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В периода 26 май – 06 юни  2014г. на основание заповед № ПП-01-

71/14.05.2014г. и ПП-01-72/14.05.2014г.  на Главния инспектор при ИВСС и 

съгласно годишната програма на ИВСС беше извършена комплексна 

проверка на  дейността на ОП – Варна и ОСлО в ОП – Варна, която обхвана 

периода 2012г. и 2013 г.. Проверката бе извършена от  проверяващи - 

инспектор Моника Малинова  и експерти Сия Иванчова  и Юлия Меранзова. 

Проверката беше извършена на място в ОП  - Варна и ОСлО в ОП- 

Варна в периода между 26 май и 6  юни  2014 година, като проверяващите се 

запознаха непосредствено с организацията на административната дейност и 

организацията по образуването и движението на прокурорските преписки,  

както и приключването им в установените срокове. 

 Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени 

критерии и при нея се установи следното: 

 

ЧАСТ І – ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2012г.  и 2013г. 

Окръжна прокуратура Варна се помещава в сградата на съдебната 

палата в града, която се ползва също и от АП – Варна, ОС - Варна и АС- 

Варна. ОП - Варна се намира на  третия етаж, който се ползва и от АП - 

Варна. Условията за работа в ОП- Варна са много лоши по отношение на 

кабинети и сграден фонд. До 1 април 2014г. част от прокурорите  и 2-ма от 

служителите са се помещавали в РП- Варна, след тази дата общо 6 /шест/ 

прокурори са преместени в сградата на ОСлО в ОП - Варна. Двама от 

прокурорите от ОП - Варна се намират в частта, ползвана от АП- Варна, а 

други двама прокурори са в сградата на Административен съд – Варна. На 

половината от етажа ползван от прокуратурата, работят общо 15 прокурора, 

като са по двама и по трима в кабинет. Самостоятелен кабинет ползва 

административният ръководител и един от заместниците му. Всички 

служители в ОП - Варна се помещават в 3 стаи, като в една от стаите са девет 

души в стая, в друга от стаите 6 служители работят на 5 работни места, 

поради липса на пространство. В допълнително обособена стая в коридора, 

на едно бюро работят двама служители, поради невъзможност да се сложи 

второ бюро. 
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Във всички стаи са приспособени  шкафове в които са подредени 

преписки и дела.  В коридора на ОП- Варна също в шкафове се намират 

преписки и дела. Веществени доказателства също се намират в шкаф в 

коридора. Архивът на прокуратурата се намира в мазето на сградата, където 

на метални стелажи по години са подредени делата. Най- старите са от 2006г. 

Допълнително за архив се ползва стая в общежитие, където е разположен и 

архива на РП- Варна.  

Финансовият отдел се намира в сградата на ОСлО в ОП-Варна. 

 През 2012 година общо по щатно разписание са 24 прокурори през 

годината. Заети са 16 броя, а незаети щатни бройки за прокурори – 8 бр.  

С Решение на ВСС по пр. № 41/07.12.2011 г. се увеличава щатната 

численост на ОП-Варна за сметка на Военно-окръжна прокуратура – Варна с 

2 бройки за длъжността „Прокурор”., като са преназначени от ВВОП в ОП – 

Варна прокурорите Стоян Загоров и Пламен Михайлов. 

С Решение на ВСС по пр. № 15/10.04.2012 г. се намалява щатната 

численост на ОП – Варна с 1 щатна бройка „Прокурор”, разкрива се 1 щатна 

бройка „Прокурор” в Специализираната прокуратура, като се преназначава 

Росен Радев, считано от 01.05.2012 г.  

През 2012 г. е продължило командироването на зам. окръжен 

прокурор Антоанета Генчева във Върховна административна прокуратура – 

София до 12.03.2012 г., когато съгласно Решение на ВСС по пр. № 

7/16.02.2012 г. е встъпила в длъжност „Прокурор” при Върховна 

административна прокуратура – София. 

С Решение на ВСС по пр. № 6/09.02.2012 г. на 01.06.202 г. са встъпили 

в длъжност прокурорите от РП – Варна Катя Петрова, Нина Величкова, 

Силвиян Иванов, Александър Атанасов, Антония Иванова, Женя Енева и 

Галина Минчева. 

С Решение на ВСС по пр. № 22/31.05.2012 г. прокурор Светлана 

Данева е назначена на длъжност „Заместник на административния 

ръководител – заместник окръжен прокурор” – встъпила в длъжност на 

05.06.2012 г. 

Съгласно Решение на ВСС по пр. № 10/08.03.2012 г. Даниела Петрова 

е встъпила в длъжност „Прокурор” в ОП – Варна на 09.07.2012 г. 

От 02.07.2012 г. е преустановено командироването на прокурор 

Красимир Конов в АП – Варна. 

Така, че към 31.12.2012 г. щатното разписание на прокурорите е 

следното: по щатно разписание в ОП- Варна са 23 прокурори. Заети са  22 

бройки, а незаети щатни бройки за прокурори – 1 бр. 
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Няма отсъствали прокурори за повече от един месец. През 

проверявания период реално са работили 23 прокурора. 

 През 2013г. от общо по щатно разписание 23 прокурори през годината, 

заетите щатни бройки са били 22. Незаети щатни бройки за прокурори – 1 

брой. Отсъствал е един прокурор за повече от един месец – 32 календарни 

дни, поради временна нетрудоспособност. 

С Решение на ВСС по пр. № 20/23.05.2013 г. се увеличава щатната 

численост на ОП-Варна с 3 бройки за длъжността „Прокурор” и се намалява с 

1 бройка за длъжността „Следовател”. Направено е предложение от 

административния ръководител за обявяване като свободни 4 щатни бройки 

за длъжността „Прокурор” и съответно за обявяване на конкурс. 

Така, че към 31.12.2013 г. щатното разписание на прокурорите е 

следното: по щатно разписание в ОП- Варна са 26 прокурори. Заети са  22 

бройки, а незаети щатни бройки за прокурори – 4 бр. 

  Общият брой служители през 2012г. в администрацията на ОП – 

Варна е 26 служители по щатно разписание. Конкретно заетите длъжности на 

съдебни служители през 2011г. са съответно: съдебен администратор – 1 

брой, прокурорски помощник – 2 броя, системен администратор I –ва степен 

– 2 броя, главен специалист – касиер-счетоводител – 1 брой, главен 

специалист по организационните въпроси – 1 брой,  съдебен секретар – 5 

броя, съдебен деловодител – 9 броя, зав. служба – 1 брой, шофьор – 1 брой, 

призовкар – 2 броя, съдебен архивар – 1брой,   административен секретар – 1 

брой, главен счетоводител – 1 брой, ръководител сектор - БДС – 1 брой,  

призовкар – 2 броя, мл. Специалист  - касиер, деловодител. През 2013 г. няма 

промяна в броя на служителите, работещи в администрацията на 

прокуратурата. 

 В ОП – Варна  се  водят 53 броя книги, дневници, регистри и 

азбучници.  

От тях на основание Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата в Р. България ПОДАПРБ /отменен/ се 

водят: - входящ дневник - хартиен носител; изходящ дневник - хартиен 

носител;  описна книга на досъдебните производства – хартиен носител;  

азбучник към описната книга на ДП - хартиен носител; паркетна 

/прокурорска/ книга хартиен носител  ; азбучник на паркетните дела - хартиен 

носител; книга за изпълнение на присъди - хартиен носител; регистър за 

оправдателни присъди - хартиен носител; книга за изпълнение на присъдните 

делегации- хартиен носител ; общ дневник гражданско – съдебен надзор - 

хартиен носител ; книга по ЗОДОВ към ГСН - хартиен носител;  книга за 
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веществените доказателства - хартиен носител ;  заповедна книга - хартиен 

носител. 

По указание на ВКП се водят: регистър за вписване на 

кореспонденцията с ТД на КОНПИ – електронен и хартиен носител; регистър 

за лица с три и повече неприключени ДП – електронен носител;  Регистър на 

лица с неприключени НП – електронен; Регистър за срочността на 

разследването срещу срещу известен извършител и произнасянето от 

прокурор – електронен; Електронен регистър на лица с мярка за 

неотклонение "Задържане под стража" и "Домашен арест" ; Електронен 

регистър за сроковете по чл. 368, ал.1 и по чл. 234, ал. 8 НПК ; Електронен 

регистър на върнатите от съда дела ; Електронен регистър на делата, по които 

са постановени влезли в сила оправдателни присъди ; По регистрите в 

електронен вид се правят регулярно извлечения и справки към 

административния ръководител и справки към АП Варна.  

Книги, регистри и дневници, водени по собствена преценка: азбучник 

по ГСН – електронен носител;  дневник – ОН - хартиен носител;  азбучник на 

осъдените лица – електронен носител; книга на задържаните лица - хартиен 

носител ; книга за регистриране на преписките по ЕИСПП /папки/ - хартиен 

носител ; книга за спрените ДП – електронен носител; книга за сроковете по 

наблюдателните дела – на електронен носител - /папка харт. носител - 

разпечатка/; книга за следствени поръчки и ЗЕЕЗА – на електронен носител; 

прекратени дела – електронен носител; книга споразумения - хартиен 

носител; папка върнати дела от съда -  хартиен носител; постановени присъди 

– електронен носител; папка протоколи – за разпределение на нови преписки 

– случаен принци хартиен носител ; папка график административни дела на 

АС – Варна - хартиен носител; папка след участия в с.з. в административни 

дела АС – Варна  - хартиен носител ; Еврофондове – електронен носител; 

папка издадени удостоверения - хартиен носител; спрени дела – електронен 

носител; тетрадка за дела, заведени срещу полицаи; папка протести; дела по 

компетентност – електронен носител; тетрадки раздадени преписки на 

прокурори - 1,2,3,4; папка заповеди ЛС – хартиен носител; електронен 

регистър на обучителните мероприятия за магистратите; ревизионна книга за 

констатациите и предписанията на контролните органи по труда; дневник за 

издадените трудови книжки; дневник за дисциплинарните производства; 

дневник за печатите; дневник за сигнали за корупционни действия на 

магистрати; регистър за КПЕ /комисия по професионална етика/; 1бр. 

тетрадка входяща поща; 5бр. тетрадки изходяща поща. 

 

http://local.prb.bg/Visq6ti_dela_var3/index.php
http://local.prb.bg/Visq6ti_dela_var3/index.php
http://local.prb.bg/Visq6ti_dela_var3/prokuraturi_stat.php
http://local.prb.bg/Visq6ti_dela_var3/prokuraturi_stat.php
http://local.prb.bg/Visq6ti_dela_var3/prokuraturi_stat.php
http://local.prb.bg/zlica/index.php
http://local.prb.bg/zlica/index.php
http://local.prb.bg/obvlica/index.php
http://local.prb.bg/obvlica/index.php
http://local.prb.bg/vr/
http://local.prb.bg/vr/
http://local.prb.bg/opr/
http://local.prb.bg/opr/
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 През 2013 г. няма промяна в броя на водените книги и регистри както 

на хартиен, така и на електронен носител. 

 В ОП – Варна се използва правно информационната система –

СИЕЛА,  както и програмите - Унифицирана информационна система (УИС) 

на Прокуратурата на Република България – /деловодна система в 

прокуратурите в страната предоставена от ВКП/ и Централизирана 

информационна система в следствените служби (ЦИССС) 

 В Окръжна прокуратура – Варна разпределението на преписките и 

делата се извършва на принципа на случаен подбор чрез електронно 

разпределение, съобразно поредността на постъпването им, посредством 

предоставения от Висшия съдебен съвет програмен продукт Law Choice. 

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

РБ и заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на г-н В. Първанов - Зам. главен 

прокурор при ВКП относно организацията за случайно разпределение на 

преписки и дела, и след получаване на софтуерния продукт - Law Choice 

предоставен от ВСС в ОП – Варна е и издадена заповед №457/11.10.2007г. от 

административния ръководител Пл. Иванов, в която считано от 15.10.2007г. 

преписките и делата в ОП- Варна се разпределят с него. Преписките, които не 

са пряко свързани с прокурорската дейност по същество/административно – 

организационни, финансово –стопански, информационно –аналитични и др./ 

не се разпределят с програмата Law Choice. Преписките и делата е указано да 

се разпределят само при първоначалното им постъпване в прокуратурата, 

съобразно поредността на постъпването им. Повторно разпределяне на 

същите се извършва само в случаите, когато се налага замяна на 

наблюдаващия прокурор. В същата заповед е определена и Г. Д. Ст. – 

компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции да работи с 

програмата за случайно разпределение на преписките и делата. 

Със заповед №70/2010г. административният ръководител Владимир 

Чавдаров определя служител да работи с програмата  Law Choice – Св. Ст. В., 

а в нейно отсъствие, с програмата е указано да работи  Д. Анг. Д. – 

компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции. 

Със заповед №70/2010г. на административния ръководител на ОП- 

Варна са определени и служителите, които да работят с УИС, която е била 

променяна и последно със заповед №104/27.02.2012г. са определени 

служители, които да въвеждат данните в УИС – 11 служители. В същата 

заповед е указано съдебните служители да въвеждат всички данни за 
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движението на преписките и делата, както и прикрепянето на всички 

прокурорски актове, постановени по тях. 

Административният ръководител в различните групи преписки е с 50% 

натовареност, като от група „От компетентност на административния 

ръководител” /„Исканията на лишени от свобода по реда на глава тридесет и 

пета от НК – 100 %, както и по  „Искания за възобновяване на наказателни 

дела по реда на чл. 420 и следващите от НК – 100 %. В  група „Искане на срок 

по чл. 234, ал.3, пр.1 от НПК” натовареността е също с 100 % натовареност.  

 Организацията на информационната дейност в ОП-Варна е в 

съответствие с Указание № 301/2007 г., изменено и допълнено с Указание № 

И-283/2008 г. на Главния прокурор, с които се регламентират сроковете за 

изготвяне и изпращане на статистически таблици по тримесечия, за първо 

шестмесечие, за деветмесечие и годишни. 

 Ежегодно в Окръжна прокуратура-Варна се изготвят шестмесечни и 

годишни отчетни доклади. Годишния доклад се приема на събрание на 

магистратите от съдебния район на Окръжна прокуратура – Варна, съгласно 

изготвен график от ВКП, в присъствието на  Административния ръководител 

на Апелативна прокуратура – Варна и представители на ВКП. 

 След получаване доклада за апелативния регион на Апелативна 

прокуратура – Варна, административния ръководител провежда съвещание с 

магистратите, на което се анализират и обсъждат резултатите. 

 В рутинен порядък, планирано или ad hoc се провеждат работни 

съвещания с районните прокуратури от съдебния окръг, с разследващите 

органи и с органите на МВР и ДАНС, на които се обсъждат и анализират 

текущи проблеми в работата и взаимодействието с прокуратурата. 

През проверявания период /2012г./ са наложени следните наказания: 

          1. Със заповед № 153/20.03.2012 г. на административен ръководител – 

окръжен прокурор на ОП – Варна е образувано дисциплинарно производство 

срещу следовател Илияна Асенова – Трендафилова по реда на чл.307, ал.4 и 

чл.310, ал.1 ЗСВ. 

 Със заповед № 236/09.04.2012 г. се приключва дисциплинарното 

производство и се обръща внимание на следовател Илияна Асенова – 

Трендафилова. 

 2. Със заповед № 490/13.07.2012 г. е образувано дисциплинарно 

производство срещу следовател Илияна Асенова – Трендафилова по реда на 

чл.307, ал.4 и чл.310, ал.1 ЗСВ. 
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 Със заповед № 788/09.11.2012 г. приключва дисциплинарното 

производство като не налага дисциплинарно наказание на следовател Илияна 

Асенова – Трендафилова. 

  3. Със заповед № 746/23.10.2012 г. образува дисциплинарно 

производство срещу следовател Илияна Асенова – Трендафилова по реда на 

чл.307, ал.4 и чл.310, ал.1 ЗСВ. 

 Със заповед № 782/06.11.2012 г. спира дисциплинарното производство 

и предлага на ВСС да наложи дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.6 от 

ЗСВ.  

 Висш съдебен съвет с Решение по протокол № 16/25 април 2013 г. 

налага на Илияна Асенова – Трендафилова дисциплинарно наказание по 

чл.308, ал.1 т.6 от ЗСВ „дисциплинарно освобождаване от длъжност” 

 С Решение № 99/06.01.2014 г. по адм. дело № 7437/013 г. Върховният 

административен съд на Република България – шесто отделение ОТХВЪРЛЯ 

жалбата на Илияна Асенова – Трендафилова против решение по тч.41 от 

протокол № 16/25 април 2013 г., с което на основание чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ 

й е наложено дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от 

длъжност”. 

  Подадена е касационна жалба от адв. Цветелина Костадинова 

срещу решение № 99/06.01.2014 г. по адм. дело № 7436/2013 г. до Върховен 

административен съд ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ. 

 Няма предложения за поощрения през 2012г. 

 През проверявания период /2013г./ няма предложения за налагане на 

дисциплинарни наказания. С писмо №А -164/203 г. Административния 

ръководител на ОП- Варна е предложил да бъдат номинирани за награда 

прокурорите Йорданка Стайкова и Димитър Кайряков.  Със Заповед № ЛС-

4100/16.12.2013 г.. на Главен прокурор на Йорданка Стайкова е поощрена с 

отличие „служебна благодарност”. 

При получаване веществените доказателства се проверяват от съдебен 

служител и завеждат в специален регистър под съответния номер. Върху 

всяко веществено доказателство се поставя номер и името на наблюдаващия 

прокурор. Веществените доказателства се съхраняват в шкафове, намиращи 

се в коридора на прокуратурата.  

Издадени заповеди за 2012 г. по ръководството и дейността на Окръжна 

прокуратура – Варна - 104 броя, от които по указание на главния прокурор – 

7 броя, по собствена преценка – 97 броя. Няма издадени разпореждания. 

Издадени заповеди за 2013 г. по ръководството и дейността на Окръжна 

прокуратура – Варна  – 122 броя, от които по указание на Главния прокурор – 
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11 броя, по собствена преценка – 11 броя. Няма издадени разпореждания през 

2013г.. 

Извършени проверки от ОП - Варна – през 2012г. и 2013г.  

Със заповеди на Административния ръководител на ОП- Варна под № 

736/18.10.2012 г. и № 885/07.12.2012г. е разпоредено извършване на 

контролна проверка на архивираните дела от 2011 г. от РП – Варна, РП – 

Девня и РП – Провадия, и извършване на комплексни ревизии на РП – Девня 

и РП – Провадия, съгласно плана за дейността на ОП – Варна през 2012 г. 

При комплексните ревизии обект на контрол са били административната 

работа, следствения надзор, наказателно-съдебния надзор, гражданско-

съдебен надзор и надзор за изпълнение на наказанията.  В изготвените 

доклади е отбелязано, че са изпълнени всички препоръки от предходни 

ревизии, качествено и в срок са изпълнени плановите задачи. 

 Въз основа на констатациите в доклада работата на РП – Девня  и РП – 

Провадия през ревизирания период е определена като много добра. 

 При извършената проверка на архивираните през 2011 г. дела и по реда 

на чл. 15, ал.2 от Инструкция за провеждане на предварителни проверки №И-

89/2011 г. не са  констатирани сериозни нарушения, а където са установени 

неправомерни произнасяния, съответните прокурори са ги отменили с 

нарочни актове.  

 Съгласно Заповед № 241/17.10.2012 г. на Административен 

ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна е 

била извършена комплексна ревизия на работата на Окръжна прокуратура- 

Варна за периода 01.01.2011 г. – 30.09.2012 г. 

 

2013 г. 

Съгласно заповед № 999/10.12.2013 г. на Административния 

ръководител на ОП- Варна, в изпълнение т.1 от Плана за работата по 

административно-организационната дейност е извършена комплексна 

ревизия на работата на Районна прокуратура – Варна по надзори.  

 Съгласно заповеди №№ 997, 998 и 999/10.12.2013 г. на 

Административния ръководител Вл. Чавдаров, в изпълнение на т.2 от Плана 

за работата по административно-организационната дейност са  извършени 

контролни проверки на архивираните, приключили в периода 01.01.2012 – 

31.12.2012 г. дела в РП - Девня, РП - Провадия и РП - Варна, по които не е 

реализиран съдебен или инстанционен контрол. 

 Съгласно заповед № 1039/17.12.2013 г. на Административния 

ръководител, в изпълнение на Указания № 9895/2013 г. на Заместник на 
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Главния прокурор при ВКП г-н Борислав Сарафов е  извършена проверка на 

преписките и делата в РП - Варна, РП - Девня и РП - Провадия, образувани 

преди 2010 г. и неприключени към 01.01.2014 г. В резултат на проверката са 

взети организационни мерки за подобряване работата по дела, образувани 

преди 01.01.2010 г.. В тази връзка се изпълнява и Заповед № 12/22.01.2014 г. 

на Апелативния прокурор на АП Варна.  В доклада за работата на РП - Варна 

е отбелязано, че са изпълнени всички препоръки от предходни ревизии, 

качествено и в срок са изпълнени плановите задачи. Въз основа на тези 

констатации работата на РП - Варна през ревизирания период е определена 

като много добра. 

 При извършената проверка на архивираните през 2012 г. дела и по реда 

на чл. 15, ал.2 от Инструкция за провеждане на предварителни проверки № 

И-89/2011 г. не са констатирани нарушения.  

 Със Заповед № Ж-01-1058/07.01.2013 г. на Главен инспектор г-жа Ана 

Караиванова – Инспекторат към ВСС, във връзка с Решение на ВСС по 

протокол № 53/13.12.2012 г. е извършена проверка по приложението на чл.9 

от ЗСВ в ОСлО в ОП – Варна.  Видно от Акта за резултатите от 

извършената проверка могат да бъдат направени изводи за създадена добра 

организация при разпределението на делата на принципа на случайния 

подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 

постъпването им от административния ръководител на ОП – Варна. 

 Със Заповед № 82/07.02.2013 г. на Окръжния прокурор е назначена 

комплексна проверка на досъдебните производства в ОСлО. Проверката 

обхваща делата на производство към 11.02.2013г. Извършена е при 

разпределение с жребий на прокурорите от ВОП, като всеки от тях е 

проверил делата на отделен следовател. Не са констатирани сериозни 

нарушения. Общата оценка за работата на следователите по проверените дела 

е добра. 

През 2012 г. прокурорите и следователите при Окръжна прокуратура – 

Варна са участвали в следните обучения и семинари: 

- „Противодействие на престъпността, свързана с незаконна търговия, 

посегателство и трафик на културни ценности, част от културното наследство 

на РБ” – прокурор Стоян Загоров; 

- „Разследване на корупцията в съдебната система и антикорупционни 

мерки” – следовател Ивелин Стаматов; 

- „Банкови измами и злоупотреби. Умишлени фалити” – прокурор 

Катя Петрова и следовател Тодор Костов; 
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- „Престъпления против културното, историческото и 

археологическото наследство” – окръжен прокурор Владимир Чавдаров и 

прокурор Николета Арнаудова; 

- „Евроджъст и ролята му в развитието на практиките по дела за 

трафик на наркотици” – прокурор Ивелина Бухлева – Ван Каутер и 

следовател Илия Иванов; 

- Четири обучения на магистратите от окръжните прокуратури от 

Апелативен регион – Варна по плана на АП – Варна – участвали 55 

прокурори; 

- „Трансгранична престъпност, пране на пари, отнемане на 

имущество, придобито чрез престъпление” - зам. окръжен прокурор Светлана 

Данева; 

- „Подобряване на трансграничното сътрудничество по случаи на 

трафик на хора в югоизточна Европа” – Атина – Гърция – прокурор Пламен 

Михайлов и други обучения и семинари през 2012г. 

През 2012 г. служителите от Окръжна прокуратура – Варна са 

участвали в следните обучения и семинари: 

- „Въведение в работата на администрацията на прокуратурата”  - Н. 

К. – съд. деловодител; 

- „Защита на класифицираната информация в съдебната система” – Ат. 

Ст. – прокурорски помощник; 

- „Административно обслужване на гражданите в прокуратурата” – 

Г.Ст. – съд. деловодител; 

- Обучителен семинар за съдебни администратори – Ю. Ив. – съд. 

администратор; 

 - Обучение на служителите от финансово-счетоводните звена – Н. К. – 

гл. счетоводител, Н. Ст. – гл.- спец. – счетоводител и Бл. Д. – гл. спец. – 

счетоводител. 

През 2013 г. прокурорите и следователите при Окръжна прокуратура – 

Варна са участвали в следните обучения и семинари: 

- „Задължителна начална квалификация на новоназначени прокурори 

– Наказателен процес” – прокурор Даниела Петрова; 

- „Финансови и счетоводни познания при разследването на стопански 

престъпления” – прокурор Стоян Загоров; 

- Задължителна текуща квалификация на прокурори при 

повишаването им от районно на окръжно ниво на тема „Наказателно право” – 

прокурорите Нина Величкова, Силвиян Иванов, Антония Иванова и 

следовател Красимира Дренчева; 
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- Задължителна начална квалификация на новоназначени прокурори  в 

окръжни прокуратури „Наказателно право” – прокурор Даниела Петрова; 

- Задължителна текуща квалификация на прокурори при 

повишаването им от районно на окръжно ниво на тема „Наказателно право” – 

прокурорите Галина Минчева, Александър Атанасов и Катя Петрова; 

- „Противодействие на организираната престъпност” – прокурор 

Галина Минчева; 

– „Разследване на терористични действия” -  Владимир Чавдаров – 

окръжен прокурор, зам. окръжен прокурор Светлана Данева, зав. ОСлО – 

Петър  Ганчев, прокурор Стоян Загоров и следовател Стелиан Кралев; 

- „Разследване на изпирането на пари” – прокурорите Красимир 

Конов и Николета Арнаудова; 

- „”Участие в обучение на обучители” – прокурор Александър 

Атанасов; 

- Владимир Чавдаров – окръжен прокурор, Радослав Лазаров – зам. 

окр. прокурор, прокурорите Ивелина Бухлева, Красимир Конов, Деян Душев, 

Йорданка Стайкова, Диана Кипрова, Стоян Загоров, Нина Величкова, Галина 

Минчева, Пламен Михайлов, Петър Ганчев – зав. ОСлО и следователите  

Илия Илиев, Милен Михалев, Ивелина Ангелова, Красимира Дренчева са 

взели участие в обучение, съгласно утвърден  график по  

вътрешноведомствена програма на ПРБ за обучение на прокурори. През 

2013г. са проведени и други обучения и семинари на прокурори и 

следователи.  

През 2013 г. служителите от Окръжна прокуратура – Варна са 

участвали в следните обучения и семинари: 

- обучение във връзка с предстоящите децентрализирани процедури 

по възлагане на обществени поръчки за доставка и услуги по реда на Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/- Ю. Ив. – съд. администратор и Н. К. – 

гл.счетоводител; 

- „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на 

ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” – проведено на 

два етапа – Ем. М. и Ив. В. – системни администратори; И. Й., Кр. Ас. – съд. 

деловодители и  Ст. |Ил. – съд. архивар;   

 Г.Д., Св.В. – съд. деловодители и Д. Д. – зав. служба; 

- Семинар на тема „Стресоустойчивост и управление на времето” 

Ел.М. – Н-к адм. служба ОСлО, Н. Н. – съд. деловодител, В.Д. – съд. 

деловодител и Н. Ж. – съд. секретар; 
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- „Защита на класифицираната информация в съдебната система” 

– Ем. Ив. – съдебен секретар, Св. В. – съдебен секретар и М. В. – гл. спец. 

– съд. секретар, зав. регистратура класифицирана информация; 

-  „ Въведение в работата на администрацията на прокуратурата” 

– Кр. Р., Д. Ц.; 

        Прокурорските помощници при ОП – Варна не са взели участие в 

обучения. 

 Няма магистрати, които да не са взели участие в нито едно обучително 

мероприятие. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

 През 2012 г. броят на преписките, които са били на производство в ОП 

– Варна е 4807 броя, като броят на новообразуваните е 3749 броя, а 

образувани от предходни периоди – 1058 броя. От тях общо решени – 4557 

броя, като с постановление за отказ да се образува ДП – 187 броя, като от тях 

– обжалвани са 43 броя, от които потвърдени 25 броя, отменени – 18 броя, 

образувани ДП са 251 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 368 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 – 95 броя. 

През 2012 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 1, 

т. 5 от Инструкция № И 89/2011 г. на МВР и други специализирани органи са 

изпратени 306 броя преписки, през същата година 285 бр. преписки са 

върнати след извършена предварителна проверка. Преписки, по които 

прокурорът лично е извършил проверка – 1 брой по пр.пр. 03508/2011г. от 

прокурор Светлана Данева. 

През 2012 г. инстанционните решения на АП – Варна по преписки на 

ОП – Варна, приключили с постановления за отказ са общо 43 броя, от тях 25 

броя са били потвърдени и 18 броя са били отменени,  инстанционните  

решения на АП- Варна по преписки на ОП - Варна, които са приключили с 

резолюция по чл. 4 и чл.5 от Инструкция № И 89/2011 г. – 11 броя, от които 

потвърдени – 7 броя, отменени – 4 броя. 
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Инстанционните решения през 2012 г.на ОП - Варна по преписки на 

районните прокуратури, приключили с постановления за отказ  от образуване 

на ДП са общо 281 броя, като на РП- Варна – 241 броя, от тях потвърдени – 

172 броя, отменени – 69 броя, на РП- Провадия – 26 броя, потвърдени – 13 

броя, отменени –13 броя, на  РП - Девня - 14 броя, от тях потвърдени – 5 

броя, отменени – 9 броя. 

През 2012 г. са потвърдени близо 65% от обжалваните откази на 

районните прокуратури. /от Доклад на ОП- Варна за 2012г./ 

Инстанционни решения на Окръжна прокуратура  по преписки на 

районните прокуратури, които са приключили с  резолюции по чл.4 и чл.5 от  

Инструкция № И - 89/10.03.2011г. – общо за всички районни прокуратури - 

19   броя, от тях – потвърдени – 13 броя, отменени – 6 броя. 

Нерешени инстанционни преписки в едномесечен срок  - 6 броя. 

През 2012 г. са били изпратени общо 30 бр. международни следствени 

поръчки по 3 бр. ДП на ВОП; 23 бр. ДП – ВРП, 1 бр.ДП – ПрРП и 3 ДП на 

ДРП, които се изпълняват бавно от замолените страни, след година и повече 

време. За отчетния период, във връзка с работата по досъдебните 

производства са били изготвени и изпратени  общо 244 бр. следствени 

поръчки в страната./от Доклад на ОП- Варна за 2012г./ 

Останали нерешени преписки в края на 2012г. от образуваните преди 

31.12.2011г. – 26 броя, по които срокът за разследване е удължен. 

 През 2013 г. броят на преписките, които са били на производство в ОП 

– Варна е 5477 броя, като броят на новообразуваните е 4089 броя, а 

образувани от предходни периоди – 1388 броя. От тях общо решени – 5152 

броя, като с постановление за отказ да се образува ДП – 255 броя, като от тях 

– обжалвани са 38 броя, от които потвърдени 26 броя, отменени – 12 брой, 

образувани ДП – 253 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 415 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 – 59 броя. 

През 2013 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 1, 

т. 5 от Инструкция № И 89/2011 г. на МВР и други специализирани органи са 

изпратени 235 броя преписки, през същата година 188 бр. преписки са 

върнати след извършена предварителна проверка. 
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Няма преписки, по които прокурорът е извършил лично предварителна 

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

През 2013 г. инстанционните решения на АП – Варна по преписки на 

ОП – Варна, приключили с постановления за отказ от образуване на ДП са 

общо 38 броя, от тях 26 броя са били потвърдени и 12 броя са били отменени,  

инстанционните  решения на АП- Варна по преписки на ОП - Варна, които са 

приключили с резолюция по чл. 4 и чл.5 от Инструкция № И 89/2011 г. – 7 

броя, от които потвърдени – 6 броя, отменени – 1 брой. 

Инстанционните решения през 2013 г.на ОП - Варна по преписки на 

районните прокуратури, приключили с постановления за отказ  от образуване 

на ДП са общо 418 броя, от които потвърдени – 313 броя, отменени – 105 

броя, като на РП- Варна – 369 броя, от тях потвърдени – 280 броя, отменени – 

89 броя, на РП- Провадия – 32 броя, потвърдени – 23 броя, отменени –9 броя, 

на  РП - Девня - 17 броя, от тях потвърдени – 10 броя, отменени – 7 броя.  

Инстанционни решения на Окръжна прокуратура  по преписки на 

районните прокуратури, които са приключили с  резолюции по чл.4 и чл.5 от  

Инструкция № И - 89/10.03.2011г. – общо за всички районни прокуратури - 5   

броя, от тях – потвърдени – 4 броя, отменени – 1 брой. 

Нерешени инстанционни преписки в едномесечен срок – 6 броя. 

Останали нерешени преписки в края на 2012г. от образуваните преди 

31.12.2011г. – 26 броя, като на всички срокът за разследване е удължен. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2012 г. в ОП – Варна са наблюдавани  общо 1047 броя досъдебни 

производства, от които новообразувани – 462 броя, а образувани в предходен 

период – 580 броя. От тях бързи - 4 броя, от които новообразувани – 4 броя, 

няма образувани в предходен период, образувани незабавни производства – 1 

брой.  

През 2013 г. в ОП – Варна са наблюдавани  общо 1100 броя досъдебни 

производства, от които новообразувани – 477 броя, а образувани в предходен 

период – 619 броя. От тях бързи - 3 броя, от които новообразувани – 3 броя, 

няма образувани в предходен период, образувани незабавни производства – 1 

брой.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ за 2012 г. досъдебни, бързи и незабавни производства 

от разследващ орган и решени от прокурор -  551 броя общо, от които 
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новообразувани – 185 броя, а образувани в предходен период – 361 броя, 

образувани бързи производства– 4 броя, образувани незабавни производства 

– 1 брой. 

 ПРИКЛЮЧЕНИ за 2013 г. досъдебни, бързи и незабавни производства 

от разследващ орган и решени от прокурор -  652 броя общо, от които 

новообразувани – 235 броя, а образувани в предходен период – 415 броя, 

образувани бързи производства– 2 броя, няма образувани незабавни 

производства. 

Брой намиращи се за произнасяне при прокурор досъдебни, бързи и 

незабавни производства в края на 2012г. – 15 броя. 

През 2012г. наблюдавани бързи производства, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК –  4 броя, няма по които разследването 

е приключило в срока по чл. 356, ал.1, т.5 от НПК и по които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред. Наблюдавани незабавни производства по 

които разследването е приключило в срока по чл.362, ал.5 от НПК  - 1 брой, няма  по 

които разследването е приключило в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК и  по които е 

постановено разследването да се извърши по общия ред. 

През 2013г. наблюдавани бързи производства, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК –  2 броя, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 356, ал.1, т.5 от НПК- няма, по които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред – 1 брой. Няма наблюдавани незабавни 

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

и по които разследването е приключило в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК , по 

които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 1 брой. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2012 г. са 188 

броя, от които 173 бр. са срещу неизвестен извършител и 15 броя са срещу 

известен извършител, а през 2013 г. те са съответно общо 250 броя, от които 

243 броя са срещу неизвестен извършител и 7 броя са срещу известен 

извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са   

68 броя, от тях 51 броя  са срещу неизвестен извършител и 17 броя са срещу 

известен извършител, а през 2013 г. този брой е бил съответно 79 броя общо 

възобновени, от които 45 броя срещу неизвестен извършител и 34 броя срещу 

известен извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са общо  273 

броя, от тях – 41 броя са водени срещу известен извършител, а  152 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда  са 13 постановления, от 

които  8 броя са били отменени, 12 броя  обжалвани пред по-горестояща 
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прокуратура постановления за прекратяване, от които служебно отменени са 

били 4 броя. От общо прекратените досъдебни производства 80 броя са били 

прекратени поради изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2013 г. са общо  298 

броя, от тях – 56 броя са водени срещу известен извършител, а  147 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда  са 8 постановления, от 

които  4 броя са били отменени, 16 броя  обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура постановления за прекратяване, от които отменени – 2 броя, 

служебно отменени постановления за прекратяване на наказателното 

производство – 11 броя. От общо прекратените досъдебни производства 95 

броя са били прекратени поради изтекла давност.   

През 2012 г. са били изготвени 1195 броя предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

удължаване срока на разследване като всички са били уважени; направените 

искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са били 510 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са били 1301 броя, като са били са уважени 962 броя. Внесени 

искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал.1 и 

чл. 73, ал.3 от НПК – 9 броя, всички уважени. 

През 2013 г. са били изготвени 1517 броя предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

удължаване срока на разследване като всички са били уважени; направените 

искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са били 553 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са били 1301 броя, като 1300 броя са били са уважени. Внесени 

искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал.1 и 

чл. 73, ал.3 от НПК – 5 броя, всички са били уважени. 

През 2012г. наказателните производства на специален надзор в ОП – 

Варна са били 9 броя.  

През 2013г. наказателните производства на специален надзор в ОП – 

Варна са били 6  броя. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

През 2012 г. ОП – Варна е внесла в съда 119 броя обвинителни акта 

/ОА/, като по образувани ДП през проверявания период – 29 броя, а по 
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досъдебни производства, образувани в предходни години – 90 броя. Върнати 

от съда общо 23 броя, като с разпореждане на съда  - 20 ОА, разпореждането 

е било протестирано по върнати  9  ОА, резултат от протеста – 3 броя  

уважени протести и 6 броя неуважени. Върнатите с определение на съда -3 

броя. 

През 2013 г. ОП – Варна е внесла в съда 130 броя обвинителни акта 

/ОА/, като по образувани ДП през проверявания период – 39 броя, а по 

досъдебни производства, образувани в предходни години – 91 броя. Върнати 

от съда общо 9 броя дела, като с разпореждане – 4 броя, няма протестирани. 

Върнатите с определение на съда - 5 броя. 

