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В периода 12 май – 16 май  2014г. на основание заповед № ПП-01-

58/28.04.2014г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 

Районна прокуратура гр. Добрич. Проверката бе извършена от  

проверяващи - инспектор Моника Малинова  и експерти Сия Иванчова  и 

Димитрина Долапчиева на 12, 13 и 14 май.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на съдебната 

палата в града, която се стопанисва от Окръжен Съд - Добрич. В сградата 

се намират  окръжна и районна прокуратура в  гр. Добрич и съответно 

районен и окръжен съд – гр. Добрич. РП- Добрич се помещава  на 

7/седмия/ етаж в сградата,  където общо в 11/единадесет/ кабинета работят 

прокурори и служители.  Прокурорските кабинети са 7/седем/, 

деловодството се намира в две стаи, а счетоводството дели един кабинет 

със служител от ОП - Добрич. Архивът на прокуратурата е разположен в 

две стаи на същият етаж, като в едната от тях на отделен стелаж е 

обособено място за веществени доказателства, а във втората се помещава 

шофьора, който изпълнява и функцията на архивар. Най-старият архив се 

намира в мазето на сградата. 

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 - гр. Добрич обхваща периода 01.01.2012г. – 

31.12.2013г. година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2012г.  и 2013г. 

 

Щатната осигуреност на прокурорите за 2012г. в РП – Добрич е от 13 

души. През проверявания период от 01.01.2012г. до 31.01.2012г.. в РП - 

Добрич са работили общо 8,3 прокурора /видно от таблица 5.2 Средна 

натовареност от отчета за 2012 г./.. Щатната осигуреност на администрацията в 

РП- Добрич е 12 съдебни служители. 

 Брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец  -             

през 2012г. - един прокурор е бил в отпуск за отглеждане на малко дете за 

първите 4 месеца на годината, един прокурор е бил в отпуск по болест за 2 

месеца, през цялата година един прокурор е бил командирован в Окръжна 
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прокуратура гр.Добрич са работили 5 прокурора. Няма незаети щатни 

бройки за прокурори. 

 Общият брой на прокурорите от Районна прокуратура гр. Добрич до 

18.04.2013 г. е 13 прокурора. Считано от 18.04.2013 г. щатната численост на 

прокурорите е намалена на 11. През проверявания период 2013г. в РП - 

Добрич са работили общо 7.25 прокурори /видно от таблица 5.2 Средна 

натовареност от отчета за 2013 г./. Двама прокурори са били в отпуск по болест, 

от които единия за 10 месеца, а другия за 5 месеца, един прокурор е бил в 

отпуск за отглеждане на малко дете за 1 месец. Един прокурор е бил 

командирован за 3 месеца в Районна прокуратура Каварна.  

 През 2013г. незаети щатни бройки за прокурори са били от м.януари 

до м.март – 3 щатни бройки за прокурор и 1 щатна бройка за младши 

прокурор са били незаети; от м.април до м.май – 2 щатни бройки за 

прокурор и 1 щатна бройка за младши прокурор са били незаети, от м.юни 

до м.ноември незаети са били 2 щатни бройки за прокурор, от м. ноември 

до м.декември незаети са били +, щатна бройка за прокурор и 1 щатна 

бройка за младши прокурор. 

Щатната осигуреност на администрацията в РП- добрич и през 2013г.  

е от 5 души. 

 В районна прокуратура Добрич през отчетния период са работили 12 

служители както следва: адм. секретар; съдебен секретар – 2 броя, главен 

счетоводител, 1 брой старши специалист – счетоводител и касиер, 

компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – 2 броя, съдебни 

деловодители – 2 броя, призовкар, шофьор и чистач. 

 Всички длъжности са били заети през проверявания период. 

  В РП - Добрич се водят 36 книги /дневници, регистри, азбучници/.  От тях 

водени на основание:  Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата в Република България /ПОДАПРБ/ (отм.) 

– 5 броя: Входящ дневник; Входящ дневник за административни преписки; 

Изходящ дневник за административни преписки; Книга за веществени 

доказателства, получени в прокуратурата и предадени в съда; Архивна книга 

 - по указание на ВКП – 19 броя -  Книга за завеждане на досъдедебни 

производства, разследвани от разследващ полицай и азбучник; Книга за 

завеждане на следствени дела, разследвани от следовател и азбучник; Книга 

за лица с наложена МНО „Задържане под стража” и „Домашен арест”; Книга 

за завеждане на бързи и незабавни производства; Регистър за лица с две и 

повече неприключили ДП; Описна книга за внесените в съда обвинителни 

актове и азбучник; Описна книга на внесените в съда споразумения; Описна 
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книга на внесените в съда бързи и незабавни производства; Дневник за 

внесени в съда ДП по реда на чл. 378, от НПК; Книга за внесените в съда 

преписки по реда на чл. 157 от Закона за здравето;  Регистър за върнати от 

съда дела за доразследване; Книга за изпълнение на присъди и азбучник; 

Книга за изпълнение на присъди по делегация и азбучник; Регистър на 

обявени лица за издирване; Регистър на лица с предварителни задържания по 

присъди лишаване от свобода с приложен чл. 66 от НК; Дневник за завеждане 

на преписки с международен елемент; Регистър за кореспонденция с КОНПИ; 

Регистър за дейността на комисията „Професионална етика”; Регистър за 

дисциплинарни производства; 

     - по собствена преценка: 12 броя - Книга за обжалвани 

прокурорски актове; Книга за наложени административни наказания по ДП; 

Регистър за заявления за отпуски в Районна прокуратура; Регистър за Актове 

за встъпване и Актове за изменение на актове за встъпване, сключени трудови 

договори и допълнителни споразумения; Книга за регистриране на издадени 

болнични листи; Книга за периодичен инструктаж; Книга за начален 

инструктаж; Книга за регистриране на трудови злополуки; Ревизионна книга 

за вписване на констатациите и предписанията на контролните органи за 

спазване на трудовото законодателство по чл. 408 от КТ; Регистър за 

решенията за обявяване на обществени поръчки; Регистър на договорите; 

Регистър на стажанти в Районна прокуратура гр.Добрич 

От всички гореизброени дневници, регистри и книги 32 броя се водят 

на хартиен носител. Водените на електронен носител са 7 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 - Добрич имат на компютрите 

си инсталирани версии на правно-информационнити програми „Апис 6.0” 

„Сиела 4.0”, „Сиела инфо” и „Сиела Euro”, които са предоставени от ВКП 

с абонамент.  

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”. 

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- 

Добрич се разпределят чрез програмния продукт за случайно 
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разпределение на преписки и дела, предоставен от  ВСС – „Law Choice” 

чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването 

им, съгласно Заповед № 37/12.10.2017 г. на Веселин Вичев – 

административен ръководител на РП- Добрич. Преписките, които не са 

свързани пряко с прокурорска дейност по същество/административно –

организационни, финансово – стопански, информационно – аналитични и 

др. подобни/ не се разпределят с програмата „Law Choice”. Прокурорът от 

РП- Добрич който работи с програмата  за случайно разпределение на 

преписки и дела „Law Choice” е определен районният прокурор В. Вичев. 

При отсъствието му,  в заповедта е посочено с програмата да работят – 

Пламен Костадинов и Петко Тухчиев – зам. Районни прокурори в РП- 

Добрич. В същата заповед компютърният оператор, изпълняващ 

деловодни функции Ж. Н. е определена да осигурява техническа 

поддръжка на програмата – да инсталира, поддържа, архивира и обновява 

програмата „Law Choice”. 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, както и начален брой преписки, които да бъдат въведени 

в програмата, преди да започне използването й по групи за всеки прокурор. 

 Със заповед № 49/25.10.2006 г. на В. Вичев – административен 

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

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

данните за движението на преписките и делата. В рамките на началния 

етап на внедряване на системата е определен Пл. Костадинов – зам. 

Районен прокурор в РП- Добрич, който е и лице за контакт с ВКП по 

изпълнение на указанията за работа с УИС. Компютърният оператор, 

изпълняващ деловодни функции Ж. Г. Н. е определена за служител, който 

ще въвежда данните в УИС. С последваща заповед от 15.11.2006г. е 

определена и Ж. Н. да въвежда данни в УИС. Със заповед от 02.07.2008г. 

на административният ръководител на РП – Добрич е указано 

прокурорите от РП- Добрич да влизат ежедневно в потребителското си 

поле в УИС и да упражняват ефективен контрол върху пълното и 

правилно въвеждане на преписките и делата в УИС.  

 С разпореждане от 25.10.2011г. В.Вичев  - районен прокурор на РП- 

Добрич разпорежда създаването на комисия със задача осъществяване на 

периодичен контрол върху дейността на компютърните оператори с 

деловодни функции в РП- Добрич, свързана с въвеждането на данни в 

УИС, като комисията да прави поне два пъти седмично в произволно 
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избрани работни дни проверка на пълното  и достоверно отразяване на 

данни в УИС по поне три, избрани на случаен принцип преписки и 

досъдебни производства, вкл. и на влезлите в сила присъди. При 

констатиране на непълно или недостоверно отразяване на данни в УИС, е 

разпоредено Комисията да състави протокол, който да се докладва 

незабавно на административния ръководител. 

След издадена заповед на районния прокурор Веселин Вичев Заповед 

№ 37/12.10.2007 г., която е била изменена и актуализирана през  годините,  

новопостъпилите преписки и дела в РП - Добрич се разпределят чрез 

програмния продукт “Law Choice”. Последно със заповед 

№57/31.10.2013г., с която считано от 31.10.2013г. мл. прокурор Елена 

Стоилова не следва да участва  в разпределението на преписките и делата, 

поради това, че се намира в продължителен отпуск по болест, а 

впоследствие предстои да излезе в отпуск за раждане и за отглеждане на 

малко дете. 

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

изготвяни на електронни таблици, разработени от отдел „ИАМР” при ВКП 

и ВАП, които се изпращат в Окръжна прокуратура гр.Добрич за 

обобщаване. Таблиците се попълват ежемесечно, на тримесечие, 

шестмесечие, деветмесечие и годишно. 

 За дейността на РП - Добрич се изготвя шестмесечен отчет и 

годишен доклад относно дейността на прокуратурата по направления – 

следствен надзор, наказателно-съдебен надзор, изпълнение на наказанията, 

гражданско-съдебен надзор, специален надзор.  

През 2012г. и през 2013г. в РП - Добрич не са били налагани наказания и не 

са били правени предложения за поощрения.  

 Постъпилите в Районна прокуратура гр. Добрич веществени 

доказателства се съхраняват в едно от архивните  помещения. Със заповед 

№80/30.12.2013г. е определен съдебен служител – Д. Ат., съдебен секретар 

при РП- Добрич, която да приема, съхранява, предава  веществените 

доказателства постъпващи ведно с досъдебните производства и да води и 

съхранява книгата за веществените доказателства. 

   Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата:  

          - по указание на Главния прокурор – 36  броя за 2012г./23 броя за 

2013г./ 



 7 

          - по собствена преценка –  324 броя за 2012г. /тук са включени и 

заповедите относно определяне на дежурни прокурори, явяване по съдебни заседания, за 

отпуск и други подобни// 284 броя за 2013г./ 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2012г. 

За периода от 07.05.-15.06.2012 г. в Районна прокуратура е била извършена 

комплексна ревизия от петима прокурори от ОП Добрич – ревизиран 

период 01.01.2011 г. – 30.12.2011 г.  

Резултатите от ревизията са били отразени в доклад, съставен от Окръжния 

прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич. Резултатите от ревизията са 

били добри.  

          За периода от 12.06. – 20.06.2012 г. е била извършена тематична 

проверка на дейността на Районна прокуратура гр. Добрич по прилагане на 

„Инструкцията за провеждане на предварителни проверки”. Резултатите от 

ревизията са били отразени в доклад, съставен от шестима прокурори 

извършили проверката. Резултатите от ревизията са били много добри. 

          За периода от 03.12. – 04.12.2012 г. е била извършена тематична 

проверка на дейността на Районна прокуратура гр.Добрич по прилагане на 

„Инструкцията за провеждане на предварителни проверки”. Резултатите от 

ревизията са били отразени в доклад, съставен от трима прокурори от ОП 

Добрич, извършили проверката. Резултатите от ревизията са били много 

добри. 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2013г. 

 За периода от 09.04. – 10.05.2013 г. е била извършена тематична 

ревизия на дейността на Районна прокуратура гр.Добрич по архивирани 

през 2009 г. досъдебни производства и преписки. Резултатите от ревизията 

са били отразени в доклад, съставен от осем прокурори от ОП - Добрич, 

извършили проверката. Резултатите от ревизията са били добри. 

 За периода от 23.09. – 27.09.2013 г. е била извършен одит за даване на 

увереност в Районна прокуратура гр. Добрич с цел: „Да се оцени 

съществуващите контролни механизми, правила и процедури, осигурили ли 

са съответствие с нормативните актове, регулиращи финансовата и 

административната дейност”. На 26.09.2013 г. на административния 

ръководител на Районна прокуратура - Добрич е бил връчен одитен доклад. 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2012г. - Прокурорите от РП- Добрич 

са участвали    в обучения, организирани от   НИП-София по теми: 

„Мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори, съдии, служители 
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на ДАНС и НСлС”, „Престъпления свързани със здравеопазването”, 

„Трафик на хора” проведен в НИП София;  

     Съдебни служители са участвали в семинар на  тема „Организация 

и уеднаквяване на деловодната дейност в Добрички съдебен район. 

Практически съвети при попълване на статистически отчети” проведено в 

ПД „Изгрев” гр. Бяла и др. 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2013г. - прокурори от РП- Добрич са 

участвали    в обучения по:     „Задължителна начална квалификация на 

новоназначени прокурори – Наказателно право”, проведено в НИП София; 

участие в семинар „Криминалистика” проведено в НИП София; участие в 

семинар „Съдебни експертизи” проведено в НИП София; участие в семинар 

„Финансово разследване и трафик на хора” проведено в НИП София; 

Регионална среща на магистратите наставници по дейност 3 на ОПАК 

„Укрепване капацитета на началното обучение чрез консолидиране на 

мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на 

задължителното първоначално обучение”, проведена в гр.Велико Търново 

и др. 

            Съдебни служители са участвали в: семинар във връзка с 

предстоящи децентрализирани процедури по възлагане на обществени 

поръчки за доставки и услуги по реда на ЗОП – ПД „Изгрев” гр.Бяла; 

обучение за работа с новите функционалности на УИС, проведено в град 

Варна; – участие в семинар „Въведение в работата на администрацията на 

прокуратурата” проведено в НИП София и др. 

  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

2012г. и 2013г. 

