в закона ред, като се 

съставя протокол. При постановено определение за връщане, същите се 

предават с разписка.                   

             Осигурена е огнеупорна каса за съхранение при необходимост.   

 

   Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата:  

          - по указание на Главния прокурор – 7  броя за 2012г./17 броя за 

2013г./ 

          - по собствена преценка –  3 броя за 2012г./ 4 броя за 2013г./ 

  

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2012г. 

- по инициатива на административния ръководител e извършена  

проверка на действията на прокурор Валентин Василев по повод 

поискването на документи от различни институции във връзка с преписка 

по дисциплинарно производство. При проверката е констатирано, че 

прокурор Василев не спазва Инструкцията за деловодна дейност и 
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документооборота на прокуратурата и правилата за водене на УИС, 

съгласно които, права за движението на писма и доклади  по тази преписка 

има само административния ръководител.  

- по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт 

през 2012г. са извършени три проверки от ОП-Разград по чл.15 от ИППП.  

Третата проверка е в изпълнение на т.ІІ.3.2. от Методическите указания за 

контрол системата на ПРБ. В обхвата й са били включени всички 

архивирани през 2011г. дела и преписки с индекси съгласно номенклатурата 

на делата в ПРБ. Доклада на ОП-Разград е в положителна насока. 

Няма извършени други проверки на прокуратурата от органи на 

съдебната власт през 2012г. 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2013г. 

- по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт/: 

със заповед №182/06.06.2013г. на Окръжен прокурор гр.Разград  е 

извършена комплексна ревизия на дейността на Районна прокуратура 

гр.Исперих. Констатациите на комисията по ревизията като цяло са добри.  

       Със заповед №413/09.12.2013г. на Окръжен прокурор гр.Разград е 

извършена контролна проверка съгласно т.3.2, Раздел VІ от Методическите 

указания за контрол в системата на ПРБ на всички архивирани през 2012г. 

дела и преписки с индекси, съгласно Номенклатурата на делата на ПРБ. 

Няма извършени проверки на прокуратурата по инициатива на 

административния ръководител или от други органи на съдебната власт 

през 2013г. 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2012г. и 2013г. Прокурорите от РП- 

Исперих са участвали  в обучения организирани от НИП и от ОП-Разград. 

Съдебните служители са участвали в семинари организирани от ПРБ. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

2012г. и 2013г. 

През 2012г. в Районна прокуратура  - Исперих общия брой на 

преписките е бил 342, като броят на новообразуваните преписки е бил 324, а 

образувани от предходни периоди са 18 броя. От тях през 2012г. са решени 

325 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство /ДП/ - 130 броя. От тези откази 14 броя преписки са 

обжалвани, потвърдени са 10 броя, а 4 броя са отменени. 
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 Образувани досъдебни производства общо 82 броя. 

 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ общо – 29 броя.  

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - 27 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 

№И 89/10.03.2011г./ – 96 броя, а броят на преписки, върнати след 

извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ - 45 броя. 

През 2012 г. основно предварителните проверки са извършвани в срок 

до 2 месеца, като и само 11 броя в удълженият от прокурора срок до 6 

месеца. 

 Прокурорът лично е извършил предварителна проверка  /чл.1, т.6 от 

Инструкция №И 89/10.03.2010г./ само по 1 преписка. 

 Няма останали нерешени преписки в края на 2012г. от образуваните 

преди 31.12.2011г.. 

През 2013г. в Районна прокуратура - Исперих общият брой на 

преписките е бил 446, като броят на новообразуваните преписки е бил 418, а 

образувани от предходни периоди са 28 броя. От тях през 2013г. са решени 

440 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство /ДП/ - 252 броя. От тези откази 13 броя преписки са 

обжалвани, потвърдени са 9 броя, а 4 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 106 броя. 

 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ общо – 57 броя.  

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - 10 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 
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№И 89/10.03.2011г./ – 88 броя, а броят на преписки, върнати след 

извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ - 74 броя. 

През отчетният период 2013 г. предварителните проверки са 

извършвани в срок до 2 месеца по 85 броя преписки и само 3 броя в 

удълженият 6-месечен срок от прокурора – в този случай се касае за 

усложнена престъпна дейност или свързана с набавяне на документи от 

други институции и фирми което не може да се извърши в двумесечният 

срок.  

 Няма преписки, по които прокурорът лично да е извършил 

предварителна проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ . 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2012г. са общо 487 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 222 броя, 

образувани в предходен период - 196 броя, новообразувани бързи 

производства - 48 броя, новообразувани незабавни производства – 21 броя.  

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2013г. са общо 556 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 223 броя, 

образувани в предходен период - 211 броя, новообразувани бързи 

производства - 95 броя, новообразувани незабавни производства – 27 броя.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2012г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от 

НПК срокове - 412 броя, от тях: новообразувани ДП през 2012г.- 155 броя, 

образувани в предходен период – 194 броя, като общо образуваните ДП – 

349 броя, новообразувани бързи производства през 2012г. – 43 броя, 

новообразувани незабавни производства – 20 броя. Останали нерешени към 

края на 2012 г. са 9 ДП, по които разследването е приключило, но се 

намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2013г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от 

НПК срокове - 509 броя, от тях: новообразувани ДП през 2013г.- 183 броя, 

образувани в предходен период – 208 броя, като образуваните ДП през 

2013г. са 391, новообразувани бързи производства – 93 броя, 

новообразувани незабавни производства – 25 броя. Останали нерешени към 
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края на 2013 г. са 3 ДП, по които разследването е приключило, но се 

намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК  са 46 броя  

Всички са образувани от разследващ орган и разследванията са 

приключени в законовия срок –46 бр. в 7-дневен и 2 бр. в 14-дневен. 

Преобразувани са били 5 БП в ДПОР, 43 дела са решени с прокурорски 

актове по същество. В съда са внесени с прокурорски акт 39 БП, прекратени 

4 дела. Внесените в съда актове по БП са както следва 33 броя обв.актове, 6 

броя споразумения и 1 брой предложения по реда на  чл.78а от НК. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 93 броя, по 

които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 

2 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия ред 

– 1 броя. 

През 2013г. разследването е приключено в законов срок –93 бр. в 7-

дневен и 2 бр. в 14-дневен. Преобразувано е било 1 БП в ДПОР, 93 дела са 

решени с прокурорски актове по същество. В съда са внесени с прокурорски 

акт 85 БП, прекратени 7 дела, 1 БП е спряно и 1 БП чака влизането в сила на 

частичното прекратяване. Внесените в съда актове по БП са както следва 65 

броя обв.актове, 18 броя споразумения и 2 броя предложения по реда на  

чл.78а от НК. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 20 

броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК е приключено едно производство и 

по едно е постановено разследването да се извърши по общия ред. 

Приключени от разследващия са всичките 21 бр.НП, от които 20бр. 

НП в срок до 3 дни и 1 бр. в срок до 8 дни. Едно производство е било 

преобразувано в ДПОР. Прокурорите са решили НП, като 19 бр. са внесени 

с прокурорски акт в съда /7 обв. акта, 11споразумения и 1 предложение по 

чл.78”А” от НК/. Прекратено е 1 бр.НП. Всички решения от прокурора са 

постановени в законния срок . 

През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са 

изпратени на разследващ орган – 6 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам 

е извършил необходимите действия – 7 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 26 
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броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, а при които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред – 1 брой.  

През 2013 г. е работено по новообразувани 27 НП. Приключени от 

разследващия са всичките 26 бр и едно НП е обединено към друго 

досъдебно производство. Едно производство е било преобразувано в ДПОР. 

Прокурорите са решили 25 НП, като 24 бр. са внесени с прокурорски акт в 

съда /11 обвинителни акта и 13 споразумения/, прекратено е 1 НП. Всички 

решения от прокурора са постановени в законния срок. 

През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са 

изпратени на разследващ орган – 9 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам 

е извършил необходимите действия – 10 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са общо 86 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  79 броя, спрени срещу 

известен извършител – 7 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2013 г. са общо 73 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  61 броя, спрени срещу 

известен извършител – 12 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са   113 

броя, като от възобновените – 89 броя са срещу неизвестен извършител, и 

24 броя – възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са   126 

броя, като от възобновените – 111 броя са срещу неизвестен извършител, и 

15 броя – възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са общо 175 

броя, от тях – 40 броя са водени срещу известен извършител, а 135 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 2 броя и 2 

броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване са 2 броя, като и двете са отменени. 