Решените от съда дела през 2012 г. по обвинителен акт са били общо 

125 броя, като осъдителните присъди по общия ред за периода са били 47 

броя, като от тях са протестирани  - 5  броя, уважен протест по – 2 броя и 

неуважен – 3 броя. Оправдателни присъди по общия ред – 12 броя, 

протестирани, резултат от протеста – уважени – 2 броя и неуважени – 6 броя. 

Присъдите по реда на глава ХХVІІ от НПК/чл. 371 и сл. НПК/ са били 51 

броя, от тях протестирани  - 2 броя, резултат от протеста – уважен. Няма 

оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК/чл. 371 и сл. НПК/. В 

хода на съдебното следствие са постигнати 14 броя споразумения.  

Решените от съда дела през 2013 г. по обвинителен акт са били общо 

117 броя, като осъдителните присъди по общия ред за периода са били 33 

броя, като от тях са протестирани  - 4  броя, резултат от протеста  - 2 броя 

уважени, неразгледани – 2 броя. Оправдателни присъди по общия ред – 10 

броя, всички  протестирани, резултат от протеста – уважени – 1 брой, 

неуважени – 4 броя и неразгледани – 5 броя. Присъдите по реда на глава 

ХХVІІ от НПК/чл. 371 и сл. НПК/ са били 56 броя, от тях протестирани  - 4 

броя, като 2 броя са уважени и 2 броя са неуважени. Няма оправдателни 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК/чл. 371 и сл. НПК/. В хода на 

съдебното следствие са постигнати 18 броя споразумения.  

През отчетния период няма постановени оправдателни присъди по дела 

от особен обществен интерес, образувани по актове на прокуратурите от 

района.  

Причините за оправдателните присъди могат да бъдат да бъдат 

разпределени в две групи- грешки и пропуски в досъдебната фаза и такива, 

отнасящи се съдебната фаза. При анализа съобразно данните към първата 

група следва да се отнесат:непълнота на разследването, довело до непълнота 

на доказателствата и поради това извършена неправилна преценка от 

прокурора по фактите. Допуснати неотстраними съществени процесуални 
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нарушения при разследването, останали незабелязани от прокурора при 

изготвяне на обвинителния акт, довели до постановяване на оправдателна 

присъда поради недоказаност на обвинението. Неправилна оценка в 

противоречие със закона и трайната съдебна практика на събрания 

доказателствен материал. Към втората група причините могат бъдат 

обобщени както следва: Събрани в хода на съдебното следствие нови 

доказателства за факти и и обстоятелства, които са съществували довели до 

промяна на фактическата обстановка. Промяна в показанията на свидетели, 

довело до недоказаност на обвинението. Неподдържане  от вещите лица/ 

изцяло или частично/на дадени заключения или изготвяне на допълнителни 

такива, противоречащи на предишните. Изключване от доказателствения 

материал на доказателства от съществено значение, събрани от съда в 

нарушение на норми по НПК./ Доклад на ОП- Варна за 2013г./ 

През 2012 г. са внесени 26 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като от тях 26 са  били одобрени от 

съда /2 броя споразумения  са били върнати от съда, но едно от върнатите е 

повторно внесено  и одобрено от съда, по другото върнато има подаден 

протест, който е уважен от АС- Варна и също е одобрено/. През 2012 г. от 

ОП – Варна  са били  внесени 3 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, като всички  предложения са били  

уважени  от съда. 

През 2013 г. са внесени 30 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като от тях 30 са  били одобрени от 

съда /1 брой неуважено споразумение през периода е върнато и внесено 

отново в съда, след което е одобрено/ . През 2012 г. от ОП – Варна са  били  

внесено 4 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, 3 от  които са  били одобрени от съда. 

Няма подадени касационни протести през 2012г. През 2013г. 

касационни протести – 1 брой, който не е бил уважен. 

  През 2012 г. прокурорите от ОП – Варна са участвали в 1247 заседания 

по наказателни дела, от които 939 заседания по първоинстанционни дела и 

308 заседания по въззивни дела, в 191 броя граждански дела и в 1078 дела от 

административен характер. През 2013 г. прокурорите от ОП – Варна са 

участвали в 902 заседания по наказателни дела, от които 502 заседания по 

първоинстанционни дела и 400 заседания по въззивни дела, в 213 броя 

граждански дела и в 1003 дела от административен характер. 
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През 2012 г. са били приведени  в изпълнение 69 присъди. Неприведени 

в изпълнение присъди – 4 броя,  отлагане на изпълнение на наказанието през 

2012г. – 1 брой.  

През 2013 г. са били приведени  в изпълнение 98 присъди. Неприведени 

в изпълнение присъди – 8 броя, отлагане на изпълнение на наказанието през 

2013г. – 1 брой.  

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните преписки, по които е 

постановен отказ от образуване на ДП 

 

Пр.пр.№ 193/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Росен Радев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

18.01.2012г./ Преписката е била образувана в по повод проверка по преписка 

вх. № 596/2012г. по описа на Трето РУП- ОД на МВР- Варна по повод 

представен за регистрация л.а. „Рено Клио” с  номер на рама VF1C…..който 

при проверка на документите се установява, че е обявен за международна 

издирване в системата на ШИС от Италия с шенгенски идентификатор 

IMIPI05…Автомобила е предаден с протокол за доброволно предаване. 

Извършена е проверка от органите на МВР, преписката е постъпила в ОП- 

Варна на 17.02.2012г. с мнение за отказ от образуване на ДП. С 

постановление от 27.09.2012г. 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 от НПК. Постановено е 

връщане на вещта на П.Л.К., да бъде изпълнена  разпоредбата на чл. 69а, ал.9 

от ЗМВР за връщане на вещта да се уведоми държавата, въвела сигнала за 

издирването. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 

обжалване пред АП – Варна, както и копие да бъде изпратено на 03 РУП – 

Варна и на П.Л.К. 

Пр.пр.№ 312/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Стоян  Загоров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

30.01.2012г./. Преписката е образувана по материали, изпратени от сектор 

БОП при ОД на МВР – Ст. Загора, до Началника на Сектор БОП при ОД на 

МВР - Варна с оглед на извършено престъпление по чл. 319а и сл. от НК. 

Сочи се, че лице от гр. Варна с IP адрес 79.100.169…. и имена М.Ал.Д., който 
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е проникнал  в компютърната система на сина на тъжителя  и е подменило 

акаунта му за влизане в онлайн играта „Ledg.. of legends”. Извършена е 

проверка от органите на МВР, преписката е постъпила в ОП- Варна на 

13.03.2012г. с мнение за отказ от образуване на ДП.  С постановление от 

20.03.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 

като в обстоятелствената част е записано, че видно от изложеното, налице е 

хипотезата на чл. 9, ал.2 от НПК, като деянието макар и формално да 

осъществява признаците на състава по чл. 319а, ал. 1 от НК поради своята 

малозначителност не е обществено опасно. Като основание за 

постановяването на отказа е са посочени чл.213, ал.1, вр. чл. 199, вр. чл.24, 

ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива не е записано, че постановлението подлежи 

на обжалване пред АП – Варна, както и копие да бъде изпратено на 

жалбоподателя Г.П.Г., както и на основание чл. 13 от ЗБППМН и чл. 61, ал.3 

от НК на комисията за БППМН. Приложено е Решение по възпитателно дело 

№14/2012г. на Ат.Ал.К. и налага на Ат.Ал.К. възпитателна мярка 

„Предупреждение” по чл. 13, ал.1, т.1 от ЗБППМН. 

Пр.пр.№ 901/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Пламен Иванов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

14.03.2012г./ Преписката е била образувана в по повод проверка по преписка 

вх. № Ж-02-1/2012г. по описа на Второ РУП- Варна по повод жалба от 

Зл.Т.Иванова от гр. Варна, че спрямо нея е била използвана неправомерно 

физическа сила от полицейски служители. Извършена е проверка от органите 

на МВР, преписката е постъпила в ОП- Варна на 14.03.2012г. с мнение за 

отказ от образуване на ДП. С постановление от 19.03.2012г. 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. 123, вр. чл.  24, ал.1, т.1  от НПК. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП – Варна/записан е 7-мо 

дневен срок /, както и копие да бъде изпратено на Началника на 02 РУП – 

Варна и на жалбоподателката Зл.Т.Ив./приложена е обратна разписка, но 

няма данни за доставянето й – няма подпис на жалбоподателката за 

получаването й, като е отбелязано, че пратката не е потърсена от 

получателя – с дата 12.04.2012г./ 

Пр.пр.№ 539/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Владислав Томов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 20.02.2012г./ Преписката е била образувана  по повод сигнал на ГД”ИН” 

Затвора Варна, че осъден на доживотен затвор в писмо е засечено изписано 
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ЕГН с определен адресат, данни за престъпление по чл. 117 от НК и чл. 144, 

ал.3, вр. ал.1 от НК. Извършена е проверка, при която е установено, че 

снабдяването с лични данни е по повод водено срещу полицейските 

служители гражданско дело. С постановление от 26.03.2012г. 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, т.е. престъпление по чл. 117 от НК и по чл. 144, ал.3, вр. ал. 

1 от НК. Като основание за постановяването на отказа е са посочени чл. 199-

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

постановлението подлежи на обжалване пред АП – Варна, както и копие да 

бъде изпратено на Началника на Затвора – Варна. 

Пр.пр.№ 3643/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Александър Атанасов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор от 06.11.2012г./. Преписката е образувана по материали, изпратени 

от РП- Варна по преписка  №13317/2012г. по описа на същата прокуратура, 

касаещи данни за извършено престъпление по чл. 243, ал.2, т.1, пр.2 от НК. 

След извършена проверка от Първо РУП- Варна материалите са изпратени в 

РП- Варна на 29.10.2012г. с мнение за отказ от образуване на ДП, РП - Варна  

с  постановление от 01.11.2012г. изпраща материалите  по компетентност на 

ОП- Варна. С постановление от 12.11.2012г. е постановен отказ от образуване 

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

видно от изложеното, налице е хипотезата на чл. 9, ал.2 от НПК, като 

деянието макар и формално да осъществява признаците на състава по чл. 243, 

ал.2, т.1, пр.2 от НК поради своята малозначителност не е обществено опасно. 

Като основание за постановяването на отказа е са посочени чл. 199, чл.213, 

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

постановлението подлежи на обжалване пред АП – Варна, както и копие да 

бъде изпратено на Ив.Ж. – Ръководител на регионално управление 

„Североизточен район”-Варна при Български пощи ЕАД. В постановлението 

е разпоредено предадените с протокол за доброволно предаване 7 броя 

пощенски картички с неистински пощенски марки да се изпратят от ОР М.М. 

при Първо РУП- Варна за приобщаване към материалите по преписката. 

Пр.пр.№ 3720/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Милен  Ставрев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

09.11.2012г./. Преписката е образувана по материали, изпратени от Комисия 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  Решение 

№107/23.10.2012г. на Комисията против М.Н.Д. по сигнал №228/09.07.2012г., 

с което производството е прекратено за  евентуално извършено престъпление 
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по чл. 282 и сл. от НК. Материалите са изпратени в ОП - Варна на 

09.11.2012г. С постановление от 12.11.2012г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че видно от изложеното, налице е хипотезата на чл. 80 от НК, като 

може да се приеме , че е настъпила погасителната давност и срещу М.Н.Д. не 

може да се предприеме наказателно преследване. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени чл. 199, вр. чл. 24, ал.1, т.3, чл. 35, ал. 

2 от НПК. В диспозитива не е записано, че постановлението подлежи на 

обжалване пред АП – Варна, постановено е преписката да се изпрати по 

компетентност на разпореждане на РП- Варна ведно с преписката, както и на 

председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси. 

Пр.пр.№ 3732/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Николета  Арнаудава. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор от 12.11.2012г./. Преписката е образувана по материали, постъпили 

от Дирекция – Вътрешна сигурност – МВР с оглед данни за  извършено 

престъпление по чл. 301 от НК. Материалите са изпратени в ОП - Варна на 

09.11.2012г. С постановление от 19.11.2012г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че към момента на подаване на сигнала от Б.Ас. е бил налице само 

законен повод, но не и достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 

301 от служителите на ОД на МВР- Варна. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени чл. 199, чл. 213, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, 

т.1 от НПК. В диспозитива не е записано, че постановлението подлежи на 

обжалване пред АП – Варна. Постановено е  копие да се изпрати и на 

Дирекция Вътрешна сигурност – Отдел 04– МВР. Няма данни за 

постановяване изпращане на постановлението на жалбоподателя./ няма данни 

за връчване на постановлението за отказ от образуване на ДП/. 

Пр.пр.№ 3808/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Женя Енева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

13.11.2012г./ Преписката е била образувана в по повод сигнал и извършена 

проверка от НОИ РУ „Социално осигуряване” – Варна,  с оглед извършено 

престъпление по чл. 123 от НК. Извършена е проверка от НОИ относно 

процедура по определяне характера на декларирана злополука и извършено 

разследване на злополука, станали на 29.09.2012г.. Преписката е постъпила в 

ОП- Варна на 13.11.2012г. С постановление от 26.11.2012г. е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 

част е записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление 
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от общ характер от страна на техническия ръководител, т.е. не е налице 

причинно-следствена връзка между поведението на техническия ръководител 

на обекта и възникналата смърт, като не са осъществени обективните и 

субективните елементи на престъплението по чл. 123, ал.1 от НК. Като 

основание за постановяването на отказа е са посочени чл. 199, ал.1, чл.. 213, 

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

постановлението подлежи на обжалване пред АП – Варна, копие да се 

изпрати и на наследниците на Д.Г. /посочени са имената на трима 

наследници с точните им адрес, няма данни за връчване на постановлението 

за отказ от образуване на ДП/ 

Пр.пр.№ 4137/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Пламен  Михайлов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 10.10.2013г./. Преписката е образувана по материали, изпратени по 

компетентност от РП- Варна по преписка  №14899/2011г. по описа на същата 

прокуратура, касаещи данни за извършено престъпление по чл. 304 б от НК. 

Преписката в РП- Варна е образувана по жалба на Ан.Д.К. срещу Пл.Ж.П. за 

извършено престъпление от общ характер. РП- Варна е разпоредила 

предварителна проверка, след която с постановление от 09.10.2013г. е 

постановила отказ от образуване на ДП и е изпратила материалите на ОП-

Варна по компетентност. С постановление на ОП - Варна от 22.10.2013г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че видно от изложеното, няма основание 

да бъде образувано ДП за извършено престъпление по чл. 304б от НК или 

друго от компетентността на ОП – Варна, тъй като съставът на чл. 304 б от 

НК изисква лицето, приело облагата реално да има възможност да извърши 

действието, което му се предлага, в случая П. да е познавал реално 

съответното длъжностно лице на  което да повлияе, както е видно и от 

обясненията на П. Б. и би могло да се касае и за гражданско-правни 

отношения. Преценката на тези обстоятелства е предоставена на РП - Варна. 

Като основание за постановяването на отказа е са посочени чл. 199, чл.213, 

ал.1 и чл. 35 от НПК. В диспозитива не е записано, че постановлението 

подлежи на обжалване пред АП – Варна, както и копие да бъде изпратено на 

жалбоподателката Ан.Д.К. и на РП- Варна ведно с преписката по 

компетентност /няма данни за връчване на постановлението за отказ от 

образуване на ДП на жалбоподателката/. 

Пр.пр.№ 4456/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Ивелина Бухлева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 04.11.2013г./ Преписката е била образувана в по повод  извършена 
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проверка от РУ „Социално осигуряване” – Варна,  с оглед извършено 

престъпление по чл. 123 от НК на 01.08.2013г. в района на пристанище 

Харкорт/Нигерия/ спрямо Н.Д.Д. от гр. Варна. Извършена е проверка от НОИ 

относно процедура по определяне характера на декларирана злополука и 

извършено разследване на злополука, станали на 01.08.2013г.. Преписката е 

постъпила в ОП- Варна на 04.11.2013г. РУ”СО” – Варна не е установило 

нарушение на нормативните актове на Р.България във връзка с изпълнение на 

трудовите задължения на Н.Д.Д. към момента на злополуката. С 

постановление от 07.11.2013г. 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 в резултат на 

действие или бездействие  от страна на трето лице. Като основание за 

постановяването на отказа е са посочени чл. 199, чл. 213 от НПК.  В 

диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред АП 

– Варна, както и копие да се изпрати на РУ „СО”- Варна,  на Д.К.Д и П.Ив.Б. 

в качеството й на майка и законен представител на Д.Н.Д./посочени са 

имената на двама наследници с точните им адреси, няма данни за връчване 

на постановлението за отказ от образуване на ДП/. 

Пр.пр.№ 4523/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Нина Величкова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 07.11.2013г./. Преписката е образувана по материали, изпратени от РП- 

Варна по преписка  №16480/2013г. по описа на същата прокуратура, по жалба 

на В.Али, касаещи данни за извършено престъпление по чл. 319а или чл. 319б 

от НК. След извършена проверка от органите на МВР - Варна материалите са 

изпратени в РП- Варна на 04.11.2013г., която с постановление от 07.11.2013г. 

изпраща материалите  по компетентност на ОП - Варна. С постановление от 

29.11.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 

като в обстоятелствената част е записано, че видно от установената 

фактическа обстановка, не е налице проникване в компютърно-

информационната система на жалбоподателката. Доколкото са налице данни 

за престъпление по чл. 144, ал.1 или чл. 146 от НК – няма данни за закана за 

убийство, то тези престъпления са от частен характер  и пострадалата може 

да упражни правата си чрез подаване на тъжба пред съда. Като основание за 

постановяването на отказа е са посочени чл. 199 - 201, и  чл.24, ал.1, т.1 от 

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

пред АП – Варна, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателката. 

/няма данни за връчване на постановлението за отказ от образуване на ДП/. 
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Пр.пр.№ 4632/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Димитър Кайряков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 14.11.2013г./. Преписката е образувана по материали, постъпили в ОП- 

Варна от Второ РУП – Варна, по компетентност, с оглед данни за  извършено 

престъпление от общ характер полицейските служители Д.Т.Ш. и Р.Д.Сл.. 

според жалба на В.Г.В. Материалите са изпратени в ОП - Варна на 

14.11.2013г. С постановление от 15.11.2013г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че в конкретния случай няма данни за извършено престъпление от 

общ характер от служители на ОРР при Второ РУП – ОД на МВР-Варна. 

Жалбоподателят е извършил административно нарушение, за което е бил 

съставен АУАН съгласно правомощията на служителите. Същият подлежи на 

обжалване по съответния ред и ОП- Варна не е компетентна да вземе 

отношение  по въпроси, касаещи административната производство. Като 

основание за постановяването на отказа са посочени чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. 

В диспозитива не е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 

АП – Варна. Постановено е  копие да се изпрати и на административон-

наказващия орган – Началника на Второ РУП-ОД на МВР по компетентност 

и на В.Г.В, Д.Т.Ш. и Р.Д.Сл./ няма данни за връчване на постановлението за 

отказ от образуване на ДП/. 

Пр.пр.№ 4685/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Катя Петрова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

20.11.2013г./. Преписката е образувана по материали, постъпили в ОП- Варна 

от Трето РУП – Варна, по компетентност, с оглед данни за  извършено 

престъпление по чл. 249, ал.1 от НК след извършена предварителна проверка. 

Преписката е образувана по жалба на Й.Т.Т. Материалите са изпратени в ОП 

- Варна на 20.11.2013г. С постановление от 21.11.2013г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че в конкретния случай няма данни за извършено престъпление от 

общ характер с оглед липсата на вредни последици от деянието по чл. 249, 

ал.1 от НК, което макар формално да осъществява признаците на 

предвиденото в закона престъпление, то може да се определи като маловажно 

по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. По отношение на извършената кражба на 

вещи от автомобила на тъжителя, преписката следва да се изпрати на РП- 

Варна по компетентност, с оглед родовата подсъдност. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени чл. 199, чл. 24, ал.1, т.1 и чл. 35, ал.1 

от НПК. В диспозитива не е записано, че постановлението подлежи на 

обжалване пред АП – Варна. Постановено е  копие да се изпрати на РП- 
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Варна по компетентност и Й.Т.Й./ няма данни за връчване на 

постановлението за отказ от образуване на ДП/. 

Пр.пр.№ 2478/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Антония  Иванова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 01.08.2012г./. Преписката е образувана по материали по преписка ЗМ 

№2001/2012г. , постъпили в ОП - Варна от Първо РУП – Варна, по  повод 

получен на 21.07.2012г. около 23.50ч в Първо РУП-Варна сигнал от Център 

112 за отвличане на лице в гр. Варна, бул. „М.Луиза” в района на община 

Варна в посока центъра на града - данни за  извършено престъпление по 

смисъла на чл. 142 от НК. По сигнал  на Д.ВлР. и на Ив.М.П. Материалите са 

изпратени в ОП - Варна на 30.07.2012г.  с мнение за образуване на ДП срещу 

известен извършител. С писмо от 04.08.2012г. прокурор Ант. Иванова дава 

указания за извършване на проверка. Материалите са изпратени в ОП - Варна 

на 08.10.2012г. с уведомление за изпълнени указания. С постановление от 

30.11.2012г./22 дни закъснение при произнасянето/ е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че в конкретния случай няма данни за извършено престъпление от 

общ характер, включително и такова по чл. 142 от НК. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени чл. 199-200 и чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. 

В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 

АП – Варна. Постановено е  копие да се изпрати и на Д.Вл.Р. и на  Началника 

на първо РУП-Варна за сведение./ няма данни за връчване на 

постановлението за отказ от образуване на ДП/. 

Пр.пр.№ 279/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Владимир   Чавдаров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор от 26.01.2012г./. Преписката е образувана по материали по 

проверка, постъпили в ОП - Варна от Областна дирекция на МВР – Варна, по  

повод инцидент на 14.12.2011г. с държавния служител Ив.В.К.- полицай в 

сектор „СОД” на МВР – Варна за данни за  извършено престъпление по 

смисъла на чл. 343, ал.1 от НК.. Материалите от проверката  са изпратени в 

ОП - Варна на 01.02.2012г.  /закъснение от 48 дни/. С постановление от 

02.02.2012г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 

като в обстоятелствената част е записано, че в конкретния случай няма данни 

за извършено престъпление по чл. 343, ал.1 от НК. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени чл. 199 и чл. 213, вр.  чл. 24, ал.1, т.1 

от НПК. Постановено е  копие да се изпрати и на Директора   на ОД на МВР-

Варна за сведение и на Ив.К./ няма данни за връчване на постановлението за 

отказ от образуване на ДП/. 
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Пр.пр.№ 1130/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Владимир   Чавдаров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор от 02.04.2012г./. Преписката е образувана по материали по 

проверка, постъпили в ОП - Варна от Областна дирекция на МВР – Варна, по  

повод инцидент на 11.02.2012г. с държавния служител Б.К.К.- младши 

автоконтрольор в РУП- Аксаково  ОД на МВР – Варна за данни за  

извършено престъпление по смисъла на чл. 343, ал.1 от НК. Материалите от 

проверката  са изпратени в ОП - Варна на 12.04.2012г.  /закъснение от 60 

дни/. С постановление от 07.05.2012г. е постановен отказ от образуване на 

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

конкретния случай няма данни за извършено престъпление по чл. 343, ал.1 от 

НК. Като основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199 и чл. 

213,ал.2,  вр.  чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Постановено е  копие да се изпрати и 

на Директора   на ОД на МВР-Варна за сведение и на Б.К.К за сведение и с 

оглед чл. 213, ал.2, вр. чл. 200-202 от НПК./ няма данни за връчване на 

постановлението за отказ от образуване на ДП/. 

Пр.пр.№ 541/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Деян  Душев. /Не приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 

Преписката е образувана по материали от Министерство на финансите, НАП 

– ТД -Варна, по  повод получен на 12.04.2010г. в ТД на НАП-Варна сигнал от 

лицето Т.Г.Г. в качеството му на съдружник в „Хол.Мениджмънт” ООД . 

Материалите са изпратени в ОП - Варна на 20.02.2012г.  С постановление от 

27.02.2012г. прокурор Деян Душев  е постановил отказ от образуване на 

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

момента не е извършена данъчна ревизия и каквато и да е проверка от 

компетентния данъчен орган, както и от страна на НАП не са предоставени 

каквито и да е документи подкрепящи сигнала на Т.Г. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени чл. 199 и чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В 

диспозитива не  е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 

АП – Варна. Постановено е  копие да се изпрати на ТД на НАП – Варна № 

22062-43 от 09.02.2012г. Постановлението е обжалвано пред АП- Варна. С 

постановление от 23.03.2012г. прокурор А. Помакова  отменя 

постановлението на ОП- Варна поради факта че са налични условията на 

чл.3, вр. чл. 1, т.2 от ИППП и връща материалите по преписката на ОП- 

Варна за прилагане на правилата на чл.3, вр. чл. 1, т.2 от ИППП. ОП- Варна 

изпраща до ТД на НАП- Варна писмо за уведомление за резултати от 

извършената проверка. На 27.06.2012г. ТД на НАП – Варна изпраща актуална 

информация за извършените ревизии на 13 дружества, някои от които със 
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спрени ревизионни производства, а други с приключили такива и с издадени 

РА. С резолюция /написана на ръка/ от 28.06.2012г. прокурор Деян Душев   

отбелязва, че преписката се прекратява/ не е записано ТД на НАП да бъде 

уведомена и не е била уведомена, извършена е служебна проверка от АП- 

Варна/ С постановление от 03.01.2013г. прокурор Илия Николов – заместник 

– апелативен прокурор  отменя резолюцията на ОП- Варна за прекратяване на 

преписка №541/2012г. поради това, че проверяваният акт е 

незаконосъобразен, тъй като не е издаден с изискванията на ИППП и не е 

мотивиран. За 5 /пет/ дружества ревизиите са приключили и има издадени 

РА/ревизионни актове/  и няма данни откъде прокурор Д.Душев е направил 

извода, „че липсват данни за престъпление според ДО”и да бъдат изпълнени 

указанията, дадени в обстоятелствената част. ОП- Варна изпраща до ТД на 

НАП- Варна писмо за уведомление за резултати от извършената проверка. На 

02.04.2013г. ТД на НАП – Варна изпраща актуална информация за 

извършените ревизии на 13 дружества, някои от които със спрени ревизионни 

производства, а други с приключили такива и с издадени РА и че не са 

констатирани данни за извършени престъпления. /. С постановление от 

04.04.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 

като в обстоятелствената част е записано, че в конкретния случай няма данни 

за извършено престъпление. Като основание за постановяването на отказа са 

посочени чл. 199 и   чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Постановено е  копие да се 

изпрати и на Директора   на ТД на НАП –Варна. /Не е посочено, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП- Варна, няма данни за 

връчване на постановлението за отказ от образуване на ДП/. 

Пр.пр.№ 2440/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Галина Минчева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 30.07.2012г./. Преписката е образувана по материали, постъпили в ОП- 

Варна от РУП – Провадия – ОД на МВР -Варна, по компетентност, с оглед 

данни за  извършено престъпление от Ж.Н.Н. от гр. Провадия по чл. 252 от 

НК след извършена предварителна проверка. Материалите са изпратени в ОП 

- Варна на 30.07.2012г. с мнение за образуване на ДП. С постановление от 

08.08.2012г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 

като в обстоятелствената част е записано, че в конкретния случай няма данни 

за извършено престъпление по чл. 252 от НК, поради това, че за да е 

извършено престъпление по чл. 252 от НК следва извършването на банкови и 

финансови сделки да е осъществявано от лицето по занятие, като в 

постановлението е записано, че в настоящия случай няма данни за 

системност. Като основание за постановяването на отказа са посочени чл. 
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213, ал.1, вр.  чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП – Варна. Постановено е  

препис да се изпрати на Началника на РУП- Провадия./ няма данни за 

връчване на постановлението за отказ от образуване на ДП/. 

Пр.пр.№ 2159/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Красимир Конов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 09.07.2012г./ Преписката е била образувана в по повод проверка по 

преписка вх. № 8353/2012г. по описа на Трето РУП- ОД на МВР- Варна по 

повод представен за регистрация т.а. „Фолксваген  Транспортер” с  номер на 

рама WV1ZZZ&KZ…..който при проверка на документите се установява, че е 

обявен за международна издирване в системата на ШИС от Република 

Франция с шенгенски идентификатор F00042615….…Автомобила е предаден 

с протокол за доброволно предаване на 04.07.2012г. от С. Ю.. С резолюция от 

12.07.2012г. протокола за доброволно предаване не е одобрен от 

наблюдаващия прокурор, поради това че според чл. 69а, ал.6 от ЗМВР срокът 

за одобряване е изтекъл на 05.07.2012г., а протокола е постъпил от 

10.07.2012г. Извършена е проверка от органите на МВР, преписката е 

постъпила в ОП- Варна на 08.08.2012г. с мнение за отказ от образуване на 

ДП. С постановление от 29.08.2012г. е постановен отказ от образуване на 

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

преписката липсват данни относно това, представените по преписката 

документи за автомобила да са били неистински или с невярно съдържание, 

не е налице промяна в номерата на рамата или двигателя на автомобила, не са 

събрани данни т.а.„Фолксваген  Транспортер”  да е предмет или средство за 

извършване на престъпление на територията на Р.България, нито да е 

доказателство или обект на обезпечителни мерки по наказателно 

производство. Като основание за постановяването на отказа са посочени чл. 

199 и чл. 213, ал.1  от НПК. Разпоредено е връщане на вещта на С.Р.Юс. 

Постановлението не подлежи на обжалване в частта му, с която ОП- Варна се 

е произнесла по чл. 69а, ал.8 от ЗМВР. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП – Варна. Постановено е 

копие да се изпрати на Началника на Трето РУП- ОД на МВР, бюро 

„СИРЕНЕ” при Дирекция „МОС” към МВР – рег. №А-…..8/08.08.2012г., 

С.Р.Юс и Ал.Ст. П. в качеството му на пълномощник на Обединението на 

френските застрахователни компании „Аргос” – Р.Франция – гр. София1172, 

п.к. 92. 

Проверени още:  
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Пр.пр.№ 598/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Владислав Томов,  

Пр.пр.№ 3761/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Милен Ставрев, 

 Пр.пр.№ 4100/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Милен Ставрев /приложена е обратна разписка за получаване на 

постановлението /,  

Пр.пр.№ 4604/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Димитър  Кайряков, 

 Пр.пр.№ 4181/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Милен Ставрев,  

Пр.пр.№ 4345/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Милен Ставрев,  

Пр.пр.№ 4595/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Николета  Арнаудова,  

Пр.пр.№ 4477/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Николета  Арнаудова./няма данни за връчване на постановлението за отказ 

от образуване на ДП, но към постановлението е прикрепено писмо с адреса 

на жалбоподателя и с отбелязване”при поискване в ОП- Варна” ,  

 Пр.пр.№ 2503/2012г., № 3035/2012г. и № 224/2012г. по описа на ОП – 

Варна, с наблюдаващ прокурор Деян Душев, 

 Пр.пр.№121/2013г., по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Деян Душев,  

Пр.пр.№ 1233/2013г., по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Антония Иванова,  

Пр.пр.№ 1142/2013г., по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Деян Душев. 

 

 

 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните инстанционни преписки с 

отменени от ОП- Варна постановления за отказ от образуване на ДП 

 

Пр.пр.№ 3113/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Галина Минчева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 29.07.2013г./. Преписката е образувана по материали по пр.пр. 

№6696/2013г., по описа на РП- Варна, постъпили в ОП – Варна на 
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29.07.2013г., по жалба от Хр. Р. Ив. срещу  постановление за отказ да се 

образува ДП на РП- Варна. С постановление от 02.08.2013г. прокурор Галина 

Минчева от ОП- Варна отменя постановление на РП - Варна като 

незаконосъобразно и необосновано, поради непълнота на проверката, довело 

до необоснованост на обжалвания прокурорски акт, като връща материалите 

по преписката за извършване на допълнителна проверка и изпълнение на 

указанията, дадени в обстоятелствената част на постановлението. В 

диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред АП 

– Варна. Постановено е  препис да се изпрати на жалбоподателя и РП- Варна 

за сведение и изпълнение ведно с преписката. 

Пр.пр.№ 3692/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Милен Ставрев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

12.09.2013г./. Преписката е образувана по жалба от Ст.Ив.Т. срещу  

постановление за отказ да се образува ДП на РП- Варна – по което РП- Варна 

счита, че щетите от кражба на смартфон е „ престъпно деяние, което е 

малозначително и обществената му опасност е явно незначителна, тъй като е 

съизмеримо с минималната работна заплата в страната”. /Към НП–то е 

приложена жалбата/ . Изискани материали по пр.пр. № 10899/2013г., по 

описа на РП- Варна, постъпили в ОП – Варна на 12.09.2013г., С мотивирано 

постановление от 20.09.2013г. прокурор Милен Ставрев от ОП - Варна 

отменя постановление на РП - Варна, поради непълнота на проверката, 

довело до необоснованост на обжалвания прокурорски акт, като връща 

материалите по преписката за извършване на допълнителна проверка и 

изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на 

постановлението. В постановлението е записано, че за да е налице 

малозначителност на деянието, следва да се прецени не само стойността на 

инкриминираната вещ, а и данните за извършителя на същото, а той е 

неустановен и не са извършени действия за разкриване извършителя на 

деянието. Постановено е  препис да се изпрати на жалбоподателя и РП- Варна 

за сведение и изпълнение ведно с преписката. 

Пр.пр.№ 2879/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Пламен Михайлов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от 11.07.2013г./. Преписката е образувана по жалба от Й.Кр.Д.. срещу  

постановление за отказ да се образува ДП по пр.пр.№ 6055/2013г описа на 

РП- Варна, постъпили в ОП – Варна на 11.07.2013г., по жалба от Й.Кр.Д. 

срещу  постановление за отказ да се образува ДП на РП- Варна. С 

постановление от 16.07.2013г. прокурор Пламен Михайлов от ОП- Варна 

отменя постановление на РП - Варна като неправилно и необосновано, 
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поради непълнота на проверката, довело до необоснованост на обжалвания 

прокурорски акт, като връща материалите по преписката за извършване на 

допълнителна проверка, при която да се изясни цялостно фактическата 

обстановка да се  изпълнят указанията, дадени в обстоятелствената част на 

постановлението. Постановено е  препис да се изпрати на жалбоподателя и 

РП- Варна за сведение и изпълнение ведно с преписката. С писмо от 

24.07.2013г. чрез ОП - Варна до АП- Варна прокурор И. Паскова от РП- 

Варна, моли за отмяна на постановлението на ОП-Варна като неправилно. С 

писмо до РП- Варна  и копие до ОП- Варна, Апелативна прокуратура  - Варна 

– заместник апелативен прокурор Илия Николов оставя без разглеждане , 

като недопустим сигнала срещу постановление на ОП- Варна от 

16.07.2013г.като е отбелязано/вж. Заповед №3202/25.09.2008г. на Главния 

прокурор и разпореждане №4183/09.II.от 31.03.2009г. на Зав. Отдел 

„Инстанционен на ВКП/ . С постановление от 03.08.2012г. на прокурор 

Ат.Атанасов от РП- Варна е постановен отново отказ от образуване на 

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

преписката липсват данни за извършено престъпление от общ характер 

съгласно разпоредбите на чл. 211 от НПК. 

Пр.пр.№ 3592/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Катя Петрова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

02.09.2013г./. Преписката е образувана по жалба от М.Ст.К. срещу  

постановление за отказ да се образува ДП по пр.пр.№ 10901/2013г описа на 

РП- Варна, постъпили в ОП – Варна на 10.09.2013г., по жалба от М.Ст.К. 

срещу  постановление за отказ да се образува ДП на РП- Варна. С 

постановление от 11.09.2013г. прокурор Катя Петрова от ОП- Варна отменя 

постановление на РП - Варна, поради непълнота на проверката, довело до 

необоснованост на обжалвания прокурорски акт, като връща материалите по 

преписката за извършване на допълнителна проверка, при която да се 

прецизира квалификацията на деянието да се  изпълнят указанията, дадени в 

обстоятелствената част на постановлението. Постановено е  препис да се 

изпрати на жалбоподателката и РП- Варна за сведение и изпълнение на 

указанията, ведно с преписката. Депозиран е сигнал от РП- Варна за проверка 

на законосъобразността на постановление от 11.09.2013г. на ОП- Варна. С 

постановление от С.Курновска – прокурор в АП- Варна отменя 

постановлението на ОП-Варна и потвърждава постановлението на РП- Варна. 

Проверени още:  

Пр.пр.№ 4061/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Женя Енева, 
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 Пр.пр.№ 4442/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Антония Иванова, 

 Пр.пр.№ 4219/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Николета Арнаудова,  

Пр.пр.№ 4448/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Катя Петрова,  

Пр.пр.№ 4076/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Галя  Минчева,  

Пр.пр.№ 4101/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Даниела  Петрова,  

Пр.пр.№ 4374/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Йорданка   Стайкова,  

Пр.пр.№ 3705/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Милен  Ставрев,  

Пр.пр.№ 3199/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Женя  Енева,  

Пр.пр.№ 3227/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Галя  Минчева,  

Пр.пр.№ 2798/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Йорданка   Стайкова,  

Пр.пр.№ 5918/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Силвиян   Иванов,  

Пр.пр.№ 660/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор 

Ивелина   Бухлева 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните инстанционни преписки с 

потвърдени от ОП- Варна постановления за отказ от образуване на ДП 

Пр.пр. № 116/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Силвиян 

Иванов /Проверено е наблюдателното производство, в което е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана 

по повод жалба от Г.Ф.Н. срещу постановление на ВРП за отказ да се 

образува наказателно производство по пр.пр. № 10273/2012г. по описа на 

ВРП. С постановление от 24.01.2013г. прокурор Силвиян Иванов на 

основание чл. 199-200 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за отказ 

да се образува наказателно производство. Постановено е препис от 

постановлението на ВОП да се изпрати на жалбоподателя Г.Ф.Н. Последният 

е обжалвал постановлението на ВОП пред АП – Варна (ВАП), която е 

извършила проверка на материалите по преписка пр.пр. № 261/2013г. по 



 35 

описа на ВАП и с постановление от 25.03.2013г. е потвърдила 

постановлението на ВОП по пр.пр. № 116/2013г. по описа на ВОП и 

потвърденото с него постановление на ВРП по пр.пр. № 10273/2012г. по 

описа на ВРП. 