През 2012г. в районна прокуратура  - гр. Добрич общият брой на 

преписките е бил 2647, като броят на новообразуваните преписки е бил 

2499 броя, а образувани от предходни периоди – 148 броя. От тях през 

2012г. са решени 2553 броя. С постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство /ДП/ - 260 броя. От тези откази 19 броя преписки 

са обжалвани, потвърдени са 11 броя, а 8 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 742 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 – 35 броя.  
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 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 - 179 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./ – 633 броя, а броят на преписки, върнати след 

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

89/10.03.2011г./ - 330 броя. 

 Няма преписки, по които прокурорът лично е извършил 

предварителна проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2010г./. 

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

преди 31.12.2011г.. 

През 2013г. в районна прокуратура  - гр. Добрич общият брой на 

преписките е бил 1898, като броят на новообразуваните преписки е бил 

1787 броя, а образувани от предходни периоди – 111 броя. От тях през 

2013г. са решени 1757 броя. С постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство /ДП/ - 619 броя. От тези откази 44 броя преписки 

са обжалвани, потвърдени са 36 броя, а 8 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 703 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 – 97 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 - 53 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./ – 716 броя, а броят на преписки, върнати след 

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

89/10.03.2011г./ - 669 броя. 

 Няма преписки, по които прокурорът лично е извършил 

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

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2012г. са общо 3227 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 1433 

броя, образувани в предходен период - 1661 броя, новообразувани бързи 

производства - 114 броя, новообразувани незабавни производства – 19 

броя.  

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2013г. са общо 2751 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 1444 

броя, образувани в предходен период - 1151 броя, новообразувани бързи 

производства - 130 броя, новообразувани незабавни производства – 26 

броя.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2012г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 

от НПК срокове - 2844 броя, от тях: новообразувани ДП през 2012г.- 1046 

броя, образувани в предходен период – 1731 броя, като общо образуваните 

ДП – 2777 броя, новообразувани бързи производства през 2012г. – 50 броя, 

новообразувани незабавни производства – 17 броя. Останали нерешени 

към края на 2012 г. са 53 ДП. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2013г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 

от НПК срокове - 2279 броя, от тях: новообразувани ДП през 2013г.- 1067 

броя, образувани в предходен период – 1141 броя, като образуваните ДП 

през 2013г. са 2208, новообразувани бързи производства – 49 броя, 

новообразувани незабавни производства – 22 броя. Останали нерешени 

към края на 2013 г. са 75 ДП. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 59 броя, по 

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

– 55 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия 

ред – 64 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 71 броя, по 

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

– 59 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия 

ред – 81 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 15 
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броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – 4 броя, а при които е 

постановено разследването да се извърши по общия ред – 2 броя. 

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

изпратени на разследващ орган – 87 броя ДП, а ДП по които прокурорът 

сам е извършил необходимите действия – няма. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 16 

броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – 10 броя, а при които е 

постановено разследването да се извърши по общия ред – 4 броя.  

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

изпратени на разследващ орган – 67 броя ДП, а ДП по които прокурорът 

сам е извършил необходимите действия –няма. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са общо 777 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  712 броя, спрени срещу 

известен извършител – 65 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2013 г. са общо 777 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  744 броя, спрени срещу 

известен извършител – 33 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са   387 

броя, като от възобновените – 322 броя са срещу неизвестен извършител, и 

65 броя – възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са   166 

броя, като от възобновените – 74 броя са срещу неизвестен извършител, и 

92 броя – възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са общо 

1428 броя, от тях – 251 броя са водени срещу известен извършител, а 1177 

броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 24 

броя и 14 броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване са 7 броя, като 2 броя са отменени. 

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

прекратените НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 928 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 655 

броя, от тях уважени са 640 броя, а неуважени – 15 броя. Направени 

искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на 

разследването до административния ръководител на съответната 

прокуратура – 503 броя, уважени са всички 503 броя. Направени искания 

от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 
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административния ръководител на по-горестоящата прокуратура – 138 

броя, уважени – 137 броя. 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда 

на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК – 3 броя - уважени. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са общо 

1009 броя, от тях – 155 броя са водени срещу известен извършител, а 854 

броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 20 

броя, от които 12 броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи 

прокуратури постановления за прекратяване – 11 броя, като отменените са 

5 броя. Служебно отменени постановления за прекратяване на ДП – няма. 

От общо прекратените НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 

641 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 639 

броя, от тях уважени – 629 броя, неуважени – 10 броя. Направени искания 

от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 502 броя, 

уважени са всичките 502 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура – 129 броя, уважени са 127 

броя,  неуважени – 2 броя. 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда 

на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК са 2 броя, които уважени. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2012г. РП - гр. Добрич е внесла в съда 217 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 80 броя, а 

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

внесени обвинителни актове – 4 броя, като с определение на съда – 1 брой, 

а с разпореждане – 3 броя. Няма протестирани. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

277 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 180 броя, от 

тях протестирани – няма. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 

7 броя,  от тях 5 броя – протестирани, уважени – 1 брой. 

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

НПК/ - 42 броя, от тях протестирани – няма.   Оправдателни присъди по 
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глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - няма. В хода на съдебното 

следствие са постигнати 48 броя споразумения.  

През 2012г. са внесени 318 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 312 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 6 броя. 

През 2012г. от РП - гр. Добрич са внесени 74 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. 

Решени от съда  - 95 броя, уважени предложения на прокуратурата са 88 

броя, оправдани – 3 броя, върнати от съда предложения – 3 броя, 1 брой – 

спряно от съда.  

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Добрич са 

участвали в 1569 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 

дела с участие на прокурор – 5 броя. 

През 2012г. са приведени  в изпълнение 401 присъди и определения 

за одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 

няма,   неприведени присъди в срок – няма. 

През 2013г. РП - гр. Добрич е внесла в съда 139 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 68 броя, а 72 

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

внесени обвинителни актове – 14 броя, като с определение на съда -4 броя, 

с разпореждане – 10 броя, като е подаден протест по 6/шест/ от тях от 

наблюдаващия прокурор, 3 от протестите са уважени. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

181 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 106 броя, от 

тях протестирани – няма. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 

3 броя, от които са протестирани 2 броя, резултат от протеста – неуважени. 

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

НПК/ - 27 броя, от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди 

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

са постигнати 45 броя споразумения.  

През 2013г. са внесени 261 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 255 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 6 броя. 

През 2013г. от РП - гр. Добрич са внесени 59 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 – 74  броя, в.т.ч. уважени предложения на прокуратурата - 68 броя. 
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Върнати от съда предложения – 3 броя, оправдателни решения – 3 броя, 

няма прекратени в предвидените в закона случаи. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Добрич са 

участвали в 938 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 

дела с участие на прокурор – 20 броя. 

 През 2013г. са приведени  в изпълнение 393 присъди, отлагания на 

изпълнение на наказанието – няма,   неприведени присъди в срок – няма. 

 

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 срещу неизвестен извършител, НП с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, НП приключили със споразумение, ДП 

приключили с обвинителен акт.  

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за 

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

 

Пр.пр.№ 2105/2012г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Гергана Стоянова./ Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. Върху сигнала от Регионална дирекция по горите - 

Варна от инж. Н.С.Н. до РП- Добрич е написано на ръка името на 

наблюдаващия прокурор и датата на образуване на преписката/. 

Преписката е била образувана в РП – Добрич на 25.10.2012г. по повод 

сигнал от инж. Н.С.Н. – директор на Регионална дирекция по горите – 

Варна, към което е приложен АУАН за констатирани нарушения по Закона 

за горите от лицето М.Ас.Н. от с. Плачи дол, а именно 2куб.м. дърва за 

огрев от вида цер, без редовно позволително за сеч. С постановление от 

25.10.2012г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 

като в обстоятелствената част е записано, че поради малкото количество на 

дървения материал, ниската стойност на същия на фона на работната 

заплата за страната, макар деянието формално да осъществява признаците 

на престъплението по чл. 235 от НК, деянието е малозначително, т.е. 

налице е хипотезата на чл. 9, ал.2 от НК и извършеното не съставлява 

престъпление. Като основание за постановяването на отказа е са посочени 

чл. 199, ал.1, вр. чл.213, ал.1, от НПК.  В диспозитива е записано, че 
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постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, както и копие 

да бъде изпратено на Регионална дирекция по горите/няма приложена 

обратна разписка/. 

Пр.пр.№ 1511/2012г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Елена Стоилова./ Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. Върху жалбата до РП- Добрич е написано на ръка 

името на наблюдаващия прокурор и датата на образуване на 

преписката/. Преписката е била образувана в РП – Добрич на 23.07.2012г. 

по повод жалба от Ж.К. по повод извършено престъпление по чл. 144, ал.3 

от НК от Д.Анг.Д.  Възложена е проверка от прокурор Елена Стоилова с 

подробни указания. Извършена проверка от органите на МВР – Добрич. 

Преписката е постъпила в РП- Добрич на 10.09.2012г. с мнение за 

образуване на ДП по чл. 144, ал.3 от НК. С постановление от 03.10.2012г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 

извършено престъпление от общ характер. Като основание за 

постановяването на отказа е са посочени чл. 199, ал.1 и чл. 213, ал.1,  вр. 

чл. 24, ал.1, т.1, пр. 2 от НПК.  В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, както и препис 

да бъде изпратено на жалбоподателката. 

Пр.пр.№ 1393/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Павел Любенов./ Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. Върху уведомлението до РП- Добрич е написано на 

ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на образуване на 

преписката/. Преписката е била образувана в РП – Добрич на 08.07.2013г. 

по повод получено писмо във ВКП от Посолството на Р. България във 

Варшава – Р. Полша за задържани български граждани – Р.Ф.И и Ц.Р.А.  – 

български граждани с постоянен адрес  в Добричка община относно 

престъпление – трафик на хора – чл. 159а от НК. Писмото е изпратено по 

компетентност в РП- Добрич. Възложена е проверка от прокурор П. 

Любенов с подробни указания. Извършена проверка от органите на МВР – 

Добрич. Преписката е постъпила в РП- Добрич на 10.10.2013г. С 

постановление от 01.11.2013г. е постановен отказ от образуване на 

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

преписката липсват данни за извършено престъпление от общ характер и в 

частност по чл. 159а от НК. В диспозитива е записано, че постановлението 

подлежи на обжалване пред ОП – Добрич.  
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Пр.пр.№ 1462/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Стамен Стаматов./ Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. Върху жалбата от Вл.П.М. до РП- Добрич е 

написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на 

образуване на преписката/. Преписката е била образувана в РП – Добрич 

на 17.07.2013г. по повод жалба от Вл.П.М. и жалба от З.Д.П. и двете срещу 

Т.Ян.Й. И двамата твърдят, че по повод делба на земеделска земя  - 46 дка 

ниви са били измамени от Т.Ян.Й. Възложена е проверка до ОД на МВР- 

Добрич от прокурор Ст. Стаматов с указания. Срока на проверката е бил 

удължаван. В хода на извършваната проверка е била изискана цялата 

налична документация, свързана с недвижимите имоти. Извършена 

проверка от органите на МВР – Добрич. Преписката е постъпила в РП- 

Добрич на 20.11.2013г. С постановление от 27.11.2013г. е постановен отказ 

от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 

общ характер Като основание за постановяването на отказа е са посочени 

чл.213, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.  В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, както и препис 

да бъде изпратено на лицето подало сигнала. 

Пр.пр.№ 1758/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Димитър Димитров./ Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. Върху уведомлението до РП- Добрич е написано на 

ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на образуване на 

преписката – 23.08.2013г./. Преписката е била образувана в РП – Добрич 

на 23.08.2013г. по повод получено жалба от Ив. Игн. М.  във ВКП и 

препратена по компетентност но РП- Добрич. Възложена е проверка от 

прокурор Д. Димитров с указания. Извършена проверка от органите на 

МВР – Добрич. Преписката е постъпила в РП- Добрич на 22.10.2013г. с 

мнение за прекратяване. С постановление от 22.11.2013г. е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 

част е записано, че по преписката липсват данни за извършено 

престъпление от общ характер. Като основание за постановяването на 

отказа е са посочени чл.213, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.  В диспозитива е 

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

както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя./не е приложена 

обратна разписка/ 

Пр.пр.№ 2059/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Галя Митева./ Не е приложен е протокол за избор на 
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наблюдаващ прокурор. Върху жалбата до РП- Добрич е написано на ръка 

името на наблюдаващия прокурор и датата на образуване на преписката 

– 02.10.2013г./. Преписката е била образувана в РП – Добрич на 

02.10.2013г. по повод получено жалба от Д.Н.Й.  Възложена е проверка на 

Н-ка на I-во РУП – Добрич от прокурор Г.Митева с указания. Извършена 

проверка от органите на МВР – Добрич. Преписката е постъпила в РП- 

Добрич на 31.10.2013г. С постановление от 06.11.2013г. е постановен отказ 

от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 

общ характер. Като основание за постановяването на отказа е са посочени 

чл. 199 и чл.213, ал.1 от НПК.  В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, както и препис 

от постановлението да бъде изпратено на жалбоподателката./не е 

приложена обратна разписка/. 

Пр.пр.№ 782/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Павел Любенов. /Не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, на жалбата има резолюция от 16.04.2013г./ 

Преписката била образувана в РП – Добрич по жалба на К.Р.Р., подадена 

на 16.04.2013г. С писмо от 24.04.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 

Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в ТЗ „БОП” – 

Добрич за извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, 

като в писмото са дадени конкретни и ясни указания. С писмото е даден 

срок за извършване на проверката два месеца. Своевременно е поискан 

допълнителен срок за преписката. Преписката е постъпила в РП-Добрич на 

23.10.2013г. С постановление от 22.11.2013г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че в материалите по преписката не се съдържат достатъчно 

данни за извършено престъпление от общ характер и в частност по чл.159а 

– чл.159г от НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 

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

жалбоподателя. /не е приложена  обратна разписка/ 

Пр.пр.№ 820/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Веселин Вичев. /Не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, на жалбата има резолюция от 19.04.2013г./ 

Преписката е постъпила в РП – Добрич на 19.04.2013г. от ВКП по 

компетентност, ведно с жалба от адв. А.М. С писмо от 18.05.2013г. на 

основание чл.9, ал.1 от Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е 

изпратена Директора на ОД на МВР - Добрич за извършване на 
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предварителна проверка по постъпилата жалба, като в писмото са дадени 

конкретни и ясни указания. С писмото е даден срок за извършване на 

проверката 30 дни. Срокът по преписката е удължаван 4 пъти до 

18.10.2013г. Преписката е постъпила в РП-Добрич на 16.10.2013г. С 

постановление от 11.11.2013г. е постановен отказ от образуване на 

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

проверката по преписката не се събрани достатъчно данни за извършено 

престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 

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

да бъде изпратено на жалбоподателя. /не е приложена обратна разписка/ 

Пр.пр.№ 1186/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Димитър Димитров. /Не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, на жалбата има резолюция от 11.06.2013г./ 

Преписката е постъпила в РП – Добрич на 11.06.2013г. по жалба от В.Ж.К. 