Служебно отменени постановления за прекратяване на ДП - няма. От общо 

прекратените НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 100 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 79 

броя, от тях уважени са всичките 79 броя. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 72 броя, 

уважени са 71 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния ръководител на 

по-горестоящата прокуратура – 5 броя, всички уважени. 
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Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 

реда на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са общо 220 

броя, от тях – 61 броя са водени срещу известен извършител, а 159 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 5 броя, от 

които 2 броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване – 4 броя, като отменените са 3 броя. 

Служебно отменени постановления за прекратяване на ДП – 3 броя. От 

общо прекратените НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 123 

броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 71 

броя, от тях уважени – 71 броя, неуважено е 1 брой. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 63 броя, 

уважени са всичките 63 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура – 12 броя, уважени са 12 броя,  

неуважени няма. 

Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 

реда на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2012г. РП - гр. Исперих е внесла в съда 97 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 74 броя, а 23 

броя по ДП образувани в предходни години. Върнатите от съда дела с 

внесени обвинителни актове са 2 броя, като и двата са върнати с 

разпореждане. Няма протестирани. 

От внесените в съда общо 146 прокурорски акта, съдът е върнал на 

прокуратурата 3 дела. Делът на върнатите съставлява 2 % от всички 

решения на съда и 2,05% от внесените в съда прокурорски актове./Доклад на 

РП- Исперих за 2012г./  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

100 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 25 броя, от тях 

протестирани – 3 броя, резултати от протеста: два са неуважени и един не е 

разгледан към 31.12.2012г. Броят на оправдателните присъди по общия ред 
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е 2 присъди, като и двете са протестирани и двете към 31.12.2012г. не са 

разгледани. 

Делът на оправдателните присъди е 2,09% от 143-те осъдителни и 

санкционни решения на съда и 2 % от всички 149 решения на съда. /Доклад 

на РП- Исперих за 2012г./  

Оправданите 7 лица с влезли в сила решения се дължи на различно 

тълкуване от страна на съда относно участието на тези лица в съвместна 

престъпна дейност. Т.е. съдът приема, че обвинението за някои съучастници 

е доказано, а за други не. Съгласно Указание на главния прокурор за 

информационната дейност на Прокуратурата № И-301/2007 г., изм. и доп. с 

№ И-283/2008 г.  тези дела не се считат за оправдателни присъди, т.к. по тях 

има други осъдени лица. Няма постановени Оправдателни присъди, в 

съгласие с прокурорското заявление. /Доклад на РП- Исперих за 2012г./  

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. 

НПК/ - 15 броя, от тях протестирани – няма.   Оправдателни присъди по 

глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - 1 брой, подаден е протест, който 

към 31.12.2012г. не  е разгледан. В хода на съдебното следствие са 

постигнати 52 броя споразумения.  

През 2012г. са внесени 39 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – всички. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – няма. 

През 2012г. от РП - гр. Исперих са внесени 10 броя предложения  по 

реда на чл.375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание при условията на чл.78а от НК. 

Уважени предложения на прокуратурата са 9 броя, върнати от съда 

предложения – 1 брой.  

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Исперих са 

участвали в 288 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела 

с участие на прокурор е 16. 

През 2012г. са приведени  в изпълнение 94 присъди и определения за 

одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 

няма,   неприведени присъди в срок – 17 броя, като причина за 

неприведените в срок 17 присъди е възникнала необходимост от определяне 

на едно общо наказание, уточняване на срока на предварителното 

задържане или получаване на актуално свидетелство за съдимост.  

Общият брой на преписки по следствения надзор, ДП и преписки за 

изпълнение на наказания, по които е работила прокуратурата през 2012г. са 

9 ДП и една ЕЗА. Отправените искания по тях е общо 13 на брой.  
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Ползването на международно правно сътрудничество всяка година по 

преписки и дела, сочи че прокурорите от РП-Исперих често ползват този 

институт и изпълнението му не създава трудности.  

През 2013г. РП - гр. Исперих е внесла в съда 145 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 123 броя, а 22 

броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела по 

внесени обвинителни актове са 2 броя, като с определение на съда е върнат 

1 ОА и с разпореждане също 1 ОА, като е подаден протест от 

наблюдаващия прокурор, който е неуважен от съда. 

Върнатите на прокурора 2 обвинителни акта съставляват 1,45% от 

решенията на съда по обвинителни актове. /Доклад на РП- Исперих за 2013г./  

 Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

139 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 18 броя, от тях 

протестирани – 5 броя, като 3 броя протести са неуважени, 1 протест е 

уважен и 1 протест - върнат. Броят на оправдателните присъди по общия 

ред – 2 броя, които са протестирани, резултат от протеста – 1 брой уважен и 

1 брой неразгледан към 31.12.2013г.. 

Делът на оправдателните присъди е 1,4% от решените 210 дела от 

съда.   

 Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК /чл.371 и сл. 

НПК/ - 14 бр., от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди по 

глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие са 

постигнати 99 броя споразумения.  

През 2013г. са внесени 50 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 48 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 2 броя. 

През 2013г. от РП - гр. Исперих са внесени 22 предложения  по реда 

на чл.375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание при условията на чл.78а от НК. Решени от 

съда – 21  броя. Уважени предложения на прокуратурата са 18 броя. 

Върнати от съда предложения – 2 броя, оправдателни решения – 1 брой, 

няма прекратени в предвидените в закона случаи. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Исперих са 

участвали в 354 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела 

с участие на прокурор – 14 броя. 

 През 2013г. са приведени  в изпълнение 125 присъди, отлагания на 

изпълнение на наказанието – няма,   неприведени присъди в срок – 9 броя, 

като причината  за неприведените в срок 9 присъди е възникналата 
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необходимост от определяне на едно общо наказание, уточняване на срока 

на предварителното задържане или получаване на актуално свидетелство за 

съдимост. При някои случаи, осъденото лице подава молба за отлагане на 

наказанието и произнасянето по същата не може да стане в рамките на 

срока за привеждане на наказанието. 

Общият брой на преписки по следствения надзор, ДП и преписки за 

изпълнение на наказания, по които е работила прокуратурата през 2013г. са 

8 ДП и една ЕЗА. Отправените искания по тях е общо 13 на брой.  

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

В хода на проверката беше проверено движението на прокурорски 

преписки, по които има откази за образуване на досъдебно производство, 

досъдебни производства, по които е било постановено прекратяване, спрени 

НП срещу известен и неизвестен извършител, НП с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание, ДП приключили с обвинителен акт.  

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за 

отказ от образуване на ДП за 2012г. и 2013г. 

 

Пр. пр. № 534/2012 г. по описа на РП – Исперих, с наблюдаващ 

прокурор Иван Иванов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана по повод съобщение на Г.Н.А. от 

09.08.2012 г. до РУП - Исперих. След извършена проверка по преписка № 

ЗМ-ИХ-463/2012 г. на РУП Исперих с писмо от 30.08.2012 г. преписката е 

постъпила в РП - Исперих с мнение за образуване на ДП. С постановление 

от 17.09.2012 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство, като в обстоятелствената част е записано, че съгласно чл. 161 

от НК, за престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, наказателното преследване 

се възбужда по тъжба на пострадалия. Като основание за постановяването 

на отказа са посочени  чл. 24, ал. 1, т. 1  от НПК, липсва цифровото 

изписване на чл. 199 и чл. 213 от НПК, където е регламентиран реда за 

съобщаване и обжалване на отказ. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Разград, както и копие 

да бъде изпратено на жалбоподателя. Посочено е, след влизане на 

постановлението в сила преписката да се изпрати на РС - Исперих за 
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реализиране на административно наказателна отговорност по УБДХ. 

/Приложена е обратна разписка/  

Пр. пр. № 685/2012 г. по описа на РП – Исперих, с наблюдаващ 

прокурор Сезгин Османов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от К.К. ОТ 

15.11.2012 г. до РП - Исперих. С постановление от 04.12.2012 г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че срокът за наказателно преследване е 

изтекъл, тъй като от извършване на деянието са изминали повече от 10 

години. Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл. 213, 

ал. 1 и 24, ал. 1, т. 1  от НПК, липсва цифровото изписване на чл. 199 от 

НПК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 

пред ОП – Разград, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 

/Приложена е разписка за връчване./ По жалба, с постановление от 

18.12.2012 г. прокурор Т. Тодоров от ОП - Разград е потвърдил 

постановлението като правилно и законосъобразно. 