Пр.пр. № 867/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Пламен 

Иванов. /Проверено е наблюдателното производство, в което е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана 

по повод жалба от В.К.Б. срещу постановление на ВРП за отказ да се 

образува наказателно производство по пр.пр. № 5884/2012г. по описа на ВРП. 

С постановление от 13.03.2013г. прокурор Пламен Иванов на основание чл. 

200 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за отказ да се образува 

наказателно производство. Постановено е препис от постановлението на ВОП 

да се изпрати на жалбоподателката В.К.Б. Последната е обжалвала 

постановлението на ВОП пред АП – Варна (ВАП), която е извършила 

проверка на материалите по преписка пр.пр. № 717/2013г. по описа на ВАП и 

с постановление от 05.07.2013г. е потвърдила постановлението на ВОП по 

пр.пр. № 867/2013г. по описа на ВОП и потвърденото с него постановление 

на ВРП по пр.пр. № 5884/2012г. по описа на ВРП. 

Пр.пр. № 910/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Радослав 

Лазаров. /Проверено е наблюдателното производство, в което е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана 

по повод жалба от С.В.Г. срещу постановление на ВРП за отказ да се 

образува наказателно производство по пр.пр. № 864/2009г. по описа на ВРП. 

С постановление от 04.03.2013г. прокурор Радослав Лазаров на основание чл. 

200 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за отказ да се образува 

наказателно производство. Постановено е препис от постановлението на ВОП 

да се изпрати на жалбоподателя С.В.Г. Последният е обжалвал 

постановлението на ВОП пред АП – Варна (ВАП), която е извършила 

проверка на материалите по преписка пр.пр. № 380/2013г. по описа на ВАП и 

с постановление от 04.04.2013г. е потвърдила постановлението на ВОП по 

пр.пр. № 910/2013г. по описа на ВОП и потвърденото с него постановление 

на ВРП по пр.пр. № 864/2009г. по описа на ВРП. Жалбоподателят С.В.Г. 

обжалва и постановлението на ВАП пред ВКП, която с постановление от 

29.05.2013г. по пр.пр. № 5726/2013г. по описа на ВКП е потвърдила както 

постановлението на ВАП 04.04.2013г., така и потвърденото с него 

постановление на ВОП и потвърденото постановление на ВРП. 

Пр.пр. № 758/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Диана 

Недкова – Кипрова. /Проверено е наблюдателното производство, в което е 
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приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била 

образувана по повод жалба от Г.Г.С. срещу постановление на ВРП за отказ да 

се образува наказателно производство по пр.пр. № 11144/2012г. по описа на 

ВРП. С постановление от 27.02.2013г. прокурор Диана Недкова - Кипрова на 

основание чл. 199 и 200 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за 

отказ да се образува наказателно производство. Постановено е препис от 

постановлението на ВОП да се изпрати на жалбоподателката Г.Г.С. 

Последната е обжалвала постановлението на ВОП пред АП – Варна (ВАП), 

която е извършила проверка на материалите по преписка № 415/2013г. по 

описа на ВАП и с постановление от 05.07.2013г. е потвърдила 

постановлението на ВОП по пр.пр. № 758/2013г. по описа на ВОП и 

потвърденото с него постановление на ВРП по пр.пр. № 11144/2012г. по 

описа на ВРП. Жалбоподателката Г.Г.С. обжалва и постановлението на ВАП 

пред ВКП, която с постановление от 23.07.2013г. по пр.пр. № 7686/2013г. по 

описа на ВКП е потвърдила както постановлението на ВАП от 05.07.2013г., 

така и потвърденото с него постановление на ВОП и потвърденото 

постановление на ВРП. 

Пр.пр. № 135/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Даниела 

Петрова. /Проверено е наблюдателното производство, в което е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана 

по повод жалба от Р.П.Д. срещу постановление на ВРП за отказ да се 

образува наказателно производство по пр.пр. № 10381/2012г. по описа на 

ВРП. С постановление от 23.01.2013г. прокурор Даниела Петрова на 

основание чл. 199-200 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за отказ 

да се образува наказателно производство. Постановено е препис от 

постановлението на ВОП да се изпрати на жалбоподателката Г.Ф.Н. 

Пр.пр. № 872/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Милен 

Ставрев. /Проверено е наблюдателното производство, в което е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана 

по повод жалба от Ж.Й.Г. срещу постановление на ВРП за отказ да се 

образува наказателно производство по пр.пр. № 14719/2012г. по описа на 

ВРП. С постановление от 04.03.2013г. прокурор Милен Ставрев на основание 

чл. 199 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за отказ да се образува 

наказателно производство. Постановено е препис от постановлението на ВОП 

да се изпрати на жалбоподателя Ж.Й.Г. 

Пр.пр. № 298/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Пламен 

Михайлов. /Проверено е наблюдателното производство, в което не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била 
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образувана по повод жалба от Ц.А.Я. срещу постановление на ВРП за отказ 

да се образува наказателно производство по пр.пр. № 7954/2012г. по описа на 

ВРП. С постановление от 28.01.2013г. прокурор Пламен Михайлов на 

основание чл. 199 213, ал. 2 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за 

отказ да се образува наказателно производство. Постановено е препис от 

постановлението на ВОП да се изпрати на жалбоподателя Ц.А.Я. 

Пр.пр. № 137/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор 

Николета Арнаудова. /Проверено е наблюдателното производство, в което е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била 

образувана по повод жалба от С.Ж.Ж. срещу постановление на ВРП за отказ 

да се образува наказателно производство по пр.пр. № 11886/2012г. по описа 

на ВРП. С постановление от 17.01.2013г. прокурор Николета Арнаудова на 

основание чл. 199-200 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за отказ 

да се образува наказателно производство. В диспозитива на постановлението 

е посочено, че последното не подлежи на обжалване, тъй като са касае за 

отказ на ВРП да образува наказателно производство за престъпление, за 

преследването на което е изтекла предвидената в НК абсолютна давност. 

Пр.пр. № 638/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Галина 

Минчева. /Проверено е наблюдателното производство, в което  е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана 

по повод жалба от Д.П.Т. срещу постановление на ВРП за отказ да се 

образува наказателно производство по пр.пр. № 11231/2012г. по описа на 

ВРП. С постановление от 14.02.2013г. прокурор Галина Минчева на 

основание чл. 199-200 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за отказ 

да се образува наказателно производство. Постановено е препис от 

постановлението на ВОП да се изпрати на жалбоподателя Д.П.Т. 

Пр.пр. № 193/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Катя 

Петрова. /Проверено е наблюдателното производство, в което  е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана 

по повод жалба от Ж.С.Д. срещу постановление на ВРП за отказ да се 

образува наказателно производство по пр.пр. № 12392/2012г. по описа на 

ВРП. С постановление от 23.01.2013г. прокурор Катя Петрова на основание 

чл. 199-200 от НПК потвърждава постановлението на ВРП за отказ да се 

образува наказателно производство. Постановено е препис от 

постановлението на ВОП да се изпрати на жалбоподателката Ж.С.Д. 

 

Проверени още:  
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Пр.пр. № 474/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор 

Красимир Конов; 

Пр.пр. № 661/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Диана 

Недкова – Кипрова; 

Пр.пр. № 875/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Пламен 

Иванов; 

Пр.пр. № 915/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Пламен 

Иванов 

 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните спрени досъдебни 

производства срещу неизвестен и срещу известен извършител 

 за 2012г. и 2013 г. 

 

Пр.пр. № 2753/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1790/2012г. по описа на 

II РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова. /Приложен 

е протокол за избор на наблюдаващ прокурор и е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК на 22.08.2012г. срещу НИ за престъпление по 

чл. 249, ал. 1 от НК, за което е уведомена ВОП. / В картата-бланка на ОД на 

МВР -  Варна е посочено, че се касае до разследване по общия ред; в 

уведомлението са записани всички основания за образуване на досъдебно 

производство -  по чл.212, ал.2 от НПК, бързо производство по чл.356, ал.2 

от НПК и незабавно производство по чл.362,ал.2 от НПК, като не е 

посочен/подчертан изрично текстът от НПК, по който е образувано 

производството./По делото е бил разпитан като свидетел пострадалият, 

изискана е информация във връзка с разследването, поискано е и е разрешено 

удължаване срока на разследване по реда на чл. 234, ал. 3, изр. 1 от НПК с 60 

дни, считано от 22.10.2012г. ДП е постъпило във ВОП на 30.11.2012г. с 

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

извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

03.12.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

пострадалия с указание, че може да обжалва постановлението пред ВОС в 7-

дневен срок (приложена е обратна разписка), а делото се изпраща на ІІ РУП 

МВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. /няма данни да е 

извършван доклад след спирането на ДП/. 
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Пр.пр. № 2106/2012г. по описа на ВОП, ДП № ЗМ 1397/2012г. по описа 

на IIІ РУП МВР  - Варна, с наблюдаващ прокурор Женя Енева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но не е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/.  Досъдебното производство е образувано на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК на 29.06.2012г. срещу НИ за престъпление по 

чл. 249, ал. 1 от НК, за което е уведомена ВОП. / В картата-бланка на ОД на 

МВР Варна е посочено, че се касае до разследване по общия ред; в 

уведомлението са записани всички основания за образуване на досъдебно 

производство -  по чл.212, ал.2 от НПК, бързо производство по чл.356, ал.2 

от НПК и незабавно производство по чл.362 ал.2 от НПК, като не е 

посочен/подчертан изрично текстът от НПК, по който е образувано 

производството, но е посочено, че първото действие по разследването е 

разпит на свидетел-пострадал/. По делото е бил разпитан като свидетел 

пострадалият, изискана е информация във връзка с разследването, два пъти е 

поискано и е разрешено удължаване срока на разследване по реда на чл. 234, 

ал. 3, изр. 1 от НПК, последното е от които е с 60 дни, считано от 29.10.2012г. 

ДП е постъпило във ВОП на 06.12.2012г. с мнение за спиране на основание 

чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят на престъплението не е 

разкрит. С постановление от 11.12.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, 

ал. 1, т. 2 от НПК, като в диспозитива на постановлението е записано копие 

да се изпрати на пострадалия с указание, че може да обжалва 

постановлението пред ВОС в 7-дневен срок; приложена е обратна разписка, в 

която е отбелязано, че постановлението не е потърсено. Изготвена е молба за 

правна помощ до компетентните органи на Руската Федерация. Делото се 

изпраща на ІІІ РУП - МВР - Варна за продължаване издирването на  

извършителя. /Няма данни да е извършван доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 2532/2012г. по описа на ВОП, ДП № 2108/2012г. по описа на І 

РУП - МВР  - Варна, с наблюдаващ прокурор Пламен Михайлов. /Приложен 

е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но не е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК на 01.08.2012г. срещу НИ за престъпление по 

чл. 249, ал. 1 от НК, за което е уведомена ВОП. / В картата-бланка на ОД на 

МВР Варна е посочено, че се касае до разследване по общия ред; в 

уведомлението е записано точното основание за образуване на досъдебно 

производство -  по чл.212, ал.2 от НПК, като е посочено, че първото 

действие по разследването е разпит на свидетел-пострадал/. По делото е 

бил разпитан като свидетел пострадалият, изискана е информация във връзка 

с разследването. ДП е постъпило във ВОП на 29.09.2012г. с мнение за 
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спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят на 

престъплението не е разкрит. С постановление от 29.10.2012г. НП е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в диспозитива на постановлението 

е записано копие да се изпрати на пострадалия с указание, че може да 

обжалва постановлението пред ВОС в 7-дневен срок, но върху 

постановлението е прикрепена бележка, на която е написано на ръка „Да не 

се изпраща на пострадалия”. Делото се изпраща на І РУП МВР - Варна за 

продължаване издирването на  извършителя. /Няма данни да е извършван 

доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 3424/2012г. по описа на ВОП, ДП № 389/2012г. по описа на 

ОД на МВР - Варна, с наблюдаващ прокурор Пламен Иванов. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Пл. Иванов на 24.10.2012г. срещу НИ за престъпление по чл. 243, ал. 1 от НК, 

като в постановлението са дадени конкретни указания за разпит на свидетели 

и назначаване на съдебно - техническа експертиза. По делото е бил разпитан 

като свидетел пострадалият, изискана е информация във връзка с 

разследването. ДП е постъпило във ВОП на 12.12.2012г. с мнение за спиране 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят на 

престъплението не е разкрит. С постановление от 13.12.2012г. НП е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като препис от постановлението не се 

изпраща, тъй като от престъплението няма пострадало конкретно физическо 

лице. Делото се изпраща на І РУП МВР - Варна за продължаване издирването 

на  извършителя. /Няма данни да е извършван доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 2000/2012г. по описа на ВОП, ДП № 32/2012г. по описа на 

Отдел БОП при МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Ивелина Бухлева. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но не е приложена 

карта за състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК на 23.06.2012г. срещу НИ за престъпление по 

чл. 333, вр. чл. 330, ал. 1 от НК, за което е уведомена ВОП. / В картата-

бланка на ОД на МВР- Варна е посочено, че се касае до разследване по общия 

ред; в уведомлението е записано точното основание за образуване на 

досъдебно производство -  по чл.212, ал.2 от НПК, като е посочено, че 

първото действие по разследването е разпит на свидетел-пострадал и оглед 

на местопроизшествие/. По делото е бил разпитан като свидетел 

пострадалият, изискана е информация във връзка с разследването. Искано е 

удължаване на срока на разследване и срокът е удължен с 60 дни, считано от 

23.08.2012г. ДП е постъпило във ВОП на 18.10.2012г. с мнение за спиране на 
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основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят на 

престъплението не е разкрит. С постановление от 19.10.2012г. НП е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в диспозитива на постановлението 

е записано копие да се изпрати на пострадалия с указание, че може да 

обжалва постановлението пред ВОС в 7-дневен срок и е приложена обратна 

разписка. Делото се изпраща на І РУП МВР - Варна за продължаване 

издирването на  извършителя. /Няма данни да е извършван доклад след 

спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 2275/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1839/2012г. по описа на І 

РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Светлана Данева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК на 23.06.2012г. срещу НИ за престъпление по 

чл. 249, ал. 1 от НК, за което е уведомена ВОП. / В картата-бланка на ОД на 

МВР - Варна е посочено, че се касае до разследване по общия ред; в 

уведомлението е записано точното основание за образуване на досъдебно 

производство -  по чл.212, ал.2 от НПК, като е посочено, че първото 

действие по разследването е разпит на свидетел-пострадал/. По делото е 

бил разпитан като свидетел пострадалият, изискана е информация във връзка 

с разследването. Искано е удължаване на срока на разследване и срокът е 

удължен с 30 дни, считано от 09.09.2012г. ДП е постъпило във ВОП на 

28.11.2012г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй 

като извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

06.12.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

пострадалия с указание, че може да обжалва постановлението пред ВОС в 7-

дневен срок и е приложена обратна разписка. Делото се изпраща на І РУП 

МВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. /Няма данни да 

е извършван доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 3049/2009г. по описа на ВОП, ДП № 421/2009г. по описа на 

ОД на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор К. Петрова. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор К. Петрова от 10.08.2009г. срещу „виновното 

лице” (НИ) за престъпление по чл. 244, ал. 1 от НК, като единственото 

указание е да се проведе разследване и за престъпление по чл. 243, ал. 1 от 

НК. По делото са разпитани свидетели, изискана е информация във връзка с 

разследването. Искано е удължаване на срока на разследване и срокът е 
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удължен с 60 дни, считано от 10.10.2009г. ДП е постъпило във ВОП на 

28.11.2012г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК 

поради отсъствие от страната на свидетеля М.А.А. С постановление от 

03.12.2009г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано, че при издирване на лицето 

М.А.А. делото следва да се докладва за възобновяване. Делото се изпраща на 

ОДМВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. На 

13.08.2012 г., по предложение на ОДМВР от същия ден, разследването е 

възобновено, тъй като е установено издирваното лице М.А.А. Отново е 

поискано и е разрешено удължаване срока на разследване с 60 дни, считано 

от 20.10.2012 г. С постановление от 19.10.2012г. прокурор К.Петрова 

прекратява частично наказателното производство срещу М.А.А. за 

престъпление по чл. 245 вр. чл. 243, ал. 1 от НК, а разследването е спряно 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 243, ал. 1 от НК. 

Посочено е копие от постановлението да се изпрати на М.А.А. Не е указано, 

че постановлението подлежи на обжалване пред ОС- Варна. Няма данни на 

М.А.А. да е бил изпратен препис от прокурорския акт. Делото се изпраща на 

ОДМВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. /Няма данни 

да е извършван доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 1850/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1167/2012г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Деян Душев. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но не е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

13.06.2012г. срещу НИ за престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК, след като 

преписката е била изпратена във ВОП от Районна прокуратура - Варна. По 

делото е бил разпитан като свидетел пострадалият, изискана е информация 

във връзка с разследването. Искано е удължаване на срока на разследване и 

срокът е удължен с 60 дни, считано от 13.08.2012г. ДП е постъпило във ВОП 

на 16.10.2012г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, 

тъй като извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

17.10.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

пострадалия с указание, че може да обжалва постановлението пред ВОС в 7-

дневен срок и е приложена обратна разписка. Делото се изпраща на ІІІ РУП 

МВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. /Няма данни да 

е извършван доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 2260/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1390/2012г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Стоян Загоров. /Приложен е 



 43 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и карта за състояние по 

ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 30.07.2012г. срещу НИ 

за престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК, след като преписката е била 

изпратена във ВОП от Районна прокуратура - Варна. По делото е бил 

разпитан като свидетел пострадалият, изискана е информация във връзка с 

разследването. Искано е удължаване на срока на разследване и срокът е 

удължен с 60 дни, считано от 30.09.2012г. ДП е постъпило във ВОП на 

12.11.2012г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй 

като извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

15.11.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението не е записано копие да се изпрати на 

пострадалия и не е указано, че постановлението може да се обжалва. Делото 

се изпраща на ІІІ РУП МВР - Варна за продължаване издирването на  

извършителя. /Няма данни да е извършван доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 3448/2010г. по описа на ВОП, ДП № 476/2010г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Станислав Андонов. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и карта за състояние по 

ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано от прокурор Андонов на 

01.11.2010. срещу НИ за престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, като в 

постановлението са дадени конкретни указания за разпит на свидетели и 

назначаване на съдебно - счетоводна експертиза. По делото са разпитани 

свидетели, изискана е информация във връзка с разследването. Искано е на 

два пъти удължаване на срока на разследване и срокът е удължен с общо 8 

месеца, считано от 03.01.2011г. ДП е постъпило във ВОП на 12.11.2012г. с 

мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, поради отсъствие 

от страната на свидетеля И.Н.С. С постановление от 31.08.2011г. НП е спряно 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, т. 2 от НПК, като в диспозитива на 

постановлението е записано, че постановлението може да се обжалва в 7-

дневен срок от получаването му пред ВОС. На 30.03.2012 г., по предложение 

на ОДМВР от същия ден, разследването е възобновено, тъй като е установено 

издирваното лице И.Н.С. Отново е поискано и е разрешено удължаване срока 

на разследване с общо 7 месеца, считано от 30.03.2012 г. ДП е постъпило във 

ВОП на 19.10.2012г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от 

НПК, тъй като извършителят на престъплението не е разкрит. С 

постановление от 21.10.2012г. НП е спряно срещу неизвестен извършител. 

Посочено е копие от постановлението да се изпрати на ТД НАП, като е 

указано, че постановлението подлежи на обжалване, и е изпратен препис от 

прокурорския акт (приложена обратна разписка). Делото се изпраща на 
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ОДМВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. /Докладвано 

е след спирането на ДП, но не са установени основания за възобновяване/. 

Пр.пр. № 2644/2012г. по описа на ВОП, ДП № 115/2012г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Станислав Андонов. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и карта за състояние по 

ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано от прокурор Андонов на 

05.09.2012г. срещу НИ за престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, като 

в постановлението са дадени конкретни указания за разпит на свидетели, 

назначаване на съдебно - счетоводна експертиза и други действия. По 

предложение на прокурор Андонов, административният ръководител на ВОП 

възлага разследването по делото на следовател /приложен е протокол за 

избор на разследващ следовател/. По делото са разпитани свидетели, 

изискана е информация във връзка с разследването. Искано е удължаване на 

срока на разследване и срокът е удължен с 2 месеца, считано от 06.11.2012г. 

ДП е постъпило във ВОП на 18.12.2012г. с мнение за спиране на основание 

чл. 244, ал. 1, т. 2 и 3 от НПК, поради отсъствие от страната на свидетели и 

поради неразкриване на извършителя. С постановление от 21.12.2012г. на 

прокурор Дияна Недкова-Кипрова НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 

2 и 3 от НПК, като в диспозитива на постановлението не е записано, че 

постановлението може да се обжалва, нито къде да се изпрати делото. На 

13.01.2014г., по предложение на ОСО от 07.01.2014г., разследването е 

възобновено, тъй като е изтекла една година от спирането му (във връзка с 

чл. 244, ал. 8 от НПК). Отново е поискано и е разрешено удължаване срока на 

разследване с общо 4 месеца, които изтичат на 28.05.2014г. Към датата на 

проверката – 27.05.2014г., е изготвено предложение от водещия 

разследването до наблюдаващия прокурор за ново удължаване на срока. 

Пр.пр. № 2849/2012г. по описа на ВОП, ДП № 757/2012г. по описа на V 

РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Силвиян Иванов. /Не е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК на 30.08.2012г. срещу НИ за престъпление по 

чл. 244, ал. 1 от НК, за което е уведомена ВОП. / В картата-бланка на ОД на 

МВР- Варна е посочено, че се касае до разследване по общия ред; в 

уведомлението са записани всички основания за образуване на досъдебно 

производство -  по чл.212, ал.2 от НПК, бързо производство по чл.356, ал.2 

от НПК и незабавно производство по чл.362 ал.2 от НПК, като не е 

посочен/подчертан изрично текстът от НПК, по който е образувано 

производството, но е посочено, че първото действие по разследването е 
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разпит на свидетел/. По делото са разпитани свидетели, изискана е 

информация във връзка с разследването, изготвена е съдебно-техническа 

експертиза. Искано е удължаване на срока на разследване и срокът е удължен 

с 60 дни, считано от 30.10.2012г. ДП е постъпило във ВОП на 15.12.2012г. с 

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

извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

17.12.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано, че то може да се обжалва пред 

ВОС в 7-дневен срок. Делото се изпраща на V РУП МВР - Варна за 

продължаване издирването на  извършителя. /няма данни да е извършван 

доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 696/2008г. по описа на ВОП, ДП № 112/2012г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Димитър Кайряков. /Не е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Кайряков от 03.08.2009г. срещу виновните лица 

за престъпление по чл. 255а, ал. 1 от НК, като разследването е възложено на 

ОДМВР Варна. По делото са разпитани свидетели, изискана е информация 

във връзка с разследването. Искано е удължаване на срока на разследване и 

срокът е удължен с 4 месеца, считано от 03.10.2009г. ДП е постъпило във 

ВОП на 12.05.2010г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от 

НПК поради отсъствие от страната на свидетеля Л.Л.Д. С постановление от 

13.05.2010г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано, че след издирването на 

свидетеля делото следва да се докладва на ВОП за възобновяване. Поради 

възникнала необходимост от извършване на ПСД, разследването е 

възобновено на 14.06.2010г. и отново е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 

от НПК с постановление от 04.01.2011г., отново поради отсъствие от страната 

на свидетеля Л.Л.Д. Последвало е ново възобновяване на 20.01.2011г. и ново 

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

19.08.2011г. поради отсъствие от страната на свидетеля Л.Л.Д., обявена за 

ОДИ. На 26.04.2012г. ДП постъпва във ВОП с предложение за възобновяване 

и с постановление от 04.06.2012г. прокурор Кайряков възобновява 

разследването, като в същия ден прави искане до ВАП за удължаване срока 

на разследване с два месеца, което е уважено, считано от 04.06.2012г. По 

искане на прокурор Кайряков от 17.08.2012г., ВАП отново удължава срока на 

разследване с 4 месеца, считано от 04.08.2012г. По предложение на прокурор 

Кайряков на основание чл. 194, ал.1, т. 4 от НПК, разследването е възложено 
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на следовател от ОСО при ВОП с постановление на административния 

ръководител на ВОП Вл. Чавдаров /приложен е протокол за избор на 

следовател/. Общо четири пъти е искано и разрешавано удължаване срока на 

разследване, като последното удължаване е с 4 месеца, считано от 

04.12.2013г. ДП е постъпило във ВОП на 19.12.2013г. с мнение за спиране на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК поради отсъствие от страната на трима 

свидетели. С постановление от 21.12.2013г. НП е спряно на основание чл. 

244, ал. 1, т. 3 от НПК, като в диспозитива на постановлението е записано, че 

след издирването на свидетелите делото следва да се докладва на ВОП за 

възобновяване. На 17.02.2014г. ДП постъпва във ВОП с предложение за 

възобновяване и с постановление от 18.02.2014г. прокурор Кайряков 

възобновява разследването. ДП е постъпило във ВОП на 05.03.2014г. с 

мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК поради отсъствие 

от страната на двама свидетели. С постановление от 17.03.2014г. НП е спряно 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, като в диспозитива на 

постановлението е записано, че след издирването на свидетелите делото 

следва да се докладва на ВОП за възобновяване. На 19.03.2014г. делото е 

изпратено за съхранение във ВОП на основание Указания Изх. № 55/2008 г. 

на завеждащ отдел „Досъдебно производство” при ВКП и Заповед  № 

202/02.04.2012г. на административния ръководител на ВОП /Приложени са 

указанията и заповедта/. 

Пр.пр. № 2980/2013г. по описа на ВОП, ДП № 1243/2013г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Милен Ставрев. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но не е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

22.07.2013г. с постановление на прокурор Ставрев срещу виновното лице за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, като са дадени указания за разпит на 

свидетели, назначаване на експертизи и други. По делото са разпитани 

свидетели, изискана е информация във връзка с разследването, изготвена е 

физико-химическа експертиза. Искано е удължаване на срока на разследване 

и срокът е удължен с 60 дни, считано от 22.09.2013г. ДП е постъпило във 

ВОП на 27.11.2013г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от 

НПК, тъй като извършителят на престъплението не е разкрит. С 

постановление от 28.11.2013г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от 

НПК, като в диспозитива на постановлението е записано, че следва ВОП 

ежемесечно да бъде уведомявана за действията по установяване на 

извършителя. Делото се изпраща на ІІІ РУП МВР - Варна за продължаване 
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издирването на  извършителя. /Няма данни да е извършван доклад след 

спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 1366/2012г. по описа на ВОП, ДП № 811/2012г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Нина Величкова. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но не е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

23.04.2012г. с постановление на прокурор Нина Величкова срещу НИ за 

престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК, като са дадени указания за разпит на 

свидетели, назначаване на експертизи и други. По делото са разпитани 

свидетели, изискана е информация във връзка с разследването. Искано е 

удължаване на срока на разследване и срокът е удължен с 3 месеца, считано 

от 15.07.2012. ДП е постъпило във ВОП на 10.10.2012г. с мнение за спиране 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят на 

престъплението не е разкрит. С постановление от 11.10.2012г. НП е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в диспозитива на постановлението 

е записано, че подлежи на обжалване пред ВОС в 7-дневен срок от 

получаване на преписа; препис е изпратен на пострадалото лице, приложена е 

обратна разписка. Делото се изпраща на ІІІ РУП - МВР - Варна за 

продължаване издирването на извършителя. /Няма данни да е извършван 

доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 4066/2013г. по описа на ВОП, ДП № 588/2013г. по описа на 

ІV РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Радослав Лазаров. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и карта за състояние по 

ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на основание чл. 212, ал.2 

от НПК на 03.10.2013г. срещу НИ за престъпление по чл. 277а, ал. 1 от НК. /В 

картата-бланка на ОД на МВР Варна е посочено, че се касае до разследване 

по общия ред; в уведомлението не е посочено основанието за образуване на 

досъдебно производство -  дали е по чл.212, ал.2 от НПК, бързо 

производство по чл.356, ал.2 от НПК или незабавно производство по чл.362 

ал.2 от НПК, като е посочено, че първото действие по разследването е 

оглед на местопроизшествие/. ДП е постъпило във ВОП на 26.11.2013г. с 

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

извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

05.12.2013г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано, че същото подлежи на 

обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ВОС, като копие от него 

следва да се изпрати на пострадалия /приложена е обратна разписка/.  
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Делото се изпраща на ІV РУП МВР - Варна за продължаване издирването на  

извършителя. /Няма данни да е извършван доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 2437/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1348/2012г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Галина Минчева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и карта за състояние по 

ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 01.08.2012г. с 

постановление на прокурор Минчева срещу НИ за престъпление по чл. 249, 

ал. 1 от НК, като са дадени указания за разпити на свидетели и др. Искано е 

удължаване на срока на разследване и срокът е удължен с 2 месеца, считано 

от 01.10.2012г. ДП е постъпило във ВОП на 01.11.2012г. с мнение за спиране 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят на 

престъплението не е разкрит. С постановление от 06.11.2012г. НП е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в диспозитива на постановлението 

е записано, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от 

получаването му пред ВОС, като копие от него следва да се изпрати на 

пострадалия /приложена е обратна разписка/.  Делото се изпраща на ІІІ РУП 

МВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. /Няма данни да 

е извършван доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 2942/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1502/2012г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Красимир Конов. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

14.09.2012г. с постановление на прокурор Конов срещу виновното лице за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, като са дадени указания за разпит на 

свидетели, назначаване на експертизи и други. По делото са разпитани 

свидетели, изискана е информация във връзка с разследването, изготвена е 

физико-химическа експертиза. Многократно е искано удължаване на срока на 

разследване и срокът е удължаван, като последното удължаване е с 60 дни, 

считано от 14.09.2013г. ДП е постъпило във ВОП на 08.11.2013г. с мнение за 

спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят на 

престъплението не е разкрит. С постановление от 12.11.2013г. НП е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в диспозитива на постановлението 

е записано, че постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от 

получаването му пред ВОС и следва ВОП да бъде уведомена при 

установяване на извършителя. Делото се изпраща на ІІІ РУП МВР - Варна за 

продължаване издирването на  извършителя. /Няма данни да е извършван 

доклад след спирането на ДП/. 
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Пр.пр. № 708/2012г. по описа на ВОП, ДП № 24/2012г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Александър Атанасов. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и карта за състояние по 

ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 26.03.2012г. с 

постановление на прокурор Станев от ВОП срещу виновното лице за 

престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, като са дадени указания за разпит на 

свидетели. Разследването е възложено на следовател от ОСО при ВОП 

/приложен е протокол за избор на следовател/. По делото са разпитани 

свидетели, изискана е информация във връзка с разследването, изготвена е и 

молба за международна правна помощ. Многократно е искано удължаване на 

срока на разследване и срокът е удължаван, като последното удължаване е с 

три месеца, считано от 26.07.2013г. ДП е постъпило във ВОП на 04.10.2013г. 

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

извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

10.10.2013г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано, че копие от постановлението 

следва да се изпрати на наследниците на пострадалия, като последното 

подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ВОС, като са 

приложени обратни разписки. Делото се изпраща на ІІІ РУП МВР - Варна за 

продължаване издирването на  извършителя. /няма данни да е извършван 

доклад след спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 3892/2013г. по описа на ВОП, ДП № 287/2013г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Йорданка Стайкова. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но няма карта за състояние по 

ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 10.10.2013г. с 

постановление на прокурор Стайкова срещу НИ за престъпление по чл. 249, 

ал. 1 от НК, като са дадени указания за разпити на свидетели и др. 

Разследването е възложено на следовател от ОСО при ВОП /приложен е 

протокол за избор на следовател/. ДП е постъпило във ВОП на 11.11.2013г. с 

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

извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

15.11.2013г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано, че същото подлежи на 

обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ВОС, като копие от него 

следва да се изпрати на пострадалия /приложена е обратна разписка/.  

Делото се изпраща на ІІ РУП МВР - Варна за продължаване издирването на  

извършителя. /Няма данни да е извършван доклад след спирането на ДП/. 
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Пр.пр. № 2267/2013г. по описа на ВОП, ДП № 245/2013г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Антония Иванова. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но не е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК на 23.06.2012г. срещу НИ за престъпление по 

чл. 333, вр. чл. 330, ал. 1 от НК, за което е уведомена ВОП. / В картата-

бланка на ОД на МВР-  Варна, отдел БОП, е посочено, че се касае до 

разследване по общия ред; в уведомлението е записано точното основание за 

образуване на досъдебно производство -  по чл.212, ал.2 от НПК, като е 

посочено, че първото действие по разследването е оглед на 

местопроизшествие/. По делото е бил разпитан като свидетел пострадалият, 

изготвен е оглед на веществени доказателства, изискана е информация във 

връзка с разследването. Многократно е искано  и разрешавано удължаване на 

срока на разследване, като последното удължаване е с 60 дни, считано от 

30.09.2013г. ДП е постъпило във ВОП на 29.11.2013г. с мнение за спиране на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят на 

престъплението не е разкрит. С постановление от 05.12.2013г. НП е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в диспозитива на постановлението 

е записано копие да се изпрати на пострадалия с указание, че може да 

обжалва постановлението пред ВОС в 7-дневен срок и е приложена обратна 

разписка. Делото се изпраща на ІV РУП МВР - Варна за продължаване 

издирването на  извършителя. /Няма данни да е извършван доклад след 

спирането на ДП/. 

Пр.пр. № 920/2011г. по описа на ВОП, ДП № 66/2011г. по описа на 

ОДМВР Шумен, с наблюдаващ прокурор Владислав Томов. ДП е образувано 

с постановление от 06.06.2011г. на Окръжна прокуратура – Шумен, срещу 

Д.Д.П. и А.Р.П. за престъпление по чл. 244, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, извършено 

на територията на гр. Шумен, и срещу НИ за престъпление по чл. 244, ал. 1 от 

НК, извършено на територията на гр. Варна. С постановление от 06.12.2011г., 

Окръжна прокуратура – Шумен прекратява частично наказателното 

производство срещу Д.Д.П. и А.Р.П. за престъпление по чл. 244, ал. 2 вр. ал. 1 

от НК, извършено на територията на гр. Шумен, и изпраща делото във ВОП – 

по компетентност, за продължаване издирването на извършителя на 

престъплението по чл. 244, ал. 1 от НК, извършено на територията на гр. 

Варна. На 19.12.2011г. с писмо на прокурор Томов, ДП е изпратено в ОД на 

МВР Варна за продължаване мероприятията по издирване автора на 

престъплението. От ОД на МВР Варна са върнали делото във ВОП за 

произнасяне с постановление, след което, с ново писмо от 23.12.2011 г. 
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прокурор Томов изпраща ДП в ОД на МВР Варна за продължаване 

мероприятията по издирване автора на престъплението. На 12.01.2012г. ОД 

на МВР - Варна отново връща делото във ВОП, за да се  произнесе с 

постановление.  С постановление от 17.01.2012г. ВОП спира наказателното 

производство на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. 

Пр.пр. № 2924/2011г. по описа на ВОП, ДП № 2029/2011г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Росен Радев. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но не е приложена карта за 

състояние по ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК на 28.10.2011г. срещу НИ за престъпление по 

чл. 249, ал. 1 от НК, за което е уведомена ВОП. / В картата-бланка на ОД на 

МВР-  Варна, отдел БОП, е посочено, че се касае до разследване по общия 

ред; в уведомлението са  посочени всички основания за образуване на 

досъдебно производство - по чл.212, ал.2 от НПК, бързо производство по 

чл.356, ал.2 от НПК или незабавно производство по чл.362, ал.2 от НПК, 

като не е посочен/подчертан изрично текстът от НПК, по който е 

образувано производството и като първо действие по разследването е 

посочен разпит на пострадал/. По делото е бил разпитан като свидетел 

пострадалият, изготвен е оглед на веществени доказателства, изискана е 

информация във връзка с разследването. Многократно е искано  и 

разрешавано удължаване на срока на разследване, като последното 

удължаване е с 60 дни, считано от 03.03.2012г. ДП е постъпило във ВОП на 

01.03.2012г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй 

като извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

02.03.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

пострадалия с указание, че може да обжалва постановлението пред ВОС в 7-

дневен срок и е приложена обратна разписка. Делото се изпраща на ІІІ РУП 

МВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. /След спирането 

на ДП делото е докладвано на ВОП  през м. юни 2013 г., но не са установени 

основания за възобновяване/. 

Пр.пр. № 2233/2011г. по описа на ВОП, ДП № 253/2011г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Станислав Станев. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и карта за състояние по 

ЦИССС/. Досъдебното производство е образувано на 19.08.2011г. с 

постановление на прокурор Станев срещу НИ за престъпление по чл. 249, ал. 

1 от НК, като са дадени указания за разпит на свидетели и други. По делото е 

бил разпитан като свидетел пострадалият, проведено е разпознаване, 
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изискана е информация във връзка с разследването. На два пъти е искано и 

разрешавано удължаване на срока на разследване, като второто удължаване е 

с 60 дни, считано от 19.12.2011г. ДП е постъпило във ВОП на 30.12.2011г. с 

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

извършителят на престъплението не е разкрит. С постановление от 

04.01.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

пострадалия с указание, че може да обжалва постановлението пред ВОС в 7-

дневен срок и е приложена обратна разписка. Делото се изпраща на ОД на 

МВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. /След спирането 

на ДП делото е докладвано на ВОП  през 2012 г., но не са установени 

основания за възобновяване/. 