С писмо от 12.06.2013г. на основание чл.9, ал.1 от Инструкция № И-

89/10.03.2011г. преписката е изпратена Директора на ОД на МВР - Добрич 

за извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, като в 

писмото са дадени указания. С писмото е даден срок за извършване на 

проверката 30 дни. Срокът по преписката е удължаван 2 пъти до 

12.10.2013г. Преписката е постъпила в РП-Добрич на 24.10.2013г. С 

постановление от 25.11.2013г. е постановен отказ от образуване на 

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

хода на проверката е установено, че жалбодателката е упълномощила П.Я., 

за което е получила 200 лв. Записано е също, че П.Я. не бил открит на 

адреса си в гр.Добрич, както и че „в хода на проверката не са установени 

достатъчно данни за извършено престъпление от  общ характер на 

територията на Р.България”. В диспозитива е записано, че 

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

да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

На постановлението за отказ за образуване на досъдебно производство има 

червен печат на ОП – Добрич „ОП – Добрич 21.12.2013г. ПРОВЕРЕНО”, 

заедно с подпис, без име или инициали на положилия подписа.  

Пр.пр.№ 2171/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Стамен Стаматов. /Не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, на жалбата има резолюция от 21.10.2013г./ 

Преписката е постъпила в РП – Добрич на 21.10.2013г. по жалба от П.И.Д. 

С писмо от 22.10.2013г. на основание чл.9, ал.1 от Инструкция № И-

89/10.03.2011г. преписката е изпратена на 01 РУП – МВР - Добрич за 
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извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, като в 

писмото са дадени указания. Преписката е постъпила в РП-Добрич на 

19.11.2013г. С постановление от 20.11.2013г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че няма данни за извършено престъпление от общ характер. В 

диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма 

обратна разписка/. Не е записано, че постановлението подлежи на 

обжалване, както и пред кой орган.. На постановлението за отказ за 

образуване на досъдебно производство има червен печат на ОП – Добрич 

„ОП – Добрич 21.12.2013г. ПРОВЕРЕНО”, заедно с подпис, без име или 

инициали на положилия подписа.   

Пр.пр.№ 2213/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Красимира Минчева – младши прокурор. /Не е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на жалбата има резолюция 

от 25.10.2013г./ Преписката е постъпила в РП – Добрич на 25.10.2013г. по 

жалба от П.П.Д. С писмо от 25.10.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 

Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена на 01 РУП – МВР 

- Добрич за извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, 

като в писмото са дадени конкретни указания. Преписката е постъпила в 

РП-Добрич на 18.11.2013г. С постановление от 28.11.2013г. е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 

част е записано, че няма данни за извършено престъпление от общ 

характер. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 

жалбоподателя, както и че същото подлежи на обжалване пред ОП - 

Добрич. /няма приложена обратна разписка/. На постановлението за отказ 

за образуване на досъдебно производство има червен печат на ОП – 

Добрич „ОП – Добрич 21.12.2013г. ПРОВЕРЕНО”, заедно с подпис, без 

име или инициали на положилия подписа. /  

 Пр.пр.№ 2030/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Галя Митева. Преписката е постъпила в РП – Добрич на 

30.09.2013г. по жалба на наследниците на С.К.И. С писмо от 30.09.2013г. 

на основание чл.9, ал.1 от Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е 

изпратена на 02 РУП – МВР - Добрич за извършване на предварителна 

проверка по постъпилата жалба, като в писмото са дадени конкретни 

указания. С постановление от 21.10.2013г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че не са събрани достатъчно данни за извършено престъпление 

от общ характер. С постановление на прокурор Р.Бухчев при ОП – Добрич 
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от 31.10.2013г. е отменено постановлението за отказ от образуване на ДП, 

като в обстоятелствената част на постановлението е записано, че дори 

направения извод за липса на данни за образуване на наказателно 

производство да е основателен, то този извод трябва да е направен при 

изцяло изяснена фактическа обстановка, а не да почива на предположения 

и неизяснени изцяло факти и обстоятелства. С писмо от  05.11.2013г. 

прокурор Митева е изпратила преписката на 02 РУП – Добрич, като е 

разпоредила да се изпълнят указанията дадени в постановлението на ОП – 

Добрич. Преписката е постъпила в РП-Добрич на 22.11.2013г. С 

постановление от 14.12.2103г. е постановен отказ от образуване на ДП, 

като в  диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя, 

както и че същото подлежи на обжалване пред ОП – Добрич. няма 

обратна разписка/. На постановлението за отказ за образуване на 

досъдебно производство има червен печат на ОП – Добрич „ОП – Добрич 

21.12.2013г. ПРОВЕРЕНО”, заедно с подпис, без име или инициали на 

положилия подписа. /  

Проверени още: 

 Пр.пр.№ 2082/2012г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Гергана Стоянова,  

Пр.пр.№ 2361/2012г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Галя Митева, 

 Пр.пр.№ 2090/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Галя Митева,  

Пр.пр.№ 2032/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор Веселин Вичев, 

 Пр.пр.№ 1449/2013г. по описа на РП – Добрич, с наблюдаващ 

прокурор В. Вичев 

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за  

спиране на досъдебно производство срещу неизвестен извършител за 

2012г. и 2013г. 

Пр. пр.№ 222/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 1658/2011г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Гергана Стоянова. /Не е 

приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото 

от полицията е посочено името на прокурор Стоянова и дата 

31.01.2012г./ С постановление от 07.02.2012 г.  на прокурор Стоянова е 

било образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал. 1 от НК, извършено в гр. Добрич, като в 
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постановлението са дадени конкретни и ясни указания.  С писмо от 

09.04.2012 г. разследващият полицай е изпратил материалите по 

досъдебното производство в РП Добрич с мнение за спиране на основание 

чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 09.04.2012 г. досъдебното 

производство е било спряно на основание чл. 199, ал. 1, чл. 244, ал. 1, т. 2  

и чл. 245, ал. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано 

копие, ведно с делото, да се изпрати на Началника на 01 РУП - Добрич за 

продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, че 

постановлението следва да се съобщи на пострадалия и че може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Добрич. 

/Приложена е справка от ЦИССС и обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 199/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 1723/2011г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Наталия Станчева. /Не 

е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото 

от полицията е посочено името на прокурор Станчева и дата./ С 

постановление от 30.01.2012 г.  на прокурор Станчева е било образувано 

досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.194, ал. 1 от НК, извършено в гр. Добрич, като в постановлението са 

дадени конкретни и ясни указания. С писмо от 02.04.2012 г. разследващият 

полицай е изпратил материалите по досъдебното производство в РП -  

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

постановление от 02.04.2012 г. досъдебното производство е било спряно на 

основание чл. 199, ал. 1 и чл. 244, ал. 1, т. 2  от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 

Началника на 01 РУП - Добрич за продължаване на издирването на 

извършителя. Посочено е, че постановлението следва да се съобщи на 

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

пред РС – Добрич. /Приложена е справка от ЦИССС и обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 237/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 104/2012 г. по 

описа на 01 РУП Добрич с наблюдаващ прокурор Виолета Великова. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е посочено името на прокурор Великова./ С постановление от 

03.02.2012 г.  на прокурор Великова е било образувано досъдебно 

производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал. 

1, т. 4, вр. чл.194, ал. 1 от НК, извършено в гр. Добрич, като в 

постановлението са дадени конкретни и ясни указания. С писмо от 

06.04.2012 г. разследващият полицай е изпратил материалите по 

досъдебното производство в РП - Добрич с мнение за спиране на 
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основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 06.04.2012 г. 

досъдебното производство е било спряно на основание чл. 199, ал. 1, вр. 

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

копие, ведно с делото, да се изпрати на Началника на 01 РУП - Добрич за 

продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, че 

постановлението следва да се съобщи на пострадалия и че може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Добрич. 

/Приложена е справка от ЦИССС и обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 347/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 147/2012 г. по 

описа на 01 РУП Добрич с наблюдаващ прокурор Елена Стоилова. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е посочено името на прокурор Стоилова и дата 23.02.2012 г./ 

С писмо РП - Добрич е уведомена, че на основание чл. 212, ал. 2 от НПК  е 

било започнато досъдебно производство срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал. 1, т. 3, вр. чл.194, ал. 1 от НК, извършено в гр. 

Добрич /В бланката на РУП –Добрич е посочено точното основание за 

образуване на ДП/. С писмо от 24.04.2012 г. разследващият полицай е 

изпратил материалите по досъдебното производство в РП - Добрич с 

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

постановление от 26.04.2012 г. досъдебното производство е било спряно на 

основание чл. 199, ал. 1, вр. чл. 244, ал. 1, т. 2  от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 

Началника на 01 РУП - Добрич за продължаване на издирването на 

извършителя. Посочено е, че постановлението следва да се съобщи на 

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

пред РС – Добрич. /Приложена е справка от ЦИССС и обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 234/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 55/2012 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е посочено името на прокурор Стоилова и дата 23.02.2012 г./ 

С постановление от 14.02.2012 г. на прокурор Стаматов е било образувано 

досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл. 194, ал. 1 от НК, извършено в гр. Добрич, като са дадени конкретни и 

ясни указания. С писмо от 30.03.2012 г. разследващият полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП - Добрич с мнение за 

спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 

02.04.2012 г. досъдебното производство е било спряно на основание чл. 

199, ал. 1, вр. чл. 244, ал. 1, т. 2 и чл. 245, ал. 1 от НПК. В диспозитива на 
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постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 

Началника на 01 РУП - Добрич за продължаване на издирването на 

извършителя. Посочено е, че постановлението следва да се съобщи на 

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

пред РС – Добрич. /Приложена е справка от ЦИССС и обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 1637/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 782/2013 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Веселин Вичев. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е посочено името на прокурор Вичев и дата 08.08.2013 г./ С 

постановление от 09.08.2013 г.  на прокурор Вичев е било образувано 

досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.194, ал. 1 от НК, извършено в гр. Добрич, като в постановлението не са 

дадени конкретни и ясни указания.  С писмо от 17.09.2013 г. 

разследващият полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в РП - Добрич с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 

1, т. 2 от НПК. С постановление от 18.09.2013 г. досъдебното производство 

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

постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 

Началника на ОД на МВР - Добрич за продължаване на издирването на 

извършителя. Посочено е, че постановлението следва да се съобщи на 

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

пред РС – Добрич. /Приложена е справка от ЦИССС и обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 1619/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 906/2013 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху 

уведомлението от полицията е посочено името на прокурор Любенов и 

дата 06.08.2013 г./. С писмо от 05.08.2013 г. РП - Добрич е уведомена, че 

на 03.08.2013 г. е образувано ДП срещу НИ на основание чл. 212, ал. 2 с 

оглед на местопроизшествие и разпит на пострадал свидетел за 

престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  С писмо от 

27.09.2013 г. разследващият полицай е изпратил материалите по 

досъдебното производство в РП - Добрич с мнение за спиране на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 27.09.2013 г. 

досъдебното производство е било спряно на основание чл. 199, 244, ал. 1, 

т. 2 и чл. 245, ал. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано 

копие, ведно с делото, да се изпрати на Началника на ОД на МВР - Добрич 

за продължаване на издирването на извършителя. Не е посочено, че 

постановлението следва да се съобщи на пострадалия и че може да се 
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обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Добрич. 

/Приложена е справка от ЦИССС не е приложена обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 1242/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 735/2013 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е посочено името на прокурор Любенов и дата 20.06.2013 г./ С 

постановление от 17.06.2013 г. прокурор Любенов е отделил материали по 

образувано досъдебно производство за престъпление, извършено от 

неизвестен извършител на 18.04.2013 по чл. 194, ал. 1 от НК.   С писмо от 

05.08.2013 г. разследващият полицай е изпратил материалите по 

досъдебното производство в РП - Добрич с мнение за спиране на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 05.09.2013 г. 

досъдебното производство е било спряно на основание чл. 199, 244, ал. 1, 

т. 2 и чл. 245, ал. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано 

копие, ведно с делото, да се изпрати на Началника на ОД на МВР - Добрич 

за продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, че 

постановлението следва да се съобщи на пострадалия и че може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Добрич. 

/Приложена е справка от ЦИССС, не е приложена обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 1558/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 246/2013 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Галя Митева. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е посочено името на прокурор Митева и дата 30.07.2013 г./ С 

писмо от 30.07.2013 г. РП - Добрич е уведомена, че на 28.07.2013 г. е 

образувано ДП срещу НИ на основание чл. 212, ал. 2 с оглед на 

местопроизшествие за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 

от НК.С писмо от 25.09.2013 г. разследващият полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП - Добрич с мнение за 

спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 

26.09.2013 г. досъдебното производство е било спряно на основание чл. 

199, вр. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 

записано копие, ведно с делото, да се изпрати на водещия разследването в 

РУП - Добрич за продължаване на издирването на извършителя. Посочено 

е, че постановлението следва да се съобщи на пострадалия и че може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Добрич. 

/Приложена е справка от ЦИССС, приложена е  обратна разписка/ 

Пр. пр.№ 1413/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 230/2013 г. по 

описа на 02 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев. /Не е 
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приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е посочено името на прокурор Тухчиев и дата 10.07.2013 г./ С 

писмо от 10.07.2013 г. РП - Добрич е уведомена, че на 08.07.2013 г. е 

образувано ДП срещу НИ на основание чл. 212, ал. 2 с оглед на 

местопроизшествие и разпит на свидетел за престъпление по чл. 195, ал. 1, 

т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК.С писмо от 02.09.2013 г. разследващият 

полицай е изпратил материалите по досъдебното производство в РП - 

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

постановление от 16.09.2013 г. досъдебното производство е било спряно на 

основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 

водещия разследването в РУП - Добрич за продължаване на издирването 

на извършителя. Посочено е, че постановлението следва да се съобщи на 

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

пред РС – Добрич. /Приложена е справка от ЦИССС, приложена е  

обратна разписка/. 

Проверени още:  

Пр. пр.№ 181/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 1694/2011 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов;  

Пр. пр.№ 262/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 118/2012 г. по 

описа на 01 РУП -  Добрич с наблюдаващ прокурор Гергана Стоянова;  

Пр. пр.№ 283/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 138/2012 г. по 

описа на 01 РУП -  Добрич с наблюдаващ прокурор Наталия Станчева;  

Пр. пр.№ 1329/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 786/2013 г. по 

описа на РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Веселин Вичев;  

Пр. пр.№ 1355/2013 г. по описа на РП -  Добрич, ДП № 603/2013 г. по 

описа на РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Веселин Вичев; 

Пр. пр.№ 1325/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 218/2013 г. по 

описа на РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев; 

Пр. пр.№ 1303/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 605/2013 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е посочено името на прокурор Любенов и дата. Приложена е 

справка от ЦИССС,  приложена  е обратна разписка/;. 

Пр. пр.№ 2167/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 1274/2012 г. 

по описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. /Не 

е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото 
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от полицията е посочено името на прокурор Любенов и дата. Приложена 

е справка от ЦИССС,  приложена  е обратна разписка/; 

Пр. пр.№ 1038/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 462/2013 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е посочено името на прокурор Димитров и дата. Приложена е 

справка от ЦИССС,  приложена  е обратна разписка/; 

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за  

спиране на досъдебно производство срещу  известен извършител за 

2012г. и 2013г. 

Пр. пр. № 468/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 20/2012 г. по 

описа на сектор ПИП в ОД на МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор 

Димитър Димитров /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор, върху писмото от полицията е посочено името на прокурор 

Димитров и дата 08.03.2012 г./ Досъдебното производство е било 

образувано с постановление от 05.04.2012 г. срещу Н.Ф.Ж. за 

престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени 

конкретни и ясни указания. В хода на разследването са извършени са 

множество искания за справки, разпитани са свидетели, назначена е 

почеркова експертиза, искано е и е получено удължаване на срока за 

разследване. На 05.06.2012 г. е изготвено заключително мнение за спиране 

на досъдебното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 

2 от НПК, а материалите по делото са постъпили в РП - Добрич на 

06.06.2012 г. С постановление  от 06.07.2012 г. наказателното производство 

е било спряно на основание чл. 199, вр. чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 от 

НПК поради неиздирване на извършителя, който е обявен за ОДИ с 

телеграма. Не е записано, че спряното ДП следва да се съхранява в РП - 

Добрич до издирването на посоченото лице, не е посочено препис да се 

изпрати на разследващия полицай за продължаване издирването, посочено 

е, препис да се изпрати на извършителя, както и че  постановлението 

подлежи на обжалване пред РС - Добрич в седмодневен срок.. Приложени 

са справки от УИС, ЦИССС и свидетелство за съдимост. Не е приложена 

обратна разписка. 

Пр. пр. № 1003/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 517/2012 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Галя Митева. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията за започнало производство по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК е 
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посочено името на Митева и дата 17.05.2012 г./ Досъдебното 

производство е било започнато срещу неизвестен извършител за 

извършено на 16.05.2012 г. престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. В хода на 

разследването са разпитани свидетели, включително пред съдия, назначена 

е оценъчна експертиза, искано е и е получено удължаване на срока за 

разследване, на два пъти с по два месеца. На 18.05.2012 г. с постановление 

за привличане на обвиняем /Приложено е постановление за привличане на 

обвиняем, но не е докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, без подпис 

на наблюдаващия прокурор и без печат/.лицето В.Г.Е. е привлечено в 

качеството на обвиняем за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, 

ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. На 07.11.2012 г. материалите са постъпили в 

РП - Добрич с мнение за спиране на основание чл. 25, т. 2 от НПК. С 

постановление от същата дата на прокурор Митева наказателното 

производство е било спряно на основание чл. 199, вр. чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. 

чл. 25, т. 2 от НПК поради неиздирване на обвиняемия, който е обявен за 

ОДИ с телеграма. Не е записано, че спряното ДП следва да се съхранява в 

РП - Добрич до издирването на лицето, посочено е препис да се изпрати на 

разследващия полицай за продължаване издирването, посочено е, препис 

да се изпрати на пострадалия, както и че  постановлението подлежи на 

обжалване пред РС - Добрич в седмодневен срок.. /Приложени са справки 

от УИС, ЦИССС и свидетелство за съдимост. Приложена е обратна 

разписка, която не е трайно прикрепена към наблюдателната преписка, 

същата не е подшита./ Изискана е справка за резултати от издирването 

през м. декември 2012 г. 

Пр. пр. № 2092/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 137/2012 г. по 

описа на сектор ПИП в ОД МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор Гергана 

Стоянова./Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 

върху писмото от полицията е записано името на прокурор Стоянова и 

дата 25.10.2012 г./ Досъдебното производство е било образувано с 

постановление от 25.10.2012 г. срещу Н.А.И. за извършено на 31.08.2012 г. 

престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК, като са дадени конкретни и ясни 

указания. В хода на разследването са изискани справки. На 13.12.2012 г. 

материалите са постъпили в РП - Добрич с мнение за спиране на основание 

чл. 244, ал. 1 т.3 от НПК. С постановление от 18.12.2012 г. на прокурор 

Стоянова наказателното производство е било спряно на основание чл. 199, 

чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК поради неиздирване на 

извършителя, който е обявен за ОДИ с телеграма. Не е записано, че 

спряното ДП следва да се съхранява в РП - Добрич до издирването на 
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лицето, посочено е препис да се изпрати на разследващия полицай за 

продължаване издирването. /Не е посочено, че  постановлението подлежи 

на обжалване пред РС - Добрич в седмодневен срок. Приложени са 

справки от УИС, ЦИССС и свидетелство за съдимост. Не е приложена 

обратна разписка./ 

Пр. пр. № 634/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 394/2012 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов./Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е записано името на прокурор Станчева и Стаматов и дата 

19.05.2012 г./ Досъдебното производство е било образувано от прокурор 

Станчева с постановление от 21.04.2012 г. срещу Г.С.Х. за извършено 

престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, като са дадени конкретни и ясни 

указания. Искано и е получено удължаване на срока за разследване с два 

месеца. На 10.09.2012 г. материалите са постъпили в РП - Добрич с мнение 

за спиране на основание чл. 244, ал. 1 т.3 от НПК. С постановление от 

11.09.2012 г. на прокурор Стаматов наказателното производство е било 

спряно на основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК поради 

неиздирване на пострадалия. /Не е записано, че спряното ДП следва да се 

съхранява в РП- Добрич до издирването на лицето, посочено е препис да 

се изпрати на разследващия полицай за продължаване издирването. Не е 

посочено, че  постановлението подлежи на обжалване пред РС - Добрич в 

седмодневен срок, няма данни производството да е възобновено след 

изтичане на срока по чл. 244, ал. 8 от НПК. Приложени са справки от 

УИС, ЦИССС и свидетелство за съдимост. Не е приложена обратна 

разписка/. 

Пр. пр. № 2667/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 337/ г. по 

описа на НСлС - София с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев./Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 

производство е било образувано от прокурор Костадинов от РП - Добрич с 

постановление от 22.2.2005 г. срещу Н.М.Я. за извършено престъпление по 

чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НКВ гр. Добрич за причинена и 

настъпила имотна вреда в Кралство Саудитска Арабия. След многократни  

спирания и възобновявания, за последен път делото е било възобновено на 

17.06.2013 г. След получена справка от разследващия следовател на 

30.08.2013 г., от която е видно че не са изпълнени указанията за разпит на 

пострадалия, който е извън страната, а също и извършителя, който също е 

извън пределите на страната и поради неизпълнена  поръчка от 2006 г. с 

постановление от 18.09.2013 г. на прокурор Тухчиев производството е 
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било спряно на основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. /Записано е, 

че спряното ДП следва да се съхранява в РП - Добрич до издирването на 

лицето, посочено е препис да се изпрати на разследващия следовател за 

сведение, както и на пострадалия. Посочено е, че  постановлението 

подлежи на обжалване пред РС - Добрич в седмодневен срок. Приложени 

са справки от УИС, ЦИССС и свидетелство за съдимост, както и  

обратни разписки/. 

Пр. пр. № 911/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 197/2013 г. по 

описа на 02 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Галя Митева./Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е записано името на прокурор Митева и дата 04.06.2013 г./ 

Досъдебното производство е било образувано от прокурор Митева с 

постановление от 04.06.2013 г. срещу К.В.Ж. за извършено престъпление 

по чл. 343в, ал. 2 от НК, в което не са дадени указания. Искано и е 

получено удължаване на срока за разследване няколкократно. На 

06.12.2013 г. материалите са постъпили в РП - Добрич с мнение за спиране 

на основание чл. 244, ал. 1 т.1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК. С постановление от 

06.12.2013 г. на прокурор Митева наказателното производство е било 

спряно на основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК поради 

неиздирване на извършителя. Не е записано, че спряното ДП следва да се 

съхранява в РП - Добрич до издирването на лицето, посочено е препис да 

се изпрати на разследващия полицай за продължаване издирването. 

Посочено е, че  постановлението подлежи на обжалване пред РС - Добрич 

в седмодневен срок, няма данни производството да е възобновено след 

изтичане на срока по чл. 244, ал. 8 от НПК. /Приложени са справки от 

УИС, ЦИССС и свидетелство за съдимост. Не е приложена обратна 

разписка./ 

Проверени още: 

 Пр. пр.№ 534/2011 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 470/2011 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов;  

Пр. пр.№ 1726/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 987/2013 г. по 

описа на 01 РУП Добрич с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов.  

 

На случаен  принцип бяха проверени следните прекратени досъдебни 

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

 

Пр. пр. № 603/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 69/2012 г. по 

описа на 02 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Гергана Стоянова.  Не е  
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приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото 

от полицията е записано името на прокурор Стоянова и дата 28.03.2012 

г./. Производството е било образувано срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 235, ал. 1 от НК с постановление от 27.04.2012 г. с 

оглед на местопроизшествие. В постановлението са дадени конкретни и 

ясни указания. Искано е и е разрешено удължаване на срока за 

разследване. С писмо от 21.08.2012 г. разследващият полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП – Добрич с предложение 

за удължаване срока за разследване, изготвено е искане, което е уважено. С 

мотивирано постановление от 22.10.2012 г. досъдебното производство е 

било прекратено на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 

1 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че ниската стойност на 

вредата определя обществената опасност на деянието като явно 

незначителна. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 

изпрати на пострадалия. Посочено е, че постановлението може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Добрич, както и 

след влизането му в сила да се изпрати на ДГС Добрич за налагане на 

административно наказание. /има приложена обратна разписка/  

Пр. пр. № 1996/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 368/2012 г. по 

описа на 02 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Елена Стоилова.  Не е  

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е записано името на прокурор Стоилова и дата 09.10.2012 г./ 

Производството е било започнато срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 343,ал. 1, б.”а” от НК на основание чл. 212, ал. 2 от 

НПК с оглед на местопроизшествие / В бланката на 02 РУП -Добрич за 

образуване на ДП са записани основания за образуване на бързо 

производство по чл.356 ал.3 НПК и незабавно производство чл.362 ал.3 

НПК, като не е посочен изрично текста от НПК, по който е образувано 

производството./ На 12.10.2012 г. разследващият полицай е изпратил 

делото в РП - Добрич с мнение за прекратяване. С мотивирано 

постановление от 15.10.2012 г. досъдебното производство е било 

прекратено на основание чл. 199 и чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 

от НПК. В обстоятелствената част е записано, че ниската стойност на 

вредата определя обществената опасност на деянието като явно 

незначителна. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 

изпрати на пострадалия. Посочено е, че постановлението може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Добрич, както и 
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след влизането му в сила да се изпрати на 02 РУП - Добрич за налагане на 

административно наказание. /има приложена обратна разписка/  

Пр. пр. № 1531/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 286/2012 г. по 

описа на 02 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Веселин Вичев.  /Не е  

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

полицията е записано името на прокурор Вичев и дата 25.07.2012 г./. 

Производството е било започнато срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с 

оглед на местопроизшествие / В бланката на 02 РУП -Добрич за 

образуване на ДП са записани основания за образуване на бързо 

производство по чл.356 ал.3 НПК и незабавно производство чл.362 ал.3 

НПК, като не е посочен изрично текста от НПК, по който е образувано 

производството ./ На 24.09.2012 г. разследващият полицай е изпратил 

делото в РП - Добрич с мнение за прекратяване. С мотивирано 

постановление от 18.10.2012 г. досъдебното производство е било 

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

обстоятелствената част е записано, че обществената опасност на деянието 

е явно незначителна. В диспозитива на постановлението е записано копие 

да се изпрати на представител пострадалия. Посочено е, че 

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

пред РС – Добрич. /има приложена обратна разписка/  

Пр. пр. № 1205/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 211/2012 г. по 

описа на 02 РУП Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев.  /Не е  

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото 

уведомление от полицията е записано името на прокурор Тухчиев и дата 

12.06.2012 г./. Производството е било започнато срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”а”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, 

извършено на 09.06.2012 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие /В бланката на 02 РУП -Добрич за образуване на ДП 

са записани основания за образуване на бързо производство по чл.356 ал.3 

НПК и незабавно производство чл.362 ал.3 НПК, като не е посочен 

изрично текста от НПК, по който е образувано производството/. По 

време на разследването е установен извършителя, разпитан е свидетел, 

извършена е автотехническа експертиза, искано е и е разрешено 

удължаване срока на разследване. На 09.10.2012 г. разследващият полицай 

е изпратил делото в РП - Добрич с мнение за прекратяване. С мотивирано 

постановление от 10.10.2012 г. досъдебното производство е било 

прекратено на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от 
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НПК и с оглед чл. 36, ал. 2 от ЗАНН. В обстоятелствената част е записано, 

че причинените повреди не са значителни материални вреди предвид 

съдебната практика, като е посочено, че са установени нарушения по 

ЗДвП. В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати 

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

дневен срок от получаването му пред РС – Добрич, както и след влизане на 

постановлението в сила да бъде изпратено на Началника на КАТ за 

налагане на административно наказание, след което преписката да се върне 

в РП - Добрич. /има   приложена обратна разписка, както и данни за 

наложено административно наказание./  

Пр. пр. № 1194/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 90/2012 г. по 

описа на СИП в ОД МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор Галя Митева.  

Не е  приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху 

писмото от полицията е записано името на прокурор Митева/. 

Производството е било образувано срещу Т.М.В. за престъпление по чл. 

206, ал. 2, предл. 2, вр. ал. 1 от НК, извършено на 23.03.2011 г. /не са 

дадени указания по разследването/. Искано е и е разрешено удължаване 

срока на разследване. На 01.10.2012 г. разследващият полицай е изпратил 

делото в РП - Добрич с мотивирано заключително мнение за прекратяване. 

С мотивирано постановление от 23.10.2012 г. досъдебното производство е 

било прекратено на основание чл. 199 и чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК. В 

обстоятелствената част е записано, че не е възможно да се да се установят 

по безспорен начин умисъла на извършителя. В диспозитива на 

постановлението е записано копие да се изпрати на пострадалия. Посочено 

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

му пред РС – Добрич. /има приложена обратна разписка/. 

Пр. пр. № 1401/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 788/2013 г. по 

описа на СИП в ОД МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор Димитър 

Димитров.  /Не е  приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 

върху писмото уведомление от полицията е записано името на прокурор 

Димитров и дата 10.07.2013 г/. Производството е било започнато срещу 

неизвестен извършител. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”б”  от НК, 

извършено на 04.07.2013 г. по реда на чл. 212 от НПК /посочено е точното 

основание/. По време на разследването е установен извършителя. На 

23.09.2013 г. разследващият полицай е изпратил делото в РП - Добрич с 

мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от 23.10.2013 г. 

досъдебното производство е било прекратено на основание чл. 199,  чл. 