Пр. пр. № 726/2012 г. по описа на РП – Исперих, с наблюдаващ 

прокурор Пенчо Минков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана по полицейска преписка № ЗМ-

ИХ-466/16.12.2011 г. След извършената проверка преписката е постъпила в 

РП - Исперих. С постановление от 16.01.2012 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че деянието поради своята малозначителност е с явно 

незначителна обществена опасност и че в случая се касае за деяние, 

наказуемо по административен път. Като основание за постановяването на 

отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 и 24, ал. 1, т. 1  от НПК, във връзка с чл. 9, 

ал. 2 от НК, липсва цифровото изписване на чл. 199. В диспозитива не е 

записано, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Разград, 

както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. Посочено е, 

материалите по преписката да се изпратят на РУП - Исперих за налагане на 

административно наказание. /Не е приложена е разписка/ . 

Пр. пр. № 691/2012 г. по описа на РП – Исперих, с наблюдаващ 

прокурор Валентин Цанев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана по повод съобщение на Г.Н.А. от 

09.08.2012 г. до РУП - Исперих. След извършена проверка по преписка № 

ЗМ-ИХ-605/2012 г. на РУП  - Исперих С постановление от 03.12.2012 г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че съгласно чл. 218б от НК са налице 
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условия за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание. Като основание за постановяването на отказа 

са посочени  чл. 24, ал. 1, т. 1  от НПК вр. чл. 218б от НК, липсва цифровото 

изписване на чл. 199 и чл. 213 от НПК, където е регламентиран реда за 

съобщаване и обжалване на отказ. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Разград, както и копие 

да бъде изпратено на жалбоподателя. Посочено е, преписката да се изпрати 

на РУП - Исперих за реализиране на административно наказателна 

отговорност. /Приложена е обратна разписка/  

Пр. пр. № 691/2012 г. по описа на РП – Исперих, с наблюдаващ 

прокурор Валентин Василев. /Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/. След извършена проверка по преписка № ЗМ-ИХ-

560/2012 г. на РУП - Исперих  е изпратена на 26.10.2012 г. в РП - Исперих с 

мнение за образуване на ДП. С постановление от 12.11.2012 г. е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 

част е записано, че деянието не е престъпно, тъй като неговата обществена 

опасност е явно незначителна. Като основание за постановяването на отказа 

са посочени  чл. 213, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, т. 1  от НПК, липсва цифровото 

изписване на чл. 199 от НПК. В диспозитива е записано, че постановлението 

подлежи на обжалване пред ОП – Разград, както и копие да бъде изпратено 

на жалбоподателя. Посочено е, преписката да се изпрати на РУП - Исперих 

за реализиране на административно наказателна отговорност. /Приложена е 

разписка за връчване/  

Пр. пр. № 342/2013 г. по описа на РП – Исперих, с наблюдаващ 

прокурор Пенчо Минков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба на А.Х.И. до РП - 

Исперих. След извършена проверка по чл. 1, т. 5 и чл. 9 от ИППП преписка 

с вх. № Их.-4149/16.07.2013 г. с докладна записка от 13.08.2013 г. е  

постъпила в РП - Исперих за сведение на наблюдаващия прокурор с 

изпълнени указания. С постановление от 16.08.2013 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че в преписката не се съдържат данни, ангажиращи прокуратурата 

за търсене на наказателна отговорност. Като основание за постановяването 

на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 и 24, ал. 1, т. 1  от НПК, липсва 

цифровото изписване на чл. 199. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Разград, както и копие 

да бъде изпратено на жалбоподателя. /Приложена е разписка за връчване на 

жалбоподателя/ . С постановление от 13.09.2013  прокурор М. Печинкова 
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от ОП - Разград се е произнесла по жалба, като е отменила постановлението 

за отказ от образуване на ДП, разпоредила е извършване на допълнителна 

проверка, съобразно указания, дадени в обстоятелствената част на 

постановлението. След изпълнение на указанията преписката е постъпила в 

РП - Исперих на 22.10.2013 г. с писмо. Наблюдаващият прокурор я е върнал 

на РУП - Исперих с допълнителни указания и е разпоредил преписката да се 

върне с докладна записка. На 19.11.2013 г. преписката отново е постъпила, 

ведно с докладна разписка по компетентност. С постановление от 

16.12.2013 г. е постановен отказ от образуване на наказателно производство, 

като в обстоятелствената част е записано, че в преписката не се съдържат 

данни, ангажиращи прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. 

Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 и 

24, ал. 1, т. 1  от НПК, липсва цифровото изписване на чл. 199. В 

диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 

ОП – Разград, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /Няма 

приложена разписка за връчване на жалбоподателя/. 

Пр. пр. № 342/2013 г. по описа на РП – Исперих, с наблюдаващ 

прокурор Пенчо Минков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба на А.Х.И. до РП - 

Исперих. След извършена проверка по чл. 1, т. 5 и чл. 9 от ИППП преписка 

с вх. № Их. -4149/16.07.2013 г. с докладна записка от 13.08.2013 г. е  

постъпила в РП - Исперих за сведение на наблюдаващия прокурор с 

изпълнени указания. С постановление от 16.08.2013 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че в преписката не се съдържат данни, ангажиращи прокуратурата 

за търсене на наказателна отговорност. Като основание за постановяването 

на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 и 24, ал. 1, т. 1  от НПК, липсва 

цифровото изписване на чл. 199. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Разград, както и копие 

да бъде изпратено на жалбоподателя. /Приложена е разписка за връчване на 

жалбоподателя/ . С постановление от 13.09.2013  прокурор М. Печинкова 

от ОП - Разград се е произнесла по жалба, като е отменила постановлението 

за отказ от образуване на ДП, разпоредила е извършване на допълнителна 

проверка, съобразени с дадени указания в обстоятелствената част на 

постановлението. След изпълнение на указанията преписката е постъпила в 

РП - Исперих на 22.10.2013 г. с писмо. Наблюдаващият прокурор я е върнал 

на РУП - Исперих с допълнителни указания и е разпоредил преписката да се 

върне с докладна записка. На 19.11.2013 г. преписката отново е постъпила , 
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ведно с докладна разписка по компетентност. С постановление от 

16.12.2013 г. е постановен отказ от образуване на наказателно производство. 

като в обстоятелствената част е записано, че в преписката не се съдържат 

данни, ангажиращи прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. 

Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 и 

24, ал. 1, т. 1  от НПК, липсва цифровото изписване на чл. 199. В 

диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 

ОП – Разград, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /Има 

приложена разписка за връчване на жалбоподателя/. 

Пр. пр. № 850/2013 г. по описа на РП – Исперих, с наблюдаващ 

прокурор Сезгин Османов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал на Ш.Х.  С 

постановление от 13.12.2013 г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 

стойността на предмета на посегателство обуславя малозначителност на 

деянието по см. на чл. 9, ал. 2 от НК. Като основание за постановяването на 

отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, т. 1  от НПК, вр. чл. 9, ал. 2 

от НК, липсва цифровото изписване на чл. 199 от НПК. В диспозитива е 

записано, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Разград, 

както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя.  

Пр. пр. № 731/2013 г. по описа на РП – Исперих, с наблюдаващ 

прокурор Валентин Цанев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал на К.И.К. до РП- 

Исперих. С постановление от 18.10.2013 г. е постановен отказ от образуване 

на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 

спорът следва да се реши по реда на ГПК. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 

199, ал. 1 и ал. 2 и чл. 200  от НПК. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Разград, както и копие 

да бъде изпратено на жалбоподателя. / приложена е разписка за връчване/ 

Проверени още : 

Пр.пр.№ 816/2013г. по описа на РП – Исперих с наблюдаващ 

прокурор Валентин Цанев; 

Пр.пр.№ 521/2013г. по описа на РП – Исперих с наблюдаващ 

прокурор Сезгин Османов ; 

Пр.пр.№ 825/2013г. по описа на РП – Исперих с наблюдаващ 

прокурор Пенчо Минков; 
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Пр.пр.№ 685/2013г. по описа на РП – Исперих с наблюдаващ 

прокурор Иван Иванов; 

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за  

спиране на досъдебно производство срещу неизвестен и известен 

извършител за 2012г. и 2013г. 

 

Пр.пр.№ 457/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 442/2012г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Сезгин Османов. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Материалите по 

преписката са постъпили в РП – Исперих с писмо от 18.07.2012г. с мнение 

за образуване на досъдебно производство срещу НИ за престъпление по 

чл.207 от НК. С постановление от 27.07.2012г. на прокурор С. Османов е 

било образувано досъдебно производство срещу Неизвестен извършител за 

извършено престъпление по чл. 207 от НК. С писмено мнение от 

03.10.2012г. разследващия полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в РП – Исперих с мнение за спиране на основание чл.244, 

ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 11.10.2012г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива 

на постановлението е записано препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалия Б.А.С. чрез неговата майка Г.Ем.Ис., копие, ведно с делото, да 

се изпрати на РУП – Исперих за продължаване на издирването на 

извършителя. / има приложена е разписка за получаване на 

постановлението/ Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-

дневен срок от получаването му пред РС – Исперих. В постановлението за 

спиране е записана и давността – юни 2015г.  