Пр.пр. № 1568/2009г. по описа на ВОП, ДП № 2257/2004г. по описа на 

ІV РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Диана Недкова-Кипрова. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор и карта за състояние 

по ЦИССС, приложена е справка от УИС/. Досъдебното производство 

(полицейско производство) е започнато на 14.12.2004г. на основание чл. 409 

от НПК (отм.) срещу НИ за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, като са 

проведени оглед на местопроизшествие и разпит на свидетел; за започнатото 

полицейско производство е уведомена РП - Варна. Наказателното 

производство е спряно с постановление на ВРП от 01.03.2005г. на основание 

чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК (отм.), тъй като извършителят на престъплението 

не е разкрит. С постановление на ВРП от 10.01.2009г. наказателното 

производство е възобновено за извършването на ПСД. На 09.03.2009г.   с 

постановление на ВРП делото е изпратено по компетентност във ВОП, тъй 

като извършителите са били установени и е настъпила промяна в правната 

квалификация на извършеното по чл. 199, ал. 1, т. 4 от НК. С постановление 

на ВОП от 07.07.2009г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 

25, т. 2 от НПК поради отсъствието на обвиняемия С.С.П. Наказателното 

производство е възобновено с постановление на ВОП от 07.04.2011г., тъй 

като обвиняемият С.С.П. е бил открит и задържан. Установени са и 

останалите извършители на деянието – Н.Д.Д., В.И.Г. и Д.С.С. ДП е 

постъпило във ВОП на 04.05.2012г. с мнение за предаване обвиняемите на 

съд. С постановление от 01.06.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, 

т. 1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК, тъй като провеждането на разследването в 

отсъствието на обвиняемия В.И.Г. би попречило да се разкрие обективната 

истина. /В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати 

на пострадалото лице и на обвиняемите; не е посочено, че постановлението 
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може да се обжалва пред ВОС в 7-дневен срок, приложени са обратни 

разписки и известия за доставяне/. Копие от постановлението е изпратено на 

ОД на МВР - Варна за продължаване издирването на  извършителя. /след 

спирането на ДП делото е докладвано на ВОП  през 2013 г., но тъй като 

обвиняемият В.И.Г. не е издирен, не са установени основания за 

възобновяване/. 

Пр.пр. № 729/2011г. по описа на ВОП, ДП № 59/2011г. по описа на ОД 

на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Катя Петрова. /Приложен е протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор и карта за състояние по ЦИССС, 

приложена  е и справка от УИС/. Досъдебното производство е образувано на 

04.11.2011г. с постановление на ВОП срещу М.А.С., А.Ж.С. и Г.С.Д. за 

престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал. 1 от НК, като са дадени указания за 

провеждане на разпити, назначаване на експертизи и др. По делото са били 

проведени множество ПСД, но не е била установена свидетелката П.Д.Й., а 

провеждането на разследването в нейно отсъствие би попречило да се 

разкрие обективната истина. ДП е постъпило във ВОП на 12.06.2012г. с 

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

от 13.06.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на НАП 

/приложена е обратна разписка и известие за доставяне/; не е посочено, че 

постановлението може да се обжалва пред ВОС в 7-дневен срок. Копие от 

постановлението е изпратено на ОД на МВР - Варна за продължаване 

издирването на  свидетелката. Към момента на извършване на проверката 

делото не е възобновено, което означава, че срокът,  определен в чл. 244, ал. 8 

от НПК не е спазен. /След спирането на ДП делото е докладвано на ВОП 

през м. ноември 2013 г., но е посочено, че не е била установена свидетелката 

П.Д.Й. и издирването й продължава/. 

 

Проверени още:  

Пр.пр. № 2219/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1397/2012г. по описа на 

V РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Женя Енева;  

Пр.пр. № 2456/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1857/2012г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Женя Енева; 

Пр.пр. № 2710/2012г.по описа на ВОП, ДП № 688/2012г. по описа на V 

РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Даниела Петрова 

Пр.пр. № 2242/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1794/2012г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Пламен Михайлов; 
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Пр.пр. № 3025/2010г. по описа на ВОП, ДП № 62/2010г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Пламен Иванов; 

Пр.пр. № 1605/2009г. по описа на ВОП, ДП № 386/2009г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Светлана Данева; 

Пр.пр. № 4031/2012г. по описа на ВОП, ДП № 2556/2012г. по описа на І 

РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Деян Душев; 

Пр.пр. № 3825/2010г. по описа на ВОП, ДП № 2544/2010г. по описа на 

ІV РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Деян Душев; 

Пр.пр. № 588/2012г. по описа на ВОП, ДП № 237/2013г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Нина Величкова; 

Пр.пр. № 2751/2011г. по описа на ВОП, ДП № 318/2011г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Галина Минчева. 

 

 

Спрени на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК 

 

Пр.пр.№ 288/2011г. по описа на ОП - Варна, ДП № 300/2011г. по описа 

на 03 РУП при ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Нина Величкова. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 01.02.2011г.  

срещу НИ за престъпление по чл.249, ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. С 

постановление от 24.03.2011г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Към момента на извършване на 

проверката досъдебното производство не е възобновено./което означава, че 

срока определен в чл.244, ал.8 от НПК не е спазен, тъй като ДП не е 

възобновено 2 /две/ години и два месеца дни след изтичането на 

едногодишния срок/.  

Пр.пр.№ 1917/2005г. по описа на ОП - Варна, ДП № 481/2008г. по 

описа на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 29.10.2008г.  

срещу НИ за престъпление по чл.255, ал.1, вр. чл.255, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК. С постановление от 09.02.2010г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Към момента на извършване на 

проверката досъдебното производство не е възобновено, /което означава, че 

срока определен в чл.244, ал.8 от НПК не е спазен, тъй като ДП не е 

възобновено 3 /три/ години и 3 /три/ месеца дни след изтичането на 

едногодишния срок/.  

Пр.пр. № 5130/2008г. по описа на ВОП, ДП № 529/2008г. по описа на 

ОД на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Димитър Кайряков. /Не е 
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приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, не са налични карта 

за състояние по ЦИССС и информация от УИС/. Досъдебното производство 

е образувано на 09.12.2008г. с постановление на ВОП срещу И.В.Т. за 

престъпление по чл. 257, вр. чл. 255, ал. 1 от НК, като са дадени указания за 

провеждане на разпити, назначаване на експертизи и др. По делото са били 

проведени множество ПСД, но не е била установен свидетелят Н.Н., а 

провеждането на разследването в негово отсъствие би попречило да се 

разкрие обективната истина. ДП е постъпило във ВОП с мнение за спиране на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. С постановление от 09.11.2010г. НП е 

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

постановлението не е записано да се изпрати копие ; не е посочено, че 

постановлението може да се обжалва пред ВОС в 7-дневен срок. Копие от 

постановлението е изпратено на ОД на МВР - Варна за продължаване 

издирването на  свидетеля. Към момента на извършване на проверката делото 

не е възобновено, което означава, че срокът, определен в чл. 244, ал. 8 от 

НПК не е спазен. /След спирането на ДП делото е докладвано на ВОП през 

м. юни 2013 г., но е посочено, че не е бил установен свидетелят Н.Н. и 

издирването му продължава/. 

Пр.пр. № 5242/2006г. по описа на ВОП, ДП № 1667/2006г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Димитър Кайряков. /Не е приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, не са приложени  карта за 

състояние по ЦИССС и справка от УИС/. От приложените по 

наблюдателното производство материали не е ясно кога е образувано ДП, а 

единствено, че е образувано срещу Л.М.Л. за престъпление чл. 255, ал. 1 от 

НК. С постановление от 22.11.2010г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, 

т. 3 от НПК, тъй като не са били установени множество свидетели, а 

провеждането на разследването в тяхно отсъствие би попречило да се разкрие 

обективната истина. В диспозитива на постановлението не е записано да се 

изпрати копие; не е посочено, че постановлението може да се обжалва пред 

ВОС в 7-дневен срок. Копие от постановлението е изпратено на ОД на МВР - 

Варна за продължаване издирването на  свидетелите. /Към момента на 

извършване на проверката делото не е възобновено, което означава, че 

срокът, определен в чл. 244, ал. 8 от НПК не е спазен. /няма данни делото да 

е докладвано на ВОП след спирането/. 

 

Констатира се, че в срока предвиден по чл.244, ал.8 от НПК, не се 

възобновяват и спрените дела по следните прокурорски преписки: 
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 Пр.пр.№ 2190/2010г. по описа на ОП – Варна с наблюдаващ прокурор 

Диана Кипрова; 

Пр.пр.№ 2212/2010г. по описа на ОП – Варна с наблюдаващ прокурор 

Ивелина Бухлева; 

Пр.пр.№ 5030/2010г. по описа на ОП – Варна с наблюдаващ прокурор 

Деян Душев; 

Пр.пр.№ 5242/2006г. по описа на ОП – Варна с наблюдаващ прокурор 

Димитър Кайряков;  

Пр.пр.№ 729/2011г. по описа на ОП – Варна с наблюдаващ прокурор 

Катя Петрова; 

Пр.пр.№ 2428/2011г. по описа на ОП – Варна с наблюдаващ прокурор 

Пламен Иванов; 

Пр.пр.№ 3810/2004г. по описа на ОП – Варна с наблюдаващ прокурор 

Димитър Кайряков;  

Пр.пр.№ 4212/2009г. по описа на ОП – Варна с наблюдаващ прокурор 

Деян Душев; 

Проверяващите установиха, че при спрените ДП, не е създадена 

организация за докладване на НП, по които има спряно ДП на основание 

чл.244 ал.1 т.3 от НПК на наблюдаващите прокурори. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните прекратени досъдебни 

производства през 2012г. и 2013г. 

 

Пр.пр.№ 1238/2011г. по описа на ОП - Варна, ДП № 14/2013г. по описа 

на ОСлО при ОП - Варна. Наблюдаващ прокурор Пламен Иванов. 

Досъдебното производство е било образувано с постановление от 

21.01.2013г. срещу Д.Р.Б. за престъпление по чл.253, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК и чл.313, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, като в постановлението са дадени 

конкретни и ясни указания. /В НП е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/ С постановление от 21.01.2013г. на административния 

ръководител на ОП – Варна разследването е възложено да бъде извършено от 

следовател при ОСлО при ОП – Варна, поради фактическата и правна 

сложност на делото. Своевременно водещия разследването е правил 

предложения за продължаване срока на разследване. В хода на разследването 

е разпитан в качеството на свидетел Д.Р.Б., на същия са снети образци от 

почерк и подпис за сравнително изследване, назначена е съдебно – почеркова 

експертиза, изискани са документи от Агенция по вписванията и от „SG 

Експресбанк”АД. С мотивирано постановление от 24.10.2013г. досъдебното 
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производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

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

лицето срещу което е образувано ДП. Посочено е, че постановлението може 

да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС - Варна. /Има 

приложени обратни разписки/. 

Пр.пр.№ 3580/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1709/2013г. по 

описа на 03 РУП - Варна. Наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова. 

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

01.09.2013г. срещу С.Р.И. за престъпление по чл.304а от НК, като ОП- Варна 

е уведомена на 02.09.2013г. /В НП е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/. В хода на разследването са разпитани свидетели, с 

постановление от 01.09.2013г. e повдигнато и предявено е обвинение на 

С.Р.И. за престъпление по чл.304а от НК /Приложено е постановление за 

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

няма  подпис на наблюдаващия прокурор и е без печат./ С постановление от 

29.10.2013г., одобрено по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 24.10.2013г. от 

прокурор Н.Арнаудова на 24.10.2014г. е повдигнато и предявено ново 

прецизно обвинение на С.Р.И. за престъпление по чл.304а от НК. /При 

проверка в УИС се установи, че няма вписване на постановленията за 

привличане на обвиняем в системата/. Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в РП – Варна на 01.11.2013г. с мнение за 

предаване на съд на обвиняемия С.Р.И. за извършено престъпление по 

чл.304а от НК. С постановление от 20.11.2013г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано копие да се изпрати на  обвиняемия и на 

началника на разследващите полицаи при 03 РУП –Варна. Посочено е, че 

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

пред ОС – Варна. /Има приложено известие за доставяне/. 

Пр.пр.№ 3563/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1100/2013г. по 

описа на  УП - Ветрино. Наблюдаващ прокурор Женя Енева. С постановление 

от 26.08.2009г. пр.пр. № 984/2013г. по описа на РП – Провадия е изпратена по 

компетентност в ОП – Варна с оглед данни за престъпление по чл.152, ал.4, 

т.1 от НК. Досъдебното производство е било образувано с постановление от 

04.09.2013г. срещу НИ за престъпление по чл.152, ал.4, т.1 вр.ал.1, т.2 от НК, 

като в постановлението са дадени конкретни и ясни указания. /В НП е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ В хода на 

разследването са разпитани свидетели и е било изискано и приложено 

медицинско удостоверение. С постановление от 04.11.2013г. досъдебното 
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производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 

от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати 

на  пострадалата, чрез нейната майка и законен представител. Посочено е, че 

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

пред ОС – Варна. /Има приложено известие за доставяне/. 

Пр.пр.№ 2861/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 43/2013г. по описа 

на  ОД на МВР - Варна. Наблюдаващ прокурор Галина Минчева. 

Досъдебното производство е било образувано с постановление от 

21.02.2013г. срещу НИ за престъпление по чл.319а, ал.1 от НК. /В НП е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Варна на 15.11.2013г. с 

мнение за прекратяване. С постановление от 25.11.2013г. досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.чл.24, ал.1, т.1 от 

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

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

срок от получаването му пред ОС – Варна. /Има приложено известие за 

доставяне/. Срещу постановлението за прекратяване е постъпила жалба от 

пострадалата до ОС – Варна. С определение по ЧНД № 74 от 29.01.2014г. на 

ОС – Варна е отменено постановлението за прекратяване на ДП от 

25.11.2013г., поради непълно и всестранно изследване на всички 

обстоятелства по делото. Към момента на извършването на проверката 

материалите по делото се намират в ОД на МВР – Варна, където се 

извършват действия по разследването.  

Пр.пр.№ 1745/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 104/2013г. по 

описа на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Даниела Петрова. 

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

18.04.2013г. срещу НИ за престъпление по чл.343, ал.1, б. „в” от НК, като 

ОП- Варна е уведомена на 23.04.2013г., което е в нарушение на разпоредбата 

на чл.212, ал.3 от НПК. /В бланката на ОД на МВР – Варна за образуване на 

ДП от 18.04.2013г. са записани всички основания за образуване на досъдебно 

производство по чл.212, ал.2 НПК, бързо производство по чл.356, ал.2 НПК и 

незабавно производство по чл.362, ал.2 НПК, като не е посочен/подчертан 

изрично текста от НПК, по който е образувано производството./ В хода на 

разследването са разпитани свидетели, назначена и изготвена е СМЕ, 

изискани са документи. Своевременно са правени искания за удължаване 

срока на разследването по делото. Материалите по досъдебното производство 

са постъпили в ОП – Варна на 16.10.2013г. с мнение за прекратяване. С 

постановление от 15.11.2013г. досъдебното производство е прекратено на 
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основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано копие да се изпрати на наследниците на 

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

срок от получаването му пред ОС – Варна. /Има приложено известие за 

доставяне/.  

Пр.пр.№ 2597/2008г. по описа на ОП - Варна, ДП № 301/2008г. по 

описа на  ОД на МВР – Варна. Наблюдаващи прокурори Стефка Якимова и 

Радослав Лазаров. Досъдебното производство е било образувано с 

постановление от 27.06.2008г. срещу НИ за престъпление по чл.244, ал.1 от 

НК. Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследването  

по делото. С постановление от 02.11.2008г. са отделени материали по 

отношение престъпление по чл.354а, ал.1 от НК. С постановление от 

02.06.2009г. досъдебното производство е 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 ОД на МВР – Варна за продължаване на издирването 

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

дневен срок от получаването му пред ОС – Варна. По искане на ОП – Варна 

материалите по делото са постъпили в ОП – Варна на 02.12.2013г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 10.12.2013г. на прокурор Радослав Лазаров 

досъдебното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от 

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

Директора на ОД на МВР – Варна и на директора на ТДНС - Варна. /Има 

приложено известие за доставяне/.  

Пр.пр.№ 3447/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 644/2013г. по 

описа на 05 РУП при ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Силвиян 

Иванов. Досъдебното производство е започнато на основание чл.212, ал.2 от 

НПК на 17.08.2013г. срещу НИ за престъпление по чл.249, ал.1 от НК, като 

ОП- Варна е уведомена на 22.08.2013г., което е в нарушение на 

разпоредбата на чл.212, ал.3 от НПК. / В бланката на  РУП на ОД на МВР 

- Варна за образуване на ДП от 17.08.2013г. са записани всички основания за 

образуване на досъдебно производство по чл.212, ал.2 НПК, бързо 

производство по чл.356, ал.2 НПК и незабавно производство чл.362, ал.2 

НПК, като не е посочен/подчертан изрично текста от НПК, по който е 

образувано производството./ В хода на разследването са разпитани 

свидетели и са изискани документи. Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в ОП – Варна на 28.10.2013г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 01.11.2013г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В 
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диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

германския гражданин Л.М. Посочено е, че постановлението може да се 

обжалва пред Варненската апелативна прокуратура, не е записан срок, в 

който постановлението може да се обжалва /има приложено известие за 

доставяне от Република Германия/.  

Пр.пр.№ 1288/2011г. по описа на ОП - Варна, ДП № 4035/2011г. по 

описа на 04 РУП при ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Ивелина 

Бухлева. Досъдебното производство е започнато на основание чл.212, ал.2 от 

НПК на 30.04.2012г. срещу НИ за престъпление по чл.343, ал.1, б. „б” от НК, 

като ОП - Варна е уведомена на 09.05.2013г., което е в нарушение на 

разпоредбата на чл.212, ал.3 от НПК. / В бланката на  РУП на ОД на МВР 

- Варна за образуване на ДП от 30.04.2012г. са записани всички основания за 

образуване на досъдебно производство по чл.212, ал.2 НПК, бързо 

производство по чл.356, ал.2 НПК и незабавно производство чл.362 ал.2 

НПК, като не е посочен/подчертан изрично текста от НПК, по който е 

образувано производството./ В хода на разследването е извършен оглед на 

местопроизшествие, за което е съставен протокол за оглед на 

местопроизшествие от 30.04.2011г. Разпитани са свидетели, назначена и 

изготвена е СМЕ, както и автотехническа експертиза. Изискани са 

документи, които са получени на румънски език. Назначен и изготвен е 

превод. Материалите по досъдебното производство са постъпили в ОП – 

Варна на 09.12.2011г., разпределени са на прокурор Ивелина Бухлева на 

12.12.2011г., видно от НП. В УИС също е въведено, че преписката е 

разпределена на прокурор Ивелина Бухлева на 12.12.2011г. С постановление 

от 28.06.2012г., изходяща поща на ОП – Варна от 02.07.2012г., досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1,  вр. чл.24, ал.1, т.1 

от НПК. /произнасянето на прокурор Бухлева е със закъснение 5 месеца и 16 

дни/ В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

наследниците на румънския гражданин Л.Е.К., както и да бъде върнат на 

наследниците в.д. – мотоциклет. Посочено е, че постановлението може да се 

обжалва пред ОС – Варна в 7 – мо дневен срок /Има приложено известие за 

доставяне от Република Румъния/.  

Пр.пр.№ 447/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 405/2011г. по описа 

на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Диана Кипрова. Досъдебното 

производство е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 21.12.2011г. 

срещу НИ за престъпление по чл.131, ал.1, т.4 от НК, като РП - Варна е 

уведомена на 22.12.2011г. / В бланката на  РУП на ОД на МВР - Варна за 

образуване на ДП от 21.12.2011г. е записано точното основание за 
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образуване на досъдебно производство по чл.212, ал.2 НПК/. С 

постановление от 09.02.2012г. на прокурор Ел.Лазарова от РП – Варна 

материалите по ДП са изпратени на ОП – Варна по компетентност, тъй като 

пострадалото малолетно лице е починало.  С писмени указания на основание 

чл.196, ал.1, т.1 и т.2 от НПК от 22.02.2012г. са дадени указания по 

горепосоченото дело, което да продължи да се води за престъпление по 

чл.124 от НК. /В чл.199 от  НПК е записано, че в досъдебното производство 

прокурорът се произнася с постановления/. Своевременно са правени 

искания за удължаване срока на разследването  по делото. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в ОП – Варна на 18.06.2012г. На 

20.06.2012г. допълнително от ОД на МВР – Варна са изпратили веществените 

доказателства по делото. С постановление от 22.06.2012г. досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от 

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

майката на пострадалото лице и на разследващия полицай за връщане на 

веществените доказателства. /Има приложено известие за доставяне/.  

Пр.пр.№ 2422/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 2403/2011г. по 

описа на 04 РУП – Варна. Наблюдаващ прокурор Александър Атанасов. 

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

17.07.2012г. срещу НИ за престъпление по чл.123, ал.1 от НК, като РП - 

Варна е уведомена на 27.07.2012г. / В бланката на  РУП на ОД на МВР - 

Варна за образуване на ДП от 17.07.2012г. точно е записано основанието за 

образуване на досъдебно производство по чл.212, ал.2 НПК, като правната 

квалификация е изписана само с думи, но няма цифрово изписване/. 

Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследването  по 

делото. Материалите по досъдебното производство са постъпили в ОП – 

Варна на 16.10.2013г. С мотивирано постановление от 07.11.2013г. , в което 

подробно е описана фактическата и правна обстановка по делото, 

досъдебното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. 

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие 

да се изпрати на пострадалото лице. Срещу това постановление е постъпила 

жалба в ОС – Варна. С определение по ЧНД №1422 от 04.12.2013г. е 

отменено постановлението, поради непълнота на разследването. 

Наблюдаващият прокурор е подал протест до Апелативен съд Варна. С 

определение № 17 от 28.01.2014г. на Варненски апелативен съд е потвърдено 

определението на ОС – Варна, с което е отменено постановлението за 

прекратяване от 07.11.2013г. Материалите по делото, ведно с определенията 

на съда, са постъпили в ОП – Варна на 07.02.2014г. С постановление от 
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21.02.2014г. за дадени указания по разследването да се изпълнят указанията 

на съда. Към момента на извършване на проверката досъдебното 

производство е на производство.  

Пр.пр.№ 3053/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1764/2013г. по 

описа на 01 РУП – Варна. Наблюдаващ прокурор Стоян Загоров. 

Досъдебното производство е било образувано с постановление от 

26.07.2013г. срещу НИ за престъпление по чл.199, ал.1, т.3 вр. чл.198, ал.1 от 

НК вр.с чл.18, ал.1 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели, 

назначена и изготвена е СМЕ. Материалите са постъпили в ОП – Варна на 

17.09.2013г. с мнение за прекратяване. С постановление от 02.10.2013г. 

досъдебното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 от 

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

пострадалия, посочена е и възможността за обжалване с оглед разпоредбата 

на чл.243, ал.3 от НПК. /Има приложено известие за доставяне/.  

Пр.пр.№ 3578/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 694/2013г. по 

описа на 05 РУП – Варна. Наблюдаващ прокурор Красимир Конов. 

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

25.08.2013г. срещу НИ за престъпление по чл.144, ал.1 пр.1 от НК, като ОП - 

Варна е уведомена на 30.08.2013г. / В бланката на 05  РУП на ОД на МВР - 

Варна за образуване на ДП от 25.08.2012г. е записано точното основание за 

образуване на досъдебно производство по чл.212, ал.2 НПК/. Материалите са 

постъпили в ОП – Варна на 09.10.2013г. с мнение за прекратяване. С 

постановление от 14.10.2013г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива на постановлението е 

записано ВД да бъдат предадени на представител на Н.К., гражданин на 

Руската Федерация, посочена е и възможността за обжалване на 

постановлението пред ОС – Варна./Има приложено известие за доставяне/. 

Пр.пр.№ 1560/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 205/2013г. по 

описа на 04 РУП – Варна. Наблюдаващ прокурор Димитър Кайряков. 

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

08.04.2013г. срещу НИ за престъпление по чл.144, ал.1, пр.1 от НК, като ОП - 

Варна е уведомена на 11.04.2013г. / В бланката на 04  РУП на ОД на МВР - 

Варна за образуване на ДП от 08.04.2013г. е записано точното основание за 

образуване на досъдебно производство по чл.212, ал.2 НПК/. Своевременно 

са правени искания за удължаване срока на разследване по делото. В хода на 

разследването са били разпитани свидетели. Материалите са постъпили в ОП 

– Варна на 10.10.2013г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

15.10.2013г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243, 
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ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 

изпрати на пострадалата, посочена е и възможността за обжалване на 

постановлението пред ОС – Варна в 7-мо дневен срок. /Има приложено 

известие за доставяне/. 

Пр.пр.№ 4481/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 2084/2013г. по 

описа на 02 РУП – Варна. Наблюдаващ прокурор Милен Ставрев. 

Досъдебното производство е било образувано с постановление от 

06.11.2008г. срещу НИ за престъпление по чл.319а, ал.1 от НК, като в 

постановлението са дадени конкретни указания. Материалите са постъпили в 

ОП – Варна на 22.11.2013г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

25.11.2013г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 

изпрати на пострадалата, но не е посочена възможността за обжалване на 

постановлението. /Има приложено известие за доставяне/. 

Пр.пр.№ 2098/2010г. по описа на ОП - Варна, ДП № 396/2011г. по 

описа на ОД на МВР - Варна. Наблюдаващ прокурор Светлана Данева. 

Досъдебното производство е било образувано с постановление от 

09.12.2011г. срещу виновното лице, в качеството си на представляващ и 

представляващ „ДИ.А.М.Т.” ЕООД за престъпление по чл.255, ал.1, т.2 от 

НК, като в постановлението са дадени конкретни указания. Своевременно са 

правени искания за удължаване срока на разследване по делото. 

Наблюдаващият прокурор е направил искане по реда на чл.62, ал.6, т.1 от 

ЗКИ за разкриване на банкова тайна на името на А.П.Г. и  „ДИ.А.М.Т.” 

ЕООД. В хода на разследването е разпитан в качеството на свидетел А.П.Г., 

на същия са снети образци от почерк и подпис за сравнително изследване. 

Назначена и изготвена е СЧЕ /л.195 – 197 том 1 – ви/. ИВСС намира, че 

изготвеното заключение на СЧЕ не е достатъчно пълно и ясно. /В 

заключението е цитирана фактура на стойност 43000 евро, издадена през 

2007г., като е посочена левовата равностойност на фактурата 84687, 44лв. 

При изчисляване на левовата равностойност по фиксинга на БНБ 1,95583 е 

видно, че това стойност  за 43 300 евро./ Отделно от това вещото лице е 

записало в заключението си, че „липсва реализиране на сделка между 

страните, не е налице икономическа изгода за предприятието”, което 

противоречи на свидетелските показания на А.П.Г., който е заявил, че е била 

сключена сделка с негово посредничество, за което е следвало да получи 

комисионна в размер на 8%. А.П.Г. е заявил, че фактурата на стойност 

43 300лв. от 28.06.2007г. е първата фактура, от общо 6, като 5 са издадени по 

– късно /л.180 том 1 – ви/.  Материалите са постъпили в ОП – Варна на 
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06.04.2012г. с мнение за прекратяване. С постановление от 04.05.2012г. 

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

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК, като в обстоятелствената част на постановлението 

изцяло е възпроизведено заключението на вещото лице от цитираната по – 

горе СЧЕ.. В диспозитива на постановлението е записано копие от 

постановлението да се изпрати на ТД на НАП – Варна, като е посочена 

възможността за обжалване в 7 дневен срок пред ОС – Варна.  

Пр.пр.№ 3643/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1698/2013г. по 

описа на 03 РУП при ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Красимир 

Конов. Досъдебното производство е започнато на основание чл.212, ал.2 от 

НПК на 30.08.2013г. срещу В.Д.П. за престъпление по чл.304, ал.1 от НК, 

като ОП- Варна е уведомена на 09.09.2013г., което е в нарушение на 

разпоредбата на чл.212, ал.3 от НПК. /В бланката на  03 РУП на ОД на 

МВР - Варна за образуване на ДП от 30.08.2013г. са записани всички 

основания за образуване на досъдебно производство по чл.212, ал.2 НПК, 

бързо производство по чл.356, ал.2 НПК и незабавно производство чл.362, 

ал.2 НПК, като не е посочен/подчертан изрично текста от НПК, по който е 

образувано производството./ В хода на разследването е разпитана в 

качеството на свидетел М.М.М., която е получила банкнотата от 10лв. от 

лицето В.Д.П. и майката на В.Д.П., която заявила, че синът й не живее в 

страната. В хода на досъдебното производство М.М.М. е предала доброволно 

квитанция, розова на цвят с вносител В.Д.П. и банкнота с номинал 10 лв. № 

ББ5799581. В кориците на делото се намери разпечатан бял пощенски плик, в 

който се намира предадената квитанция в оригинал /същата не е прикрепена 

към кориците на делото, а описа е на плика/. В хода на разследването са 

изискани данни за местонахождението на В.Д.П. С писмено мнение от 

02.12.2013г. /без подпис на разследващия полицай и печат/ е записано, че 

В.Д.П. е обявен за ОДИ с телеграма № 44557/02.12.2013г. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в ОП – Варна на 05.12.2013г., 

преписката е разпределена на прокурор Конов на 06.12.2013г. С 

постановление от 06.12.2013г., изходяща поща на ОП – Варна 09.12.2013г. е 

прекратено наказателното производство на основание чл.243 ал.1 т.1 от НПК. 

В обстоятелствената част на постановлението е записано, че „въпреки 

липсата на длъжностна характеристика, нещо, което е пропуск на водещия 

разследването, се налага извод,че М. не е длъжностно лице по смисъла на 

чл.93 от НК.” По натам в постановлението е записано, че „сумата е 

изключително ниска, дадена е в резултат на удовлетворение за бързо 

свършената услуга, т.е. подбудите не са били за противоправно поведение, 
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дееца е неосъждан”. ИВСС намира, че постановлението за прекратяване е 

постановено при неизяснена изцяло фактическа и правна обстановка. В 

диспозитива е записано, че се прекратява наказателното производство, както 

и П. да бъде снет от издирване. Записано е също, че постановлението може да 

се обжалва в 7 дневен срок пред ОС – Варна, но няма адресат, на който да е 

изпратено копие от постановлението. Няма произнасяне и по въпроса за 

веществените доказателства - розова на цвят квитанция, с вносител В.Д.П. и 

банкнота с номинал 10 лв. № ББ5799581, което е в нарушение на 

разпоредбата на чл.243 ал.2 от НПК. В хода на извършване на проверката 

ИВСС предложи на административния ръководител на ОП – Варна да 

изпрати постановлението за прекратяване от 06.12.2013г. за служебна 

проверка по реда на чл.243, ал.9 от НПК. С предложение от 30.05.2013г. 

на административния ръководител на ОП – Варна материалите по 

делото са изпратени за служебна проверка на Апелативна прокуратура 

Варна.  

Пр. пр. № 2500/2013 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 3165/2013г. по 

описа на 04 РУП – ОД на МВР - Варна с наблюдаващ прокурор Деян Душев . 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 18.06.2013г./. 

Производството е било започнато срещу неизвестен извършител на 

12.06.2013г. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”в” от НК на основание чл. 

212, ал. 2, вр. ал.1 от НПК с оглед на местопроизшествие /посочено е 

точното основание / . Срокът за разследването е удължен. На 12.11.2013 г. 

разследващият полицай е изпратил делото в ОП - Варна с мнение за 

прекратяване. С мотивирано постановление от 18.11.2013 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 деянието по 

чл. 343, ал.1, б „в”. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 

изпрати на наследниците на пострадалия /посочени с трите имена и адреси/. 

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

получаването му пред ОС – Варна /Има приложени обратни  разписки от 

получаване на постановлението от тримата наследници /. 

Пр. пр. № 269/2010 г. по описа на ВОП, ДП № 299/2010г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Светлана Данева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Производството е образувано с 

постановление на прокурор Данева от 22.06.2010г. срещу виновното лице за 

престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „б” и „д” от НК, като са дадени указания за 

разпити на свидетели, събиране на писмени доказателства, назначаване на 

експертизи. Разследването е възложено на ОД на МВР Варна. По делото са 
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били проведени множество процесуално-следствени действия, в т.ч. и такива 

по делегация и чрез съдебна поръчка – разпитани са свидетели, събрани са 

писмени доказателства, изготвени са били експертизи. По делото 

многократно е искано и разрешавано удължаване срока на разследване, като 

последното удължаване е с три месеца, считано от 22.07.2013г. С писмено 

мнение от 17.10.2013 г. разследващият полицай е изпратил материалите по 

досъдебното производство във ВОП с мнение за прекратяване на основание 

чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК поради липса на престъпление. 

С мотивирано постановление 05.12.2013г. досъдебното производство е 

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

обстоятелствената част е записано, че липсва осъществен състав на 

престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „б” и „д” от НК. В диспозитива на 

постановлението е записано копие да се изпрати на началника на Митници 

Варна, за реализиране на административно-наказателна отговорност. 

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

получаването му пред ВОС. /Има приложена обратна разписка/  

 

Проверени още:  

Пр. пр. № 908/2012 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 80/2012г. по описа 

на 01 РУП – ОД на МВР - Варна с наблюдаващ прокурор Деян Душев, 

образувано срещу НИ за престъпление по чл. 249, ал.1 от НК, 

 Пр. пр. № 3673/2013 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 757/2012г. по 

описа на 05 РУП – ОД на МВР - Варна с наблюдаващ прокурор Николета 

Арнаудова, образувано срещу виновно лице за престъпление по чл. 244, ал.1 

от НК,  

Пр. пр. № 3580/2013 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1709/2013г. по 

описа на 03 РУП – ОД на МВР - Варна с наблюдаващ прокурор Николета 

Арнаудова, образувано срещу Ст.Р.Ил.  за извършено престъпление по чл. 

304 а от НК,  

Пр. пр. № 3278/2013 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 269/2013г. по 

описа на ОСлО при ОП - Варна с наблюдаващ прокурор Антония Иванова, 

образувано срещу виновно лице за престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, 

 Пр. пр. № 3563/2013 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1100/2013г. по 

описа на УП – Ветрино, с наблюдаващ прокурор Женя Енева, образувано 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 152, ал.4, т.1, вр. ал.1, 

т.2  от НК. 
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Пр.пр.№ 3447/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 644/2013г. по 

описа на 05 РУП - ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Силвиян 

Иванов. 

Пр.пр.№ 2069/2011г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1633/2011г. по 

описа на 01 РУП - ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Силвиян 

Иванов. 

Пр.пр.№ 1905/2011г. по описа на ОП - Варна, ДП № 91/2011г. по описа 

на ОСлО при ОП – Варна. Наблюдаващ прокурор Росен Радев. 

Пр.пр.№ 2789/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 2474/2012г. по 

описа на 04 РУП при ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Ивелина 

Бухлева. 

Пр.пр.№ 987/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 80/2013г. по описа 

на РУП -  Аксаково. Наблюдаващ прокурор Светлана Данева. 

Пр.пр.№ 2098/2010г. по описа на ОП - Варна, ДП № 396/2011г. по 

описа на ОД на МВР - Варна. Наблюдаващ прокурор Светлана Данева. 

Пр.пр.№ 3603/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 2259/2013г. по 

описа на 01 РУП при ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Николета 

Арнаудова.  

Пр.пр.№ 3643/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1698/2013г. по 

описа на 03 РУП при ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Красимир 

Конов. 

 

АНАЛИЗ – прекратените по чл. 249 от НК, често се прекратяват 

на основание чл.9, ал.2 от НК, като се приема, че деянието е 

малозначително дори, когато сумата е над минималната работна 

заплата или когато извършителят на престъплението не е разкрит, 

което е основание за спиране на досъдебното производство, а не за 

прекратяване. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните прекратени по давност 

досъдебни производства през 2012г. и 2013г. 

Пр.пр.№ 1584/1996г. по описа на ОП – Варна, ДП № 936/1996г.. по 

описа на Четвърто РПУ-ОД на МВР -Варна с наблюдаващ прокурор Вилен 

Мичев,  Пламен Иванов.  Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 27.08.1996г. на РП- Варна срещу НИ за престъпление по 

чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3 и т. 4 от НК –отнети 4 бр. компютри на стойност 

около 3000000 лв. от Института по океанология гр. Варна. С постановление 

от 28.08.1996г.  Вилен Мичев – прокурор при ОП- Варна преобразува 
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дознанието в следствие, поради установяване стойността на отнетите вещи в 

размер на 20000000 лв. – особено големи размери, като кражбата 

представлява особено тежък случай – престъпление по чл. 196а от НК. Със 

заключително постановление от 27.12.1999г. Н.Гаврилов приключеното сл.д. 

№936/1996г. изпраща на ОП-Варна с мнение за спиране. С постановление от 

07.01.2000г..  А. Помакова – прокурор при ОП- Варна спира НП на основание 

чл. 239, ал.1, т.2, ал.3 и 4 от НПК. Периодично се изисква от ОСлС – Варна за 

резултатите от издирване на извършителите по спряното дело. Поради това, 

че по делото не са установени извършителите и налице са условията на чл. 

80, ал.1, т.2 от НК, с постановление на прокурор Пламен Иванов от 

01.02.2013г. НП е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, 

т.3  от НПК. Постановено е копие  от постановлението да се изпрати на 

Директора на Института по океанология гр. Варна, както и че може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС- Варна /Спряното НП е 

прекратено без да е възобновено, приложена е обратна разписка за 

получаване на постановлението/. 

Пр.пр.№ 349/1996г. по описа на ОП – Варна, сл.д. № 210/1996г.. по 

описа на ОСлО в ОП - Варна с наблюдаващ прокурор Вилен Мичев,  Пламен 

Иванов.  Досъдебното производство е образувано с постановление на 

Св.Курновска  от 29.02.1996г. на РП- Варна срещу НИ за престъпление по 

чл.199, ал.1, т.1 от НК. Със заключително постановление от 27.05.1996г. сл.д. 