243, ал. 1, т. 1 , вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част е 
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записано, че не е възможно да се да се установят по безспорен начин имало 

ли е повреди, които биха могли да бъдат причина за неговото настъпване. 

В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

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

дневен срок от получаването му пред РС – Добрич, записано е 

постановлението, ведно с досъдебното производство да се изпрати на 

Началника на 01 РУП - Добрич за налагане на административни наказания 

съобразно извършените нарушения по ЗДвП. /има приложени обратни 

разписки/. 

Пр. пр. № 1716/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 975/2013 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов. / Не 

е  приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото 

от полицията е записано името на прокурор Стаматов/. Производството 

е било образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 

234в, ал. 1 от НК с постановление от 19.08.2013 г. В постановлението са 

дадени  конкретни и ясни указания. На 15.10.2013 г. разследващият 

полицай е изпратил делото в РП - Добрич с мотивирано заключително 

мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от 16.10.2013 г. 

досъдебното производство е било прекратено на основание чл. 199 и чл. 

243, ал. 1, т. 2, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част е 

записано, че не са налице доказателства за извършено престъпление от 

общ характер./ В диспозитива на постановлението не е записано копие да 

се изпрати на пострадалия/. Посочено е, че постановлението може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Добрич./има 

приложена обратна разписка/  

Пр. пр. № 1613/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 901/2013 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов.  Не е  

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото 

уведомление от полицията е записано името на прокурор Любенов и дата 

06.08.2013 г/. Производството е било започнато срещу неизвестен 

извършител, за престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК, на 02.08.2013 г. по 

реда на чл. 212 от НПК /посочено е точното основание/. На 30.09.2013 г. 

разследващият полицай е изпратил делото в РП Добрич с мнение за 

прекратяване. С мотивирано постановление от 25.10.2013 г. досъдебното 

производство е било прекратено на основание чл. 199,  чл. 243, ал. 1, т. 1 , 

вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че не са 

налице доказателства за извършено престъпление от общ характер. В 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 



 34 

наследниците на пострадалия. Посочено е, че постановлението може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Добрич. /има 

приложена обратна разписка/.  

Проверени още: 

Пр. пр. № 1666/2013 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 934/2013 г. по 

описа на 01 РУП - Добрич, наблюдаващ прокурор Ст. Стаматов, /има 

приложена обратна разписка/.  

 

На случаен  принцип бяха проверени следните отменени прекратени 

досъдебни производства за 2012г. и 2013г. 

 

Пр.пр.№ 457/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП №50/2012г. по 

описа на ОД на МВР- Добрич с наблюдаващ прокурор В.Великова, 

Д.Димитров/отвод от 09.07.2012г./мл. прокурор Елена Стоилова /Не е 

приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 27.04.2012г. срещу 

неизвестен извършител за присвояването на 70 160 кг. царевица и 12 800 

кг. ечемик, собственост на К.Ив.Г., които пазел, като обсебването е в 

големи размери-престъпление по чл. 206, ал.3 , пр.1 ,вр. с ал.1 и сл. от НК, 

като на разследващите са дадени подробни указания. Срокът за 

разследването е бил удължаван. Определен като наблюдаващ прокурор – 

Д. Димитров. С писмо да ОП - Добрич прокурор Д. Димитров подава отвод 

като наблюдаващ прокурор. С постановление от 11.07.2012г. прокурор В. 

Великова от ОП - Добрич отвежда прокурор Д. Димитров като 

наблюдаващ прокурор по пр.пр.№ 457/2012г. На 12.07.2012г. като 

наблюдаващ прокурор е определена прокурор Елена Стоилова. С 

постановление от 07.08.2012г./изходящата дата на постановлението е 

написана на компютър от наблюдаващия прокурор и съвпада с датата на 

написване на постановлението/ прокурор Елена Стоилова прекратява НП, 

поради това, че се касае за неуредени гражданско-правни отношения. Като 

основание за прекратяването на НП са посочени чл.213, ал.1, т.1, вр. чл. 24, 

ал.1, т.1, пр.2  от НПК.  В диспозитива е записано, че постановлението 

подлежи на обжалване пред РС – Добрич, както и препис от 

постановлението да бъде изпратено на К.Ив.Г. Постановлението за 

прекратяване на НП е обжалвано пред РС- Добрич. С определение от 

02.10.2012г. по НЧД №1607/2012г. РС – Добрич отменя постановлението 

на РП- Добрич и връща ДП №50/2012г. на РП - Добрич за допълнително 

разследване. С постановление от 16.10.2012г. прокурор Ел. Стоилова 
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връща делото за допълнително разследване с допълнителни указания. С 

постановление от 28.11.2012г. НП е спряно на основание чл. 199, и чл. 244, 

ал.1, т.2 от НПК за разкриване на извършителя. В диспозитива е записано, 

че постановлението подлежи на обжалване пред РС – Добрич в 

седмодневен срок, както и препис от постановлението да бъде изпратено 

на жалбоподателя. /Постановено е препис от постановлението ведно с 

материалите по ДП да се изпрати на Началника на сектор „ПИП” при 

ОД на МВР – Добрич за издирване на извършителя. Приложена е обратна 

разписка за получаване на постановлението за спиране на НП/. 

Постановлението за спиране на НП е обжалвано пред РС- Добрич. С 

определение от 18.12.2012г. по НЧД №2055/2012г. РС – Добрич отменя 

постановлението на РП- Добрич и връща ДП №50/2012г. на РП - Добрич за 

допълнително разследване, тъй като не са били извършени всички 

възможни процесуално-следствени действия за разкриване на обективната 

истина по делото. С постановление от 27.12.2012г. прокурор Ел. Стоилова 

връща делото за допълнително разследване с допълнителни указания. С 

постановление от 14.01.2013г. НП е спряно на основание чл. 199, ал.1 и чл. 

244, ал.1 т.2 от НПК за разкриване на извършителя. В диспозитива е 

записано, че постановлението подлежи на обжалване пред РС– Добрич в 

седмодневен срок, както и препис от постановлението да бъде изпратено 

на жалбоподателя. /Постановено е препис от постановлението ведно с 

материалите по ДП да се изпрати на Началника на сектор „ПИП” при 

ОД на МВР – Добрич за издирване на извършителя за извършеното 

престъпление по чл.195, ал.2, вр. чл. 194,ал.1 от НК. Приложена е обратна 

разписка за получаване на постановлението за спиране на НП/. 

Постановлението за спиране на НП е обжалвано пред РС - Добрич. С 

определение от 27.02.2013г. по НЧД №272/2012г. РС – Добрич отменя 

постановлението на РП- Добрич и връща ДП №50/2013г. на РП - Добрич за 

допълнително разследване, тъй като не са били извършени всички 

възможни процесуално-следствени действия за разкриване на обективната 

истина по разследването е непълно. С постановление от 11.03.2013г. 

прокурор Ел. Стоилова връща делото за допълнително разследване с 

допълнителни указания. Срокът за разследването е бил удължен, като са 

описани до момента извършените действия по разследването – показания 

на свидетели, разпечатка на мобилни оператори, назначена и изготвена 

ССЕ за оценка на селскостопанска продукция, извършени очни ставки, 

приложени документи за заявка и доставка на торове и препарати  и какви 

действия предстои да бъдат извършени. На 03.07.2013г. за наблюдаващ 
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прокурор Павел Любенов, който с постановление от 14.08.2013г. указва на 

водещият разследването да извърши определени действия по 

разследването. /изходящата дата на постановлението е написана на 

компютър от наблюдаващия прокурор и съвпада с датата на написване 

на постановлението, в постановлението не е изписан номера на 

прокурорската преписка/ Последвало е неколкократно удължаване на 

срока за разследване, като последното удължаване е от ОП – Добрич с 2 

месеца, считано от 27.03.2014г.Към момента на проверката НП не е 

приключено. 

Пр.пр.№ 1215/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП №714/2013г. по 

описа на сектор „ПИП” при ОД на МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор 

Веселин Вичев/ Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

01.07.2013г. срещу С.О.Ф.  за престъпление по чл. 191, ал.1 от НК. 

Прокуратурата е била уведомена от отдел „Закрила на детето” при 

Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич, чрез д-р М.Н.  - гинеколог 

относно установената у свидетелката Д.Ив. бременност. Срокът за 

разследването е бил удължаван. На 03.10.2013г. делото е било получено в 

РП- Добрич с мнение за прекратяване. При разследването не е било 

повдигано и предявявано обвинение. С постановление от 24.10.2013г. 

прокурор В. Вичев прекратява НП , тъй като обвинението не е било 

доказано. В постановлението е постановено приобщените към делото с 

протокол от 27.08.2013г. за доброволно предаване от С.Огн. Ф. 2 диска във 

DVD формат да бъдат върнати, копие от постановлението да се изпрати на 

С.Огн. Ф. и на Р.Ив.Х. в качеството й на законен представител на Д.Р.Ив., 

както и че постановлението може да се обжалва в 7 –мо дневен срок. 

Постановено е също така, копие от постановлението след влизането му в 

сила да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич. 

Постановлението за прекратяване  на НП е обжалвано пред ОП – Добрич 

от Р.Ив.Х. в качеството й на законен представител на Д.Р.Ив . С 

определение от 18.11.2013г. по НЧД № 1600/2013г. РС – Добрич отменя 

постановлението на РП- Добрич и връща ДП № 714/2013г. на РП - Добрич 

за допълнително разследване, тъй като не са били извършени всички 

възможни процесуално-следствени действия за разкриване на обективната 

истина по разследването е непълно. С  постановление от 05.12.2013г. 

прокурор В.Вичев обединява пр.пр. № 1215/2013г. с пр.пр. № 2320/2013г. 

по описа  на РП- Добрич,тъй като между двете преписки съществува 

връзка и предметът на разследване по ДП е идентичен с предмета на 
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евентуална проверка по преписката. С постановление от 06.02.2014г. 

прокурор В.Вичев връща делото за допълнително разследване с 

допълнителни указания. Срокът на разследването е бил удължен двукратно 

с по 2 месеца и разследването следва да приключи до 04.06.2014г. Към 

момента на проверката, НП не е приключило. 

Проверени още:  

Пр.пр.№ 1186/2011г. по описа на РП – Добрич, ДП № 833/2011г. по 

описа на РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Д.Димитров,  

Пр.пр.№ 2264/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 18/2013г. по 

описа на С „ПКП” при ОД на МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор 

Гергана Стоянова,  

Пр.пр.№ 2264/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 18/2013г. по 

описа на ОД на МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов, 

Г. Стоянова,  

Пр.пр.№ 387/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 225/2013г. по 

описа на ОД на МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор Галя Митева,  

Пр.пр.№ 1186/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 833/2011г. по 

описа на Първо РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Димитър 

Димитров/ не е вписан номера на прокурорската преписка/ 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 

производства  приключили по реда на чл. 78а от НК 

Пр. пр. №  1490/2012 г. по описа на РП – Добрич досъдебно 

производство № 848/2012 г. по описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ 

прокурор Гергана Стоянова. /Не е  приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, върху писмото от полицията е записано името на 

прокурор Стоянова и дата 19.07.2012 г./. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 08.08.2012 г. за извършено престъпление по 

чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК срещу Д.П.Д., като в 

постановлението са дадени конкретни и ясни указания. Не е приложено 

постановление за привличане към наблюдателната преписка. Материалите 

по досъдебното производство са постъпили в РП – Добрич на 19.09.2012 г. 

С постановление от 27.09.2012 г. досъдебното производство е внесено в РС 

– Добрич с предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 

извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2,  вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от 

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

деянието не са причинени имуществени вреди, както и че налице 
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предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени справки от УИС, има 

справка от ЦИССС, няма свидетелство за съдимост/. С решение по 

НАХД № 1630/2012 г. от 08.11.2012 г. РС - Добрич е признал Д.П.Д. за 

виновен за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 63, 

ал. 1, т. 4 от НК.  и му е наложил административно наказание  „обществено 

порицание” /В НП има приложено копие от решението с мотивите, а в  

УИС на 08.11.2012 е записано постановление за внасяне на предложение 

по чл. 78а от НК,  а  на 21.12.2012 г. е отразен документ № 99/2012 г. -

акта на съда/.  

Пр. пр. №  1124/2012 г. по описа на РП – Добрич досъдебно 

производство № 589/2012 г. по описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ 

прокурор Стамен Стаматов. /Не е  приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, върху писмото от полицията е записано името на 

прокурор Стаматов и дата 01.06.2012 г./ Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 28.06.2012 г. за извършено престъпление по 

чл. 343в, ал. 2 от НК срещу Т.А.П., като в постановлението са дадени 

конкретни и ясни указания. Не е приложено постановление за привличане 

към наблюдателната преписка. Материалите по досъдебното производство 

са постъпили в РП – Добрич на 22.08.2012 г. С постановление от 

20.09.2012 г. досъдебното производство е внесено в РС – Добрич с 

предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 

да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 

престъпление по чл. 343в, ал. 2 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 справки от УИС, има справка от ЦИССС, но няма 

свидетелство за съдимост/. С решение по НАХД № 1603/2012 г. от 

17.10.2012 г. РС - Добрич е признал Т.А.П. за виновен за извършеното от 

него престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  и му е наложил 

административно наказание  „глоба”  в размер на 1000 лв. /В НП има 

приложено копие от решението с мотивите, а в УИС е записана датата 

на внасяне на постановлението и датата на вписания акт на съда, след 

влизането му в сила/.  

Пр. пр. №  1636/2012 г. по описа на РП – Добрич досъдебно 

производство № 933/2012 г. по описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ 

прокурор Павел Любенов. /Не е  приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, върху писмото от полицията е записано името на 

прокурор Любенов и дата 09.08.2012 г./ Досъдебното производство е 
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образувано с постановление от 14.08.2012 г. за извършено престъпление по 

чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК срещу Е.Р.К., като в постановлението са 

дадени конкретни и ясни указания. Не е приложено постановление за 

привличане към наблюдателната преписка. Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в РП – Добрич на 21.09.2012 г. С 

постановление от 02.10.2012 г. досъдебното производство е внесено в РС – 

Добрич с предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 

извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. 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 справки от УИС, има справка от ЦИССС, 

както и свидетелство за съдимост/. С решение по НАХД № 1653/2012 г. 

от 23.10.2012 г. РС - Добрич е признал Е.Р.К. за виновен за извършеното от 

него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.  и му е наложил 

административно наказание  „Глоба”  в размер на 1000 лв. /В НП има 

приложено копие от решението с мотивите, а в УИС е записана датата 

на внасяне на постановлението и датата на вписания акт на съда, след 

влизането му в сила/.  

Пр. пр. №  3001/2011 г. по описа на РП – Добрич досъдебно производство 

№ 25/2012 г. по описа на ПИП в ОД на МВР - Добрич с наблюдаващ 

прокурор Веселин Вичев./ Не е  приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, върху писмото от полицията е записана буквата 

В, без дата./ Досъдебното производство е било образувано с 

постановление от 12.03.2012 г. за извършено престъпление по чл. 204, б. 