 Пр.пр.№ 446/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ -

409/2012г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин 

Василев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е 

образувано на 11.07.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало 

със съставянето на протокол за първото действие по разследването – разпит 

на свидетел/ срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по 

чл.209, ал.1 от НК, като на 12.07.2012г.  е уведомена РП- Исперих.  В хода 

на разследването са били разпитани свидетели, изпратени са искания до 

трите мобилни оператора за изготвяне на справки. Срокът за разследването 

е бил удължен с 2 месеца, считано от 12.09.2012г. С писмено мнение от 

10.10.2012г. разследващия полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в РП – Исперих с мнение за спиране на основание чл.244, 
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ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 30.10.2012г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива 

на постановлението е записано препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалата Д.Ст.Г. копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – 

Исперих за продължаване на издирването на извършителя. / има приложена 

е разписка че постановлението е изпратено по пощата/. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 

пред РС – Исперих. В постановлението за спиране е записана и давността – 

11.07. 2022г.  

 

Пр.пр.№ 505/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ-Их-

457/2012г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин  

Цанев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С 

постановление от 20.08.2012г. на прокурор В. Цанев е било образувано 

досъдебно производство срещу Неизвестен извършител за извършено 

престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, като в постановлението са дадени 

конкретни и ясни указания. С писмено мнение от 24.10.2012г. разследващия 

полицай е изпратил материалите по досъдебното производство в РП – 

Исперих с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановление от 30.10.2012г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 

записано препис от постановлението да се изпрати на пострадалата  Ир. П. 

П., копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Исперих за продължаване 

на издирването на извършителя. /има приложена разписка че 

постановлението е изпратено на пострадалата по пощата/ Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 

пред РС – Исперих. На 25.02.2013г. в РП – Исперих е постъпило 

предложение за възобновяване на НП. С постановление от 25.02.2013г. 

досъдебното производство е възобновено, поради необходимостта от 

извършване на действия по разследването. В хода на разследването е 

установен извършителят на деянието – Р.Х.Х. С постановление от 

25.02.2013г. Р.Х.Х. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 

престъпление по чл. 194, ал.3, във вр. ал.1 от НК. /докладвано по реда на чл. 

219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. На 

01.03.2013г. в РП- Исперих е получено мнение от разследващия за 

предаване на съд на обвиняемия. С постановление от 01.03.2013г. НП е 

прекратено поради факта, че е налице хипотезата на чл. 218б от НК – 

извършителя следва да се санкционира по административен ред. 
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Компетентен да стори това е началника на РУП – Исперих. В диспозитива 

на постановлението е записано препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалата Д.Ст.Г., на обвиняемия Р.Х.Х. Посочено е, че постановлението 

може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Исперих. 

След влизане на сила на настоящото постановление, посочено е копие да се 

изпрати на началника на РУП - Исперих за налагане на административна 

санкция на лицето по реда на чл. 218б от НК. /има приложени обратни  

разписки за получаване на постановлението/ 

 

Пр.пр.№ 462/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № 324/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин Цанев. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 15.06.2013г. 

срещу А.Р.А. за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. В хода на 

разследването са били разпитани свидетели, назначена и изготвена била 

съдебно – оценителна експертиза и са изискани справки. С писмено мнение 

от 15.08.2013г. разследващия полицай е изпратил материалите по 

досъдебното производство в РП – Исперих с мнение за спиране на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 12.09.2013г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано, копие да се изпрати на 

пострадалия и на РУП – Исперих за продължаване на издирването на 

свидетелите /посочени с три имена/. Посочено е, че постановлението може 

да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Исперих. 

Записано е също, че спряното ДП следва да се съхранява в РП – Исперих до 

издирването на посочените лица, както и същото да бъде докладвано след 

изтичане на три месеца. На 25.09.2013г. в РП – Исперих е постъпило искане 

за възобновяване на ДП от разследващия полицай. С постановление от 

26.09.2013г. ДП е възобновено, поради отпадане на основанието за спиране. 

Разпитан е в качеството на свидетел С.А.С. С писмено мнение от 

22.11.2013г. разследващия полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в РП – Исперих с мнение за спиране на основание чл.244, 

ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 10.12.2013г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, като в 

диспозитива е посочено на кого да бъда изпратено, пред кой съд може да 

бъде обжалвано и да остане на съхранение в РП – Исперих. 

 Пр.пр.№ 132/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № 147/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Иван Иванов. /Приложен 
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е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Преписката е постъпила в 

РП – Исперих на 08.05.2013г. от РУП – Исперих, ведно с жалба на Д.М.М. С 

постановление от 20.05.2013г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че няма 

данни за престъпление. С постановление от 11.07.2013г. на прокурор 

М.Пенчикова от ОП – Разград е отменено постановлението на РП – Исперих 

за отказ, като е указано да се извърши допълнителна проверка. С писмо от 

22.07.2013г. преписката е изпратена за допълнителна проверка в РУП – 

Исперих, при която е указано да се изпълнят указанията на ОП – Разград. 

Преписката е постъпила в РП – Исперих на 26.08.2013г. С постановление от 

20.09.2013г. е образувано досъдебно производство срещу М.М.И. за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК, като в постановлението са дадени 

конкретни и ясни указания. В хода на разследването са извършени 

множество действия по разследването. С писмено мнение от 20.11.2013г. 

разследващия полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в РП – Исперих с мнение за спиране на основание чл.244 ал.1 

т.3 от НПК. С постановление от 03.12.2013г. досъдебното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано, копие да се изпрати на пострадалия и на РУП – 

Исперих за продължаване на издирването на свидетеля Д.М.М. Посочено е, 

че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 

пред РС – Исперих. Записано е също, че спряното ДП да остане на 

съхранение в РП – Исперих. 

Пр.пр.№ 395/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 367/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Пенчо Минков. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 14.06.2012г. срещу А.С.Ю. за 

това, че през периода м.11 до 27.03.2012г., при условията на продължавано 

престъпление,, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и 

поддържала у Д.Д., гражданин на Република Турция, заблуждение и с това 

му причинила имотна вреда в размер на 91 000 евро – престъпление по 

чл.209, ал.1 във вр.чл.26, ал.1 от НК. С постановление от 20.11.2012г. ДП е 

изпратено по компетентност на РП – Нови пазар на основание чл.36, ал.2 от 

НПК. С постановление от 29.11.2012г. РП – Нови пазар е сезирала АП – 

Варна за спор за компетентност. С постановление от 04.12.2012г. АП – 

Варна е изпратила материалите по делото на ОП – Разград, като в 

обстоятелствената част е записано, че по същество в постановлението на РП 

– Нови пазар се оспорва правилността на постановлението на РП – Исперих. 
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С постановление от 07.12.2012г. на ОП – Разград е прието, че 

постановлението на РП – Исперих е правилно, като е прието, че 

престъплението е резултатно и с оглед последното място на получаване на 

парите ДП следва да бъде довършено в гр.Нови пазар. Срещу това 

постановление е постъпи сигнал от РП – Нови пазар. С постановление от 

18.12.2012г. на АП – Варна са отменени постановленията на РП – Исперих 

от 20.11.2012г. и на ОП – Разград от 07.12.2012г. и е указано наблюдението 

по делото да продължи да се извършва от РП – Исперих. С постановление 

от 14.01.2013г. на прокурор Пенчо Минков от РП – Исперих е повдигнат 

спор за подсъдност пред ВКП. С постановление на прокурор Н.Соларов от 

ВКП е потвърдено постановлението на АП – Варна, като е указано 

ръководството и надзора по ДП да се осъществи от РП – Исперих. В 

постановлението на ВКП е указано разследването да се проведе от 

следовател, тъй като са налице основание на чл.194, ал.1, т. 3 от НПК. В 

хода на разследването са извършени множество действия по разследването, 

включително е изготвена молба за правна помощ до Република Турция. С 

постановление от 17.10.2010г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. /В диспозитива на постановлението не 

е записано в какъв срок и пред кой орган може да бъде обжалвано 

постановлението. Записано е препис да се изпрати на ОСлО – ОП Разград/ 

 

Проверени още: 

Пр.пр.№ 439/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 328/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Иван Иванов; 

Пр.пр.№ 209/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 149/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Иван Иванов; 

Пр.пр.№ 307/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 5/2012г. по 

описа на ТЗ”БОП” - Разград с наблюдаващ прокурор Сезгин Османов; 

Пр.пр.№ 455/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 413/2012г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Сезгин Османов. 