№210/1996г. изпраща на ОП-Варна с мнение за спиране. С постановление от 

30.05.1996г.   Св.Курновска  – прокурор при ОП- Варна спира наказателното 

производство на основание чл. 239, ал.1, т.2 от НПК. Периодично се изисква 

от Четвърто РПУ при ОД на МВР- Варна резултатите от ОИМ -издирване на 

извършителите по спряното дело. С протокол за доброволно предаване от 

04.03.1996г. Цв.С.К. е предал на полицейски служител от ПУ-Белослав два 

броя контролни табели С 6..3 СХ, автомобилна щанга, кози крак и черна 

плетена шапка, които при извършена проверка в 04 – РУП-Варна не са били 

открити. Поради това, че по делото не са установени извършителите и налице 

са условията на чл. 80, ал.1, т.2 от НК, с постановление на прокурор Д. 

Петрова  от 16.01.2013г. наказателното производство е възобновено поради 

отпаднало основание за спирането му и е прекратено на основание чл. 199, 

чл. 245, ал.2 от НПК, чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.3  от НПК и чл. 243, 

ал.3 от НПК. Постановено е копие  от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя, както и че може да се обжалва в 7-дневен срок от 

получаването му пред ОС- Варна /Спряното НП е прекратено след като е 
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възобновено, приложена е обратна разписка за получаване на 

постановлението/. 

Пр.пр.№ 2352/2003. по описа на ОП – Варна, сл.д. № 3104/2003г.. по 

описа на ОСлО в ОП - Варна с наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова.  

Досъдебното производство е образувано на 08.10.2001г. в сектор ИП при 

РДВР –Варна срещу НИ за престъпление по чл. 244 от НК и е изпратено на 

ОП- Варна на 28.07.2003г. С постановление на К.Ицков и.д. прокурор  от ОП 

- Варна  от 30.07.2003г.. преобразува дознанието в предварително 

производство - сл.д. №3104/2003г. Със заключително постановление от 

29.09.2003г. на ОСлС- Варна се изпраща на ОП-Варна с мнение за спиране. С 

постановление от 06.10.2003г.    К.Ицков и.д. прокурор  от ОП - Варна  спира 

НП на основание чл. 180 и чл. 239, ал.1, т.2 от НПК. Периодично се изисква 

от СИП- ОД на МВР - Варна при ОД на МВР - Варна резултатите от ОИМ за 

издирване на извършителя по спряното дело. Поради това, че по делото не е 

установен извършителя и налице са условията на чл. 80, ал.1, т.3 от НК, с 

постановление на прокурор Н. Арнаудова  от 27.02.2013г. НП е прекратено на 

основание чл. 199 и чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.3  от НПК. 

Постановено е приложеното по делото веществено доказателство  - банкноти 

с номинал 100 щатски долара да бъдат изпратени на БНБ за унищожаване, 

ведно с копие от постановлението. Постановено е копие  от постановлението 

да се даде при поискване в ОП - Варна, както и че може да се обжалва в 7-

дневен срок от получаването му пред ОС- Варна /Спряното НП е прекратено 

без да е възобновено, приложена е обратна разписка от БНБ-София за 

получаване на постановлението/. 

Проверени още: Пр.пр.№ 931/2013. по описа на ОП – Варна, ДП № 

386/2001г.. по описа на ОД на МВР -Варна с наблюдаващ прокурор Силвиян 

Иванов – изпратено от РП- Варна на 06.03.2013г. по компетентност на ОП - 

Варна– за извършено престъпление по чл. 244, ал.1 от НК –спряно – ОП- 

Варна възобновява и прекратява НП на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, 

ал.1, т.3 и чл. 199, ал.1 от НПК. Постановено е приложеното по делото 

веществено доказателство  - банкноти с номинал 100 германски марки  да 

бъдат изпратени на БНБ за унищожаване, ведно с копие от постановлението. 

/Приложена е обратна разписка/,  

Пр.пр.№ 2335/2003. по описа на ОП – Варна, ДП № 3099/2003г.. по 

описа на ОСлО в ОП – Варна  с наблюдаващ прокурор Антония Иванова – за 

извършено престъпление по чл. 244, ал.1 от НК –спряно на 17.10.2003г. за 

издирване автора на престъплението – на 14.03.20013г. ОП- Варна 

възобновява и прекратява НП на основание чл. 199, ал.1, чл. 245, ал.2, чл. 
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243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.3 от НПК. Постановено е приложеното по 

делото веществено доказателство  - 2 броя банкноти с номинал 50 /петдесет/ 

лева да бъдат изпратени на БНБ за унищожаване, ведно с копие от 

постановлението. /Приложена е обратна разписка/, 

 Пр.пр.№ 1231/2013г. по описа на ОП – Варна, ДП № 252/2002г.. по 

описа на ОД на МВР -Варна с наблюдаващ прокурор Силвиян Иванов – 

изпратено от РП- Варна на 27.03.2013г. по компетентност на ОП - Варна– за 

извършено престъпление по чл. 244, ал.1 от НК –спряно – ОП- Варна 

възобновява и прекратява НП на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, 

т.3 и чл. 199, ал.1 от НПК. Постановено е приложените по делото веществено 

доказателство  - 5 броя банкноти с номинал 100 /сто/ щатски долара да бъдат 

изпратени на БНБ за унищожаване, ведно с копие от постановлението 

/Приложена е обратна разписка/,  

Пр.пр.№ 3067/2009г. по описа на ОП – Варна, ДП № 3069/2001г.. по 

описа на ОСлО в ОП - Варна с наблюдаващ прокурор Стоян  Загоров – 

изпратено от РП- Варна на 13.03.2013г. по компетентност на ОП - Варна– за 

извършено престъпление по чл. 244, ал.1 от НК –спряно – ОП- Варна  

прекратява без да е възобновено НП на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 

24, ал.1, т.3 и чл. 199, ал.1 от НПК/Няма произнасяне относно вещественото 

доказателство – 1 брой банкнота с номинал от 100 щатски долара, 

приложена е обратна разписка, материалите по преписката са приложени 

хаотично, без подшиване/. 

Пр.пр.№ 2919/2009г. по описа на ОП – Варна, ДП № 657/2001г.. по 

описа на ОД на МВР -Варна с наблюдаващ прокурор Катя  Петрова – 

изпратено от РП- Варна на 31.07.2009г. по компетентност на ОП - Варна– за 

извършено престъпление по чл. 244, ал.1 от НК –спряно, възобновено на 

15.11.2012г. – удължен е срока за разследване неколкократно,  ОП - Варна 

прекратява на 28.01.2013г. НП на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, 

т.3 и чл. 199, ал.1 от НПК. Постановено е копие от постановлението да се 

изпрати на наследниците на П.П.Н., като са посочени трите им имена и адрес. 

/Няма произнасяне на вещественото доказателство  - 1 брой банкноти с 

номинал 50 /петдесет/ лева и 2 броя банкноти с номинал 20/двадесет лева, 

приложена е обратна разписка, материалите по преписката са подшити, 

подредени по хронологичен ред, приложена е обратна разписка/.   

Пр.пр.№ 2134/1999г. по описа на ОП – Варна, сл.д. № 1212/1999г. по 

описа на ОСлО в ОП -Варна с наблюдаващ прокурор Л. Добрилов, Йорданка   

Стайкова –образувано на 12.12.1999г. следствено дело за извършено 

престъпление по чл. 330, ал.2, т.2 от НК. Спряно на 28.03.2000г. за издирване 
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на извършителя. ОП - Варна прекратява на 11.02.2013г. НП на основание чл. 

243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.3 от НПК. / прекратено без да е 

възстановено/. Постановено е копие от постановлението да се изпрати на 

А.Ил.А.и че подлежи на обжалване пред ОС- Варна/ Приложена е обратна 

разписка, материалите по преписката са подшити, подредени по 

хронологичен ред/.   

Пр.пр.№ 2083/2002г. по описа на ОП – Варна, сл.д. № 5071/2002г. по 

описа на ОСлО в ОП -Варна с наблюдаващ прокурор Г. Манасиев, Д. 

Недкова - Кипрова–образувано на 28.09.2002г. следствено дело за извършено 

престъпление по чл. 330, ал.2, т.2, вр. ал. 1 от НК. Спряно на 09.12.2002г. от 

прокурор Г. Манасиев за издирване на извършителя. ОП - Варна прекратява 

на 06.02.2013г. НП на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.3 от НПК. 

/прекратено без да е възстановено/. Постановено е копие от постановлението 

да се изпрати на Б.Ив.Кл., Л.Ил.М. и М.Хр.Б., както и че постановлението 

подлежи на обжалване пред ОС- Варна/ Няма приложени обратни разписки, 

материалите по преписката са подшити, подредени по хронологичен ред./ 

Пр.пр. № 1223/2002г. по описа на ВОП, сл.дело № 5044/2002г. по описа 

на ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Светлана Данева. Производството 

е било образувано на 13.06.2002г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 330, ал. 2, т. 2 от НК. С постановление  от 14.02.2002 г. 

производството е било спряно до разкриване на извършителя на деянието. В 

диспозитива на постановлението е записано препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия, а делото да се върне на ОСлС Варна за 

продължаване на издирването. На 01.02.2013 г. досъдебното производство е 

постъпило във ВОП, тъй като по делото е изтекъл давностния срок. С 

постановление от 06.02.2013 г. на основание чл. 245, ал.2, чл. 243, ал. 1, т. 1, 

вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК спряното наказателно производство по ДП № 

5044/2002 г. по описа на ОСО при ВОП е възобновено и е прекратено по 

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

както и че подлежи на обжалване в седмодневен срок пред ВОС. /Няма данни 

за съобщаването му/. 

Пр.пр. № 4023/2007г. по описа на ВОП, сл.дело № 2078/2002г. по описа 

на ОСлО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Красимир Конов. 

Производството е било образувано с постановление на ВРП на 31.07.2002г. 

срещу М.Г.А., Г.К.К., Д.Л.Ж. и М.М.М. за престъпление по 142, ал.2, т. 2 и 5 

от НК, а за Г.К.К., Д.Л.Ж. и М.М.М. – и във връзка с чл. 63, ал.1 ,т. 3 от НК. С 

постановление на ВРП от 19.07.2007г. е било изпратено на ВОП по 

подсъдност. С постановление  от 26.07.2007г. производството е било спряно 
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на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, поради отсъствие от страната на 

важен свидетел-очевидец. В диспозитива на постановлението е записано 

препис от постановлението да се изпрати на обвиняемите и пострадалите, 

като е посочено, че може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 

пред ВОС. С постановление от 01.12.2009г. на основание чл. 244, ал. 8 вр. чл. 

245, ал. 2 от НПК спряното наказателно производство е възобновено поради 

изтичане на едногодишния срок от спирането му и е възложено 

разследването да приключи в двумесечен срок. На 14.05.2010г. ДП е 

изпратено във ВОП с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от 

НПК поради отсъствие от страната на важен свидетел-очевидец. С 

постановление от 25.05.2010г. прокурор Конов прекратява наказателното 

производство по отношение на  Д.Л.Ж. и М.М.М. поради изтичане на 

давностните срокове за наказателно преследване, а спрямо Г.К.К. – поради 

смъртта му, като единствен обвиняем по делото остава М.Г.А. Със същото 

постановление, ДП е спряно за една година поради отсъствието от страната 

на свидетеля Д.Т.Т.  на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. В диспозитива 

на постановлението е записано препис да се изпрати на обвиняемите и 

пострадалите, както и че подлежи на обжалване в седмодневен срок пред 

ВОС. /приложени са обратни разписки за съобщаването му/. С 

постановление от 05.11.2013г. прокурор Конов прекратява наказателното 

производство и по отношение на М.Г.А., тъй като е изтекла давността за 

наказателно преследване и спрямо него. /Преди прекратяването, 

наказателното производство не е възобновено/. В диспозитива на 

постановлението е записано, че подлежи на обжалване в седмодневен срок 

пред ВОС, но не е посочено на кои лица да се изпрати препис от него с оглед 

възможността им да обжалват прокурорския акт. /Приложени са обратни 

разписки за съобщаване на постановлението/. 

Пр.пр. № 3266/2011г. по описа на ВОП, ДП № 80/2012г. по описа на ОД 

на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Радослав Лазаров. /В НП-то е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и карта за 

състояние по ЦИССС/. ДП е образувано с постановление на прокурор 

Лазаров от 02.05.2012г. срещу виновното длъжностно лице за престъпление 

по чл. 219, ал. 1 от НК. На 21.01.2013 г. досъдебното производство е 

постъпило във ВОП, тъй като е изтекъл срокът по давност за наказателно 

преследване. С постановление от 22.01.2013 г. на основание чл. 243, ал. 1, т. 

1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК наказателното производство е прекратено 

поради изтекла давност за наказателно преследване. В диспозитива е 

записано препис да се изпрати на РУ „Транспортна полиция” - Варна, както и 
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че постановлението подлежи на обжалване в седмодневен срок пред ВОС.  

/Приложена е обратна разписка за съобщаване на постановлението/. 

Пр.пр. № 207/2013г. по описа на ВОП, ДП № 338/2000г. по описа на ОД 

на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Пламен Иванов. Производството е 

било образувано на 30.07.2000 г. с постановление на ВРП срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 330, ал. 2, т. 2 от НК. С постановление  от 

11.01.2001 г. производството е било спряно до разкриване на извършителя на 

деянието. С постановление на ВРП от 22.01.2013г. е било изпратено на ВОП 

по подсъдност. С постановление от 22.01.2013г., на основание чл. 243, ал. 1, 

т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК прокурор Иванов прекратява наказателното 

производство поради изтичане на давностните срокове за наказателно 

преследване. Преди прекратяването, наказателното производство не е 

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

както и че постановлението подлежи на обжалване в седмодневен срок пред 

ВОС.  /Приложена е обратна разписка за съобщаване на постановлението/. 

 

Проверени още: 

Пр.пр. № 4458/2012г. по описа на ВОП, ДП № 80/2012г. по описа на ОД 

на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Александър Атанасов. Преди 

прекратяването, наказателното производство, което е било спряно поради 

неразкриване на извършителя на деянието. 

Пр.пр. № 4374/2012г. по описа на ВОП, ДП № 684/2012г. по описа на 

ОД на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Женя Енева. Преди 

прекратяването, наказателното производство, което е било спряно поради  

неразкриване на извършителя на деянието. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните наблюдателни 

преписки по  досъдебни производства  приключили  с внесен в съда ОА 

 

Пр.пр.№ 4254/2004г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1796/2006г. по 

описа на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Радослав Лазаров. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 22.12.2006г. 

срещу С.Х.С. за престъпление по чл.256, ал.1 от НК. С постановление от 

13.07.2007г.  досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.3 от НПК. С постановление от 06.12.2007г. ДП е възобновено. С 

постановление от 18.02.2008г.  досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 31.03.2008г. ДП е 

възобновено. С постановление от 06.06.2008г.  досъдебното производство е 
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спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 

13.01.2009г. ДП е възобновено. В НП има приложено постановление за 

привличане на обвиняем и вземане МНО, одобрено от наблюдаващия 

прокурор на 06.12.2011г. с подпис и печат на ОП – Варна. /В НП има 

приложено свидетелство за съдимост, справка от УИС и карта от 

ЦИССС/ Материалите по досъдебното производство са постъпили в ОП – 

Варна на 10.01.2012г. На 06.03.2012г. е внесен обвинителен акт срещу Е.Й.Н. 

за престъпление по чл.257, ал.1, вр.,чл.255, ал.1, пр.2 /отм./ вр. чл.26, ал.1 от 

НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 

НПК задължителни реквизити. С присъда № 59/23.05.2012г. на ОС – Варна 

подсъдимия С.Х.С. е признат за виновен като е определено наказание ЛОС 1 

година и 6 месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага с 

изпитателен срок от 4 години и глоба 3 000лв., както и да заплати на 

държавата обезщетение за сумата от 154 636, 37 лева. 

Пр.пр.№ 4553/2008г. по описа на ОП - Варна, ДП № 604/2009г. по 

описа на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Деян Душев. 

Досъдебното е образувано срещу НИ за престъпление по чл.257, ал.1, пр.1 вр. 

чл.255, ал.1, пр.2 от НК. Материалите по досъдебното производство са 

постъпили в ОП – Варна на 10.02.2012г. На 09.03.2012г. е внесен 

обвинителен акт срещу Н.Й.Н. за престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2 

,вр. чл.26, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, 

ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С присъда № 

50/09.05.2012г. на ОС – Варна подсъдимия Н.Й.Н. е признат за виновен като е 

определено наказание ЛОС 1 година, което на основание чл.66, ал.1 от НК се 

отлага с изпитателен срок от 3 години, както и да заплати на държавата 

обезщетение за сумата от 1 233 713, 11 лева. 

Пр.пр.№ 84/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 730/2011г. по описа 

на РУП - Провадия. Наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова. 

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

27.12.2011г. срещу М.М.Ж. за престъпление по чл.304, ал.1 от НК, като ОП- 

Варна е уведомена на 06.01.2012г. С постановление за привличане на 

обвиняем и вземане МНО от 22.02.2013г., одобрено от наблюдаващия 

прокурор по реда на чл.219, ал.1 от НПК е привлечен М.М.Ж.. за 

престъпление по чл.304а, вр. чл.304, ал.1 от НК. Материалите по делото са 

постъпили в ОП – Варна на 05.03.2012г. с мнение за предаване на съд. На 

14.03.2012г. е внесен обвинителен акт срещу М.М.Ж.. за престъпление по 

чл.304а, вр. чл.304, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените 

в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С присъда № 
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42/18.04.2012г. на ОС – Варна подсъдимия М.М.Ж. е признат за виновен като 

е определено наказание ЛОС от  6 месеца, което на основание чл.66, ал.1 от 

НК се отлага с изпитателен срок от 3 години.  

Пр.пр.№ 646/2012г. по описа на ОП - Варна, бързо производство № 

532/2012г. по описа на 01 РУП на ОД на МВР - Провадия. Наблюдаващ 

прокурор Пламен Иванов. Бързото производство е започнато на основание 

чл.212, ал.2 от НПК /цифровото изписване не отговаря на текста от НПК 

за образуване на бързо производство – чл.356, ал.3 от НПК/ на 01.03.2012г. 

срещу П.Д.П. за престъпление по чл.304а от НК, като ОП- Варна е уведомена 

на 01.03.2012г. С постановление за привличане на обвиняем и вземане МНО 

от 01.01.2012г., одобрено от наблюдаващия прокурор по реда на чл.219, ал.1 

от НПК е привлечен П.Д.П. за престъпление по чл.304а, вр. чл.304, ал.1 от 

НК. На 07.03.2012г. е внесен обвинителен акт срещу М.М.Ж.. срещу П.Д.П. 

за престъпление по чл.304а от НК. В обвинителният акт са посочени 

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

присъда № 36/02.04.2012г. на ОС – Варна подсъдимия П.Д.П. е признат за 

виновен като е определено наказание „пробация” със следните пробационни 

мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност 2 пъти 

седмично за срок от 6  месеца и задължителни срещи с пробационен 

служител за срок от 6 месеца и глоба в размер на 200 лева.  

Пр.пр. № 2892/2009г. по описа на ВОП, ДП № 344/2009г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Милен Ставрев. /Не е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но са приложени справка  от 

УИС и карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е 

образувано на основание чл. 212, ал.2 от НПК на 19.07.2009г. срещу 

виновното лице за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б” от НК, за което е 

уведомена ВРП. /В картата-бланка на ОД на МВР Варна е посочено, че се 

касае до разследване по общия ред; в уведомлението е записано точното 

основание за образуване на досъдебно производство -  по чл.212, ал.2 от 

НПК с първото действие по разследването оглед на местопроизшествие./. 

На 28.07.2009г. пострадалата при ПТП Б.К.М. е починала, поради което 

деянието следва да се преквалифицира в такова по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК, 

за което е уведомена ВОП. По делото са проведени разпити на свидетели, 

назначени са експертизи, приобщени са множество веществени 

доказателства. В наблюдателното производство е приложено -/копие на 

постановление за привличане на обвиняемо лице Р.Е.Г., докладвано по реда 

на чл. 219, ал. 1 от НПК на наблюдаващия прокурор, с негов подпис и печат 

на ВОП, но не е приложено свидетелство за съдимост/. С постановление от 
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29.10.2009г. прокурор Ставрев прекратява наказателното производство по 

делото на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. След 

извършена служебна проверка от ВАП на пр.пр. № 2892/2009г. по описа на 

ВОП, с постановление от 27.06.2011г. на ВАП постановлението от 

29.10.2009г. на ВОП е отменено като необосновано и постановено при 

неизяснена фактическа обстановка, като делото е изпратено във ВОП за 

продължаване на разследването. Постановлението на ВАП е било атакувано 

пред ВКП, която с писмо от 13.07.2011г. оставя без уважение възражението 

на ВОП и връща делото във ВОП. След като по делото са били извършени 

допълнителни ПСД и многократно е искано и е разрешавано удължаване на 

срока на разследване, на 07.03.2012г. ДП е било изпратено във ВОП с мнение 

за предаване на съд на обвиняемия Р.Е.Г. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. 

„в” от НК. На 22.03.2012г. във ВОС е внесен обвинителен акт срещу Р.Е.Г. за 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК. В обвинителния акт са посочени 

изброените в чл. 246, ал. 2, 3 и 4 от НПК задължителни реквизити. Във ВОС е 

образувано НОХД № 369/2012г., което е приключило по реда на чл. 371, т. 2 

от НПК с присъда, с която подс. Р.Е.Г. е признат за виновен в извършването 

на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК, за което му наложено 

наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, 

намалено с 1/3, като групира заедно с наказанията по други дела срещу 

подсъдимия и налага най-тежкото от тях - лишаване от свобода за срок от 

една година. /Не е приложено копие от присъдата, но прокурор Ставрев е 

отбелязал на корицата наложеното наказание. Присъдата не е 

протестирана нито е  обжалвана, влязла е в сила/. 

Пр.пр. № 1766/2011г. по описа на ВОП, ДП № 1163/2011г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Светлана Данева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и информация от УИС, 

но не е приложена карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното 

производство е образувано на 28.06.2011г. срещу Г.А.М. и Т.Ж.Ж. за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за 

което е уведомена ВОП. В наблюдателното производство липсва акт за 

образуване /започване/ на наказателното производство, като е приложена 

карта за започнато разследване. По делото са проведени разпити на 

свидетели, назначени са експертизи, извършени са претърсване и изземване, 

приобщени са множество веществени доказателства. Многократно е искано и 

е разрешавано удължаване на срока на разследване. В наблюдателното 

производство не са приложени постановления за привличане на обвиняеми 

лица,  както и свидетелства за съдимост. ДП е било изпратено във ВОП на 
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27.02.2012г. с мнение за предаване на съд на обвиняемите Г.А.М. и Т.Ж.Ж. за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. На 

29.03.2012г. във ВОС е внесен обвинителен акт срещу Г.А.М. и Т.Ж.Ж. за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. В 

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

задължителни реквизити. Във ВОС е образувано НОХД № 407/2012г., което е 

приключило с присъда № 52/15.05.2012г., с която подсъдимите Г.А.М. и 

Т.Ж.Ж. са признати за виновни в извършването на престъпление по 354а, ал. 

1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за което на всеки един от тях е 

наложено наказание пробация. /Приложено е копие от присъдата, срещу 

която на 28.05.2012г. са подадени въззивни жалби от осъдените/. 

Пр.пр. № 2948/2011г. по описа на ВОП, ДП № 908/2011г. по описа на V 

РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Станислав Станев. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор и са налични информация от 

УИС и карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е 

образувано на 03.10.2011г. срещу Л.А.Д. за престъпление по чл. 343, ал. 1, 

б. „в” от НК, за което ВОП е уведомена едва на 08.11.2011г. По делото са 

проведени разпити на свидетели, назначени са експертизи, приобщени са 

множество веществени доказателства. /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, не е приложено 

свидетелство за съдимост. Наблюдателното производство е подшито, но 

не е подредено по хронологичен ред/. На 29.02.2012г. ДП е било изпратено във 

ВОП с мнение за предаване на съд на обвиняемия Л.А.Д. за престъпление по 

чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК. На 14.03.2012г. във ВОС е внесен обвинителен акт 

срещу Л.А.Д. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК. В обвинителния 

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

реквизити. Във ВОС е образувано НОХД № 331/2012г., което е приключило 

със споразумение № 20/19.04.2012г., с което подс. Р.Е.Г. е признат за виновен 

в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК и му е 

наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години, 

изпълнението на което е отложено за четири години на основание чл. 66 от 

НК. /Не е приложено копие от присъдата, но на корицата е приложена 

деловодна справка за движението на НОХД № 331/2012г., от която е видно 

наложеното наказание. Присъдата не е протестирана и обжалвана и е 

влязла в сила/.  

Пр.пр. № 3693/2012г. по описа на ВОП, ДП № 174/2012г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Антония Иванова. /Приложен е 
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протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и информация от УИС и 

карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е образувано на 

05.11.2012г. срещу виновното лице за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от 

НК, за което е уведомена ВОП. По делото са проведени разпити на 

свидетели, назначени са експертизи, приобщени са множество веществени 

доказателства. Многократно е искано и е разрешавано удължаване на срока 

на разследване. /В наблюдателното производство не е приложено 

постановление за привличане на обвиняем,  както и свидетелство за 

съдимост/. ДП е било изпратено във ВОП на 04.07.2013г. с мнение за 

предаване на съд на обвиняемия И.Й.И. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. 

„в” от НК. На 27.08.2013г. във ВОС е внесен обвинителен акт срещу И.Й.И. 

за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК. В обвинителния акт са 

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

Във ВОС е образувано НОХД № 1085/2013г., което е приключило с присъда 

№ 37/25.04.2014г., с която подс. И.Й.И. е признат за виновен в извършването 

на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК, за което му наложено 

наказание лишаване от свобода за срок от две години, чието изтърпяване да 

бъде отложено за срок от три години по реда на чл. 66 от НК. /Приложено е 

копие от присъдата, срещу която на 30.04.2014г. е подадена въззивна жалба 

от осъдения/. 

Пр.пр. № 278/2013г. по описа на ВОП, ДП № 68/2012г. по описа на І 

РУП на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Галина Минчева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и информация от УИС и 

карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е образувано на 

17.02.2012г. с постановление на ВРП срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК,  като са дадени указания за разпит на 

свидетели.. По делото са проведени разпити на свидетели, назначени са 

експертизи, приобщени са множество веществени доказателства. 

Многократно е искано и е разрешавано удължаване на срока на разследване. 

Установени са извършителите - Т.С.С., В.В.А. и Д.И.С. С постановление на 

ВРП от 21.01.2013г. ДП е изпратено във ВОП по компетентност, тъй като е 

установено, че извършеното от обв. Т.С.С. деяние е по чл. 199 от НК. В 

наблюдателното производство не са приложени постановления за привличане 

на обвиняемите, както и свидетелства за съдимост. ДП е било изпратено във 

ВОП на 09.09.2013г. с мнение за предаване на съд на Т.С.С., В.В.А. и Д.И.С. 

за престъпления по чл. 199, ал. 1, т. 4 спрямо първия, и по чл. 198, ал. 1 от НК 

- спрямо другите двама. На 05.11.2013г. във ВОС е внесен обвинителен акт 

срещу Т.С.С., В.В.А. и Д.И.С. В обвинителния акт са посочени изброените в 
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чл. 246, ал. 2, 3 и 4 от НПК задължителни реквизити. Във ВОС е образувано 

НОХД № 1366/2013г., което е приключило с присъда № 1/08.01.2014г., с 

която подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление 

и им е наложено наказание, както следва: 

1) Подс. Т.С.С. – за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 от НК, с 

лишаване от свобода за срок от пет години, което да изтърпи при строг 

режим; 

2) Подс. Д.И.С. - за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 

от НК, с лишаване от свобода за срок от осем месеца, чието изтърпяване да 

бъде отложено за срок от две години по реда на чл. 69 от НК; 

3) Подс. В.В.А. - за престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК, с лишаване от 

свобода за срок от една година, което да изтърпи при строг режим. 

/Приложено е копие от присъдата, срещу която в периода 22.01. -  

28.01.2014г. са подадени въззивни жалби от тримата осъдени/. 

Пр.пр. № 1703/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1071/2011г. по описа на 

V РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Пламен Иванов. /Не е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и карта за състояние по 

ЦИССС, но е приложена информация от УИС./ Досъдебното производство е 

образувано на 28.12.2011г. срещу Д.В.Д. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. 

„б” от НК, за което е уведомена ВРП. С постановление на ВРП от 

28.05.2012г. ДП е изпратено във ВОП по компетентност, тъй като е 

установено, че извършеното от обв. Д.В.Д. деяние е по чл. 343, ал. 1, б. „в” от 

НК. По делото са проведени разпити на свидетели, назначени са експертизи, 

приобщени са множество веществени доказателства. Многократно е искано и 

е разрешавано удължаване на срока на разследване. /В наблюдателното 

производство не е приложено постановление за привличане на обвиняем, 

приложено е свидетелство за съдимост./ ДП е било изпратено във ВОП на 

31.10.2013г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Д.В.Д. за 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК. На 06.11.2013г. във ВОС е внесен 

обвинителен акт срещу Д.В.Д. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК. 

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

задължителни реквизити. Във ВОС е образувано НОХД № 1369/2013г., което 

е приключило по реда на чл. 371, т. 1 от НПК с присъда № 121/16.12.2013г., с 

която подс. Д.В.Д. е признат за виновен в извършването на престъпление по 

чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК, за което му е наложено наказание лишаване от 

свобода за срок от една година, чието изтърпяване да бъде отложено за срок 

от три години по реда на чл. 66 от НК. /Приложено е копие от присъдата, за 

която няма данни да е обжалвана/. 
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Пр.пр. № 444/2013г. по описа на ВОП, ДП № 401/2013г. по описа на І 

РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Красимир Конов. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и информация от УИС и 

карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е образувано на 

06.02.2013г. с постановление на прокурор Конов срещу С.И.И. за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, като са дадени указания за разпити на 

свидетели и други. По делото са проведени разпити на свидетели, назначени 

са експертизи, извършени са претърсване и изземване, приобщени са 

множество веществени доказателства. Многократно е искано и е разрешавано 

удължаване на срока на разследване. /В наблюдателното производство не е 

приложено постановление за привличане на обвиняем,  не е приложено 

свидетелство за съдимост./ДП е било изпратено във ВОП на 09.12.2013г. с 

мнение за предаване на съд на обвиняемия С.И.И. за престъпление по чл. 

354а, ал. 1 от НК. На 19.12.2013г. във ВОС е внесен обвинителен акт срещу 

С.И.И. за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са 

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

Във ВОС е образувано НОХД № 1548/2013г., което е приключило със 

споразумение от 03.02.2014г., с което подс. С.И.И. е признат за виновен в 

извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК и му е наложено 

наказание лишаване от свобода за срок от три години, което да изтърпи при 

първоначален строг режим. /Приложено е копие от присъдата, срещу която 

не е подавана жалба или протест/. 

Пр.пр. № 2386/2011г. по описа на ВОП, ДП № 263/2013г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Диана Недкова - Кипрова. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и 

информация от УИС и карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното 

производство е образувано на 29.08.2011г. срещу Н.Й.Т. за престъпление по 

чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК, за което е уведомена ВОП. По делото са 

проведени разпити на свидетели, назначени са експертизи, приобщени са 

множество веществени доказателства. Многократно е искано и е разрешавано 

удължаване на срока на разследване. /В наблюдателното производство не е 

приложено постановление за привличане на обвиняем, приложено е 

свидетелство за съдимост./ С постановление от 22.04.2013г. прокурор 

Кипрова прекратява наказателното производство по делото на основание чл. 

243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Това постановление е обжалвано 

пред ВОС и с определение от 05.06.2013г. е отменено. ВОП подава частен 

протест пред Варненски апелативен съд срещу определението на ВОС, което 

обаче е било потвърдено и делото е върнато във ВОП. След като по делото са 
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били извършени допълнителни действия по разследването и многократно е 

искано и е разрешавано удължаване на срока на разследване, на 22.10.2013г. 

ДП е било изпратено във ВОП с мнение за предаване на съд на обвиняемия 

Н.Й.Т. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” от НК. На 08.11.2013г. във 

ВОС е внесен обвинителен акт срещу Н.Й.Т. за престъпление по чл. 343, ал. 

1, б. „в” от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, 3 

и 4 от НПК задължителни реквизити. Във ВОС е образувано НОХД № 

1379/2013г., за което няма данни да е приключило към момента на 

проверката. 

Пр.пр.№ 1869/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 958/2013г. по 

описа на Трето  РУП – Варна с наблюдаващ прокурор Йорданка  Стайкова. 

/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е започнато на 06.05.2013 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК/ 

посочено е точното основание за образуване на ДП/ срещу Ал.Г.С. за 

престъпление по чл. 304а, ал.1 от НК. ДП е започнато на основание първото 

действие по разследването – оглед на местопроизшествие, проведено от 

разследващ полицай. Съставен е протокол за изземване, одобрен от съдия. /В 

НП няма приложено свидетелство за съдимост, няма приложено 

постановление за привличане на обвиняем, няма приложени справки от 

ЦИССС  и УИС/ .На 04.07.2013г. материалите по делото са получени в ОП- 

Варна с мнение за предаване  на съд на обвиняемото лице.  Изготвен е ОА / 

не е поставена дата/ от прокурор Йорданка Стайкова и е внесен в ОС- Варна 

на 24.07.2013г. срещу Ал.Г.С. за престъпление по чл.304а от НК  и по чл. 343 

в, ал.2 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 

и ал.4 от НПК задължителни реквизити с изключение на датата и мястото 

на съставяне на ОА. Делото – НОХД № 928/2013г. по описа на ОС - Варна е 

приключило с присъда и наказание  „Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/ 

месеца , изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК отлага с 

изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила, както 

и „Глоба” в размер на 600/шестотин/ лева. На основание чл. 307а от НК 

отнема в полза на Държавата веществените доказателства – 3 бр. банкноти с 

номинал от 5/пет/ лева, предадени на сейф, ползван от ОД на МВР – Варна 

/Приложено е копие от присъдата/. 

Пр.пр.№ 2148/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 2376/2013г. по 

описа на Четвърто  РУП - ОД на МВР – Варна с наблюдаващ прокурор Женя   

Енева / Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор по 

дежурство от 09.07.2012г., 20.08.2012г. – искане за срок, 12.11.2012г.- 

искане за срок,/ Досъдебното производство е започнато на 02.07.2012 г. на 
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основание чл. 212, ал. 2 от НПК/ посочено е точното основание за 

образуване на ДП/ срещу Ем.Мл.Юл. за престъпление по чл. 343, ал.1, буква 

„В” от НК. /ОП-Варна е уведомена на 09.07.2012г./. ДП е започнато на 

основание първото действие по разследването – оглед на местопроизшествие, 

проведено от разследващ полицай. В хода на разследването, срока е 

удължаван многократно. /В НП няма приложено свидетелство за съдимост, 

приложено е постановление за привличане на обвиняем, но е без подпис на 

наблюдаващия прокурор и без печат, няма приложени справки от ЦИССС  и 

УИС/ . На 20.06.2013г. Ем.Мл.Юл. е привлечен като обвиняем за извършено 

престъпление по чл. 343, ал.3, буква „б”, вр. ал. 1, б „в”, вр. чл. 342, ал.1 от 

НК. На 04.07.2013г. материалите по делото са получени в ОП- Варна с 

мнение за предаване  на съд на обвиняемото лице.  Изготвен е ОА на 

14.08.2013г. от прокурор Женя Енева и е внесен в ОС- Варна на 16.08.2013г. 

срещу Ем.Мл.Юл. за престъпление по чл. 343, ал.3, буква „б”, вр. ал. 1, б „в”, 

вр. чл. 342, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 

ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Делото е разглеждано по 

реда на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.1 от НК/записано на ръка 

върху корицата на делото/. Делото – НОХД № 1016/2013г. по описа на ОС - 

Варна е приключило с присъда на 25.02.2014г. и е наложено наказание  

„Лишаване от свобода” за срок от 3/три / години , изтърпяването на което на 

основание чл. 66, ал1 от НК отлага с изпитателен срок от 5 години, считано 

от влизане на присъдата в сила, както и на основание чл. 343 г от НК налага 

на подсъдимия Ем.Мл.Юл.  и наказание „Лишаване от право да управлява 

МПС” за срок от 4/четири/ години.  /Приложено е копие от 

присъдата/.Присъдата е обжалвана пред АС- Варна. Към момента на 

проверката, делото не е приключило. 

Пр.пр.№ 4416/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 444/2012г. по 

описа на РУП - Аксаково с наблюдаващ прокурор Нина   Величкова / 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор по дежурство от 

18.12.2012г., 07.02.2013г. – искане за срок, 03.04.2013г.- искане за срок,/ 

Досъдебното производство е започнато на 06.12.2012 г. на основание чл. 212, 

ал. 2 от НПК/ посочено е точното основание за образуване на ДП/ срещу 

виновното лице за престъпление по чл. 343, ал.4 от НК. /ОП-Варна е 

уведомена на 18.12.2012г./. ДП е започнато на основание първото действие 

по разследването – оглед на местопроизшествие, проведено от разследващ 

полицай. В хода на разследването, срока е удължаван многократно. /В НП 

няма приложено свидетелство за съдимост, няма  приложено 

постановление за привличане на обвиняем, , няма приложени справки от 
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ЦИССС, приложена е справка от УИС/ В хода на разследването е разкрит 

извършителя на престъплението- Ел. Дж. Ибр. На 09.08.2013г. материалите 

по делото са получени в ОП- Варна с мнение за предаване  на съд на 

обвиняемото лице.  Изготвен е ОА на 14.08.2013г. от прокурор Нина 

Величкова и е внесен в ОС- Варна на 21.08.2013г. срещу Ел. Дж. Ибр. за 

престъпление по чл. 343, ал.4, вр. ал.3, буква „б”, пр.1, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 

от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 

от НПК задължителни реквизити. Делото – НОХД № 1045/2013г. по описа на 

ОС - Варна е приключило с присъда на 29.10.2013г. и е наложено наказание  

„Лишаване от свобода” за срок от 3/три / години, изтърпяването на което на 

основание чл. 66, ал1 от НК отлага с изпитателен срок от 5 години, считано 

от влизане на присъдата в сила, както и на основание чл. 343 г от НК налага 

на подсъдимия Ел. Дж. Ибр. и наказание „Лишаване от право да управлява 

МПС” за срок от 2/две/ години. Съдът се е произнесъл относно веществените 

доказателства. /Приложено е копие от присъдата/. 