„а”, вр. чл. 201 от НК срещу И.В.М., като в постановлението са дадени 

конкретни и ясни указания. /Приложено е постановление за привличане на 

обвиняем, но не е докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, без подпис 

на наблюдаващия прокурор и без печат/. Постановлението за привличане 

на обвиняем е предявено лично на 04.07.2012 г. в 9,15 часа, постъпило е в 

РП - Добрич на 06.07.2012 г. и на същата дата е въведено в УИС. Искано е 

и е разрешено удължаване  на срока за разследване. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Добрич на 13.09.2012 г. С 

постановление от 10.10.2012 г. досъдебното производство е внесено в РС – 

Добрич с предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 

извършено от него престъпление по чл. 204, б.”а”, вр. чл. 201 от НК. В 

обстоятелствената част на постановлението е записано, че причинената 
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щета е възстановена на пострадалото лице, както и че налице 

предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени справки от УИС, има 

справка от ЦИССС, но не е приложено свидетелство за съдимост/. С 

решение по НАХД № 1689/2012 г. от 31.10.2012 г. РС - Добрич е признал 

И.В.М. за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 204, б.”а”, 

вр. чл. 201 от НК  и му е наложил административно наказание  „Глоба”  в 

размер на 1000 лв. /В НП има приложено копие от решението с 

мотивите, а в УИС е записана датата на внасяне на постановлението и 

датата на вписания акт на съда, след влизането му в сила/.  

Пр. пр. №  195/2013 г. по описа на РП – Добрич, досъдебно 

производство № 105/2013 г. по описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ 

прокурор Елена Стоилова. /Не е  приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, върху писмото от полицията е записано името на 

прокурор Стоилова и дата 24.01.2013 г./ Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 18.02.2013 г. за извършено престъпление по 

чл. 343в, ал. 2 от НК срещу Т.А.Т., като в постановлението са дадени 

конкретни и ясни указания. Приложено е постановление за привличане 

към наблюдателната преписка, което не е съгласувано по реда на чл. 219, 

ал. 1 от НПК. Постановлението за привличане на обвиняем е предявено 

лично на 28.03.2012 г. в 10,25 часа, постъпило е в РП Добрич на 29.03.2012 

г. и на същата дата е въведено в УИС. / Към наблюдателната преписка не 

е приложено е постановление за привличане/.Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в РП – Добрич на 21.03.2013 г. С 

постановление от 04.04.2013 г. досъдебното производство е внесено в РС – 

Добрич с предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 

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

обстоятелствената част на постановлението е записано, че налице 

предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени справки от УИС, има 

справка от ЦИССС, няма приложено свидетелство за съдимост/. С 

решение по НАХД № 575/2013 г. от 26.04.2013 г. РС - Добрич е признал 

Т.А.Т. за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 2 

от НК.  и му е наложил административно наказание  „Глоба”  в размер на 

1000 лв. /В НП има приложено копие от решението с мотивите, а в УИС 

е записана датата на внасяне на постановлението в съда  и датата на 

вписания акт на съда, след влизането му в сила/.  

Пр. пр. №  248/2013 г. по описа на РП – Добрич, досъдебно 

производство № 90/2013 г. по описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ 
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прокурор Димитър Димитров. /Не е  приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, върху писмото от полицията е записано името на 

прокурор Стоилова и дата 05.02.2013 г./ Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 05.02.2013 г. за извършено престъпление по 

чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК срещу И.А.И., като в постановлението са 

дадени конкретни и ясни указания. / Към наблюдателната преписка не е 

приложено е постановление за привличане/.Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в РП – Добрич на 01.04.2013 г. С 

постановление от 05.04.2013 г. досъдебното производство е внесено в РС – 

Добрич с предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 

извършено от него престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК. В 

обстоятелствената част на постановлението е записано, че са налице 

предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени справки от УИС, има 

справка от ЦИССС, няма  свидетелство за съдимост/. С решение по 

НАХД № 553/2013 г. от 26.04.2013 г. РС - Добрич е признал И.А.И. за 

виновен за извършеното от него престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, 

т. 1 от НК.  и му е наложил административно наказание  „Глоба”  в размер 

на 1000 лв. /В НП има приложено копие от решението с мотивите, а в 

УИС е записана датата на внасяне на постановлението в съда  и датата 

на вписания акт на съда, след влизането му в сила/.  

Пр. пр. №  1626/2012 г. по описа на РП – Добрич, досъдебно 

производство № 927/2012 г. по описа на 01 РУП - Добрич с наблюдаващ 

прокурор Галя Митева./ Не е  приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор, върху писмото уведомление от полицията е записано името на 

прокурор Митева и дата 08.08.2012 г./ Досъдебното производство е било 

започнато на 08.08.2012 г. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 

1 от  НК срещу А.Н.А., като  е посочено правилното основание за 

образуване и е посочено действието – разпит на свидетел. Няколко пъти е 

искано и е разрешавано удължаване на срока за разследване. / Към 

наблюдателната преписка не е приложено е постановление за 

привличане/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП 

– Добрич на 26.03.2013 г. С постановление от 02.04.2013 г. досъдебното 

производство е внесено в РС – Добрич с предложение обвиняемия да бъде 

освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 

административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 

354а, ал. 3,  т. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 

записано, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са 
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приложени справки от УИС, има справка от ЦИССС, няма  свидетелство 

за съдимост/. С решение по НАХД № 543/2013 г. от 19.04.2013 г. РС - 

Добрич е признал А.Н.А. за виновен за извършеното от него престъпление 

по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК.  и му е наложил административно 

наказание  „глоба”  в размер на 1000 лв. /В НП има приложено копие от 

решението с мотивите, а в УИС е записана датата на внасяне на 

постановлението в съда  и датата на вписания акт на съда, след 

влизането му в сила/.  

Проверени още: 

Пр.пр.№ 1234/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 81/2012г. по 

описа на ОД на МВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Галя Митова. ДП е 

образувано с постановление от 31.10.2012г. /на същата дата вкарано в 

УИС/ срещу С.Х.О. за престъпление по чл.168, ал.1 от НК. На 21.12.2012г. 

в РП – Добрич е постъпило искане за удължаване срока на разследване от 

водещия разследването полицай. /С писмо от 21.12.2012г. на 

наблюдаващия прокурор е направено искане до районния прокурор на РП – 

Добрич за удължаване срока на разследване, като искането не съдържа 

информация за извършените действия по разследването, а е приложено 

искането на разследващия полицай.// В НП е приложена справка от УИС, 

няма свидетелство за съдимост./ С постановление от 12.02.2013г. С.Х.О. 

е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по 

чл.168, ал.2 от НК /Делото не е докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК, 

в бланката на постановлението в горния десен ъгъл липсва щемпел/печат 

за докладването по реда на чл.219 от НПК, като е взета мярка  за 

неотклонение „подписка”/. Материалите по досъдебното производство са 

постъпили в РП – Добрич на 15.02.2013г. С постановление за предложение 

за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл.78а от НК от 07.03.2013г. е 

досъдебното производство е внесено в РС – Добрич с предложение 

обвиняемия С.Х.О. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му 

бъде наложено административно наказание за извършено от него 

престъпление по чл. 168, ал.2 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 С решение по 

НАХД № 360/2013г. от 23.04.2013г. РС-Добрич е признал С.Х.О. за 
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виновен за извършеното от него престъпление по чл.168, ал.2 от НК и му е 

наложил глоба в размер на 1000лв. 

Проверени още: 

Пр.пр.№ 2047/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 1200/2012г. по 

описа на ОД на МВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Веселин Вичев.  

Пр.пр.№ 63/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 12/2012г. по 

описа на ОД на МВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Гергана Стоянова.  

Пр.пр.№ 1583/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 261/2012г. по 

описа на 02 РУП при ОД на МВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор 

Димитър Димитров.  

Пр.пр.№ 2257/2010г. по описа на РП – Добрич, ДП № 6/2011г. по 

описа на ОД на МВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов.  

Пр.пр.№ 1026/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 538/2012г. по 

описа на 01 РУП при ОД на МВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Елена 

Стоилова.  

Пр.пр.№ 1543/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 330/2012г. по 

описа на 02 РУП при ОД на МВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Павел 

Любенов.  

 

Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 

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

/споразумение/    

Пр.пр.№ 112/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 41/2012г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Галя Митева. Бързото 

производство е започнато на основание чл.356, ал.2 и ал.3 от НПК на 

13.01.2012г. срещу К.И.К. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като на 

17.01.2012г. е уведомена РП - Добрич. С постановление от 19.01.2012г. 

бързото производство е преобразувано в производство по общия ред. /В 

НП няма постановление за привличане в качеството на обвиняем, в УИС е 

въведено на 14.02.2012г./ . На 02.03.2012г. е постигнато споразумение 

между обвиняемия, неговия защитник и прокурор Галя Митева. 

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

т.1, т.2 и т.6 от НПК. На същата дата споразумението е внесено в РС – 

Добрич. С определение от 13.03.2012г. по НОХД 427/2012г. на РС – 

Добрич е одобрено постигнатото споразумение, като на подсъдимия К.И.К. 
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е наложено наказание „пробация” за извършеното от него престъпление по 

чл.343б, ал.1 от НК, изразяваща се следните пробационни мерки: 

периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 (девет) месеца и 

задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 (девет) месеца с 

явяване и подписване 3 (три) пъти седмично, както и че обвиняемият се 

лишава от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца. 

Пр.пр.№ 298/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 123/2012г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов. 

Бързото производство е започнато на основание чл.356, ал.2 и ал.3 от НПК 

на 14.02.2012г. срещу Р.М.Р. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като 

на 16.02.2012г. е уведомена РП-Добрич./В НП няма постановление за 

привличане в качеството на обвиняем/. На 06.03.2012г. е постигнато 

споразумение между обвиняемия, неговия защитник и прокурор Стамен 

Стаманов. Споразумението включва съгласие по въпросите изброени в чл. 

381, ал.5 т.1, т.2, т.4 и т.6 от НПК. На същата дата споразумението е 

внесено в РС – Добрич. С определение от 13.03.2012г. по НОХД 438/2012г. 

на РС – Добрич е одобрено постигнатото споразумение, като на 

подсъдимия Р.М.Р. е наложено наказание ЛОС за срок от 3 месеца, като 

изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години. /добра 

практика при споразуменията се включва и съгласие по чл.381, ал.5, 

т.4 от НПК/  

Пр.пр.№ 50/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 15/2012г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев. 

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

на 05.01.2012г. срещу Х.Р.С. за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК, 

като на 06.01.2012г. е уведомена РП-Добрич./В НП няма постановление за 

привличане в качеството на обвиняем, приложено е свидетелство за 

съдимост на Х.Р.С. и справка от УИС/. На 19.03.2012г. е постигнато 

споразумение между обвиняемия, неговия защитник и прокурор Петко 

Тухчиев. Споразумението включва съгласие по въпросите изброени в чл. 

381, ал.5, т.1, т.2 и т.6 от НПК. На същата дата споразумението е внесено в 

РС – Добрич. С определение от 23.03.2012г. по НОХД 553/2012г. на РС – 

Добрич е одобрено постигнатото споразумение, като на подсъдимия Х.Р.С. 

е наложено наказание „пробация” /В НП няма приложено копие от 

определението от РС – Добрич, данните са взети от УИС/. 
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Пр.пр.№ 2789/2010г. по описа на РП – Добрич, ДП № 1271/2010г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Виолета Великова. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 13.12.2010г. 

срещу С.Д.С. за престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 

от НК. /В НП няма постановление за привличане в качеството на 

обвиняем/. Досъдебното производство е било спряно с постановление от 

20.04.2011г. на основание чл.244, ал.1, т.1 във вр.с чл.25, т.2 от НПК и е 

било възобновено с постановление от 28.02.2012г. На 27.03.2012г. е 

постигнато споразумение между обвиняемия, неговия защитник и 

прокурор Виолета Великова. Споразумението включва съгласие по 

въпросите изброени в чл. 381, ал.5, т.1, т.2 и т.6 от НПК. На същата дата 

споразумението е внесено в РС – Добрич. С определение от 29.03.2012г. по 

НОХД 613/2012г. на РС – Добрич е одобрено постигнатото споразумение, 

като на подсъдимия С.Д.С. е наложено наказание „пробация” /В НП няма 

приложено копие от определението от РС – Добрич, с което 

споразумението е одобрено , данните са взети  от УИС/. 

Пр.пр.№ 339/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 376/2013г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 22.03.2013г. 

срещу С.А.С. за престъпление по чл.316 във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 

от НК. С постановление от 21.08.2013г. за привличане на обвиняем и 

вземане МНО е повдигнато обвинение на С.А.С. за престъпление по чл.316 

във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като на същия е взета МНП 

„подписка”/като постановлението е въведено в УИС на 22.08.2013г./ На 

02.09.2013г. е постигнато споразумение между обвиняемия, неговия 

защитник и прокурор Павел Любенов. Споразумението включва съгласие 

по въпросите изброени в чл. 381, ал.5, т.1, т.2 и т.6 от НПК. На същата дата 

споразумението е внесено в РС – Добрич. С определение от 05.09.2012г. 

РС – Добрич е одобрено постигнатото споразумение, като на подсъдимия 

С.А.С. е наложено наказание ЛОС за срок от четири месеца, като същото 

да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип 

при първоначален строг режим. /В НП няма приложено копие от 

определението от РС – Добрич, с което споразумението е одобрено -

данните са взети от УИС/. 
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Пр.пр.№ 1892/2013г. по описа на РП – Добрич, бързо производство 

№ 1056/2013г. по описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор 

Димитър Димитров. Бързото производство е започнато на основание 

чл.356, ал.2 и ал.3 от НПК на 12.09.2013г. срещу Н.А.В. за престъпление по 

чл.234, ал.1 от НК. /В НП няма постановление за привличане в качеството 

на обвиняем/. На 23.09.2013г. е постигнато споразумение между 

обвиняемия, неговия защитник и прокурор Димитър Димитров. 

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

т.1, т.2 и т.6 от НПК. На същата дата споразумението е внесено в РС – 

Добрич. С определение от 27.09.2012г. РС – Добрич е одобрено 

постигнатото споразумение, като на подсъдимия Н.А.В. е наложено 

наказание ЛОС за срок от три месеца, като същото да бъде изтърпяно в 

затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален 

строг режим. Н.А.В. е лишен от право да извършва търговска дейност с 

акцизни стоки за срок от една година. /В НП няма приложено копие от 

определението от РС – Добрич, с което споразумението е одобрено -

данните са взети от УИС/. 

Проверени още: 

Пр.пр.№ 1383/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 203/2013г. по 

описа на 02 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Стамен Стаматов. 

Пр.пр.№ 2247/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 1320/2012г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. 