 

 

На случаен  принцип бяха проверени следните прекратени досъдебни 

производства, включително и прекратени по давност за 2012г. и 2013г. 

 

Пр.пр.№ 466/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ -420/2012г. 

по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Пенчо Минков. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е образувано 
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на 18.07.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало със 

съставянето на протокол за първото действие по разследването- оглед на 

местопроизшествие/ срещу неизвестен извършител за извършено 

престъпление по чл.127, ал.1 от НК, като на 23.07.2012г.  е уведомена РП- 

Исперих. В хода на разследването са били разпитани свидетели, назначена и 

изготвена е СМЕ, събрани са писмени, гласни и веществени доказателства. 

С писмено мнение от 12.09.2012г. разследващия полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП – Исперих с мнение за 

прекратяване на наказателното производство на основание чл. 199, чл. 235 

във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 19.09.2012г. НП е 

прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 и чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано препис от постановлението да 

се изпрати на наследниците на пострадалата /посочени с трите си имена и 

адреси/. /има приложени обратни  разписки за получаване на 

постановлението/. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-

дневен срок от получаването му пред РС – Исперих. Посочено е, след 

влизане в сила на постановлението, веществените доказателства по него с 

номера 1-бяла на цвят кърпа, съдържаща буци от синьо на цвят 

прахообразно вещество и 2 -1 бр. найлонова торбичка съдържаща буци от 

синьо на цвят прахообразно вещество, да бъдат унищожени като вещи без 

стойност- приложен е протокол от 17.10.2012г. от комисия, която е 

извършила унищожаването на веществени доказателства по ДП № ЗМ -

420/2012г. по описа на РУП – Исперих, пр.пр.№ 466/2012г. по описа на РП – 

Исперих. 

 

Пр.пр.№ 422/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ –ИХ-

388/2012г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин  

Василев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е 

образувано на 28.06.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало 

със съставянето на протокол за първото действие по разследването- оглед 

на местопроизшествие/ срещу неизвестен извършител за извършено 

престъпление по чл.127, ал.1 от НК, като на 03.07.2012г.  е уведомена РП- 

Исперих. В хода на разследването са били разпитани свидетели, назначена и 

изготвена е съдебно-психиатрична експертиза, събрани и приложени са 

писмени медицински документи. С писмено мнение в заключително 

постановление от 28.08.2012г. разследващия полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП – Исперих с мнение за 

прекратяване на наказателното производство на основание чл. 199, чл. 235 
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във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 21.09.2012г. НП е 

прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 и чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано препис от постановлението да 

се изпрати на  пострадалия. /има приложена разписка за получаване на 

постановлението / Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-

дневен срок от получаването му пред РС – Исперих. Посочено е, след 

влизане в сила на постановлението, веществените доказателства по него- 

1брой кухненски нож и 2 броя блузи, следващи делото да бъдат 

унищожени, тъй като са без стойност. Приложен е протокол от 

16.02.2013г. от комисия, която е извършила унищожаването на 

веществени доказателства по ДП № ЗМ –ИХ-388/2012г. по описа на РУП – 

Исперих, пр.пр.№ 422/2012г.. по описа на РП – Исперих. 

 

 Пр.пр.№ 445/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ -

408/2012г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Иван 

Иванов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е 

образувано на 11.07.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало 

със съставянето на протокол за първото действие по разследването- оглед 

на местопроизшествие/ срещу неизвестен извършител за извършено 

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, като на 

12.07.2012г.  е уведомена РП- Исперих. В хода на разследването са били 

разпитани свидетели, изискани са и са приложени копия от Скица на 

поземлен имот №1608/09.03.12г., копие от Карта на блоковете на 

земеделското стопанство и др. С писмено мнение от 11.09.2012г. 

разследващия полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в РП – Исперих с мнение за прекратяване на наказателното 

производство на основание чл. 199, чл. 235 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С 

постановление от 14.09.2012г. НП е прекратено на основание чл. 243, ал.1, 

т.1 във вр. с чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива на постановлението е 

записано препис от постановлението да се изпрати на  пострадалата. /има 

приложена обратна  разписка за получаване на постановлението/. 

Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от 

получаването му пред РС – Исперих. 

 

Пр.пр.№ 666/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ –ИХ-

460/2013г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин  

Цанев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е 

образувано на 18.09.2013г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало 
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със съставянето на протокол за първото действие по разследването- оглед 

на местопроизшествие/ срещу неизвестен извършител за извършено 

престъпление по чл.127, ал.1 от НК, като на 18.09.2013г.  е уведомена РП- 

Исперих. В хода на разследването са били разпитани свидетели, назначена и 

изготвена е съдебно-медицинска експертиза, химическа експертиза. С 

писмено мнение в заключително постановление от 18.11.2013г. 

разследващия полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в РП – Исперих с мнение за прекратяване на наказателното 

производство на основание чл. 243, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С 

постановление от 22.11.2013г. НП е прекратено на основание чл. 243, ал.1, 

т.1 вр. с чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива на постановлението е 

записано препис от постановлението да се изпрати на наследниците на 

починалата/посочени са трите имена и адрес/. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 

пред РС – Исперих. Посочено е, след влизане в сила на постановлението, 

посочените в диспозитива веществените доказателства да се върнат на 

наследниците на починалата с разписка./приложени са разписки за 

получаване на постановлението, както и разписка за получаване на 

веществени доказателства/ 

 

Пр.пр.№ 42/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ-ИХ-

101/2013г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Сезгин 

Османов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С 

постановление на прокурор С. Османов от 18.02.2013г. на основание чл.145, 

ал.1, т.3 от ЗСВ е възложено да бъде извършена предварителна проверка от 

РУП– Исперих, като са дадени подробни указания. Срокът на проверката е 

от 45 дни. След извършената проверка и допълнителна такава/докладната 

записка получена в РП- Исперих на 10.05.2013г./, с постановление от 

22.05.2013г. на прокурор С.Османов е било образувано досъдебно 

производство срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.309, 

ал.1 от НК. / В хода на разследването са били разпитани свидетели, снети са 

образци от подписи и почерк за извършване на графическа експертиза  на 

Н.М.Б., Г.Б.Б. и Д.П.П., назначена били и изготвена комплексна експертиза, 

експертиза на подпис. С писмено мнение от 18.07.2013г. разследващия 

полицай е изпратил материалите по досъдебното производство в РП – 

Исперих с мнение за спиране на основание чл.24, ал.1 т.1 от НПК. С 

постановление от 12.08.2013г. досъдебното производство е прекратено на 

основание 199, чл.243 ал.1 т.1 вр. чл. 24, ал.1, т.3 от НПК. По делото не е 
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повдигано обвинение, не е вземана МН. Посочено е, че постановлението 

може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Разград. 

 

Пр. пр. № 286/2002 г. по описа на РП – Исперих, ДП № 286/2002 г. по 

описа на РУП - Исперих с наблюдаващ прокурор Сезгин Османов. 

Производството е образувано на 31.01.2002 г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 4, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. С 

постановление  от 10.04.2006 г. производството е спряно на основание чл. 

411, ал. 1, т. 6 вр. чл. 239, ал. 1, т. 2 и 180 от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалия, а делото да се върне на РУП - Исперих за продължаване на 

издирването, както и срока за обжалване.  т. 1 от НПК. На 31.10.2013 г. 

досъдебното производство е постъпило в РП – Исперих по тяхно искане. С 

постановление от 11.11.2013 г. на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 

1, т. 3 от НПК разследването по дознание № 286/2002 г. на РУП- Исперих е 

възобновено и след това е прекратено по давност. В диспозитива е записано 

препис да се изпрати на пострадалия , както и че подлежи на обжалване в 

седмодневен срок пред РС - Исперих./Има приложена обратна разписка/ 

Пр. пр. № 717/2003 г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ-ИХ-

482/2003 г. по описа на РУП - Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин 

Цанев. Производството е образувано на 11.10.2003 г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 4 от НК. С постановление  

от 13.11.2003 г. производството е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от 

НПК. В диспозитива на постановлението е записано препис от 

постановлението да се изпрати на пострадалия, а делото да се върне на РУП 

- Исперих за продължаване на издирването. На 18.11.2013 г. досъдебното 

производство е постъпило в РП – Исперих по тяхно искане. С 

постановление от 20.11.2013 г. на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 

1, т. 3 от НПК, вр. чл. 80, ал. 1, т. 3, вр. чл. 81, ал. 2 от НК наказателното 

производство е прекратено по давност /не е възобновено преди това/. В 

диспозитива е записано препис да се изпрати на пострадалия , както и че 

подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Исперих. /Има 

приложена разписка за връчване/. 