Пр.пр.№ 1589/2013г. , № 3429/2009г. по описа на ОП - Варна, ДП № 

520/2009г. по описа на ОД на МВР – Варна с наблюдаващ прокурор Пламен  

Иванов. / Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

12.04.2013г./ Досъдебното производство е започнато на 12.10.2009г.  срещу 

НИ за извършено престъпление по чл. 244, ал.1, вр. чл. 243, ал.2, т.3, вр. чл. 

26, ал.1 от НК. /В НП няма приложено свидетелство за съдимост, 

приложено е от  постановление за привличане на обвиняем, но е без подпис 

на наблюдаващият прокурор и без печат,  приложени са  справки от ЦИССС  

и УИС/. След извършване действия по разследването, авторите на деянието са 

разкрити. В ДП е образувано с постановление на прокурор Пламен Иванов за 

разделяне на материалите , касаещи деянието на Д.Хр.М. , материалите 

относно останалите обвиняеми, като продължи под №520/2009г. Срокът за 

разследването е удължаван. На 21.08.2013г. материалите по делото са 

получени в ОП- Варна с мнение за предаване  на съд на обвиняемото лице.  

Изготвен е ОА на 28.08.2013г. от прокурор Пламен Иванов и е внесен в ОС- 

Варна на 29.08.2013г. срещу Д.Хр.М. за извършено престъпление по чл.244, 

ал.1, пр.3, вр. чл. 243, ал.2, т.3, вр. чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 316, вр. чл. 308, 

ал.2, пр.3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. С определение от 16.10.2013г. ОС-

Варна, НО, по НОХД №1095/2013г. съдия Мая Нанкинска прекратява 

съдебното производство поради извършени процесуални нарушения и връща 

делото на прокуратурата за отстраняване на констатираните в определението 

на съда нарушения. Срокът отново е удължен, отстранени са нарушенията и 

на 12.12.2013г. прокурор Пламен Иванов изготвя отново ОА и внася на 
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13.12.2013г. в ОС- Варна. Делото – НОХД №1492/2013г. по описа на ОС-

Варна е приключило със споразумение на 12.02.2014г. и с налагане на 

наказание  „Лишаване от свобода” за срок от 2/две/ години, изтърпяването на 

което на основание чл. 66, ал1 от НК отлага с изпитателен срок от 4 години, 

считано от влизане на присъдата в сила. Приложено е копие от 

определението на съда – електронна извадка/ 

 

Проверени още: 

Пр.пр. № 3047/2011г. по описа на ВОП, ДП № 3358/2011г. по описа на 

ІV РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Пламен Иванов; 

Пр.пр. № 1449/2010г. по описа на ВОП, ДП № 357/2010г. по описа на 

ІІІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Светлана Данева; 

Пр.пр. № 4553/2008г. по описа на ВОП, ДП № 604/2009г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Деян Душев; 

Пр.пр. № 4254/2004г. по описа на ВОП, ДП № 1796/2006г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Радослав Лазаров; 

Пр.пр.№ 2152/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1303/2013г. по 

описа на Първо  РУП - ОД на МВР – Варна с наблюдаващ прокурор А.   

Иванова за престъпление по чл.304а от НК 

 

Проверени бяха на случаен принцип наказателни производства, 

които са върнати от съда на прокуратурата 

 

Пр.пр.№ 2700/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 3318/2012г. по 

описа на 04 РУП на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Красимир Конов.  

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

18.08.2012г. срещу НИ за престъпление по чл.343, ал.3, б. „Б” пр.1, вр.чл.343, 

ал.1 от НК, като ОП- Варна е уведомена на 21.08.2012г. Своевременно са 

правени искания за удължаване срока на разследване по делото. Материалите 

по досъдебното производство са постъпили в ОП – Варна на 19.03.2013г. с 

мнение за предаване на съд на обв.Е.Й.Н. за престъпление по чл.343, ал.4, вр. 

ал.3 б. „Б” пр.1, вр.ал.1, б. „В” от НК. На 02.04.2013г. е внесен обвинителен 

акт срещу Е.Й.Н. за престъпление по чл.343, ал.4, вр. ал.3 б. „Б” пр.1, вр.ал.1, 

б. „В” от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 

и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – 

докладчик от 04.04.2013г. е прекратено производството по НОХД № 

422/2013г. и делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални 
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нарушения – материалите не са предявени на родителите на починалите лица. 

С постановление от 18.04.2013г. са дадени указания, съобразно 

разпореждането на ОС – Варна. Материалите по досъдебното производство 

са постъпили в ОП – Варна на 16.05.2013г. На 17.05.2013г. е внесен 

обвинителен акт срещу Е.Й.Н. за престъпление по чл.343, ал.4, вр. ал.3, б. „Б” 

пр.1, вр.ал.1, б. „В” от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в 

чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С присъда № 

78/20.08.2013г. на ОС – Варна подсъдимата Е.Й.Н. е призната за виновна като 

е определено наказание ЛОС 4 години и 6 месеца, което на основание чл.66, 

ал.1 от НК се отлага с 5 години изпитателен срок. Подсъдимата е лишена и от 

правото да управлява МПС за срок от две години и шест месеца. 

Пр.пр. № 1970/2011 г. по описа на ВОП, ДП № 90/2011 г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Пламен Иванов. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и информация от УИС и 

карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Росен Радев от ВОП от 23.08.2011г. срещу 

М.И.М. за престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, като са дадени 

указания за разпити на свидетели, назначаване на експертизи и други. По 

делото са проведени разпити на свидетели, назначени са експертизи, 

приобщени са множество веществени доказателства. Многократно е искано и 

е разрешавано удължаване на срока на разследване. В наблюдателното 

производство  са приложени постановления за привличане на обвиняемите 

Я.Н.Я., М.И.М. и С.А.С., които са докладвани лично на наблюдаващия 

прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК /с подпис и печат на 

прокуратурата/, но липсват подписи на обвиняемите лица, на защитниците 

им и на водещия разследването; не са приложени и свидетелства за съдимост. 

ДП е било изпратено във ВОП на 05.03.2013г. с мнение за предаване на съд 

на обвиняемите за престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. На 

14.03.2013г. във ВОС е внесен обвинителен акт срещу Я.Н.Я., М.И.М. и 

С.А.С. за престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. Във ВОС е 

образувано НОХД № 348/2012г., което с разпореждане от 20.03.2013г. на 

съдия-докладчик А. Лазарова е прекратено поради допуснати на досъдебното 

производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила. 

Делото е върнато на ВОП за отстраняване на нарушенията, а с постановление 

от 12.04.2013г. прокурор Пламен Иванов от ВОП изпраща делото за 

отстраняване на посочените от съда нарушения. Към момента на проверката 

разследването по делото не е приключило, като срокът му е удължен с един 

месец, считано от 12.05.2014г. 
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Пр.пр. № 2207/2012 г. по описа на ВОП, ДП № 454/2012 г. по описа на 

V РУП на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Светлана Данева. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и карта за 

състояние по ЦИССС, приложена е информация от УИС./ Досъдебното 

производство е образувано на 10.07.2012г. срещу виновното лице за 

престъпление по чл. 249, ал. 3 от НК, за което е уведомена ВОП. /В картата-

бланка на ОД на МВР Варна е посочено, че се касае до разследване по общия 

ред; в уведомлението са записани всички основания за образуване на 

досъдебно производство -  по чл.212, ал.2 от НПК, бързо производство по 

чл.356, ал.2 от НПК и незабавно производство по чл.362 ал.2 от НПК, като 

не е посочен/подчертан изрично текстът от НПК, по който е образувано 

производството, но е посочено, че първото действие по разследването е 

оглед на местопроизшествието и разпит на свидетел/. По делото са 

проведени разпити на свидетели, извършени са претърсване и изземване по 

реда на НПК, приобщени са множество веществени доказателства. В 

наблюдателното производство не са приложени постановления за привличане 

на обвиняеми лица, както и свидетелства за съдимост. ДП е било изпратено 

във ВОП на 10.09.2013г. с мнение за предаване на съд на обвиняемите И.С.В. 

и В.С.В. за престъпление по чл. 249, ал. 3 от НК. На 11.10.2013г. във ВОС е 

внесен обвинителен акт срещу И.С.В. и В.С.В. за престъпление по чл. 249, ал. 

3 от НК. Във ВОС е образувано НОХД № 1242/2013г., което с разпореждане 

от 22.11.2013г. на съдия-докладчик А. Попов е прекратено поради допуснати 

на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на 

процесуалните правила. Делото е върнато на ВОП за отстраняване на 

нарушенията, а с постановление от 16.01.2014г. прокурор Светлана Данева от 

ВОП изпраща делото за отстраняване на посочените от съда нарушения. Към 

момента на проверката разследването по делото не е приключило, като 

срокът му е удължен с два месеца, считано от 20.04.2014г. 

 

Проверени още: 

Пр.пр.№ 3278/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 127/2012г. по 

описа на 01 РУП на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Пламен Михайлов.     
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Проверени бяха на случаен принцип наказателни производства 

приключени по реда на чл. 381 и сл. от  НПК/ споразумения/ за 2012г. и 

2013г. 

Пр.пр.№ 2088/2011г. по описа на ОП – Варна, ДП № 463/2011г. по 

описа на РУП - Провадия с наблюдаващи прокурори  Росен Радев, Радослав 

Лазаров, Пламен    Михайлов. / Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от 02.08.2011г. , приложен е от  12.10.2011г. за искане 

на срок по чл. 234, ал.3 , пр.1 от НПК/ ДП е образувано на 25.07.2013г. на 

основание чл. 212, ал. 2 от НПК В бланката на РУП – Провадия, за 

образуване на ДП от 25.07.2011г. е записано/ подчертано точното 

основание за образуване на досъдебно производство по чл.212, ал.2 НПК 

/започнало със съставянето на протокол за оглед на местопроизшествие  и 

разпит на свидетел/ срещу П.Ат.Д. за извършено престъпление по чл.244, 

ал.1, от НК, като на 01.08.2011г.  е уведомена ОП - Варна. Направено е 

мотивирано искане/описани са процесуално следствени действия, извършени 

до момента и предстоящи такива от прокурор Росен Радев за продължаване 

на срока за разследване. Искането е уважено и срокът за разследване е 

удължен с 4 месеца, последващо от 3 месечно удължаване. На 21.04.2012г. 

делото –ДП № 463/2011г. по описа на РУП - Провадия е постъпило в ОП – 

Варна с мнение за предаване на съд на обвиняемия П.Ат.Д. за извършено от 

него престъпление по чл. 244, ал.1 от НК/ Към преписката не е приложено 

копие от  одобрено по чл. 219, ал.1 от НПК  постановление за привличане, не 

е приложено свидетелство за съдимост, но има приложена справка от УИС 

/. С постановление от 18.05.2012г. прокурор Пламен Михайлов връща на 

разследващия орган ДП, поради допуснати съществени процесуални 

нарушения – предявяването на разследването е било само на защитника на 

обвиняемия, а не на самия обвиняем, при положение, че липсват данни 

обвиняемия да е заявил, че не желае да му се предявяват материалите по 

разследването, както и липсват данни обвиняемият да е бил редовно 

призован, но не се е явил и не е посочил уважителни причини за неявяването 

си или не е бил намерен на посочените в делото адреси на призоваване. На 

04.06.2012г. делото –ДП № 463/2011г. по описа на РУП - Провадия е 

постъпило в ОП – Варна с мнение за предаване на съд на обвиняемия П.Ат.Д. 

за извършено от него престъпление по чл. 244, ал.1 от НК.  Делото е 

приключило със споразумение от 04.07.2012г. между обвиняемия, защитника 

и прокурор Пл. Михайлов по НОХД №828/2012г. по описа на ОС- Варна  за 

налагане на наказание „ЛОС” в размер на 10/десет/ месеца ЛОС, като на 

основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се 
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отлага за срок от 3 години. Споразумението включва съгласие по въпросите 

изрично изброени в чл. 381, ал.5, т.4 от НПК - ”на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане”. / Приложено е  

копие от определението на съда за одобряване на споразумението/.  

Пр.пр.№ 3124/2011г. по описа на ОП – Варна, ДП № 427/2011г. по 

описа на сектор „Пътна полиция” – Варна при ОД на МВР - Варна с 

наблюдаващ прокурор  Димитър Кайряков / Приложен е протокол за избор 

на наблюдаващ прокурор от 15.11.2011г. – избор по дежурство, 26.01.2012г.- 

искане на срок по чл. 234, ал.3, пр.1 от НПК./ ДП е образувано на 14.11.2011г. 

на основание чл. 212, ал. 2 от НПК.  /В бланката на ОД на МВР – Варна, 

отдел „Досъдебно производство”, за образуване на ДП от 14.11.2011г. е 

записано точното основание за образуване на досъдебно производство по 

чл.212 ал.2 НПК /започнало със съставянето на протокол за оглед на 

местопроизшествие  / срещу виновно лице за извършено престъпление по 

чл.343, ал.1,б „В” от НК, като на 15.11.2011г.  е уведомена ОП - Варна. 

Направено е мотивирано искане/описани са процесуално следствени 

действия, извършени до момента и предстоящи такива от прокурор Димитър 

Кайряков за продължаване на срока за разследване. Искането е уважено и 

срокът за разследване е удължен с 4 месеца. /към преписката е приложено 

одобрено по чл. 219 от НПК постановление за привличане с подпис на 

наблюдаващия прокурор, не е приложено свидетелство за съдимост, но има 

приложена справка от УИС /На 09.05.2012г. делото –ДП № 427/2011г. по 

описа на РУП - Провадия е постъпило в ОП – Варна с мнение за предаване на 

съд на обвиняемия Св.Т.Ал. за извършено от него престъпление по чл. 343а, 

ал.1, б „Б”, вр. 343, ал.1, б „В”, вр. чл. 342,, ал.1 от НК/ към преписката не е 

приложено копие от  одобрено по чл. 219 от НПК постановление за 

привличане, не е приложено свидетелство за съдимост, но има приложена 

справка от УИС /. Делото е приключило със споразумение от 09.07.2012г. 

между обвиняемия, защитника и прокурор Д.Кайряков по НОХД № 

870/2012г. по описа на ОС- Варна  за налагане на наказание „ЛОС” в размер 

на 1/една/ г. и 6/шест/ месеца ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК, 

изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години. 

/Споразумението не включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 

381, ал.5, т.4 от НПК. Не е приложено копие от определението на съда за 

одобряване на споразумението/.  

Пр.пр.№ 3275/2013г. по описа на ОП – Варна, ДП № 2636/2012г. по 

описа на IV РУП –МВР - Варна с наблюдаващ прокурор  Женя Енева. / 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 09.08.2013г. ДП 
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е образувано на 01.12.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК В бланката 

на IV РУП – МВР - Варна, за образуване на ДП от 01.12.2012г. е записано 

точното основание за образуване на досъдебно производство по чл.212, ал.2 

НПК /започнало със съставянето на протокол за оглед на местопроизшествие  

/ срещу Ив.М.Ив. за извършено престъпление по чл.330, ал.1, от НК, като на 

10.12.2012г.  е уведомена РП - Варна. ДП е започнато в РП- Варна. Направено 

е мотивирано искане от прокурор М.Дочев от РП-Варна, като са описани 

действията по разследването, извършени до момента и предстоящи които 

предстои да бъдат извършени за продължаване на срока за разследване  

неколкократно. След изготвяне на пожаро-техническата експертиза с 

постановление от 06.08.2013г. ДП е изпратено на ОП- Варна по 

компетентност, с постановление от 06.08.2013г. с оглед престъпление по чл. 

330, ал. 2, т. 2 от НК. С постановление от 12.08.2013г. прокурор Женя Енева 

от ОП-Варна установява, че от края на м. януари до м. август не са 

извършвани никакви действия по разследването, което е довело до 

необосновано забавяне на разследването по ДП. Срокът за разследване е 

удължен. На 02.10.2013г. делото –ДП № 2636/2012г. по описа на IV РУП –

МВР - Варна е постъпило в ОП – Варна с мнение за предаване на съд на 

обвиняемия Ив.М.Ив. за извършено от него престъпление по чл. 330, ал.2, т.2, 

вр. ал.1 от НК/ Към преписката не е приложено копие от  одобрено по чл. 

219 от НПК постановление за привличане на обвиняем, не е приложено 

свидетелство за съдимост, но е приложена справка от УИС и карта за 

състояние на НП от ЦИССС /. Делото е приключило със споразумение от 

14.10.2013г. между обвиняемия, защитника и прокурор Ж. Енева по НОХД № 

1226/2013г. по описа на ОС- Варна  за налагане на наказание „ЛОС” в размер 

на 1 година и  6/шест/ месеца ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК, 

изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 4 години. 

/Споразумението не включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 

381, ал.5, т.4 от НПК.  Приложено е  копие от определението на съда за 

одобряване на споразумението/. 

Пр.пр.№ 3234/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 2801/2012г. по 

описа на 01 РУП на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Диана Кипрова.  

Досъдебното производство е започнато на основание чл.212 ал.2 от НПК на 

04.10.2012г. срещу М.Н.В. за престъпление по чл.354А ал.1 от НК, като ОП- 

Варна е уведомена на 05.10.2012г. /В бланката на 01 РУП на МВР – Варна за 

образуване на ДП от 04.10.2012г. са записани всички основания за образуване 

на досъдебно производство по чл.212, ал.2 НПК, бързо производство по 

чл.356, ал.3 НПК и незабавно производство чл.362, ал.3 НПК, като не е 
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посочен/подчертан изрично текста от НПК, по който е образувано 

производството. В НП не са приложени свидетелство за съдимост, справка 

от УИС и карта от ЦИССС./ Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване по делото. /В НП няма постановление за 

привличане в качеството на обвиняем, при проверка в системата УИС се 

установи, че няма въведено постановление за привличане на обвиняем./ 

Материалите са постъпили в ОП – Варна на 10.09.2013г. с мнение за 

предаване на съд на обвиняемия М.Н.В. На 03.10.2013г. е постигнато 

споразумение между обвиняемия, неговия защитник и прокурор Д.Кипрова. 

/В НП е приложен приемно-предавателен протокол от 04.10.2013г., с които 

веществените доказателства се предават от служител на прокуратурата 

на служител на ОС – Варна. В протокола са записани имената на 

служителите./ 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 ОС – Варна. С определение от 09.10.2013г. по НОХД 1209/2013г. на ОС – 

Варна е одобрено постигнатото споразумение, като на подсъдимия М.Н.В. за 

извършените от него престъпления по чл.354а, ал.1, изр.1 вр. чл.55, ал.1, т.1 

от НК и чл.354а, ал.1, изр.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му е наложено 

наказание е на основание чл.23 по – тежкото от така определени наказание 

ЛОС за срок от 2 (две) години и 6 (шест) месеца, което на основание чл.66 

ал.1 от НК е отложено за срок от 5 (пет) години и наказание глоба в размер на 

5000 лв. В споразумението липсва съгласие по относно посоченото изискване 

в т.4 на ал.5, чл.381 от НПК „на кого да се възложи възпитателната работа 

в случаите на условно осъждане”. /В НП има приложено копие от 

определението на ОС – Варна/  

Пр.пр.№ 3275/2013г. по описа на ОП – Варна /пр.пр.№ 15140/2012г. по 

описа на РП – Варна/, ДП № 2636/2012г. по описа на 04 РУП на МВР – 

Варна. Наблюдаващ прокурор Женя Енева. Досъдебното производство е 

започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 01.12.2012г. срещу И.М.И. за 

престъпление по чл.330, ал.1 от НК, като РП-Варна е уведомена на 

10.12.2012г. което е в нарушение на разпоредбата на чл.212, ал.3 от НПК. 

/В бланката на 04  РУП на ОД на МВР - Варна за образуване на ДП от 

01.12.2012г. правилно е записано основанието за образуване на досъдебно 

производство по чл.212, ал.2 НПК/. С постановление от 06.08.2013г. 

материалите по ДП са изпратени по компетентност в ОП – Варна. С 

постановление от 12.08.2013г. прокурор Енева дава указания по 

разследването. Материалите са постъпили в ОП – Варна на 02.10.2013г. с 

мнение за предаване на съд. На 07.10.2013г. е постигнато споразумение 
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между обвиняемия, неговия защитник и прокурор Женя Енева.  

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 ОС – Варна. С 

определение от 14.10.2013г. по НОХД 1226/2013г. на ОС – Варна е одобрено 

стигнатото споразумение, като на подсъдимия И.М.И. за извършеното от него 

престъпление по чл.330, ал.2, т.2 вр.ал.1 от НК му е наложено наказание  

ЛОС за срок от 1 (година) година и 6 (шест) месеца, което на основание чл.66 

ал.1 от НК е отложено за срок от 4 (четири) години. В споразумението липсва 

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

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане”. /В НП има приложено копие от определението на ОС – Варна/  

Пр.пр. № 373/2012г. по описа на ВОП, ДП № 9/2012г. по описа на 

ОДМВР – отдел БОП, с наблюдаващ прокурор Светлана Данева. /Не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но има справка  от 

УИС и карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е 

образувано на 03.02.2012г. срещу И.К.Д. за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от 

НК, за което е уведомена ВРП. С постановление на ВРП от 06.02.2012г. 

делото е изпратено във ВОП по компетентност за продължаване на 

разследването. По делото са проведени разпити на свидетели, назначени са 

експертизи и спрямо лицето И.К.Д. е взета мярка за неотклонение домашен 

арест. Искано и разрешено удължаване на срока на разследване с два месеца, 

считано от 03.04.1012г. В наблюдателното производство не е приложено 

постановление за привличане на обвиняемо лице, не е приложено  и 

свидетелство за съдимост. ДП е било изпратено във ВОП на 04.06.2012г. с 

мнение за предаване на съд на И.К.Д. за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от 

НК. Делото е внесено във ВОС със споразумение от 13.06.2012г. между 

обвиняемия, защитника му и прокурор Светлана Данева. Споразумението 

включва съгласие по въпросите, 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”. Споразумението е одобрено от ВОС с определение от  

19.06.2012г. по НОХД № 755/2012г., като на  И.К.Д е наложено наказание 

лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца, чието 

изтърпяване е отложено за срок от четири години по реда на чл. 66 от НК 

/Приложено е копие от определението на съда за одобряване на 

споразумението/. 

Пр.пр. № 1037/2012г. по описа на ВОП, ДП № 19/2012г. по описа на 

ОДМВР – отдел БОП, с наблюдаващ прокурор Радослав Лазаров. /Приложен 

е протокол за избор на наблюдаващ прокурор и справка от УИС, но не е 
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приложена карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е 

образувано на 25.03.2012г. срещу Т.М.С. за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от 

НК, за което е уведомена ВОП.  По делото са проведени разпити на 

свидетели, назначени са експертизи и спрямо лицето Т.М.С. е взета мярка за 

неотклонение задържане под стража. Искано и разрешено удължаване на 

срока на разследване общо с два месеца, считано от 25.05.1012г. В 

наблюдателното производство не е приложено постановление за привличане 

на обвиняемо лице, не е приложено и свидетелство за съдимост. ДП е било 

изпратено във ВОП на 04.07.2012г. с мнение за предаване на съд на Т.М.С. за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. Делото е внесено във ВОС със 

споразумение от 19.07.2012г. между обвиняемия, защитника му и прокурор 

Радослав Лазаров. Споразумението включва съгласие по въпросите, 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”; постигнато е 

съгласие на Т.М.С. да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок 

от три години, чието изтърпяване да бъде отложено за срок от пет години по 

реда на чл. 66 от НК. Споразумението е одобрено от ВОС с определение  от 

27.07.2012г. по НОХД № 961/2012г. /Приложено е копие от протоколното 

определение на съда за одобряване на споразумението/. 

Пр.пр. № 3181/2010г. по описа на ВОП, ДП № 425/2010г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Красимир Конов. /Не е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но е приложена справка  от 

УИС и карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е 

образувано с постановление на ВРП от 06.05.2010г. срещу И.Д.С., А.Ю.Е., 

Й.Ф.О., Л.А.С., Б.Г.А., Е.А.Д., Н.Х.Х., Е.И.А., Х.Т.К., Т.И.П. и А.И.Т. за 

престъпление по чл. 253, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. По делото са проведени 

разпити на свидетели, назначени са експертизи, приобщени са множество 

веществени доказателства. Многократно е искано и е разрешавано 

удължаване на срока на разследване. В наблюдателното производство не са 

приложени постановления за привличане на обвиняемо лице, не са 

приложени и свидетелства за съдимост. ДП е било изпратено във ВОП на 

26.06.2012г. с мнение за предаване на съд на обвиняемите за престъпление по 

чл. 253, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. С постановление от 02.07.2012г. наказателното 

производство е прекратено частично спрямо лицата А.Ю.Е., Й.Ф.О., Б.Г.А., 

Е.А.Д., Н.Х.Х., Е.И.А., Х.Т.К., Т.И.П. и А.И.Т., а е внесено във ВОС спрямо 

И.Д.С. и Л.А.С със споразумение от 03.07.2012г. между обвиняемите И.Д.С. и 

Л.А.С, техния защитник и прокурор Красимир Конов. Споразумението 

включва съгласие по въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. 
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Споразумението е одобрено от ВОС с протоколно определение № 

30/10.07.2012г. по НОХД № 871/2012г., като на всеки от обвиняемите И.Д.С. 

и Л.А.С. е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и 

шест месеца, което да изтърпява при първоначален общ режим /Приложено е 

копие от определението на съда за одобряване на споразумението/. 

Пр.пр. № 782/2011г. по описа на ВОП, ДП № 74/2011г. по описа на 

РУП на МВР Аксаково, с наблюдаващ прокурор Станислав Андонов. 

/Приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, както и справка от 

УИС и карта за състояние по ЦИССС./ Досъдебното производство е 

образувано с постановление на ВОП от 18.04.2011г. срещу В.С.Т., М.И.И., 

Р.Г.Р. и А.Р.А. за престъпление по чл. 243, ал. 1 от НК. По делото са 

проведени разпити на свидетели, назначени са експертизи, приобщени са 

множество веществени доказателства. Многократно е искано и е разрешавано 

удължаване на срока на разследване. / В наблюдателното производство не са 

приложени постановления за привличане на обвиняемо лице, не са приложени 

и свидетелства за съдимост./ ДП е било изпратено във ВОП на 29.05.2012г. 

с мнение за предаване на съд на обвиняемите за престъпление по чл. 243, ал. 

1 от НК. Делото е внесено във ВОС със споразумение от 08.06.2012г. между 

обвиняемите В.С.Т., М.И.И., Р.Г.Р. и А.Р.А., техните защитници му и 

прокурор Станислав Андонов. Споразумението 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”.Споразумението 

е одобрено от ВОС с протокол № 27/04.07.2012г. по НОХД № 819/2012г., 

като на всеки от обвиняемите М.И.И., Р.Г.Р. и А.Р.А. е наложено наказание 

лишаване от свобода за срок от три години, чието изтърпяване да бъде 

отложено за срок от пет години по реда на чл. 66 от НК, а спрямо В.С.Т. – 

наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, чието 

изтърпяване да бъде отложено за срок от  три години по реда на чл. 66 от НК. 

/Приложено е копие от определението на съда за одобряване на 

споразумението/. 

 

Проверени още: 

Пр.пр. № 1888/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1250/2012г. по 

описа на 02 РУП на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Галина Минчева.  

 Пр.пр. № 2967/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 344/2012г. по 

описа на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Силвиян Иванов. 

Постигнато е съгласие на обвиняемия да бъде наложено наказание ЛОС е 1 

/една/ година, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на 
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наказанието е отложено за срок от 3 /три/ години. В споразумението липсва 

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

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане”.  

Пр.пр. № 1300/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 233/2013г. по 

описа на ОСлС при ОП – Варна. Наблюдаващ прокурор Силвиян Иванов. 

Пр.пр. № 3420/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 143/2012г. по 

описа на ОСлС при ОП - Варна. Наблюдаващ прокурор Милен Ставрев.  

Пр.пр. № 3547/2010г. по описа на ОП - Варна, ДП № 66/2011г. по описа 

на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова. 

Пр.пр. № 2735/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 44/2012г. по описа 

на Отдел „БОП” при МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Красимир Конов.  

Пр.пр. № 2097/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 127/2012г. по 

описа на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Нина Величкова. 

Постигнато е съгласие на обвиняемия да бъде наложено наказание ЛОС е 1 

/една/ година, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на 

наказанието е отложено за срок от 3 /три/ години. В споразумението липсва 

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

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане”.  

Пр.пр. № 3978/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 31/2013г. по описа 

на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Радослав Лазаров.  

Пр.пр. № 2935/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 50/2012г. по описа 

на ТЗ „БОП” при МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Пламен Иванов.  

 

 Проверени бяха на случаен принцип наказателни производства 

приключени по реда на чл. 78а от НК за 2012г. и 2013г. 

Пр. пр. №  749/2012 г. по описа на ОП – Варна, досъдебно производство 

№ 216/2012 г. по описа на ОД на МВР – Варна с наблюдаващ прокурор и.д  

Владислав Томов, Станислав Андонов, Катя Петрова. /Приложен е протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор от 12.03.2012г., от 04.06.2012г., 

27.07.2012г.- за искане за срок по чл. 234, ал.3, пр.1 от НПК/ С постановление 

от  08.06.2012 г. е образувано ДП срещу Д.Ст.Добрев за престъпление по чл. 

248 а, ал.2 от НК./ В НП няма приложено постановление за привличане на 

обвиняем, при проверка в системата на УИС се установи, че няма въведено 

постановление за привличане на обвиняем. / Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в ОП – Варна на 15.10.2012 г. С постановление за 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
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административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 18.10.2012 г. 

производството е внесено в ОС – Варна с предложение обвиняемия да бъде 

освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 

административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 248а, 

ал.2 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че 

причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени, както и 

че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП не е приложено 

свидетелство за съдимост, но са приложени справки от УИС и  карта за 

състояние от  ЦИССС/. С решение № 325/2012 г. по НАХД № 1299/2012г. от 

15.11.2012 г. ОС - Варна е признал Д.Ст.Д. за виновен за извършеното от него 

престъпление по чл. 248а, ал.2 от НК и му е наложил административно 

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

решението и отбелязване върху него на ръка  данни, кога е влязло  в сила./   

Пр. пр. №  836/2012 г. по описа на ОП – Варна, досъдебно производство 

№ 204/2012 г. по описа на ОД на МВР – Варна с наблюдаващ Пламен Иванов, 

Катя Петрова /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

12.03.2012г., 27.07.2012г. – искане за срок./ След извършена проверка и 

удължаване на срока й,  материалите по преписката са получени в ОП - Варна 

на 23.05.2012г. с мнение за образуване на ДП срещу И.М.Х. С постановление 

от  28.05.2012 г. е започнато ДП срещу И.М.Х. за престъпление по чл. 248 а, 

ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1  от НК, като са дадени указания за 

разследването. Срокът за разследването е удължен / В НП е приложено 

постановление з привличане  на обвиняем. Делото е докладвано по реда на чл. 

219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор./ Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в ОП – Варна на 03.12.2012 г. С 

постановление за предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

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

07.12.2012 г. производството е внесено в ОС – Варна с предложение 

обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 

наложено административно наказание за извършено от него престъпление по 

чл. 248а, ал.2 вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1  от НК. В обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че причинените от престъплението 

имуществени вреди са възстановени, както и че налице предпоставките на чл. 

78а от НК /в НП не е приложено свидетелство за съдимост, но са 

приложени справки от УИС и  карта за състояние от  ЦИССС/. С решение 

№ 29/30.01.2013г. по НАХД № 1522/2012г. от 30.01.2013 г. ОС - Варна е 

признал И.М.Х. за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 248а, 

ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1  от НК и му е наложил административно 
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наказание  глоба в размер на 1000 лв. /в НП е приложено копие от 

решението, копие от писмо от ОС- Варна, че решението е влязло в сила на 

15.02.2013г. и уведомление на ВКП  за наказанието и влизането му в сила./ 

Пр.пр. № 1533/2012 г. по описа на ВОП, ДП № 220/2012 г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Диана Недкова - Кипрова. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, и карта за 

състояние по ЦИССС, както  и информация от УИС/./ ДП е образувано с 

постановление на прокурор Кипрова от 31.05.2012г. срещу В.Н.С. за 

престъпление по чл. 225б, ал. 1 от НК, след като преписката е била изпратена 

по компетентност във ВОП от страна на РП – Варна. Дадени са указания за 

разпити на свидетели, установяване на общия размер на събрани суми и др. 

действия. По делото са проведени разпити на свидетели, назначени са 

експертизи. Не е приложено постановление за привличане на обвиняемо лице 

и няма свидетелство за съдимост. Многократно е искано и разрешавано 

удължаване на срока на разследване, като последното удължаване е с 30 дни, 

считано от 30.09.2013г. ДП е било изпратено във ВОП на 04.11.2013г. с 

мнение за предаване на съд на В.Н.С. С постановление за предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по реда на чл. 78а от НК от 21.11.2013 г. досъдебното производство 

е внесено във ВОС с предложение В.Н.С. да бъде освободена от наказателна 

отговорност и да й бъде наложено административно наказание за извършено 

от нея престъпление по чл. 225б, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. С 

решение № 361/18.12.2013г. по НАХД № 1411/2013 г., ВОС признал В.Н.С. за 

виновна за извършено престъпление по чл. 225б, ал. 1 от НК и й е наложил 

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

копие от решението на съда/.  

Пр.пр. № 4804/2013г. по описа на ВОП, ДП № 313/2013г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Димитър Кайряков. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но няма приложени карта за 

състояние по ЦИССС и информация от УИС/./ ДП е образувано през м. 

ноември 2013г. за престъпление по чл. 360 от НК, извършено от Х.И.Х., по 

материали, отделени от водено срещу същото лице друго наказателно 

производство. В наблюдателното производство не е приложено 

постановление за привличане на обвиняемо лице и няма свидетелство за 

съдимост. ДП е било изпратено във ВОП на 06.12.2013г. с мнение за 

предаване на съд на Х.И.Х. С постановление за предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
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наказание по реда на чл. 78а от НК от 09.12.2013 г. досъдебното производство 

е внесено във ВОС с предложение Х.И.Х. да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание за извършено 

престъпление по чл. 360 от НК. В обстоятелствената част на постановлението 

е записано, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. С решение № 

15/21.01.2014г. по НАХД № 1467/2013 г., ВОС признал Х.И.Х. за виновен за 

извършено престъпление по чл. 360 от НК и му е наложил административно 

наказание  глоба в размер на 1000 лв. /В НП има приложено копие от 

решението на съда/.  

Пр.пр. № 518/2011г. по описа на ВОП, ДП № 23/2011г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Владимир Чавдаров. /Не е приложен 

е протокол за избор на наблюдаващ прокурор и няма справка от УИС, но е 

приложена карта за състояние по ЦИССС/. ДП е образувано с 

постановление на ВОП от 23.02.2011г. срещу виновното лице за 

престъпление по чл. 301, ал. 1 от НК, като са дадени указания за разпит на 

свидетели, в т.ч. и пред съдия. По делото са проведени разпити на свидетели, 

назначени са експертизи. Многократно е искано и разрешавано удължаване 

на срока на разследване, като последното удължаване е с шест месеца, 

считано от 23.02.1012г. В наблюдателното производство е приложено 

постановление за привличане на обвиняемо лице Т.М.Й., което е докладвано 

по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК на наблюдаващия прокурор, с посочен точен 

час /същото е подписано, но не е положен печат на ВОП/; не е приложено 

свидетелство за съдимост. ДП е било изпратено във ВОП на 09.07.2012г. с 

мнение за предаване на съд на Т.М.Й. С постановление за предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по реда на чл. 78а от НК от 30.07.2012 г. досъдебното производство 

е внесено във ВОС с предложение Т.М.Й. да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание за извършено 

престъпление по чл. 225б, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. С 

решение № 272/10.1.2012г. по НАХД № 1007/2012 г., ВОС признал Т.М.Й. за 

виновен за извършено престъпление по чл. 225б, ал. 1 от НК и му е наложил 

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

копие от решението на съда/.  

 

 

Проверени дела и преписки, нерешени над 40 дни (към 28.05.2014 г.) 

общо са 8 бр. в ОП - Варна 
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Пр.пр. № 4630/2013г. по описа на ВОП, с наблюдаващ прокурор Стоян 

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

Преписката е била образувана през м. ноември 2013г. по повод сигнали на 

В.Ц.А. с оглед наличието на данни за извършени престъпления по чл. 212, ал. 

5 и чл. 203, ал. 1 от НК. Изпратена е за проверка в ОДМВР на 21.11.2013г., 

като прокурор Загоров е дал подробни указания за извършването на 

проверката. Последното удължаване на срока на проверката е с 30 дни, 

считано от 20.02.2014г.  В хода на проверката са взети обяснения от 

подателката на сигналите и от други лица, изискана е информация от Първа 

инвестиционна банка. Случаят е със значителна правна и фактическа 

сложност. На 17.03.2014г. преписката е постъпила във ВОП с изготвена 

подробна справка за извършената проверка, за произнасяне по 

компетентност, но няма произнасяне на наблюдаващия прокурор. 