Пр.пр.№ 1820/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 1017/2013г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Галя Митева. 

Пр.пр.№ 542/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 166/2012г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Веселин Вичев. 

Пр.пр.№ 374/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 37/2013г. по 

описа на ОД на МВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Веселин Вичев. 

Пр.пр.№ 1982/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 1097/2012г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Красимира Минчева. 

Пр.пр.№ 876/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 504/2013г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Димитър Димитров. 

Пр.пр.№ 211/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 83/2012г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор Елена Стоилова. 
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Пр.пр.№ 1117/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 25/2012г. по 

описа на ТЗ „БОП” – Добрич, с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев. 

Пр.пр.№ 1094/2012г. по описа на РП – Добрич, бързо производство 

№ 198/2012г. по описа на 02 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор 

Гергана Стоянова. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 

производства  приключили  с внесен в съда ОА, както и върнати от 

съда  ОА 

Пр.пр.№ 611/2011г. по описа на РП - Добрич, ДП № 493/2011г. по 

описа на Първо РУП – Добрич с наблюдаващ прокурор Наталия Станчева. 

/Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 24.03.2011г. 

срещу С.Ст.Г.  за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.2, вр. 

ал.1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни указания. 

/В НП има приложено свидетелство за съдимост/. Наказателното 

производство е спирано на 20.06.2011г. на основание чл. 244, ал.1, т.1 от 

НПК, впоследствие на 15.02.2012г. - възобновено/В постановлението на 

прокурор Н. Станчева не е отбелязан номера на прокурорската преписка/. 

С постановление от 09.04.2012г. С.Ст.Г. е привлечен като обвиняем в 

негово отсъствие чрез адв. Бл. Ст.- АК- Добрич на основание чл. 269, ал.3, 

т.4, б. „А” от НПК./ /Приложено е постановление за привличане на 

обвиняем, но не е докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, без подпис 

на наблюдаващия прокурор и без печат/ Постановлението е предявено на 

09.04.2012г. в 16.00ч., ДП е постъпило в РП -  Добрич на 17.04.2012г., като 

на същата дата-17.04.2012г. постановлението за привличане е въведено в 

УИС /. Материалите по ДП са получени в РП- Добрич на 17.04.2012г.. На 

23.04.2012г. прокурор Н. Станчева изготвя ОА срещу С.Ст.Г. и делото е 

внесено в съда. Делото – НОХД № 805/2012г. по описа на РС - Добрич е 

приключило с присъда и наказание  „Лишаване от свобода” за срок от 

5/пет/ месеца в затвор от открит тип при общ режим./Няма приложено 

копие от присъдата/ 

Пр.пр.№ 2820/2010г. по описа на РП - Добрич, ДП № 1290/2010г. по 

описа на Първо РУП – Добрич с наблюдаващ прокурор В. Великова. /Не е 

приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 15.12.2010г. срещу Я.Юз. Я.  

за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от НК, 
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като в постановлението са дадени конкретни и ясни указания. /В НП има 

приложено свидетелство за съдимост, карта за състояние по ЦИССС, 

УИС /. Наказателното производство е спирано на 15.04.2011г. на основание 

чл. 244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т.2 от НПК, впоследствие на 01.06.2011г. – 

възобновено, спирано на 07.09.2011г., възобновено на 28.02.2012г../В 

постановлението на прокурор В. Великова не е отбелязан номера на 

прокурорската преписка/. С постановление от 16.03.2012гЯ.Ю.Я.. е 

привлечен като обвиняем в негово отсъствие чрез адв. Е. В. АК- Добрич на 

основание чл. 269, ал.3, т.1 и т.2 от НПК./ /Приложено е постановление за 

привличане на обвиняем, но не е докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от 

НПК, без подпис на наблюдаващия прокурор и без печат/ Постановлението 

е предявено на 16.03.2012г. в 15.30ч., е въведено в УИС на 20.03.2012г., 

като на същата дата е постъпило в РП- Добрич/. Материалите по ДП са 

получени в РП- Добрич на 20.03.2012г.. На 18.04.2012г. прокурор В. 

Великова изготвя ОА срещу Я.Ю.Я. и делото е внесено в съда. Делото – 

НОХД № 772/2012г. по описа на РС - Добрич е приключило с присъда и 

наказание  „Пробация” за срок от 2/две/ години. Присъдата е обжалвана 

пред ОС-Добрич. Няма данни за присъда от ОС- Добрич. 

Пр.пр.№ 3071/2011г. по описа на РП - Добрич, ДП № 1729/2011г. по 

описа на Първо РУП – Добрич с наблюдаващ прокурор Гергана Стоянова. 

/Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е 

образувано от Второ РПУ- Добрич на 21.12.2011г. на основание чл. 212, ал. 

2, започнало със съставянето на протокол за оглед на местопроизшествие 

за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, от НК срещу НИ. На 

21.12.2011г. НП е разпределено на прокурор Гергана Стоянова. /В НП има 

приложено свидетелство за съдимост, карта за състояние по ЦИССС/. 

След извършени действия по разследването е открит извършителя на 

деянието. С постановление от 06.04.2012г. Ем. Н.С. е привлечен като 

обвиняем за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр.2-ро и т. 7, 

вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т. 3, вр. чл. 26, ал.1 от НК./ /Приложено е 

постановление за привличане на обвиняем, но не е докладвано по реда на 

чл. 219, ал.1 от НПК, без подпис на наблюдаващия прокурор и без печат/. 

На 11.04.2012г. изготвен и е внесен обвинителен акт срещу Ем.Н.С. за 

престъпления по чл. 195, ал.1, т.4, пр.2-ро и т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 63, 

ал.1, т. 3, вр. чл. 26, ал.1 от НК от НК . С разпореждане от 18.04.2012г.  е 

образуваното в РС- Добрич НОХД №756/2012г. Делото е приключило по 

реда на съкратеното съдебно следствие като е наложено наказание 

„Лишаване от свобода” за срок от 1 година при първоначален „Строг „ 
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режим./не е приложен копие от протокол от съда– но е приложен 

информационен лист с отбелязване на датата на с.з., часа, , името на 

съдията, името на  прокурора в с.з. и бележки за хода  и приключване 

на делото/. 

Пр.пр.№ 148/2012г. по описа на РП - Добрич, ДП № 94/2012г. по 

описа на първо РУП – Добрич с наблюдаващ мл. прокурор Г. Стоянова. 

/Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 21.01.2012г. 

след получени материали по преписка №148/2012г. , съдържаща 

съобщение АУАН №169724/30.12.2011г. от органите на МВР срещу Ибр. 

Ф.С. за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК, като в постановлението са 

дадени конкретни и ясни указания. /В НП има приложено свидетелство за 

съдимост, , карта за състояние по ЦИССС , информация от УИС/. С 

постановление от 11.07.2013г. Ибр. Ф.С. е привлечен като обвиняем. / Не е 

приложено е постановление за привличане на обвиняем /. Материалите по 

ДП са получени в РП- Добрич на 29.03.2012г.. На 02.04.2012г. прокурор Г. 

Стоянова изготвя ОА срещу Ибр. Ф.С и делото е внесено в съда. Делото – 

НОХД 642/20123г. по описа на РС- Добрич е приключило с присъда и 

налагане на наказание  „Лишаване от свобода” за срок от 5/пет/ месеца при 

първоначален „Строг” режим. На основание чл. 68 от НК изтърпява и 

присъдата по пункт 1 от свидетелството за съдимост. Присъдата е 

обжалвана пред ОС- Добрич./не е приложен копие от протокол от съда– 

но е приложен информационен лист с отбелязване на датата на с.з., 

часа, , името на съдията, името на  прокурора в с.з. и бележки за хода  

и приключване на делото/. 

Пр.пр.№ 100/2013г. по описа на РП - Добрич, ДП № 9/2013г. по 

описа на Второ РУП – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. 

/Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е 

образувано от Второ РПУ- Добрич на 10.01.2013г. на основание чл. 212, ал. 

2, започнало със съставянето на протокол за оглед на местопроизшествие 

за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр.2-ро, вр. чл. 194, ал.1 от 

НК от НИ./ бланката уведомление за образувано ДП е правилно изписана/. 

На 11.01.2013г. НП е разпределено на прокурор П. Любенов. /В НП има 

приложено свидетелство за съдимост, карта за състояние по ЦИССС/. 

На 05.02.2013г. във Второ РПУ- Добрич е образувано на основание чл. 212, 

ал. 2, започнало със съставянето на протокол за оглед на 

местопроизшествие за извършено престъпление друго ДП- №36/2013г. по 

чл. 195, ал.1, т.4, пр. 2-ро, вр. чл. 194, ал.1 от НК от НИ./  С постановление  
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от 17.04.2013г. прокурор П. Любенов обединява пр.пр.№ 100/2013г. по 

описа на РП – Добрич, ДП №36/2013г. по описа на Второ РПУ- Добрич с 

пр.пр. №247/2013г. по описа на РП – Добрич ДП № 9/2013г. по описа на 

Второ РУП – Добрич. Срока за разследването е удължен. С постановление 

от 17.06.2013г. Сл.Ив.Сл.е привлечен като обвиняем. /Приложено е 

постановление за привличане на обвиняем, но не е докладвано по реда на 

чл. 219, ал.1 от НПК, без подпис на наблюдаващия прокурор и без печат/.. 

На 02.08.2013г. изготвен и е внесен обвинителен акт срещу Сл.Ив.Сл за 

престъпления по чл. 195, ал.1, т.4, пр. 2-ро, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1  

от НК . С разпореждане от 08.08.2013г. образуваното в РС- Добрич НОХД 

№1213/2013г. Делото е приключило със споразумение на 03.09.2013г. като 

е наложено наказание „Пробация” за 2 години /не е приложен протокол от 

съда за одобряване на споразумението – но е приложен е информационен 

лист с отбелязване на датата на с.з., часа, , името на съдията, името на  

прокурора в с.з. и бележки за хода  и одобряване на споразумението/. 

Пр.пр.№ 985/2013г. по описа на РП - Добрич, ДП № 647/2013г. по 

описа на първо РУП – Добрич с наблюдаващ мл. прокурор Елена 

Стоилова, Стамен Стаматов. /Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 27.05.2013г. след извършена проверка от органите на 

МВР срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК, 

като в постановлението са дадени конкретни и ясни указания. /В НП има 

приложено свидетелство за съдимост, , карта за състояние по ЦИССС , 

информация от УИС/. С постановление от 11.07.2013г. Др. Ив. В. е 

привлечен като обвиняем. /Приложено е постановление за привличане на 

обвиняем, но не е докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, без подпис 

на наблюдаващия прокурор и без печат/. Материалите по ДП са получени 

в РП - Добрич на 22.08.2013г.. На 26.08.2013г. прокурор Ст. Стаматов 

изготвя ОА срещу Др. Ив. В. и делото е внесено в съда. Делото – НОХД 

1277/2013г. по описа на РС- Добрич е приключило със споразумение и 

налагане на наказание  „Пробация” за срок от 1/една/ година. 

Пр.пр.№ 722/2013г. по описа на РП - Добрич, ДП № 122/2013г. по 

описа на Второ РУП – Добрич с наблюдаващ прокурор Галя Митева. /Не е 

приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е образувано 

от Второ РПУ- Добрич на 05.04.2013г. на основание чл. 212, ал. 2/чл. 356, 

ал.3, чл. 362, ал.3 / В бланката на РУП – Добрич, за образуване на ДП от 

05.04.2013г. са записани всички основания за образуване на досъдебно 

производство по чл.212 ал.2 НПК, бързо производство по чл.356, ал.2 НПК 
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и незабавно производство чл.362 ал.2 НПК, като не е посочен/подчертан 

изрично текста от НПК, по който е образувано производството./, 

започнало със съставянето на протокол за оглед на местопроизшествие за 

извършено престъпление по чл. 216, ал.1 от НК от НИ, разпит на свидетел. 

В хода на разследването са установени извършителите на деянието – 

Ив.Г.М. и Н.Ив.Г.  Срокът за разследване е бил удължен./В НП-то не е 

приложено постановление за привличане на обвиняемите/. Материалите 

по ДП са получени в РП - Добрич на 09.09.2013г.. На 30.09.2013г. 

прокурор Галя Митева изготвя ОА срещу Н.Ив.Г. и Ив.Г.М.  за извършено 

престъпление по чл. 216, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК и делото е внесено в 

съда. Делото – НОХД 1415/2013г. по описа на РС- Добрич е приключило 

със споразумение и налагане на наказание  „Пробация” за срок от 1/една/ 

година и шест месеца за Ив.Г.М. и налагане на наказание  „Пробация” за 

срок от 1/една/ година и шест месеца за Н.Ив.Г.. 

Пр.пр. № 1878/2013г. по описа на РП – Добрич, бързо производство 

№ 1042/2013г. по описа на 01 РУП – Добрич, с наблюдаващ прокурор 

Павел Любенов. Бързото производство е започнато на основание чл.356, 

ал.2 и ал.3 от НПК на 09.09.2013г. срещу С.С.Р. за престъпление по чл.345, 

ал.1 от НК. С постановление от 16.09.2013г. бързото производство е 

преобразувано в производство по общия ред. С постановление от 

30.10.2013г. е отказано връщането на МПС, по жалба на Р.Ю.М. Срещу 

това постановление на РП – Добрич е подадена жалба до РС – Добрич. С 

определение № 76/29.11.2013г. съдия В.Монов е отменил постановлението 

от 30.10.2013г., с което е отказано връщането на л.а. и върнал делото на 

прокурора за ново произнасяне по депозираното искане за връщане на 

процесното веществено доказателство. С  ново постановление прокурор 

Любенов е отказал връщането на лекия автомобил. На 06.01.2014г. е 

внесен обвинителен акт срещу С.С.Р. за престъпление по чл. 345 от НК. В 

съдебно заседание на 27.02.2014г. прокурорът е докладвал сключено 

споразумение по НОХД № 25/2014г. по описа на РС – Добрич, с което 

С.С.Р. се е признал за виновен за извършеното от него престъпление по 

чл.345 от НК, като на основание чл.54, ал.1 от НК му е наложено наказание 

„глоба” в размер на 300, 00/триста/ лв. На основание чл.381, ал.5, т.6 от 

НПК лекия автомобил е отнет в полза на държавата, в случай, че не бъде 

установено на кого принадлежи, както и предаването на два броя 

регистрационни табели на ОД на МВР – Добрич за преценка относно 

тяхното унищожаване. 
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Пр. пр. № 2476/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 23/2013 г. по 

описа на 02 РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Веселин Вичев. Не е  

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, върху писмото от 

РП Тервел е записано името на прокурор Вичев и дата 21.12.2012 г./ С 

постановление от 18.01.2013 г. на прокурор Вичев е било образувано 

досъдебно производство срещу Н.А.А. за престъпление по чл. 183, ал. 1 от 

НК. /Не е приложено постановление за привличане на обвиняем. 