Пр. пр. № 621/2003 г. по описа на РП – Исперих, ДП № 433/2003 г. по 

описа на РУП - Исперих с наблюдаващ прокурор Иван Иванов. 

Производството е образувано на 12.09.2003 г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК. С постановление  от 14.10.2003 г. 

производството е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК. В 
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диспозитива на постановлението е записано препис от постановлението да 

се изпрати на пострадалия, а делото да се върне на РУП - Исперих за 

продължаване на издирването. На 14.11.2013 г. досъдебното производство е 

постъпило в РП – Исперих по тяхно искане. С постановление от 20.11.2013 

г. на основание чл. 245, ал. 2 и чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от 

НПК разследването по дознанието е възобновено и след това е прекратено 

по давност. В диспозитива е записано препис да се изпрати на пострадалия, 

както и че подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Исперих. 

/Има приложена разписка за връчване/ 

Пр. пр. № 756/2003 г. по описа на РП – Исперих, ДП № 511/2003 г. по 

описа на РУП - Исперих с наблюдаващ прокурор Пенчо Минков. 

Производството е образувано срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. С постановление  от 15.10.2007 г. 

производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано препис от постановлението да 

се изпрати на пострадалия, а делото да се върне на РУП  - Исперих за 

продължаване на издирването. На 17.10.2013 г. досъдебното производство е 

постъпило в РП – Исперих по тяхно искане. С постановление от 04.11.2013 

г. на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК 

разследването по дознанието е възобновено и след това е прекратено по 

давност. В диспозитива е записано препис да се изпрати на пострадалия, 

както и че подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Исперих. 

/Има приложена е обратна  разписка/ 

Проверени още:   
Пр.пр.№ 467/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 422/2012г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Пенчо Минков ; 

Пр.пр.№ 693/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № 438/2012г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Пенчо Минков; 

 Пр.пр.№ 423/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 380/2012г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин  Василев,; 

Пр.пр.№ 304/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 275/2012г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин  Василев; 

Пр.пр.№ 549/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ –ИХ-

385/2013г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин  

Цанев; 

 Пр.пр.№ 470/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 429/2012г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Сезгин Османов. 
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Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 

производства  приключили по реда на чл.381 и сл. от НПК 

/споразумение/ , приключили  с внесен в съда ОА и по реда на чл. 78а от 

НК 

Пр. пр. №  606/2013 г. по описа на РП – Исперих, досъдебно 

производство № ЗМ-425/2013 г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ 

прокурор Иван Иванов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор./ Досъдебното производство е започнато на 19.08.2013 г. на 

основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу ФД.М. за престъпление по чл. 345 от 

НК. С постановление от 19.09.2013 г. Ф.Д.М. е привлечен в качеството на 

обвиняем за извършено престъпление по чл. 345 от НК /Делото е 

докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 

прокурор и печат/. Мярка за неотклонение не е взета. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Исперих на 02.10.2013 г. С 

постановление за предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от 

НК от 03.10.2013 г. производството е внесено в РС – Исперих с 

предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 

да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 

престъпление по чл. 345 от НК. В обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 

вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са 

приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС и  карта от 

ЦИССС/. С решение № 132/2013 г. по АНД № 320/2013г. от 31.10.2013 г. РС 

- Исперих е признал Ф.Д.М. за виновен за извършеното от него 

престъпление по чл. 345 от НК и му е наложил административно наказание  

глоба в размер на 1100 лв. /в НП е приложено копие от решението с 

мотивите и бланка с попълнени резултати от наблюдаващия прокурор,  

данни, кога е влязло  в сила,  въведено в УИС на 25.11.2013 г./   

Пр. пр. №  517/2013 г. по описа на РП – Исперих, досъдебно 

производство № ЗМ-ИХ-345/2013 г. по описа на РУП – Исперих с 

наблюдаващ прокурор Пенчо Минков. /Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 18.07.2013 г. срещу А.Г.А. за престъпление по чл. 131, ал. 

1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. С постановление от 05.08.2013 г. А.Г.А. е 

привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 345 

от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 

наблюдаващия прокурор и печат/. Мярка за неотклонение не е взета. 
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Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП – Исперих на 

13.08.2013 г. На 15.08.2013 г. е сключено споразумение между  прокурор 

Минков, обвиняемия и защитника му,  което съдържа съгласие по  

въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. С писмо от 15.08.2013 

г.  изготвеното споразумение по реда на чл. 381 от НПК е изпратено в РС – 

Исперих. Образувано е НОХД № 267/2013 г. по описа на РС – Исперих и с 

определение от 21.08.2013 г. споразумението не е одобрено. /Описано е в 

карта бланка от наблюдаващия прокурор/. С постановление с предложение 

за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК от 

20.09.2013 г. производството е внесено в РС – Исперих с предложение 

обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 

наложено административно наказание за извършено от него престъпление 

по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 

вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са 

приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС и  карта от 

ЦИССС/. С решение № 128/2013 г. по АНД № 302/2013 г. от 24.10.2013 г. 

РС - Исперих е признал А.Г.А. за виновен за извършеното от него 

престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК и му е наложил 

административно наказание  глоба в размер на 1000 лв. /в НП е приложено 

копие от решението с мотивите и бланка с попълнени резултати от 

наблюдаващия прокурор,  с данни, кога е влязло  в сила/.   

Пр. пр. №  275/2012 г. по описа на РП – Исперих, незабавно 

производство № ЗМ-ИХ-234/2012 г. по описа на РУП – Исперих с 

наблюдаващ прокурор Валентин Василев. /Приложен е протокол за избор 

на наблюдаващ прокурор./ Незабавното производство е започнато на 362, 

ал.3. срещу А.С.Я. за престъпление по чл. 343”в”, ал. 2 от НК, извършено на 

17.04.2012 г. С постановление от 19.04.2012 г. А.С.Я. е привлечен в 

качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343”в”, ал. 2 от 

НК.  /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 

наблюдаващия прокурор и печат/. Мярка за неотклонение не е взета. 

Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП – Исперих на 

20.04.2012 г. С постановление на основание чл. 363, ал. 1, т. 4 и чл. 375 от 

НПК, вр. чл. 78а от НК от 20.04.2012 г. производството е внесено в РС – 

Исперих с предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 

извършено от него престъпление по чл. 343”в”, ал. 2 от НК. В 

обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
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причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 

78а от НК. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 

УИС и  карта от ЦИССС/. С решение № 68/2012 г. по АНД № 140/2012 г. 

от 21.05.2012 г. РС - Исперих е признал А.С.Я. за извършено престъпление 

по чл. 343”в”, ал. 2 от НК и му е наложил административно наказание  глоба 

в размер на 1000 лв. /в НП е приложено копие от решението с мотивите и 

бланка с попълнени резултати от наблюдаващия прокурор,  с данни, кога е 

влязло  в сила/.  

Пр. пр. №  38/2012 г. по описа на РП – Исперих, досъдебно 

производство № 456/2012 г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ 

прокурор Сезгин Османов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор./ Досъдебното производство е образувано на 24.01.2012 г. срещу 

Т.Е.И. за престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК, извършено на 12.12.2011 г. С 

постановление от 29.02.2012 г. Т.Е.И. е привлечен в качеството на обвиняем 

за извършено престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК, като му е взета мярка за 

неотклонение „подписка”. /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 

НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Исперих на 19.03.2012 г. С 

постановление с предложение за освобождаване на дееца по чл. 78а от НК 

производството е внесено в РС – Исперих с предложение обвиняемия да 

бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 

административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 129, 

ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че с 

деянието не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 

предпоставките на чл. 78а от НК. /в НП са приложени свидетелство за 

съдимост, разпечатка от УИС и  карта от ЦИССС, карта за състояние 

на НП/.   С решение № 129/2012 г. по АНД № 125/2012 г. от 17.10.2012 г. РС 

- Исперих е признал Т.Е.И. за извършено престъпление по чл. 129, ал. 1  от 

НК и му е наложил административно наказание  глоба в размер на 1100 лв. 