Пр.пр. № 1170/2014г. по описа на ВОП, с наблюдаващ прокурор Стоян 

Загоров. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Преписката обединява общо шестнадесет преписки на Районна прокуратура – 

Варна, отнасящи се до едно и също лице (съответно жалбоподател или 

обвиняем), и които са изискани за служебна проверка от прокурор Загоров, 

при когото са за произнасяне от 09.04.2014г. Случаят е със значителна правна 

и фактическа сложност. 

Пр.пр. № 301/2012г. по описа на ВОП, ДП № 29/2012г. по описа на ОД 

на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Ивелина Бухлева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, но не са приложени карта за 

състояние по ЦИССС, нито информация от УИС/. ДП е образувано на 

27.01.2012г. с постановление на ВОП срещу виновното лице за престъпление 

по чл. 123, ал. 1 от НК, като са дадени указания за провеждане на разпити и 

установяване причините за настъпилата смърт. По делото са проведени 

разпити на свидетели, назначени са експертизи, привлечени са две обвиняеми 

лица; многократно е искано и разрешавано удължаване на срока на 

разследване, като последното удължаване е с 60 дни, считано от 27.01.2014г. 

На 25.03.2014г. делото е предявено на обвиняемия Д.Г.Г., На 26.03.2014г.  ДП 

е изпратено във ВОП по реда на чл. 229, ал. 3 от НПК за произнасяне от 

страна на наблюдаващия прокурор по направени искания при предявяването, 

като е изготвено и предложение от разследващия полицай за удължаване на 

срока на разследване с 60 дни, считано от 27.03.2014г. Няма произнасяне от 

страна на наблюдаващия прокурор. Случаят е със значителна правна и 

фактическа сложност. 
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Пр.пр. № 3583/2013г. по описа на ВОП с наблюдаващ прокурор Стоян 

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

Преписката е образувана по сигнал на АДФИ за допуснати нарушения при 

обществени поръчки, провеждани в община Варна, с оглед на данни за 

престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК. Възложена е за проверка на ОДМВР 

Варна – сектор „Икономическа полиция” на 17.09.2013г. Последното 

удължаване на срока на проверката е с 30 дни, считано от 24.03.2014г.  В хода 

на проверката са взети обяснения от служители в община Варна, събрани са 

множество документи (общо 4 класьора). Случаят е със значителна правна и 

фактическа сложност. На 24.04.2014г. преписката е постъпила във ВОП за 

произнасяне по компетентност, но няма произнасяне на наблюдаващия 

прокурор. 

Пр.пр. № 1916/2013г. по описа на ВОП, ДП № 716/2012г. по описа на  V 

РУП на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Ивелина Бухлева. /И в самото 

ДП, и в наблюдателното производство не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, но е налична карта за състояние по ЦИССС и 

информация от УИС/. ДП е образувано срещу НИ на 22.08.2012г. с 

извършване на неотложно действие по разследването – оглед на 

местопроизшествие – за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, като е 

уведомена РП – Варна. По делото са проведени разпити на свидетели, 

назначени са експертизи, привлечен е обвиняем Е.П.Г.; многократно е искано 

и разрешавано удължаване на срока на разследване, като последното 

удължаване е с 60 дни, считано от 13.09.2013г. ДП е било изпратено по 

компетентност във ВОП с постановление на ВРП от 08.05.2013г. На 

19.09.2013г. делото е предявено на обвиняемия Е.П.Г. и делото със 

заключително мнение за предаване обвиняемия на съд е изпратено във ВОП, 

където е получено на 02.10.2013г., като е разпределено на наблюдаващия 

прокурор Бухлева на 03-ти. Последното произнасяне по делото от страна на 

наблюдаващия прокурор е от 13.01.2014г., като заверени копия от материали 

по ДП са изпратени във ВРС по тяхно НАХД. Случаят е със значителна 

правна и фактическа сложност. 

Пр.пр. № 998/2014г. по описа на ВОП, ДП № 43/2012г. по описа на 

НСлСл, с наблюдаващ прокурор Диана Недкова – Кипрова. ДП е било 

разследвано от НСлСл и е било наблюдавано от Софийска градска 

прокуратура. Случаят е със значителна правна и фактическа сложност. 

Изпратено е по компетентност от СГП във ВОП на 05.03.2014г., а при 

прокурор Кипрова е от 07.03.2014г., но няма произнасяне към момента на 

проверката. 
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Пр.пр. № 6102/2007г. по описа на ВОП, ДП № 153/2008г. по описа на 

ОДМВР Варна, с наблюдаващ прокурор Ивелина Бухлева. /В 

наблюдателното производство не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, не са приложени карта за състояние по ЦИССС и 

информация от УИС/. ДП е образувано с постановление на ВОП от 

17.09.2008г. срещу Л.Х.М. за престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК, като са 

дадени указания за разпит на свидетели, изготвяне на експертизи и др. 

Случаят е със значителна правна и фактическа сложност, тъй като към 

първоначалната жалба са присъединени още допълнително подадени такива. 

По делото са проведени разпити на свидетели, назначени са експертизи, 

привлечен е като обвиняем Л.Х.М.; многократно е искано и разрешавано 

удължаване на срока на разследване, като последното удължаване е с 60 дни, 

считано от 19.06.2013г., след което, на 22.08.2013г., прокурор Бухлева е 

поискала справка за извършените по делото ПСД. На 12.11.2013г. ДП е 

постъпило във ВОП с мнение за предаване на съд на обвиняемия Л.Х.М., но 

няма произнасяне на наблюдаващия прокурор. 

Пр.пр. № 3827/2004г. по описа на ВОП, ДП № 3191/2004г. по описа на 

ОСО при ВОП, с наблюдаващ прокурор Ивелина Бухлева. /В 

наблюдателното производство не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, не са налични карта за състояние по ЦИССС и 

информация от УИС/. ДП е образувано с постановление на прокурор Ст. 

Якимова - ВОП от 07.12.2004г. срещу виновното лице за престъпление по чл. 

257, ал. 1 (отм.) от НК, като са дадени указания за провеждане на разпити, 

събиране на счетоводна документация и др. По делото са били разпитнаи 

свидетели, приобщени са многобройни писмени доказателства (счетоводна 

документация, лицензии и др.), привлечено е обвиняемо лице Ч.Н.А. Случаят 

е със значителна правна и фактическа сложност – ДП  се състои от над 

петдесет тома, подредени в 17 класьора. Многократно е искано и 

разрешавано удължаване на срока на разследване, като последното 

удължаване е с три месеца, считано от 03.08.2013г. На 31.10.2013г. ДП е 

постъпило във ВОП с мнение за предаване на съд на обвиняемия, но няма 

произнасяне на наблюдаващия прокурор. 

 

 

ЧАСТ ІІ - ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОП  - ВАРНА 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна  се намира в 

самостоятелна триетажна сграда. Условията за работа на следователите от 
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ОСлО са много добри.  Всеки следовател работи в самостоятелен кабинет. 

Част от кабинетите в  сградата се използват и от прокурори от ОП- Варна.  

През 2012 г. ОСлО в ОП – Варна е осъществявала дейността си в състав 

от 24 души. През 2012 г.  следователите са работили в състав от 15 души, но 

за периода е имало 8 незаети щатни бройки за следовател.  

С Решение на ВСС по пр. № 41/07.12.2011 г. се увеличава щатната 

численост на ОП-Варна за сметка на Военно-окръжна прокуратура – Варна с 

1 бройка за длъжността „Следовател”, като е преназначен от ВВОП в ОП – 

Варна  следовател Петър Николов Ганчев. 

С Решение на ВСС по пр. № 15/10.04.2012 г. се трансформира 1 щатна 

бройка „Следовател” в ОСлО – ОП – Варна в 1 щатна бройка „Прокурор” в 

Специализираната прокуратура от датата на вземане на решението. 

Съгласно Решение на ВСС по пр. № 32/26.07.2012 г. на 03.09.2012 г. 

Красимира Дренчева и Милен Михалев са встъпили в длъжност „Следовател” 

ОСлО-ОП – Варна. 

През 2012 г. е продължило командироването в ОСлО при ОП – Варна 

на Ивелин К. Стаматов – следовател в Следствен отдел при Софийска градска 

прокуратура, както и на Атанас Ив. Иванов – следовател при ОСлО в ОП – 

Варна - в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура. 

Към 31.12.2012г. по щат следователите в ОСлО в ОП- Варна са 23, като 

заети са били 18 бройки,  но реално са работили 17 следователи. 

Общият брой служители в ОСлО в ОП – Варна е 23 души през 2012  и 

през 2013година,  като няма незаети бройки служители. Конкретно заетите 

длъжности са: началник  служба – 1 брой; главен специалист по стопанско 

управление   и управление на съдебното имущество; главен специалист – 

организация на информационното обслужване; главен  специалист – съдебен 

секретар  - завеждащ регистър класифицирана информация; системен 

администратор – 1 брой; съдебен секретар – 3 броя,  съдебен деловодител – 8 

броя, шофьор – 2 броя; призовкари – 2 броя , чистач – 1.5 броя, работник 

поддръжка сгради – 0.5 броя, пазач невъоръжена охрана – 1 брой. 

През 2013 г.  следователите са работили в състав от 18 души, но 5 

бройки са били незаети. Реално са работили 17 следователи. 

С Решение на ВСС по пр. № 20/23.05.2013 г. се увеличава щатната 

численост на ОП-Варна с 3 бройки за длъжността „Прокурор” и се намалява с 

1 бройка за длъжността „Следовател”.  

С решение на ВСС по пр. № 16/25.04.2013 г., по реда на чл.165, ал.1, т.5 

от ЗСВ е освободена от длъжността „Следовател” при ОСлО в ОП-Варна 

Илияна Асенова – Трендафилова, считано от 29.04.2013 г. 
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С решение на ВСС по пр. № 19/16.05.2013 г. Атанас Ив. Иванов – 

следовател при ОСлО в ОП-Варна е повишен в длъжност „Следовател” в 

Национална следствена служба, считано от 03.06.2013 г. 

Съгласно Заповед № ЛС 2344/30.07.2013 г. на Главен прокурор на 

Република България е прекратено командироването на следовател Ивелин 

Стаматов в ОСлО при ОП-Варна. 

В ОСлО-ОП-Варна през 2007 г. е въведена Централизирана 

информационна система на следствените служби, в която се въвеждат 

процесуални документи по досъдебните производства от ОСлО-Варна, ОД на 

МВР - Варна, Окръжен съд – Варна, Районен съд – Варна, Районен съд – 

Девня, Районен съд – Провадия, Окръжна прокуратура – Варна, Районна 

прокуратура – Варна, Районна прокуратура – Девня, Районна прокуратура – 

Провадия, ОС „ИН” – Варна. 

 В отдела няма въведена деловодна програма. Досъдебните 

производства се водят в регистри и във вид на таблици на excel. 

 В ОСлО-ОП-Варна е въведен „случайният принцип” за разпределение 

на делата от 01.01.2008 г. и се извършва съгласно заповеди на 

административния ръководител на ОП - Варна с № 12/12.01.2012 г. и № 

19/08.01.2013 г., с които са обособени различни групи, в зависимост от 

фактическата и правна сложност, както и от обема на делата, с цел постигане 

на равномерното им разпределение чрез софтуерния продукт „Law Choice”. 

Зададената в системата за случаен избор натовареност на следователите е 

100%, а на завеждащия отдела – 75 %. 

 Със заповеди № 63/15.02.2010 г.; № 234/22.04.2010 г.; № 791/16.12.2010 

г.; № 25/18.01.2011 г. и № 71/04.02.2013 г. административният ръководител е 

определил специализирана група от следователи, с цел подобряване на 

ефективността при разследвания срещу полицейски служители и от ДАНС. 

В ОСлО в ОП – Варна  се водят общи регистри : Регистър входяща 

поща – в деловодството и при началник адм.служба и  Регистър изходяща 

поща - в деловодството и при началник адм.служба;  

 Специализираните регистри в ОСлО в ОП- Варна са:  

 1. Досъдебни производства- Регистър на досъдебните производства; 

Регистър на върнати дела за доразследване; Регистър на спрени досъдебни 

производства; Регистър на възобновени досъдебни производства; Регистър – 

случайно разпределение на ДП /електронен/; Регистър за следствени 

поръчки; Регистър за назначените експертизи по ДП; Азбучник на обвиняеми 

лица; 

 2.    Регистър за веществените доказателства; 
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 През 2012 г. ОСО в ОП – Варна са разследвани общо  356 досъдебни 

производства, което означава средна натовареност на следовател – 20.94 ДП 

на следовател. От тях 195 броя са образувани през периода, от които: 

-образувани срещу известен извършител – 61 броя; 

-образувани срещу неизвестен извършител – 55 броя; 

- образувани срещу ВЛ/според справката от ОСлО- Варна/ - 79 броя; 

  Делата, приключили в двумесечен срок са 29 броя, 327 дела са в срок, 

удължен от наблюдаващия прокурор, няма  дела в срок, удължен от главния 

прокурор. Няма следствени дела, които да са разследвани извън срока. Броят 

на привлечените обвиняеми лица през 2012 г. е 100. 

По приключените и останалите на производство в края на 2012 г. 

досъдебни производства, следователите са подготвили 30 проекта за  

международни поръчки за правна помощ. Те са ползвали Евроджъст и 

Дирекция „МОС“ при МВР като канал за бързо получаване на необходимата 

им информация при решаване на правни проблеми, във връзка с 

изпълнението на ЕЗА. 

 През 2013 г. ОСО в ОП – Варна са разследвани общо  636 досъдебни 

производства, което означава средна натовареност на следовател – 37.41 ДП 

на следовател. От тях 323 броя са образувани през периода, от които: 

-образувани срещу известен извършител – 124 броя; 

-образувани срещу неизвестен извършител – 74 броя; 

- образувани срещу ВЛ/според справката от ОСлО- Варна/ - 125 броя; 

  Делата, приключили  в двумесечен срок са 98 броя, 538 дела са в срок, 

удължен от наблюдаващия прокурор, няма  дела в срок, удължен от главния 

прокурор. Няма следствени дела, които да са разследвани извън срока. Броят 

на привлечените обвиняеми лица през 2013г. е 157. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2012 г. – общо 115 дела, 

изпратени на други поделения – 9 ДП, от тях: приключени в двумесечен срок 

29 броя, в срок, удължен от наблюдаващия прокурор – 86 броя, няма  

приключени в срок, удължен от главния прокурор. Няма следствени дела, 

които да са извън срок. 

Върнати от прокуратурата дела през 2012г. на основание чл. 242, ал. 2 

от НПК – 1 брой. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2013 г. – общо 349 дела, 

изпратени на други поделения  - 9 ДП. От тях: приключени в двумесечен срок 

98 броя, в срок, удължен от наблюдаващия прокурор – 264 броя, няма 

приключени  в срок, удължен главния прокурор. Няма следствени дела, които 

да са приключени извън срока. 
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Върнати от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал. 2 от НПК през 

2013г. са върнати 6 броя ДП, като възложените указания от прокурора са 

изпълнени в указания срок. 

 От приключените дела през 2012г. – 38 броя са с мнение за съд, 48 броя 

са приключили с мнение за прекратяване и 29 броя са приключени с мнение 

за спиране. Приключените дела на специален надзор и дела с голям 

обществен интерес през 2012г. – 4 броя.  От приключените дела през 2013г.– 

97 броя са с мнение за съд, 141 броя са приключили с мнение за прекратяване 

и 111 броя са приключени с мнение за спиране. 

 ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на периода 2012г. – 232 

ДП. Според датата на образуване през 2012г. – 154 броя са новообразуваните 

досъдебни производства, образуваните през минали периоди  са 67 броя, а 

възобновените са 11 броя. Според извършителя – 82 дела са образувани 

срещу известен извършител, 59 броя ДП са образувани срещу неизвестен 

извършител и 91 броя срещу ВЛ/според справката от ОСлО в ОП- Варна/ . 

Според срока - 48  дела са  приключили в двумесечен срок, в срок  продължен 

от наблюдаващия прокурор са 184 досъдебни производства, извън срока - 

няма. Неприключени дела в края на периода с голям обществен интерес –  4 

броя. 

 ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на периода 2013г. – 274 

ДП. Според датата на образуване през 2012г. – 219 броя са новообразуваните 

досъдебни производства, образуваните през минали периоди  са 34 броя, а 

възобновените са 21 броя. Според извършителя – 88 дела са образувани 

срещу известен извършител, 88 броя ДП са образувани срещу неизвестен 

извършител и 110 броя срещу ВЛ/според справката от ОСлО в ОП- Варна/ . 

Според срока - 20  дела са  приключили в двумесечен срок, в срок  продължен 

от наблюдаващия прокурор са 254 досъдебни производства, извън срока - 

няма. Неприключени дела в края на периода с голям обществен интерес –  4 

броя. 

СПРЕНИ  досъдебни производства през 2012 г.: 

Общият брой на спрените досъдебни производства през 2012 г. е 29 

броя. От тях : срещу известен извършител – 13 броя,  а 16 броя ДП са срещу 

неизвестен извършител. Новообразуваните ДП през периода са 14 броя, а 

образуваните през предходни периоди  - 15 броя. 

Общият брой на спрените досъдебни производства през 2013 г. е 111 

броя. От тях : срещу известен извършител – 62 броя,  а 49  броя ДП са срещу 

неизвестен извършител. Новообразуваните ДП през периода са 54 броя, а 

образуваните през предходни периоди  - 57 броя. 
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Проверката констатира, че спрените досъдебни производства се съхраняват 

съгласно изискванията на Указания с изх. № 55/2008 г. на Завеждащия отдел 

„Досъдебно производство” при ВКП и заповед № 202/02.03.2012 г. на 

Варненския окръжен прокурор. Спрените ДП, образувани и водени срещу 

известен извършител се намират в съответните прокуратури, а тези срещу 

неизвестен извършител в ОД на МВР – Варна и районните управления на 

полицията. 

След извършена проверка през 2012 г. няма данни за спрени ДП с 

неустановено местонахождение. 

По спрените дела срещу известен извършител, всички лица са обявени 

за общодържавно издирване/ОДИ/. 

През 2012г. и през 2013г. няма спрени дела на специален надзор.  

През 2012г. и през 2013г. няма спрени дела с голям обществен интерес.  

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

В ОСлО-Варна са обособени следните помещения:  

1. Едно помещение с две последователни метални врати и сигнално-

охранителна техника на първия етаж на сградата на ОСлО-ОП-Варна за 

взривоопасни или изискващи висока степен на сигурност при съхранение ВД; 

2. Три помещения, подсигурени с метални решетъчни врати (две от тях в 

избено помещение и едно на първи етаж на сградата) за общи ВД с различен 

обем и възможност за съхранение при общи условия; 

3. Едно помещение в приземен етаж, обезопасено с решетка за ВД с голям 

обем (печатарски машини и преси); 

4. Като буферни помещения се ползват и други две с налични метални врати 

– при обемни и разнообразни ВД след обиски, както и за наркотични и остро 

токсични материали с възможен негативен ефект върху останалите 

съхранявани ВЛ. 

За приемането, съхранението и предаването на ВД в ОСлО отговаря Т. 

Г. на длъжност „ главен специалист – стопанисване и управление на съдебно 

имущество”. 

Приемането на ВД се извършва с двустранно подписан приемо-

предавателен протокол или разписка, в които задължително се отразяват: 

дата на събитието, № на ДП, страните, които приемат-предават съответните 

ВД с опис по вид, количество, отличителни белези като фабричен номер или 

марка, удостоверяващи индивидуалността му. Данните от протоколите или 

разписките се вписват в Дневник за веществените доказателства, който е 

създаден и се води от 26 март 2004 г. по указания на НСлС. Всички ВД се 
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опаковат и запечатват с лепинки с подпис и мокър печат - восъчен или 

силиконов. 

Предаването на ВД се извършва : 

- по нареждане на следовател във връзка с разследваното ДП; 

- по разпореждане на съда – за унищожаване, за връщане на вещите на 

собственика или за отнемане в полза на държавата. 

Във всички случаи действието се извършва на база документ, който 

удостоверява законността и придружаваща го разписка или протокол, 

съдържащ реквизитите от първичния документ от приемането на ВД. 

Контрол на дейността по съхранението на ВД в ОСлО-ОП-Варна се извършва 

текущо при изискване от следовател на съответно ВД по разследваното от 

него ДП и чрез извършване на инвентаризация на съхраняваните ВД от 

ръководството на ОП - Варна или проверки. 

 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

1. ДП № 216/2013 г. по описа на ОСлО в ОП – Варна , пр.пр. № 

3604/2013 г. по описа на РП – Варна – следовател Илия Петров. Досъдебното 

производство е образувано от прокурор Д. Вълчева в РП – Варна  на  

22.05.2013 г. срещу Б. Анг. Д. за извършено престъпление по чл.201 от НК, за 

това, че на неустановена дата в периода 13.03.2013 г. – 26.03.2013 г. във 

Федерална Република Германия , като длъжностно лице – шофьор на товарен 

автомобил над 12 тона, към „И… – БГ” ЕООД гр.Варна  с управител Ив. Т. Б., 

присвоил чужда движима вещ – влекач марка МАN модел 18-4… FLS с ДК№ 

В3…4 РВ , собственост на  „И… – БГ” ЕООД гр.Варна , поверен му да го 

управлява. На основание чл.194, ал.2 от НПК досъдебното производство е 

било изпратено на Завеждащ Окръжен следствен отдел в ОП – Варна и е 

възложено да определи конкретен следовател / приложен е протокол от 

случайното разпределение на делото  от 23.05.2013 г. за избор на следовател 

/ - Ивелин Стаматов. 

Том 1 – състоящ се от  222 страници – в него са приложени документи, 

писма с които се изискват материали от ДСК „А…….нг” АД и др. 

- разпитани са свидетели - на 05.06.2013г. (разпитан е един свидетел); 

на 10.06.2013г. (разпитан е един свидетел); на 21.06.2013г. (разпитан е един 

свидетел);  

- изискани са множество документи – на 07.06.2013г., на 14.06.2013г., 

на 17.06.2013г., на 18.07.2013г.,  



 107 

- На 22.07.2013 г. водещия разследването следовател Ивелин Стаматов 

е предал в деловодството досъдебното производство, тъй като е изтекъл срока 

на командировката и продължава работа в СО при СГП – София. / приложен 

е протокол от случайното разпределение на делото за избор на нов 

разследващ следовател от 07.08.2013 г. /Новият разследващ следовател е 

Илия Петров. Новият избор се е състоял по причина – приключване  

командировката на следовател Ивелин Стаматов. 

- разпитани са свидетели - на 20.09.2013г. (разпитан е един свидетел); 

на 01.11.2013г. (разпитан е един свидетел);  

- изискани са множество документи – на 05.10.2013г., на 31.10.2013г., 

на 21.01.2014г., на 04.02.2014г., на 15.04.2014г.. 

Назначена е експертиза на 06.01.2014г. – съдебно – оценителна 

експертиза. 

Изискана е справка за съдимост от РС- Търговище. 

На 22.05.2014г. водещият разследването е извършил доклад на 

материалите по делото на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал.1 от 

НПК. 

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е с 3 месеца, считано до 

22.06.2014г., от прокурор от ОП- Варна. Към момента на проверката делото е 

на производство. 

Делото е подшито и материалите са подредени в хронологичен ред. 

 

2. ДП № 19/2012 г. по описа на ОСлО-ОП-Варна, пр. пр. № 1908/11 г. 

по описа на ОП - Варна – следовател И. Илиев. ДП е образувано с 

постановление от 12.03.2012 г. от Р. Лазаров, зам. окръжен прокурор на гр. 

Варна, срещу ВИНОВНОТО ЛИЦЕ, за това, че през периода октомври 2007 г. 

– юли 2011 г. в гр. Варна в качеството си на длъжностно лице, частен съдебен 

изпълнител, не изпълнил служебните си задължения с цел да причини на К. и 

Юл.Тр. вреда и от деянието му за тях са настъпили значителни вредни 

последици, свързани с продажбата на единственото им семейно жилище, като 

обезпечение на дълг, който те са погасили междувременно -  престъпление по 

чл.282, ал.2, вр. с ал.1 от НК. 

С постановление от 12.03.2012 г. – Административният ръководител – 

окръжен прокурор на ОП – Варна, имайки предвид предложение от Р. 

Лазаров, зам. окръжен прокурор при ОП-Варна, който предлага 

разследването да се извърши от следовател, поради фактическа и правна 

сложност на делото, постановява – възлага разследването по ДП да се 
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извърши от следовател, възлага на Завеждащия Окръжен следствен отдел в 

ОП-Варна да определи конкретен следовател, което е станало на 13.03.2012 г. 

- разпитани са свидетели - на 19.03.2012г. (разпитан е един свидетел); 

на 20.03.2012г. (разпитани са двама свидетели); на 27.03.2012г. (разпитан е 

един свидетел); 

- 28.03.2012 г. изготвено и изпратено писмо до наблюдаващия 

прокурор. 

- 30.03.2012 г. произнасяне на наблюдаващия прокурор с 

постановление, с което задължава ЧСИ З. Д. да предаде на следователя пълно 

заверено копие на свое ИД №200780804000114. 

- 03.04.2012 г. Постановлението връчено на пом. ЧСИ Ив. Цв., за 

сведение и изпълнение. 

- 20.04.2012 г. изготвено и изпратено предложение до наблюдаващия за 

разкриване на банкова тайна.  

- 30.07.2012 г. е получен отказ на ВРС за разкриване на банкова тайна 

по делото. 

- 24.08.2012 г. делото е изпратено на наблюдаващия прокурор за 

внасяне във ВРС с искане за разкриване на банкова тайна. 

- 14.09.2012 г. делото се връща в отдела с решение на ВРС 

№2486/11.09.2012 г., за разкриване на банкова тайна. 

- 17.09.2012 г. изготвено и изпратено писмо “Общинска банка”-Варна, 

съпровождащо заверен препис от решение на №2486/11.09.2012 г. на ВРС за 

разкриване на банкова тайна, за сведение и изпълнение. 

- 26.09.2012 г. получени извлечения от “Общинска банка”-Варна от 

банкова сметка на ЧСИ Д. Здр. П. 

- 01.10.2012 г. получени извлечения от банкова сметка на ЧСИ Захари 

Димитров, предоставени от ДСК-Варна. 

- 08.10.2012 г. назначена Съдебно-счетоводна експертиза. 

- 22.01.2013 г. извършен допълнителен разпит на свид. Юл.Тр., при 

който е предоставил относима по разследването документация.   

- 06.02.2013 г. изготвена и предоставена Допълнителната ССчЕ. 

- 07.02.2013 г. разпит на свид. Ел. Й. Тр. 

- 06.03.2013 г. изготвено искане, на основание чл.75 от ДОПК до 

Председателя на Административния съд-Варна, за разкриване на сведения 

представляващи данъчна и осигурителна информация.  

-13.03.2013 г. получено определение №1726/11.03.2013 г. на 

Административния съд-Варна, с което е уважено искането на следователя и 
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постановява разкриването на данни, представляващи данъчна и осигурителна 

информация по отношение на К. П. Ст. 

- 28.03.2013 г. изготвено и изпратено писмо до “Агенция по 

вписванията”-Варна, за предоставяне на справка по партида на К. П. Ст. 

- 08.04.2013 г. получено удостоверение за вписвания, отбелязвания и 

заличавания за лицето К. П. Ст. 

- 22.04.2013 г. на основание чл.159 от НПК, изпратено писмо до 

Службата по вписвания при ВРС, с искане да се предоставят заварени копия 

на Нотариален акт  вх. рег. №88/13.05.2008 г., том 38, №61/2008 г.  и 

постановление за възлагане от книга вписвания  вх. рег. №11856/07.052008 г. 

- 24.04.2013 г. изготвено заявление до НБД “Население” за адреси за 

призоваване. 

- 04.10.2013 г. след съгласуване с наблюдаващия прокурор делото е 

изпратено на доклад по реда на чл.226, ал.1 от НПК. 

- 30.12.2013 г. делото върнато в отдела с указание да бъде назначена 

Допълнителна Съдебно-счетоводна експертиза. 

- 08.01.2014 г. назначена Допълнителна Съдебно-счетоводна 

експертиза. 

- С постановление от  31.01.2014 г. наблюдаващият прокурор е 

постановил извършване на ревизия на К. П. Ст., която към настоящия момент 

не е приключила. След приключването й предстои анализ на събрания 

доказателствен материал в неговата съвкупност и доклад при наблюдаващия 

прокурор. 

       До момента делото се съдържа в дванадесет тома. Същото периодично е 

било докладвано на основание чл.203 от НПК. До момента няма привлечени 

лица в качеството на обвиняеми. На 26.05.2014 г. е изготвено мотивирано 

предложение до наблюдаващия прокурор да направи искане за удължаване 

срока на разследването с 4 /четири/ месеца, считано от 14.06.2014 г.  

Материалите по делото са подредени в хронологичен ред, описани и 

подшити. 

 

3. ДП № 36/203г. по описа на ОСлО  в ОП – Варна пр.пр.№  

10737/2012г. по описа на  РП – Варна – следовател Кр.Дренчева -      ДП  е 

образувано с постановление на прокурор от ВРП  от 05.12.2012г.  срещу 

виновното лице затова, че  в  периода  08.08.2012г. -09.08.2012г. в гр. Варна, 

възбудил и поддържал заблуждение у Пл. Н. П., че В. Р.  Ив. се нуждае от 

парична сума, която й е необходима за да й бъде издадена нова лична карта и 

за да си купи билет за пътуване от Германия до Република България, като 
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паричната сума трябва да бъде изпратена на лицето Пл. Д., вследствие на 

което на 09.08.20102г. в гр. Варна, причинил на Пл. Н. П. имотна вреда в 

размер на 600евро. 

      Делото  е образувано   като  ДП № 84/2013г. по описа на Първо РПУ – 

Варна, а  с постановление  от 08.02.2013г.,  административния ръководител 

на ОП –Варна, по  предложение  от Антон Кондов – прокурор при ВРП, 

разследването е възложено  на  следовател  в ОСлС в ОП –Варна, поради 

фактическа  и правна сложност на делото. Разследването е възложено за 

разследване на следовател Кр. Дренчева  на  11.02.2013г./ приложен е 

протокол от случайното разпределение на делото от 11.02.2013г. за избор 

на следовател/. 

     По делото  са извършени следните процесуално следствени действия: 

 - на 14.2.2012г., на 28.02.2013г. , на  01.03.2013г.  и 19.03. 2013г.   - 

изпратени призовки  за  призоваване на В.Н. и изготвени протоколи, 

удостоверяващи призоваване на Пл.Н.П. по реда на чл. 178, ал.8 от НПК. 

 - на 14.02.2013г., на 15.03.2013г., на 19.03.2013г. – изпратени писма и 

изискани документи от различни институции 

 - на  28.02.2103г.  е  направено искане за обявяване на  В.Р.  Ив.  за 

общодържавно издирване. 

- на  29.04.2013г.  до ОСлО в ОП – гр.Габрово  изпратено 

постановление за разпит по  делегация  на Пл. Д. Д./ при разпита, проведен  

на 31.05.2013г.  е установено, че същият не е  лицето, сочено от  Пл.  Ив. като 

извършител  на  деянието/. 

- на  11.06.2012г. разпитан Пл. Д.Д.  от гр.Варна /при разпита  е 

установено, че същият не е  лицето, сочено от  Пл.  Ив. като извършител на 

деянието/. 

- на 16.07.2013г. е направено искане за  обявяване на Пл. Н. П. на 

общодържавно издирване, предвид обстоятелството, че същия не се яви за 

разпит на нито една  от определените му дати в периода м.май- юли 2013г. 

- на   26.09.2013г.  е направено искане за изготвяне на фотоалбум  

  - разпитани са свидетели - на 19.07.2013г. е разпитана  в 

качеството на свидетел /едно лице/, на 03.10.2013г./разпитан един свидетел/, 

на 11.11.2013г. /разпитан един свидетел/, 

-  на  28.11.2013г. ДП е  изпратено в РП – Варна с  мнение за спиране на 

наказателното производство и същото е спряно с постановление на прокурор 

от ВРП от 04.12.2013г. 
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        С постановление  от  17.04.2014г. наказателното производство е 

възобновено предвид обстоятелството, че  местоживеенето на  Пл.  Ст.   Д.  в   

Република Германия е било установено. 

      На  28.04.2014г. делото  е  изпратено във ВРП  за  изготвяне  на молба за 

правна помощ до Република Германия. 

Делото е подшито и материалите по него са описани и подредени в 

хронологичен ред. 

 

4. ДП № 116/2012 г. по описа на ОСлО  в ОП- Варна, пр.пр. № 80/2012 

г. по описа на ОП - Варна – следовател Ивелина Ангелова. ДП е образувано с 

постановление от 11.09.2011 г. от прокурор от ОП – Варна, който образува 

ДП срещу ВИНОВНОТО ЛИЦЕ, за това, че за периода от 14.05.2003 г. до 

31.01.2006 г. в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление 

избегнало плащането на данъчни задължения в особено големи размери, като 

потвърдило неистина в подадени справки декларации, изискуеми съгласно 

ЗДДС пред ТД на НАП – Варна, относно “Ре….я” ЕООД. – престъпление по 

чл. 257 ал.1 /отм./, вр. чл. 255 ал.1 /отм./, вр. чл. 26 ал.1 от НК. Дадени са 

указания за разследването. 

С постановление от 11.09.2012 г. административният ръководител – 

окръжен прокурор на ОП- Варна, имайки предвид предложение от Милен 

Ставрев - прокурор при ОП - Варна, който предлага разследването да се 

извърши от следовател, поради фактическата и правна сложност на делото и 

че е от значим обществен интерес, постановява – възлага разследването по 

ДП да се извърши от следовател, възлага на  Завеждащия Окръжен следствен 

отдел в ОП- Варна да определи конкретен следовател /приложен е протокол 

от случайното разпределение на делото за избор на следовател от 

13.09.2012 г./ 

Делото се състои от 15 тома материали по разследването и 8 тома  

документи от НАП. 

До момента са извършени следните процесуално следствени действия 

по разследването: 

Том I –– в него са приложени по опис документи по преписка с вх. 

№1170/10.01.2012 г. по описа на ОД на МВР – Варна.  

Том ІІ – в него са приложени по опис /съдържащ се в Том І/ документи 

по преписка с вх. №1170/10.01.2012 г. по описа на ОД на МВР – Варна. 

Том ІІІ –Досъдебното производство е започнато от следовател Илияна 

Асенова, но след уволнението на същата, на 13.05.2013 г. е разпределено на 

настоящия водещ разследването – следовател Ивелина Ангелова. 
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/приложен е протокол от случайното разпределение на делото за 

избор на нов разследващ следовател от 13.05.2013 г./. 

- Постановление за образуване на ДП; 

-Постановление на ВОП за възлагане на разследването на следовател; 

- разпитани са множество свидетели – на 13.11.12 г. /разпитан е един 

свидетел, иззети образци от подпис и почерк /, на 15.11.12 г. /разпитан е един 

свидетел/, на 16.11.12 г. /разпитан е един свидетел, иззети образци от подпис 

и почерк/, на 22.11.12 г. /разпитан е един свидетел, иззети образци от подпис 

и почерк/, на 23.11.12 г. /разпитан е един свидетел, иззети образци от подпис 

и почерк/ 

- Разпити на още 8 свидетели; 

- Очна ставка между М. Ш. и Е. Кр.; 

- очна ставка между М. Ш. и Д. М.; и още 2 очни ставки; 

- Възлагане на следствени поръчки до ОСлО в ОП – Стара Загора, до 

СО в СГП; 

- изискани са множество документи и справки – от ОС – Варна, НОИ, 

ТД на НАП, справки, фирми, НБД “Население”, писма; 

Том ІV - Писма и справки; Писма – справки до ОС – Варна за актуално 

състояние на 16 фирми контрагенти; Писма – справки до Агенция по 

вписванията - София за актуално състояние на 16 фирми контрагенти; 

Том V -  приложения 

Том VІ - Протоколи за приемане на декларации и дневници по ЗДДС, 

Справки декларации и дневници за покупки и продажби за период 01.2003 г. 

– 12.2005 г. на “Ре…..я” ЕООД; 

Том VІІа, Том VІІб -, Том VІІІ –документи и фактури,Том ІХ- Справки 

за фирми по НИС “Де….и”, регистър БУЛСТАТ,  

Том Х- Възлагане на следствени поръчки за разпити и разпити на 

свидетели – ОСлО – ОП – Стара Загора, и разпознаване по фотоалбум, СО в 

СГП; 

- Разпит на свидетеля П. Р и са взети образци от подпис и почерк; 

- Разпит на свидетеля Г. Г и са взети образци от подпис и почерк; 

- Постановление за оказване на съдействие, принудит. довеждане; 

Том ХІ -- Справки НБД “Население 

Том ХІІ -  Писма и справки до всички банки за банкови сметки на 

“Ребуция” ЕООД; 

Том ХІІІ – ДРАктове на “Не…..м” ЕООД 

Том ХІV-- Разпит на свидетеля Г. Хр. И. и образци от подпис и почерк; 

- Разпит на свидетеля – К. И. Н. и са взети образци от подпис и почерк; 
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- Разпит на свидетеля Пл. Н. Т. и са взети образци от подпис и почерк; 

- Разпит на свидетеля Хр. К. Т. и са взети образци от подпис и почерк; 

- Разпити на още 15 свидетели и копия от дневници покупки и 

продажби; 

- Възлагане на разпити по делегация до ОСлО – ОП – Кърджали, 

Благоевград, Пазарджик, Добрич; 

Том ХV -  Разпити на свидетели по делегация и копия от дневници 

покупки и продажби; 

- Възлагане на разпити по делегация на дружи следствени отдели- 

Добрич, Стара Загора; 

- искания за разкриване на дан. тайна по реда на чл.75 ал.1 т.1 от ДОПК 

– до Административен съд – Варна, Административен съд – Пловдив, 

Административен съд – Стара Загора 

- писма до ТД на НАП – Варна, Пловдив, Стара Загора, за предоставяне 

на документи; 

- Разпит на свидетеля – К. Хр. Тр.  