Приложени са справки от УИС, ЦИССС и свидетелство за съдимост./ 

Материалите по делото са постъпили в РП - Добрич на 15.03.2013 г. с 

мнение за предаване Н.А.А. на съд. На 11.04.2013 г. е бил изготвен и 

внесен в съда обвинителен акт, срещу Н.А.А. за престъпление по чл. 183, 

ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 

3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано било НОХД № 

601/2013 г. по описа на РС - Добрич и с разпореждане от 12.04.2013 г. 

производството е било прекратено и делото било върнато на прокуратурата 

за поправяне на допуснато съществено нарушение на процесуалните 

правила. На 25.04.2013 г. е подаден частен протест от прокурор Вичев до 

ОС - Добрич. Няма данни за резултата от подадения протест. С 

постановление от 17.06.2013 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК 

прокурор Вичев е върнал делото на разследващия полицай за изпълнение 

на указания, подробно описани в обстоятелствената част на 

постановлението. Изготвен бил нов ОА, който е внесен в съда на 

08.08.2013 г.  Образуваното НОХД № 1220/2013 г. по описа на ОС – 

Разград е приключило с присъда № 10 от 17.09.2013 г. на РС - Добрич, 

като на подсъдимия е наложено наказание три години ЛОС, изтърпяването 

на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за изпитателен срок 

от три  години. / приложено е копие от акта на съда с мотивите/. 

Проверени още:  

Пр.пр.№ 150/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 81/2013г. по 

описа на  Първо РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Ст.Стаматов,  

Пр.пр.№ 823/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 475/2013г. по 

описа на  ОД на МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор П.Любенов,  

Пр.пр.№ 388/2013г. по описа на РП – Добрич, ДП № 43/2013г. по 

описа на  Второ РУП - Добрич с наблюдаващ прокурор Ст.Стаматов,  

Пр.пр.№ 1270/2013г. по описа на РП - Добрич, ДП № 729/2013г. по 

описа на Първо РУП при ОД на МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор 

Галя Митева, 
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 Пр.пр.№ 131/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 47/2012г. по 

описа на  Първо РУП на МВР - Добрич с наблюдаващ прокурор 

Ст.Стаматов 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Прокурорите в РП - Добрич 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 дават 

подробни указания на разследващите органи.  

        2. Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение 

на районния прокурор Веселин Вичев  Заповед № 37/12.10.2017 г.. 

3. В РП - Добрич при всички наблюдателни преписки  и в 

досъдебните производства не е приложен протокол от случайно 

разпределение /поради пестене на хартия/. Всяка преписка е разпределена, 

като в горното поле ръчно с химикал е написано името на наблюдаващия 

прокурор и датата на разпределянето. Преписките се разпределят по 

електронен път. Протоколите за случайно разпределение се съхраняват при 

районния прокурор в папки – съответно за 2012г. и 2013г. В протоколите 

има първоначален час на влизане в системата, няма час на разпределяне на 

всяка конкретна преписка.  

4. Прокурорите от РП - Добрич  в диспозитива на постановленията за 

отказ от образуване на ДП постановяват преписи от постановленията да 

бъдат изпращани на жалбоподателите, както и на страните при 

постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното 

производство. 

 В постановленията не винаги се изписва както пред кой орган могат 

да бъдат обжалвани / Пр. пр. № 634/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 394/2012 

г. по описа на 01 РУП – Добрич, Пр. пр. № 2092/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 

137/2012 г. по описа на сектор ПИП в ОД МВР – Добрич, Пр. пр. № 2171/2013 г. по 

описа на РП - Добрич /, така и в какъв срок могат да бъдат обжалвани. Не във 

всички наблюдавателни преписки, по които са постановени откази за 
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образуване на ДП или прекратяване на ДП, както и при постановленията за 

спиране срещу известен извършител има приложени обратни разписки или 

разписки за връчването им. 

Необходимо е да се отбележи, че с неизпращане на препис от 

постановлението за прекратяване на страните, незабавно след издаването 

му и/или забавяне съобщението за прекратяване на ДП се създава реална 

предпоставка за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ, 

доколкото практиката на Европейския съд по правата на човека е, че за 

край на периода, който влиза в обхвата на „разумния срок” и трябва да 

бъде взет предвид при преценката дали е нарушен чл.6 ал.1 от ЕКЗПЧОС, 

се счита датата, на която лицето е било уведомено или е узнало за 

прекратяването на наказателното производство срещу него.  

5. В наблюдателните преписки и делата винаги се прилага 

свидетелство за съдимост/ с изключение на тези, приключили по реда на чл. 

78а от НК/,  карта за състоянието на НП от ЦИССС. В наблюдателната 

преписка  има и карта за състояние на наказателното производство с 

подробни данни в нея.  

В РП – Добрич в наблюдателните преписки, приключили по  реда на 

чл. 78а от НК не се прилага свидетелство за съдимост -/ Пр. пр. №  1490/2012 

г. по описа на РП – Добрич досъдебно производство № 848/2012 г. по описа на 01 РУП 

– Добрич, Пр. пр. №  1124/2012 г. по описа на РП – Добрич досъдебно производство № 

589/2012 г. по описа на 01 РУП – Добрич, Пр. пр. №  3001/2011 г. по описа на РП – 

Добрич досъдебно производство № 25/2012 г. по описа на ПИП в ОД на МВР – Добрич/.  

6. По всички проверени досъдебни производства са спазени 

изискванията на чл.212, ал.3 от НПК за незабавно уведомяване на 

прокуратура при образуване на ДП.  

7. При прекратяване на досъдебни производства, поради изтекла 

давност, спрените дела не се възобновяват, а с постановление се 

прекратяват. При извършените проверки е констатирана различна практика 

по този въпрос, който е по-скоро теоретичен и съществуват различия дори 

и в една и съща прокуратура. Констатациите в тази насока са по-скоро с 

оглед уеднаквяване на практиката в прокуратурите. 

8.  В повечето случаи наблюдаващите прокурори в наблюдателните 

преписки прилагат копия от постановлението за привличане на обвиняем, 

но не отразяват с подпис извършения доклад от разследващия орган на 

прокурора, като по този начин няма писмено удостоверяване в НП и ДП на 

извършения доклад. /Съгласно разпоредбата на чл.219 ал.1 НПК 
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„…разследващия орган докладва делото на прокурора…”.  В Методически 

указания на Главния прокурор на РБ за необходими действия по чл.226 

НПК преди предявяване на разследването е разяснен начинът на 

докладване по реда на чл.226 НПК и е указано във всички случаи 

наблюдаващия прокурор да се произнася писмено /с постановление или 

протокол/. В чл.226 ал.1 НПК е записано, че „…разследващия орган 

докладва делото на прокурора…” ИВСС намира, че е задължително и 

докладването по реда на чл.219 ал.1  от НПК, също да се удостоверява./ - 

/Пр. пр. № 1003/2012 г. по описа на РП - Добрич, ДП № 517/2012 г. по описа на 01 РУП 

– Добрич, Пр.пр.№ 611/2011г. по описа на РП - Добрич, ДП № 493/2011г. по описа на 

Първо РУП – Добрич, Пр.пр.№ 2820/2010г. по описа на РП - Добрич, ДП № 1290/2010г. 

по описа на Първо РУП – Добрич/ 

От направената проверка на въвеждането в УИС на постановлението 

за привличане/копие от което е приложено, но не е съгласувано по реда на чл. 219 

от НПК- по данни на районния прокурор съгласуването е по телефона/ се установи, 

че постановлението е въведено в УИС определено време –от 1до 4- дни 

след като лицето е привлечено като обвиняем, т.е. след  като 

постановлението за привличане е постъпило в РП- Добрич. 

В някои случаи  постановленията за привличане на обвиняем не се 

въвеждат незабавно в УИС, заедно с данните за обвиняемия, каквото е 

изискването на чл. 11 от Инструкция за поддръжка и използване на 

електронния регистър на лица с неприключени наказателни производства 

на Главния прокурор на Република България /качена на ведомствения сайт на 

ПРБ на 10.02.2010г./. 

9. В исканията на наблюдаващите прокурори за удължаване срока за 

разследване не се съдържа информация за извършените действия по 

разследването, а се прилага подробната таблица на разследващите полицаи 

за хода на разследването от момента на образуването на ДП– какви 

действия по разследването са извършени, какви действия предстои да се 

извършат 

10. При проверката се установи като добра практика по делата, 

приключили по реда на чл. 78а от НК, в наблюдателната преписка винаги е 

приложено копие от решението с мотивите на съда и бланка с попълнени 

резултати от наблюдаващия прокурор,  с данни, кога е влязло  в сила- /Пр. 

пр. №  1626/2012 г. по описа на РП – Добрич, досъдебно производство № 927/2012 г. по 

описа на 01 РУП – Добрич, Пр. пр. №  248/2013 г. по описа на РП – Добрич, досъдебно 

производство № 90/2013 г. по описа на 01 РУП – Добрич, Пр. пр. №  195/2013 г. по 

описа на РП – Добрич, досъдебно производство № 105/2013 г. по описа на 01 РУП – 
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Добрич, Пр. пр. №  3001/2011 г. по описа на РП – Добрич досъдебно производство № 

25/2012 г. по описа на ПИП в ОД на МВР – Добрич, Пр. пр. №  1636/2012 г. по описа на 

РП – Добрич досъдебно производство № 933/2012 г. по описа на 01 РУП – Добрич/ 

 При проверката на приключените дела се установи, като добра 

практика, макар да не се  прилага копие от протокол или копие от 

присъдата,  има приложен информационен лист с отбелязване на датата на 

с.з., часа, името на съдията, името на  прокурора, участвал в с.з. и бележки 

за хода, движението  и приключване на делото/. /Пр.пр.№ 3071/2011г. по описа 

на РП - Добрич, ДП № 1729/2011г. по описа на Първо РУП – Добрич, Пр.пр.№ 

148/2012г. по описа на РП - Добрич, ДП № 94/2012г. по описа на първо РУП – Добрич, 

Пр.пр.№ 100/2013г. по описа на РП - Добрич, ДП № 9/2013г. по описа на Второ РУП – 

Добрич / 

При проверката на приключените дела със споразумение не се 

прилага копие от определението на съда, с което е одобрено 

споразумението. 

11. При проверката се установи като добра практика по делата, 

приключили със споразумение,  да се включва съгласие 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”-/ Пр.пр.№ 

298/2012г. по описа на РП – Добрич, ДП № 123/2012г. по описа на 01 РУП – Добрич. 

12. В РП- Добрич приключените дела са подшити, приложени в 

папки, подредени са по хронологичен ред, като делата, приключили със 

споразумение са в зелени папки, делата, приключили с обвинителен акт са 

в червени папки, а тези приключили по реда на чл. 78а – в бели папки. 

  Материалите по прокурорските преписки са подредени в 

хронологичен ред и са подшити.  

 13. Проверяващият екип установи, че наблюдаващите прокурори 

сами записват датата на регистрацията в горния ляв ъгъл на изходящите 

документи/постановления, писма и др./. Съгласно чл. 39, ал.2, изр. 2 от 

Инструкция за деловодната дейност и документооборота в прокуратурата 

на Република България, утвърдената практика в РП- Добрич не позволява 

да се направи категоричен извод, че посочената от прокурора дата на 

извеждане на документа във всички случаи е тази, на която реално е 

извършено това. Възможно е да има и некоректно отразяване на датата на 

изходящата кореспонденция. 

14. Във повечето прокурорски актове/постановления/ номера на 

прокурорската преписка по описа на РП- Добрич не се посочва изрично в 

постановленията за спиране/изписва се само и единствено номера на ДП/. 
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Прокурорите  В. Вичев, Г. Митева и П.Тухчиев в проверените преписки  

винаги сочат номера на преписката  в самото постановление. 

15. При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите 

в  сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в РП – 

Добрич се описват редовно в дневника. След получаване на информацията 

от съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството в РП – Добрич 

описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение в предвидения в 

чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

16. Веществените доказателства в РП - Добрич се намират на 

приспособен стелаж в архивното помещение на прокуратурата, поради 

липса на помещение за съхраняването им.  

В РП- Добрич книгата да веществените доказателства се води от 

2010 г.  и съдържа следните графи :  № по ред,  дата на приемане и подпис, 

име и подпис на лицето, представило ДП, вх. № на прокуратура, опис на 

ВД – залепени, дата на изпращане и докъде, № на ДП, подпис и печат и 

забележка. Не се попълват длъжностите на служителите, приемащи ВД,  не 

се водят други регистри и дневници по отменения ПОДАПРБ, не са 

създадени нови книги по новия ПАПРБ. 

В РП- Добрич периодично се прави ревизия на веществените 

доказателства и които подлежат на унищожаване, се унищожават.  

 

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 1. Административният ръководител да създаде необходимата 

организация,  по изходящите документи, служител от деловодството в РП- 

Добрич да поставя в горния ляв ъгъл датата на извеждане съгласно чл. 39, 

ал.2, изр. 2 от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

прокуратурата на Република България, а не тази дата да се поставя от 

прокурор. 

 2. Административният ръководител със своя заповед да задължи 

наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от разследващите 

органи доклад на делото и постановлението за привличане на обвиняем по 

реда на чл.219 ал.1 НПК с полагане на подпис и изписване на дата от 

съответния наблюдаващия прокурор в бланката на постановлението за 

привличане на обвиняем, предоставена от ПРБ, където в горния десен 

ъгъл е записано „докладвано по реда на чл.219 ал.1 НПК, прокурор, име, 
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фамилия, дата, подпис и печат”, след което да се поставя печат на РП – 

Добрич.  

 3. Постановлението за привличане в качеството на обвиняем да се 

въвежда незабавно в УИС заедно с данните за обвиняемия, след което да се 

прилага към наблюдателната преписка, съгласно чл.11 от „Инструкция за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключени 

наказателни производства” на главния прокурор на Република България 

/качена на ведомствения сайт на ПРБ на 10.02.2010г./. 

4. В наблюдателните преписки и в ДП да бъдат прилагани 

доказателства, че преписи от постановленията на прокуратурата са 

изпращани на жалбоподателите при постановленията да отказ, както и на 

страните при постановленията за спиране или прекратяване на 

досъдебното производство. 

5. Прокурорите от РП- Добрич да спазват разпоредбите на НПК, като 

в постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, 

постановленията за прекратяване и спиране на наказателното 

производство,  да се посочва пред кой орган може  да бъде  обжалвано 

постановлението, както и  срока за обжалването му. 

 

 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

Приложения: 

1. Справки 5 броя, за 2012г. и 5 броя за 2013г.;  

2. Заповеди на административния ръководител – 12 бр. и 3 броя 

разпореждания 

3. Копия от актове на прокурори. 

 

Копие от акта на електронен носител, без приложенията, да се 

изпрати на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - Добрич  

г-н Веселин  Вичев - за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура – 

Добрич - за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура – 

Варна - за сведение. 
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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 