Решението е обжалвано пред Разградски окръжен съд и с решение № 

144/27.12.2012 г. по ВАНД № 406/2012 г. по описа на ОС – Разград  

решението на РС - Исперих е потвърдено. /в НП е приложено копие от 

решението с мотивите и бланка с попълнени резултати от наблюдаващия 

прокурор,  с данни, кога е влязло  в сила/.  

 

Пр.пр.№ 427/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № 309/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Сезгин Османов. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
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производство е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 05.06.2013г. 

срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.213а, ал.1 от НК, като 

на 06.06.2013г. е уведомена РП - Исперих. С постановление за привличане 

на обвиняем и вземане МНО от 06.06.2013г. е привлечен С.М.А. за 

престъпление по чл.213а, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Материалите по 

делото са постъпили в РП - Исперих на 02.08.2013г. с мнение за предаване 

на съд. На 16.08.2013г. е внесен обвинителен акт срещу С.М.А. за 

престъпление  по чл.213а, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК. В обвинителният 

акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 

реквизити. На 17.10.2013г. в съдебно заседание е постигнато споразумение 

подсъдимия С.М.А., защитника и прокурор С.Османов по НОХД № 

271/2013г. по описа на РС – Исперих, като е постигнато споразумение за 

налагане на наказание в размер на 7 месеца ЛОС, като изпълнението на 

наказанието се отлага за срок от 3 /три/ години. Споразумението включва 

съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5, т.1, т.2 и т.6 от НПК. В 

споразумението липсва съгласие по относно посоченото изискване в т.4 на 

ал.5, чл.381 от НПК „на кого да се възложи възпитателната работа в 

случаите на условно осъждане”. С определение от 17.10.2013г. по НОХД 

271/2013г. на РС – Исперих е одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр.№ 329/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № 268/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Пенчо Минков. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 05.05.2013г. 

срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.131, ал.1, т.12 във вр. 

с чл.130, ал.1 от НК, като на 08.05.2013г. е уведомена РП- Исперих. С 

постановления за привличане на обвиняем и вземане МНО от 12.06.2013г. 

четири лица Д.К.М., Б.М.Б., М.С.А. и О.А.О.  са привлечени за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.4, предл.3, т.12, предл.1 във вр.129, ал.2 във 

вр. с чл.130, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. На 06.08.2013г. е внесен 

обвинителен акт срещу посочените четири лица за престъпление по чл.131, 

ал.1, т.4 предл.3, т.12, предл.1 във вр.129, ал.2 във вр. с чл.130, ал.1 и ал.2 

във вр. с чл.20, ал.2 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в 

чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 23.10.2013г. е 

постигнато споразумение между четиримата подсъдими, защитник и 

прокурор П.Минков. Споразумението включва съгласие по въпросите 

изброени в чл. 381, ал.5, т.1, т.2 и т.6 от НПК. В споразумението липсва 

съгласие по относно посоченото изискване в т.4 на ал.5, чл.381 от НПК „на 

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 
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осъждане”. С определение от 23.10.2013г. по НОХД 253/2013г. на РС – 

Исперих е одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр.№ 80/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП №135 /2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Иван Иванов. /Приложен 

е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 09.05.2013г. срещу В.К.В. за престъпление 

по чл.201, вр. чл.26,, ал.1 от НК. С постановление за привличане на 

обвиняем и вземане МНО от 01.07.2013г. е привлечен В.К.В. за 

престъпление по чл.201,  във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Материалите по делото 

са постъпили в РП-Исперих на 09.07.2013г. с мнение за предаване на съд. 

На 24.07.2013г. е внесен обвинителен акт срещу В.К.В. за престъпление по 

чл.201,  във вр. с чл.26, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени 

изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити, с 

изключение на това, че няма справка за веществените доказателства или 

посочване, че няма такива. На 09.10.2013г. е постигнато споразумение 

между подсъдимия, неговия защитник и прокурор И.Иванов. 

Споразумението включва съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5 от 

НПК, с изключение на това, че не е посочено какво да стане с веществените 

доказателства или че няма такива. С определение от 09.10.2013г. по НОХД 

247/2013г. на РС – Исперих е одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр.№ 504/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 471/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин Цанев. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 16.08.2012г. 

срещу И.Х.И. за престъпление по чл.149, ал.2, вр.с ал.1 от НК, като на 

17.08.2012г. е уведомена РП- Исперих. С постановление за привличане на 

обвиняем и вземане МНО от 17.08.2012г. е привлечен И.Х.И. за 

престъпление по чл.149, ал.2, пр.2 във вр.с ал.1 от НК. На 10.12.2012г. е 

внесен обвинителен акт срещу И.Х.И. за престъпление по чл.149, ал.2, пр.2  

във вр. ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, 

ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити, с изключение на това, че 

няма справка за веществените доказателства или посочване, че няма такива. 

С присъда № 53/10.04.2013г. подсъдимият И.Х.И. е признат за виновен за 

извършеното от него престъпление по чл.149, ал.2, пр.2  във вр. ал.1 от НК, 

като му е наложено наказание ЛОС за срок от 3 години, като наложеното 

наказание бъде изтърпявано в затворническо общежитие от открит тип, при 

първоначален общ режим. 
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Пр.пр.№ 301/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 264/2012г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин Цанев. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 

производство е започнато на основание чл.356, ал.3 от НПК на 25.04.2012г. 

срещу Р.В.П. за престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, като на 26.04.2012г. е 

уведомена РП - Исперих. С постановление за привличане на обвиняем и 

вземане МНО от 02.05.2012г. е привлечена Р.В.П. за престъпление по 

чл.234в, ал.1 от НК. На 04.05.2012г. е внесен обвинителен акт срещу Р.В.П. 

за престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени 

изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК. С присъда № 55/09.05.2012г. 

подсъдимата Р.В.П. е призната за виновна за извършеното от нея 

престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, като й е наложено наказание ЛОС за 

срок от 6 (шест) месеца, като наложеното наказание е отложено за срок от 

три години и глоба 150 лв.  

 

Проверени още: 

Пр.пр.№27/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № 25/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Сезгин Османов. Внесен 

ОА на 05.06.2013г. срещу И.Д.К. за престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. 

Пр.пр.№ 86/2013г. по описа на РП – Исперих, ДП № 85/2013г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин Цанев. Внесен 

ОА на 23.04.2013г. срещу А.Н.А. и К.И.К. за престъпление по чл.144, ал.3, 

във вр.с ал.1, във вр.чл.20, ал.2 от НК. 

Пр.пр.№ 150/2012г. по описа на РП – Исперих, бързо производство № 

94/2012г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Валентин 

Василев. Внесен ОА на 12.03.2012г. срещу К.К.О. за престъпление по 

чл.325, ал.2 във вр.с ал.1 от НК. 

Пр.пр.№ 115/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 73/2012г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Пенчо Минков. Внесен 

ОА на 29.02.2012г. срещу Е.И.Х. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4  

във вр.с чл.194, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК 

Пр.пр.№ 505/2008г. по описа на РП – Исперих, ДП № 352/2008г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Иван Иванов. Внесен ОА 

на 11.09.2013г. срещу И.Л.И. за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр.с 

чл.194, ал.1 във вр.с чл.29, ал.1 б. „а” и б. „б” от НК 
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КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Прокурорите в РП - Исперих се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 

забавяния и нарушаване  на сроковете определени в закона, както по 

отношение на решаването на преписките, така и по отношение на 

разследването на досъдебните производства и действията на прокурора след 

приключването им. В постановленията за образуване на ДП, както и в 

последващите прокурорски актове, наблюдаващите прокурори не винаги 

дават подробни указания на разследващите органи.  

2. Прокурорите от РП - Исперих постановяват преписи от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на жалбоподателите 

при постановленията да отказ, както и на страните при постановленията за 

спиране или прекратяване на досъдебното производство. В постановленията 

се изписва както пред кой орган могат да бъдат обжалвани, така и срока за 

обжалването им. Във всички наблюдавателни преписки, по които са 

постановени откази за образуване на ДП или прекратяване на ДП, както и 

при постановленията за спиране срещу известен извършител има 

приложени обратни разписки. 

От 11.03.2013г. в РП- Разград кореспонденцията е чрез фирма „МиБВ 

Експрес”, която прави ежедневен опис на кореспондентските пратки, като в 

шест графи са описани пореден номер , изходящ номер, получател, баркод 

на пратката с препоръка  /отнася се за уведомленията/, баркод на пратка с 

известие за доставка/тези, които са с обратни разписки/, баркод на обикновена 

пратка/ отнася се за обикновените писма/. Всички ежедневни описи/протоколи с 

подписа на получилия протоколите от РП- Исперих и предалият ги 

служител от фирма „МиБВ Експрес” с печат на фирмата със съответната 

дата  са събрани в отделна папка. Когато в акта на прокуратурата са 

посочени срокове за обжалване на акта, то той се изпраща с обратна 

разписка, която се прилага към преписката. Същото се отнася и за 

прекратените преписки и дела. Ако делото се изпраща до съда, разписките 

за получаването на актовете на прокуратурата се прилагат към делото.  

При починали лица или при лица с променен адрес, фирмата 

известява РП- Исперих, като връща акта на прокуратурата. 

Допълнително след това, във всяка наблюдателна преписка и ДП се 

прилага разписка, че съответното лице е получило акта на прокуратурата. 

3. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 

органите на МВР или ДАНС за продължаване на издирването, съгласно 
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разпоредбата на чл.245 ал.1 от НПК. Извършителите и свидетелите по 

спрените ДП срещу ИИ се обявяват за ОДИ с телеграми, исканията за 

удължаване на срока за разследване се правят своевременно. 

По спрени дела, които следва да бъдат прекратени по давност, 

прокурорите от РП- Исперих  възобновяват спрените дела, преди да се 

прекратят. Единствено прокурор Валентин Цанев прекратява спряното НП 

без да го възобнови / пример: Пр. пр. № 717/2003 г. по описа на РП – 

Исперих, ДП № ЗМ-ИХ-482/2003 г. по описа на РУП – Исперих/. 

        4. Проверката установи, че в някои случаи, когато е изготвена 

молба за правна помощ до друга държава,  наказателното производство се 

спира, включително и когато в молбата за правна помощ е искано 

извършване на действия по разследването. ИВСС приема, че е допустимо е 

ДП да бъде спирано при молба за правна помощ, с която се изискват 

документи и/или се връчва призовка. 

5. Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената заповед за електронно разпределение на районния 

прокурор С. Османов с № 35/15.10.2010 г. 

6. В бланките на РУП за образуване на наказателно производство, се 

посочват правилно основанията за образуване на бързо, незабавно и 

досъдебно производство. 

7. По всички проверени досъдебни производства са спазени 

изискванията на чл.212, ал.3 от НПК за незабавно уведомяване на 

прокуратура при образуване на ДП.  

8. В РП - Исперих при всички наблюдателни преписки  и в досъдебните 

производства е приложен протокол от случайно разпределение.  

9.  В наблюдателните преписки и делата винаги се съдържа оригинал 

с печати 2 бр. на прокуратурата /кръгъл и входящ/ на постановлението за 

привличане на обвиняем по реда на чл. 219, ал.1 от НПК и вземане мярка за 

неотклонение с подпис на наблюдаващия прокурор.  

10. В наблюдателните преписки и делата винаги се прилага 

свидетелство за съдимост, карта за състоянието на НП от ЦИССС  и 

разпечатка/справка от УИС за лицата срещу които е образувано 

досъдебното производство. В наблюдателните преписки има и карта за 

състояние на наказателното производство с подробни данни в нея. 

11. Добра практика в РП - Исперих е изписването на абсолютната 

давност в постановленията за спиране на  наказателното производство. 

/Пример: Пр.пр.№ 457/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № 442/2012г. по описа на 
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РУП – Исперих, Пр.пр.№ 446/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ - 409/2012г. по 

описа на РУП – Исперих/. 

12. При проверката се установи като добра практика по делата, 

приключили със споразумение, в наблюдателната преписка да се прилага 

протокол от съда, одобрил споразумението. /пример: Пр.пр.№ 329/2013г. по описа 

на РП – Исперих, ДП № 268/2013г. по описа на РУП – Исперих, Пр.пр.№ 80/2013г. по 

описа на РП – Исперих, ДП №135 /2013г. по описа на РУП – Исперих./ 

13. При проверката се установи като добра практика по делата, 

приключили по реда на чл. 78а от НК, в наблюдателната преписка винаги да 

се прилага копие от решението с мотивите на съда и бланка с попълнени 

резултати от наблюдаващия прокурор,  с данни, кога е влязло  в сила. 

/Пример: Пр. пр. №  606/2013 г. по описа на РП – Исперих, досъдебно производство № 

ЗМ-425/2013 г., Пр. пр. №  517/2013 г. по описа на РП – Исперих, досъдебно 

производство № ЗМ-ИХ-345/2013 г. по описа на РУП – Исперих./ 

14. При проверени дела, приключили със споразумение, се установи, 

че в споразумението липсва съгласие по относно посоченото изискване в т.4 

на ал.5, чл.381 от НПК „на кого да се възложи възпитателната работа в 

случаите на условно осъждане” / пример:  Пр.пр.№ 427/2013г. по описа на РП – 

Исперих, ДП № 309/2013г. по описа на РУП – Исперих, Пр.пр.№ 329/2013г. по описа на 

РП – Исперих, ДП № 268/2013г. по описа на РУП – Исперих/. 

15. Проверката на ИВСС установи, че прокурорите от РП- Исперих 

при прекратяване на дела,  в постановлението за прекратяване ВИНАГИ се 

произнасят относно веществените доказателства – връщането им  или 

унищожаването им, като при унищожаване се прилага протокол с посочена 

дата  от комисия, която е извършила унищожаването на веществени 

доказателства. /Пример: Пр.пр.№ 466/2012г. по описа на РП – Исперих, ДП № ЗМ -

420/2012г. по описа на РУП – Исперих, Пр.пр.№ 422/2012г. по описа на РП – Исперих, 

ДП № ЗМ –ИХ-388/2012г. по описа на РУП – Исперих./ 

16. В РП- Исперих  материалите по прокурорските преписки са 

подредени в хронологичен ред и са подшити. Документите, включително 

обратните разписки при приключените дела, постановленията за 

прекратяване на ДП и отказ от образуване на ДП са приложени в папките. 

Същото се констатира и при спрените дела.  

17. При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите 

в  сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в РП – 

Исперих се описват редовно в дневника. След получаване на информацията 

от съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството в РП – Исперих 
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описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение в предвидения в 

чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

18. Веществените доказателства в РП - Исперих се намират на 

приспособен стелаж в архивното помещение на прокуратурата, поради 

липса на помещение за съхраняването им.  

Регистъра за веществени доказателства  в РП- Исперих е започнат на 

01.01.2011 г., като съдържа входящ №/номер/  и дата на завеждане на 

веществените доказателства, номер на протокол за изземване на ВД, 

имената на лицето, от което е иззето ВД, пълно описание на ВД, дата на 

постъпване, опис на изходящите документи, имената и длъжността на 

приемащия ВД с подпис и печат. На някои места е приложен залепен опис 

на ВД, а ако има унищожаване на веществени доказателства, е посочен № 

/номер/  и дата на протокола. Приложени са и са залепени приемо - 

предавателни протоколи. Води се и нова Книга за веществените 

доказателства от 21.02.2014 г., съгласно изискванията на Правилника за 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ДВ 

бр.106/10.12.2013г./. По време на проверката се установи, че  още няма 

попълнени графи в тази книга. 

В РП - Исперих периодично се прави ревизия на веществените 

доказателства и които подлежат на унищожаване, се унищожават.  

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

1. Да се уеднакви практиката в РП - Исперих по отношение 

възобновяването на спрените наказателни производства преди  

прекратяването им. 

2. Да се уеднакви практиката в РП – Исперих при изготвяне на молби 

за правна помощ, по която ще се извършват действия по разследването, като 

в тези случаи досъдебното производство не се спира.  

3. При делата, които приключват по реда на чл.381 и сл. от НПК,  

споразумението да съдържа съгласие и по т.4 на чл.381, ал.5 от НПК, на 

кого да бъде възложена възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане. 

 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

Административният ръководител на РП – Исперих г-н Сезгин 

Османов и прокурорите от РП – Исперих, на основание чл.58, ал. 3 от ЗСВ в 
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7-мо дневен срок от връчване на акта могат да направят възражения и да ги 

представят на главния инспектор на ИВСС. 

 

Приложения: 

1. Справки 4 броя, за 2012г. и 4 броя за 2013г.;  

2. Заповеди на административния ръководител – 10 бр. 

3. Копия от актове на прокурори. 

 

Копие от акта на електронен носител, без приложенията, да се изпрати 

на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - Исперих  

г-н Сезгин Османов - за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Разград 

- за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура – 

Варна - за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров - за 

сведение. 

5. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Соня Найденова- за 

сведение. 

 

 

                                         ИНСПЕКТОР: 

 

                 МОНИКА МАЛИНОВА 

 