- Разпит на свидетеля В. Р. Ив.; 

- Разпити на още 6 свидетели; 

Последното удължаване на срока е поискано от следовател Ивелина 

Ангелова и от АП- Варна и срокът е удължен с 4 месеца, считано от 

11.03.2014 г. до 11.07.2014 г. Към момента на проверката делото е на 

производство. 

Материалите по делото са описани, подшити и подредени в 

хронологичен ред. 

 

5. ДП № 208/2013г по описа на ОСлО  в ОП- Варна, пр.пр. № 137/2013г  

по описа на РП Девня – следовател Милен Михалев. ДП е образувано с 

постановление от 26.04.2013г от Невена Илиева прокурор към РП - Девня, 

която образува ДП срещу ВИНОВНОТО ЛИЦЕ за това че за периода от 

време 11.01.2013г- м април.2013г. в гр. Девня , Варненска област съхранява 

не по установеният взривоопасни вещества и с това създал опасност за 

живота и здравето на другиго и за причиняване на немаловажни вреди на 

околната среда - престъпление по чл. 353Д ал.І от  НК. Дадени са указания за 

разследването. 

С постановление от 09.05.2013г. административният ръководител – 

окръжен прокурор на ОП- Варна, имайки предвид предложение от Невена 

Илиева- прокурор в РП -Девня, която предлага разследването да се извърши 

от следовател, поради фактическата и правна сложност на делото. С протокол 
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от 13.5.2013г./приложен е протокол от случайното разпределение на делото 

за избор на следовател/. 

Извършени действия по разследването: 

- разпит на свидетели - на 11.09.2013г. /разпитан е един свидетел/, на 

27.03.2014г. /разпитани са двама свидетели/, на 26.03.2014г. /разпитан е един 

свидетел/ 

- изискани са документи от различни институции – на 13.11.2013г., на 

20.11.2013г., на 07.02.2014г., 02.01.2014г., на 13.01.2014г., на 15.01.2014г., на 

19.02.2014г., на 26.02.2014г., на 25.03.2014г. 

-  назначена комплексна химична и екологична експертиза – на 

18.12.2013г. 

Правени са искания за удължаване на срока за разследване. Последното 

искане за удължаване  на срока е от 18.02.2014г. 

Към момента ДП е на производство. 

 

6. ДП № 296 / 2013г. по описа на ОСлО  в ОП- Варна, пр.пр. № 2801 / 

2011 г. по описа на  ОП – Варна  – следовател Евг. Дъбнишка – Вълчева  ДП е 

образувано с постановление от 07.12.2012г. от прокурор  при ОП – Варна – 

Николета Арнаудова. ДП е образувано и водено срещу Д.Г. Д. за 

престъпление по чл. 253 , ал.1 и 2 от НК.  

С постановление от 30.10.2013г. административният ръководител – 

окръжен прокурор на ОП - Варна, предвид предложение от Николета 

Арнаудова - прокурор при ОП - Варна,  разследването да се извърши от 

следовател, поради фактическата и правна сложност на делото и поради 

голямата натовареност на разследващия полицай, поради липсата на 

извършени от него  активни действия по разследването, за които има  

указания от ВОП,  както и поради сложността на казуса  и обстоятелството, 

че се касае за усложнена престъпна дейност, постановява – възлага 

разследването по ДП 443/2012г. да се извърши от следовател, като възлага на  

Завеждащия Окръжен следствен отдел в ОП - Варна да определи конкретен 

следовател.  

С протокол за  избор на водещ разследването, от  31.10.2013г.  

настоящото ДП 296/2013г. по  описа на ОСлО – ОП – Варна е разпределено  

на следовател Евг. Дъбнишка – Вълчева, като попадащо в група  „ ДП с 

предмет данъчни престъпления”/приложен е протокол от случайното 

разпределение на делото за избор на следовател/. 

Том I – съдържа 48л. – постановление за образуване ; материали от 

полицията – 2бр. разпити на свидетел и писма с адресат „ всички банки „ , 
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като към момента на преразпределението  не е постъпила  информацията в 

пълния й обем , необходим за изготвяне на предложение по чл. 62 ,ал.6, т.1 от 

ЗКИ. 

Том ІІ - на 21.03.2014г. /разпитани са двама свидетели/, на 14.03.2014г. 

/разпитан е един свидетел/, 08.05.2014г. /разпитани са двама свидетели/, 

09.05.2014г. /разпитан е един свидетел/, 13.05.2014г. /разпитан е един 

свидетел/, 19.05.2014г. /разпитан е един свидетел/, 

- изискани са множество документи от различни институции – на 

05.11.2013г.,на 05.12.2013г., на 06.03.2014г., на 12.03.2014г., на 08.04.2014г.,  

Още извършени: Писмо с два броя постановление за възлагане на 

отделни следствени действия на основание чл. 218 от НПК , до ОСлО - ОП - 

Бургас  - 23.04.2014г.,  34 броя писма до 34 банки в Р. България, за изискване 

на банкова информация - 17.04.2014г. - 10 банки не са предоставили отговор 

към момента. 

Делото се състои от 4 тома. Исканията за удължаване срока за 

разследване са периодични, като последното удължаване на срока е от АП- 

Варна с 4 месеца, считано от 07.06.2014г. до 07.10.2014г. Към момента на 

проверката делото е на производство. 

 

7. ДП № 310/2013г. по описа на ОСлО във ВОП, пр.пр. № 2384/2011г. 

по описа на ВОП, следовател Николай Гаврилов, наблюдаващ прокурор 

Силвиян Иванов. ДП е образувано на 24.11.2011г. с постановление на 

прокурор от ВОП срещу виновното лице за престъпление по чл. 123, ал. 1 от 

НК. Дадени са указания за разследването, което първоначално е водено от 

разследващ полицай. С постановление на ВОП от м. януари 2013г. 

наказателното производство е било прекратено, като постановлението е 

обжалвано от наследниците на пострадалия и е отменено, като след 

връщането му във ВОП от ВОС, с постановление от 15.11.2013г. са дадени 

указания за извършване на действия по разследване. С постановление от 

18.11.2013г. на административния ръководител на ВОП, прокурор Владимир 

Чавдаров, поради фактическата и правна сложност на делото, разследването 

по ДП е възложено на следовател, определен на 20.11.2013г. /приложен е 

протокол от случайното разпределение на делото за избор на следовател/. 

По време на разследването са проведени следните действия:  

- назначена е СМЕ – на 15.02.2012г., със заключение от 21.03.2012г.; 

- разпитани са множество свидетели - на 02.12.2013г. (разпитан е един 

свидетел); 12.12.2013г. (разпитани са двама свидетели); 10.01.2014г. 

(разпитан е един свидетел); 25–27.02.2014г. (разпитани са четирима 
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свидетели); 17.03.2014г. (разпитани са двама свидетели); 25.03.2014г. 

(разпитан е един свидетел); 31.03.2014г. (разпитани са двама свидетели); 02-

03.042014г. (разпитани са трима свидетели); 23-25.04.2014г. (разпитани са 

четирима свидетели); 26-29.05.2014г. (разпитани са трима свидетели); 03-

04.06.2014г. (разпитани са двама свидетели); 

- изискани са множество документи (в т.ч. и медицинска документация) 

- на 15.01., 06.03., 12.03.2014г. 

Материалите по делото са събрани в един том.  

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е с 4 месеца, считано от 

08.05.2014г., от прокурор от ВАП. Към момента на проверката делото е на 

производство. 

 

 8. ДП № 223/2013г. по описа на ОСлО във ВОП, пр.пр. № 5652/2013г. 

по описа на ВРП, следовател Стелиян Кралев. ДП е образувано на 

10.06.2013г. с постановление на прокурор от ВРП срещу Н.З.Л. /полицейски 

служител при ОДМВР Варна/ за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309 от НК. С 

постановлението за образуване наблюдаващият прокурор е дал 

първоначалните указания за извършване на разследването, което да се 

извърши от следовател съобразно правилата на НПК. /приложен е протокол 

от случайното разпределение на делото за избор на следовател/. По време 

на разследването са извършени следните действия: 

- на 13.06.13 г. е назначен преводач, разпитан е един свидетел, който 

доброволно предава веществени доказателства; 

- изискана е и е приобщена документация по делото (на 21.06., 27.06., 

08.07., 31.07., 16-17.09., 04.11.2013г., 08.01.,16.01., 23.01., 07.02. 

- 27.06.13 г. - назначена е графична експертиза за изследване на почерк 

и подпис; 

- на 02.08.13 г. - разпит на петима свидетели; 

- на 31.10.2013г. е разпитан един свидетел, който извършва 

разпознаване; 

- на 05.12.2013г. е разпитан един свидетел, който извършва 

разпознаване; 

- на 14.01.2014г. е привлечен като обвиняем Н.З.Л., разпитан е и от него 

са взети сравнителни образци; 

- на 06.03.2014 г. е назначена допълнителна СГЕ; 

- на 26.03. и 12.05.2014г. са разпитани двама свидетели; 
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- 05.06.2014г. - доброволно предаване на веществени доказателства и 

предявяване на материалите по наказателното производство. 

Делото се състои от два тома.  

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е до 10.06.2014 г., като по 

делото предстои единствено изготвянето на заключение и изпращането на 

материалите по делото за изготвяне на обвинителен акт.  

 

9. ДП (следствено дело)  №  203/2013 г. по описа на ОСлО във ВОП, 

пр.пр. № 3821/2012 г.  на ВОП, следовател - Тодор Костов, наблюдаващ 

прокурор Антония Иванова. ДП е образувано на 30.04.2013 г. с 

постановление на прокурор от ВОП срещу виновното лице за престъпление 

по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2 от НК. С постановление от 07.05.2013г. на 

административния ръководител на ВОП, прокурор Владимир Чавдаров, 

поради фактическата и правна сложност на делото, разследването по ДП е 

възложено на следовател. /Приложен е протокол за случайното 

разпределение на делото за избор на следовател/; първоначално определен е 

следовател Ивелин Стаматов, който през август 2013 г. е напуснал Варна. С 

протокол за избор от 07.08.2013 г. ДП е възложено на следовател Тодор 

Костов. По време на разследването са извършени следните действия: 

 - на 03.- 05.06.2013г. са разпитани трима свидетели, от които са взети 

образци за сравнително изследване; 

- на 19.06.2013г. е възложено провеждането на следствени действия по 

делегация; 

- на 03. и 05.02.2014г. е възложено провеждането на следствени 

действия по делегация;  

- в периода 18.,19. и 24.02.2014г. са разпитани трима свидетели; 

- на 11., 12., 21., 25. и 28.02.2014г. са разпитани петима свидетели, от 

които са взети образци за сравнително изследване; 

- изискани са и са приобщени множество документи, в т.ч. данъчна 

информация (октомври 2013г., януари и февруари 2014г.); 

- в периода 06.-20.02.2014г.) са изискани свидетелства за съдимост; 

Делото се състои от шест тома. Няма привлечени обвиняеми лица.  

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е до 28.06.2014г., от 

прокурор от ВАП. Към момента на проверката делото е на производство. 
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10. ДП № 39/2014г. по описа на ОСлО във ВОП, пр.пр. №12735/2013г. 

по описа на ВРП, следовател - Венцислав Николов. ДП е образувано на 

07.04.2014г. с постановление на ВРП срещу П.А.Я. за престъпление по чл. 

159б, ал. 2, пр. 1, вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. с чл. 159, ал. 1 от НК. Дадени са 

указания за разследването, което първоначално е водено от разследващ 

полицай. С постановление от 07.04.2014г. на административния ръководител 

на ВОП, прокурор Владимир Чавдаров, поради фактическата и правна 

сложност на делото, разследването по ДП е възложено на следовател. 

/Приложен е протокол за случайното разпределение на делото за избор на 

следовател/. По време на разследването са извършени следните действия: 

- на 16.05.2014г. са разпитани трима свидетели; 

- изпращани са писма за изискване на информация и материали по 

делото (на 14.04., 29.04., 09.05., 12.05., 30.05. и 04.06.2014г.); 

- изискани са свидетелства за съдимост (през май и юни 2014г.). 

Материалите се съдържат в един том. По делото няма привлечени 

обвиняеми лица.  

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е до 28.07.2014г., от 

прокурор от ВАП. Към момента на проверката делото е на производство. 

 

11. ДП (следствено дело) № 59/2012г. по описа на ОСлО във ВОП, 

пр.пр. № 1638/2012г. по описа на ВОП, следовател - Димитрина Стоева, 

наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова. ДП е образувано на 21.06.2012г. 

с постановление на ВОП срещу виновното лице за престъпление по чл. 249, 

ал. 1 от НК. Дадени са указания за разследването и с постановление от 

22.06.2012г. на административния ръководител на ВОП, прокурор Владимир 

Чавдаров, поради фактическата и правна сложност на делото, разследването 

по ДП е възложено на следовател. /Приложен е протокол за случайното 

разпределение на делото за избор на следовател/. По време на разследването 

са извършени следните действия: 

- на 13.12.2012г. е изготвено предложение до ВОП  за  изпращане на 

искане за оказване на международна правна помощ до компетентните органи  

на Република Словакия; изпълнена делегация – на 30.09.2013г.; 

- разпитани са множество свидетели – на 20.05.2014г.; 22.05.2014г.; 

31.05.2014г.; 02.06.2014г.; 03.06.2014г. и 04.06.2014г.; на същите дати от 

свидетелите са иззети образци от подпис с оглед назначаване на графична 

експертиза. 

Делото се състои от два тома. Няма привлечени обвиняеми лица. 
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 Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е до 22.07.2014г. Към 

момента на проверката делото е на производство. 

 

12. ДП № 124/2011г. по описа на ОСлО във ВОП, пр.пр. № 7642/2010г. 

по описа на ВРП, следовател - Петър Ганчев (завеждащ ОСлО във ВОП). ДП 

е образувано с постановление от 22.02.2011г. на прокурор при ВРП срещу 

виновното лице за престъпление по чл. 212, ал. 3 вр. ал. 1 от НК. Дадени са 

указания за разследването, което първоначално е водено от разследващ 

полицай. С постановление от 23.11.2011г. на административния ръководител 

на ВОП, прокурор Владимир Чавдаров, поради фактическата и правна 

сложност на делото, разследването по ДП е възложено на следовател. 

/Приложен е протокол за случайното разпределение на делото за избор на 

следовател/; първоначално делото е разпределено на следовател Никола 

Петров, който на 23.01.2014г. е освободен от длъжност и на 03.02.2014г. е 

възложено на следовател Петър Ганчев. По време на разследването са 

извършени следните действия: 

- разпитани са двама свидетели на 25.02.2014г.  

- през м. февруари 2014г. са изискани справки от НБД “Население”; 

- в периода 28.03.2014г. – 30.05.2014г. са изпратени общо 251 бр. 

постановления за възлагане извършването на действия по делегация до 

различни градове в страната; 

- в периода ноември 2011г. - май 2014г. по делото са приобщени 

множество писмени доказателства (документи относно различни проекти). 

Делото се състои от двадесет и четири тома. Няма привлечени 

обвиняеми лица.  

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е до 22.06.2014г. Към 

момента на проверката делото е на производство. 

 

13. ДП № 51/2012 г. по описа на ОСлО във ВОП, пр.пр. № 828/2012г. на 

ВРП, следовател - Галина Бакалова. ДП е образувано на 21.05.2011г. с 

постановление на ВРП срещу виновното лице за престъпление по чл. 201, ал. 

1 от НК, като са дадени указания по разследването. Делото е било възложено 

за разследване на ОДМВР – Варна. С постановление от 29.05.2012 г. делото е 

превъзложено за разследване от следовател в ОСлО – ВОП по реда на чл. 194, 

ал. 1, т. 3 от НПК (за престъпления, извършени в чужбина). /Приложен е 
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протокол за случайното разпределение на делото за избор на следовател/. 

По време на разследването са извършени следните действия: 

- на 25.01.2013г. е изготвено искане за оказване на международна 

правна помощ до компетентните органи  на Република Малта; 

- на 25.02.2013г. е изготвено искане за оказване на международна 

правна помощ до компетентните органи на САЩ;  

- на 21.01.2014г. е изготвено искане за оказване на международна 

правна помощ до компетентните органи на Република Турция; 

- изпратени са писма за информация и документи приложени по делото 

– на 08.05.2012г., 22.06.2012г., 24.09.2012г., 11.10.2013г. и 14.02.2014 г. 

- разпитани са свидетели – на 20.06.2012г., 30.08.2012г., 17.09.2012г.,  

09.11.2012г., 26.11.2012г., 13.12.2012г., 24.02.2014г. и 04.04.2014г. 

- на 06.11.2012 г. с протокол за доброволно предаване са приети 

веществени доказателства. 

Делото се състои от два тома. Няма привлечени обвиняеми лица. 

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е до 30.06.2014г. Към 

момента на проверката делото е на производство. 

 

14. ДП № 31/2012 г. по описа на ОСлО във ВОП, пр.пр. № 12041/2011г. 

на ВРП, следовател - Валентина Огнева, наблюдаващ прокурор Георги 

Банков (ВРП). ДП е образувано на 03.02.2012г. с постановление на ВРП 

срещу виновното лице за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 от НК. Дадени са 

указания за разследването, което първоначално е възложено на разследващ 

полицай. С постановление от 03.04.2012 г.  на административния 

ръководител на ВОП, прокурор Владимир Чавдаров, поради фактическата и 

правна сложност на делото, разследването по ДП е възложено на следовател. 

/Приложен е протокол за случайното разпределение на делото за избор на 

следовател/; първоначално делото е разпределено на следовател Илияна 

Асенова, която на 21.05.2012 г. е отстранена от делото и на 22.05.2014г. е 

възложено на следовател Валентина Огнева. По време на разследването са 

извършени следните действия: 

- на 08.05.2012г. е назначен преводач и са разпитани трима свидетели, 

които предоставят документи от значение по делото; 

- на 10.05.2012г. същите трима свидетели са разпитани пред съдия; 

- изискана е и е приложена документация по делото (през май 2012г., 

юли и август 2012г., февруари и октомври 2013г., януари – май 2014г.); 
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- провеждани са разпити на свидетели (на 17.09.2012г., 20.07.2013г. и 

22.07.2013г.); провеждани са разпити и пред съдия (на 18.09.2012г., 

20.09.2012г., 17.01.2013г.); 

- на 04.02.2014г. е назначена счетоводна експертиза, чието заключение 

е от 30.03.2014г. 

Делото се състои от осем тома. Няма привлечени обвиняеми лица.  

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е до 03.07.2014г. Към 

момента на проверката делото е на производство. 

 

15. ДП № 109/2012 по описа на ОСлО във ВОП, пр.пр. № 3954/2008г. 

по описа на ВОП,  следовател - Атанас Илчев,  наблюдаващ прокурор 

Александър Атанасов. ДП е образувано на 30.03.2009 г. с постановление на 

ВОП срещу Р.М.Р. за престъпление по чл. 256, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Дадени са 

указания за разследването, което първоначално е възложено на разследващ 

полицай. С постановление на ВОП от 15.09.2011 г. разследването по делото е 

спряно, като е възобновено на 19.05.2012 г. С постановление от 10.09.2012г.  

на административния ръководител на ВОП, прокурор Владимир Чавдаров, 

поради фактическата и правна сложност на делото, разследването по ДП е 

възложено на следовател. /Приложен е протокол за случайното 

разпределение на делото за избор на следовател/. По време на разследването 

са извършени следните действия: 

- разпитани са множество свидетели – на 22.05.2009г. и 25.05.2009г., 

когато са взети образци за сравнително изследване; 09. и 21.07.2009г., 

19.11.2009г. и 22.11.2009г., когато са взети образци за сравнително 

изследване;  18.12.2009г.; 06.01.2010г. и 13.01.2010г., когато са взети образци 

за сравнително изследване; 05., 10.  и 20.12.2012г., когато също са взети 

образци за сравнително изследване; 

- приобщени са множество документи (през юли 2009г., юли и август 

2012г., ноември – декември 2013г.); 

- назначени са няколко експертизи – графологична експертиза (на 

01.08.2009г., с получено заключение на 18.02.2011г.); счетоводна експертиза 

(на 02.02.2011г., с получено заключение от 18.02.2011г.); тройна графична 

експертиза (на 16.10.2013г., със заключение от 07.11.2013г.); 

- през м. септември 2010г. е изготвено искане за оказване на 

международна правна помощ до компетентните органи на ФРГ, като 

поръчката е изпълнена през април 2013г. 
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Делото се състои от осем тома. Няма привлечен обвиняем, като по 

искане на ВОП, делото им е изпратено за запознаване на 09.05.2014г. На 

19.05.2014г. делото е върнато обратно в ОСлО с постановление на ВОП с 

указания по разследването. На 20.05.2014г. е връчена призовка за явяване в 

качеството на обвиняем на лицето Р.М.Р за 18.06.2014г. На 02.06.2014г., по 

указания на наблюдаващия прокурор, е изготвено постановление за 

назначаване на допълнителна експертиза, материалите за изготвянето на 

която обаче не са получени от вещото лице към датата на проверката 

(05.06.2014г.), тъй като последното все още не се е явило за възлагане на 

експертизата.  

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Към момента на извършване на проверката разследването 

продължава, като срокът му изтича на 19.07.2014г. 

 

16. ДП № 8/2012 г. по описа на ОСлО във ВОП, пр.пр. № 217/12 г. по 

описа на ВОП, следовател - Станимира Димитрова, наблюдаващ прокурор 

Милен Ставрев. ДП е образувано на 23.01.2012г. с постановление на ВОП 

срещу виновното лице за престъпление по чл. 256, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК. Дадени са указания за разследването, което първоначално е възложено на 

разследващ полицай. С постановление от 07.02.2012г.  на административния 

ръководител на ВОП, прокурор Владимир Чавдаров, поради фактическата и 

правна сложност на делото, разследването по ДП е възложено на следовател. 

/Приложен е протокол за случайното разпределение на делото за избор на 

следовател/. По време на разследването са извършени следните действия: 

- на 24.01.2012г. е извършено претърсване и изземване в лечебно 

заведение и е предадена доброволно голямо количество медицинска 

документация; 

- на 04. и 07.02.2012г. са разпитани шестима свидетели; 

- в периода февруари 2012г. – февруари 2014г. са разпитани множество 

свидетели - около две хиляди души (в т.ч. и по делегация); 

- през април и май 2014г. медицинска документация е върната на 

повече от седемстотин души. 

Делото се състои от четиридесет и осем тома, четиридесет и четири от 

които са разпитите на свидетели. Няма привлечени обвиняеми лица.  

Всички искания за удължаване срока на разследване са правени 

своевременно. Последното удължаване на срока е до 23.09.2014г. Към 

момента на проверката делото е на производство. 
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По всички проверени досъдебни производства искания за 

удължаване срока на разследване са правени своевременно. Приложени са 

предложенията на водещия разследването до наблюдаващия прокурор, 

исканията на наблюдаващите прокурори и писмата, с които срокът се 

удължава. 

 

Проверяващият екип установи, че материалите по досъдебните 

производства в ОСлО в ОП - Варна са подшити и са  подредени по 

хронологичен ред в папки и класьори. 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

1.  Прокурорите в ОП – Варна се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 

забавяния и нарушаване  на сроковете, определени в закона. Материалите по 

прокурорските преписки са подредени в хронологичен ред, с изключение на 

описаните по-горе в акта. В постановленията за образуване на ДП, 

наблюдаващият прокурор дава подробни указания на разследващите органи. 

Подробни указания се дават и в последващите прокурорски актове. 

2.  Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената за електронно разпределение на окръжния прокурор на 

ОП - Варна заповед №457/11.10.2007г., в която считано от 15.10.2007г. 

преписките и делата в ОП- Варна се разпределят с програмния продукт „Law 

Choice”. Преписките, които не са пряко свързани с прокурорската дейност по 

същество/административно – организационни, финансово –стопански, 

информационно –аналитични и др./ не се разпределят с програмата Law 

Choice.. 

3.   В ОП- Варна при всички образувани преписки в НП и в ДП е 

приложен протокол от случайно разпределение на наблюдаващ прокурор. 

По всички дела е приложена карта за образуване на разследване, където 

е посочено основанието за образуване, № ДП, квалификация на 

престъплението, описание на престъплението със съответна степен на 

довършеност, пострадали лица. 

4. По някои проверени досъдебни производства не са спазени 

изискванията на чл.212, ал.3, по чл. 356, ал.2 и по чл. 362, ал.2 от НПК от ОД 

на МВР – Варна за незабавно уведомяване на прокуратура при образуване на 
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ДП –Пример:/ Пр.пр.№ 1745/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 104/2013г. по описа на 

ОД на МВР – Варна Наблюдаващ прокурор Даниела Петрова, образувано на 18.04.2013г., 

ОП- Варна уведомена на 23.04.2013г, Пр.пр.№ 3447/2013г. по описа на ОП - Варна, ДП № 

644/2013г. по описа на 05 РУП при ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Силвиян 

Иванов, образувано на  17.08.2013г. , ОП- Варна уведомена на 22.08.2013г., Пр.пр.№ 

1288/2011г. по описа на ОП - Варна, ДП № 4035/2011г. по описа на 04 РУП при ОД на МВР 

– Варна. Наблюдаващ прокурор Ивелина Бухлева – образувано на 30.04.2012г., ОП- Варна 

уведомена на 09.05.2012г. / В тази връзка с указание на административния 

ръководител на ОП- Варна Вл. Чавдаров от 02.06.2014г. до Главния 

разследващ полицай при ОД на МВР – Варна и Завеждащият ОСлО при ОП – 

Варна, се указва на водещите разследването в случаите на започване на 

досъдебно производство при условията на чл. 212, ал.2 от НПК, стриктно да 

спазват срока за уведомяване на прокурора по чл. 212, ал.3 от НПК, като 

уведомлението да бъде устно и незабавно след започване действията по 

разследването и писмено, което да постъпва в прокуратурите не по-късно от 

24 часа от началото на следствените действия, като при необходимост, 

писменото уведомление да се носи на ръка. 

5. В бланките на РУП - ОД на МВР – Варна  за образуване на 

наказателно производство, не винаги се посочват/подчертават точните 

основания за образуване на бързо, незабавно и досъдебно производство-

Пример:/Пр.пр. № 2753/2012г. по описа на ВОП, ДП № 1790/2012г. по описа на II РУП 

МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова, Пр.пр. № 2106/2012г. по описа 

на ВОП, ДП № ЗМ 1397/2012г. по описа на IIІ РУП МВР Варна, с наблюдаващ прокурор 

Женя Енева, Пр.пр. № 2849/2012г. по описа на ВОП, ДП № 757/2012г. по описа на V РУП 

МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Силвиян Иванов/ 

6. В повечето случаи наблюдаващите прокурори в наблюдателните 

преписки не прилагат копия  от постановлението за привличане на обвиняем 

и/или, ако е приложен то  не отразяват съгласно чл. 219 от НПК 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 „…разследващия орган докладва делото на 

прокурора…”.  Настоящият екип на ИВСС намира, че е задължително 

докладването по реда на чл.219 ал.1 НПК да се удостоверява./ 

7. Поради липсата на организация относно прилагането на 

постановлението за привличане на обвиняем в НП и ДП, след докладването и 

съгласуването му с наблюдаващия прокурор, същото не винаги се въвежда 

незабавно в УИС, заедно с данните за обвиняемия, не се и прилага към 

наблюдателната преписка, каквото е изискването на чл. 11 от Инструкция за 
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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./. 

8. Добра практика на прокурорите в ОП – Варна е при постановленията 

за отказ от образуване на ДП да се произнасят относно предадените с 

протокол за доброволно предаване вещи – Пример: /Пр.пр.№ 193/2012г. по описа 

на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор Росен Радев, Пр.пр.№ 2159/2012г. по описа на ОП 

– Варна, с наблюдаващ прокурор Красимир Конов/ 

9.  Прокурорите от ОП – Варна не винаги постановяват преписи от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на жалбоподателите 

при постановленията да отказ/ с отбелязване, че може да се обжалва пред 

АП- Варна/ както и на страните при постановленията за спиране или 

прекратяване на досъдебното производство. В постановленията не винаги се 

изписва и пред кой орган могат да бъдат обжалвани и срокът на обжалването 

- Пр.пр.№ 3643/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор Александър 

Атанасов, Пр.пр.№ 3720/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор Милен  

Ставрев, Пр.пр.№ 3732/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор Николета  

Арнаудава, Пр.пр.№ 4685/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор Катя 

Петрова, Пр.пр.№ 541/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ прокурор Деян  

Душев. 

10. В ОП- Варна по някои досъдебни производства, по които има 

спиране по чл.244, ал.1, т.3 от НПК се възобновяват извън срока, предвиден в 

НПК. Пример: - Пр.пр.№ 288/2011г. по описа на ОП - Варна, ДП № 300/2011г. по описа на 

03 РУП при ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Нина Величкова, Пр.пр.№ 

1917/2005г. по описа на ОП - Варна, ДП № 481/2008г. по описа на ОД на МВР – Варна. 

Наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова, Пр.пр.№ 2190/2010г. по описа на ОП – Варна 

с наблюдаващ прокурор Диана Кипрова, Пр.пр. № 5130/2008г. по описа на ВОП, ДП № 

529/2008г. по описа на ОД на МВР Варна, с наблюдаващ прокурор Димитър Кайряков и 

др. 

11. Добра практика в ОП- Варна е изходящата дата на изходящата поща 

на прокурорските актове правилно и законосъобразно се поставя от 

деловодителите на прокуратурата. 

12. При прекратяване на досъдебни производства, поради изтекла 

давност, някои от спрените дела се възобновяват, след което се прекратяват, а 

други не се възобновяват, а само 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 
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прокуратура. Констатациите в тази насока са по-скоро с оглед уеднаквяване 

на практиката в прокуратурите. 

13. Добра практика в ОП - Варна по приключените дела, в НП- то да се 

прилагат копия от присъдите и разпорежданията на ОС- Варна. 

В НП се прилага Форма към прокурорското дело на 

първоинстанционната прокуратура, където е отбелязано т.1 – позиция на 

прокурора по обвинението/дали обвинението е поддържано, поискана 

преквалификация на деянието, повдигнато е ново обвинение на основание чл. 287 НПК, 

постигнато е споразумение или обвинението не е поддържано или и оттеглен протеста 

от прокурора/, т. 2  дали делото е решено при условията на съкратено съдебно 

следствие, т.3 – позиция на прокурора при поддържане на обвинението – при 

определяне на наказанието/смекчаващи вината обстоятелства или отегчаващи 

такива, при обстоятелства по чл. 55 от НК или при условията на чл.58 НК /, позиция 

на прокурора, по вида и размера на наказанието, което следва да се наложи 

/ЛОС-условно или ефективно/, т.4 – позиция на прокурора по отнемането на вещи 

на основание чл. 53 НК, т.5- позиция на прокурора по предявен граждански 

иск, позиция на прокурора по зачитане на предварителното задържане. 

Формата продължава с произнасянето на съда и становище на прокурора по 

основанията за протестиране – Пример:Пр.пр. №1589/2013г. по описа на ОП- Варна, 

ДП № 103/2013г. по описа на ОД на МВР – Варна, приключило със споразумение. 

14. При проверката в ОП- Варна се установи като добра практика по 

делата, приключили по реда на чл. 78а от НК, в наблюдателната преписка 

винаги да се прилага копие от решението и мотивите на съда. 

15. Добра практика в ОП - Варна по делата, приключили със 

споразумение, в наблюдателната преписка да се прилага протокол от 

определението на съда, одобрил споразумението. 

16. При проверени дела, приключили със споразумение, се установи, че 

в споразумението не винаги е включено 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” / Пример:/ Пр.пр.№ 

3234/2012г. по описа на ОП - Варна, ДП № 2801/2012г. по описа на 01 РУП на МВР – 

Варна. Наблюдаващ прокурор Диана Кипрова, Пр.пр.№ 3275/2013г. по описа на ОП – 

Варна /пр.пр.№ 15140/2012г. по описа на РП – Варна/, ДП № 2636/2012г. по описа на 04 

РУП на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор Женя Енева, Пр.пр. № 2967/2012г. по описа 
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на ОП - Варна, ДП № 344/2012г. по описа на ОД на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор 

Силвиян Иванов. 

17. Добра практика на наблюдаващите прокурори в ОП-Варна е при 

исканията за удължаване на срока за разследване по чл. 234, ал.3 от НПК,  да 

посочват подробно извършените до момента действия по разследването и 

предстоящите такива, наложените мерки за процесуална принуда – Пр.пр. 

№2500/2013г., ДП №3165 по описа на II РУП ОД на МВР - Варна.  

18. В наблюдателните преписки не винаги са прилагани доказателства, 

че преписи от постановленията на прокуратурата са изпращани на 

жалбоподателите при постановленията за отказ от образуване на  досъдебно 

производство. Пример: Пр.пр.№ 4456/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ 

прокурор Ивелина Бухлева, Пр.пр.№ 3808/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ 

прокурор Женя Енева, Пр.пр.№ 2478/2012г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ 

прокурор Антония  Иванова, Пр.пр.№ 4137/2013г. по описа на ОП – Варна, с наблюдаващ 

прокурор Пламен  Михайлов. 

19. Прекратените по чл. 249 от НК, често се прекратяват на основание 

чл.9, ал.2 от НК, като се приема, че деянието е малозначително дори, когато 

сумата е над минималната работна заплата или когато извършителят на 

престъплението не е разкрит, което е основание за спиране на досъдебното 

производство, а не за прекратяване. 

ИВСС констатира, че не е прецизирано използването на чл. 9, ал.2 от 

НК в някои постановени откази за образуване на досъдебно производство на 

това основание. 

20. В ОП - Варна  материалите по прокурорските преписки са подшити 

и са подредени в хронологичен ред, но материалите по прекратените по 

давност дела са приложени хаотично,  не са подшити и не са подредени по 

хронологичен ред.   

Документите, включително обратните разписки при приключените 

дела, постановленията за прекратяване на ДП и отказ от образуване на ДП са 

приложени в папките. Същото се констатира и при спрените дела.  

21. В ОП- Варна книгата да веществените доказателства се води от 2012 

г.  и съдържа следните графи : ВХОДЯЩА ЧАСТ, която обхваща № по ред 

на ВД по описа на съответната година,  дата и година на завеждане, входящ 

номер в ОП- Варна, № на ДП, , срещу кого се води ДП, № на протокола за 

изземване, ЕГН, адрес на лицето от което е иззето ВД, ИЗХОДЯЩА ЧАСТ, 

която обхваща № по ред на изходящия документ, дата, име, длъжност, 

презиме и фамилия и подпис на приемащия В.Д. Веществените 

доказателства, които се   приемат в ОП- Варна винаги се предават с 
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приемо-предавателен протокол, с дата, име и длъжност на предалия В.Д., 

име и длъжност на приелия В.Д. Веществените доказателства, които се   

предават от ОП- Варна на ОС- Варна не винаги се предават с приемо-

предавателен протокол, като само  е отбелязана датата, длъжността и името 

на приелия от ОС - Варна  вещественото доказателство. Не винаги се 

отбелязва  името и длъжността на предалия вещественото доказателство от 

ОП-Варна. Пример: № 64/2013г. , дата на завеждане – 09.12.2013г., вх. 

№4804/2013г. по описа на ОП- Варна, №313/2013г. по описа на ОСлС към 

ОП- Варна, водено срещу Хр.ИлХр. С приемо-предавателен протокол от 

09.12.2013г. Ст.Димитрова – следовател в ОСлО в ОП- Варна предава на В. 

О.Б. следните В.Д. по ДП №313/2013г. по описа на ОСлО в ОП- Варна – 

преносим компютър Acer Aspire 5334…Има подписи на предалия и приелия 

В.Д. На 10.12.2013г. В.Д. е предадено на Ив. П. – деловодител в ОС- Варна , 

поставен е подпис и печат на ОС- Варна. 

В ОП- Варна периодично се прави ревизия на веществените 

доказателства и които подлежат на унищожаване, се унищожават.  

22.   При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в ОП – 

Варна се описват редовно в дневника. Описва  се номера на писмото, с което 

присъдата е изпратена на прокуратурата,   описва се номера на писмото, с 

което присъдата е изпратена на органа за изпълнение, не се описва номера на 

писмото до съда, с което се съобщава за започнатото изпълнение на 

присъдата, вписва се датата.  

След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в сила 

присъда, деловодството ОП – Варна описва и изпраща влязлата в сила 

присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК. 

 

  

Констатации и изводи за ОСлО в ОП- Варна: 

 

 1. От проверката  на ДП на производство се установи, че ритмично се 

извършват действията по разследването и се спазват дадените прокурорски 

указания с оглед приключването на делата. 

2. Проверката установи, че спрените дела срещу неизвестен 

извършител се намират се намират в поделенията  на ОД  на МВР за 

издирване на извършителя, като своевременно се уведомява наблюдаващия 

прокурор. Всички лица по дела, спрени срещу ИИ са обявени за 

общодържавно издирване.  
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 3. Следователите изготвят предложенията за удължаване на срока за 

разследване, които са мотивирани, като в тях са описват както извършените 

до момента действия по разследването, така и предстоящите такива. 

4.   Материалите по разследваните дела са подредени в хронологичен 

ред, подшити са, номерирани и описани, поставени са в папки и класьори. 

5. Към всяко следствено дело е приложен протокола за случайното 

разпределение на разследващ следовател. 

6. Натовареността на следователите е средно по 20.94 дела на 

следовател за 2012г. и по 37.41 броя за 2013г. 

7. Проверката установи, че следователите са равномерно натоварени. 

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

  1. Административният ръководител да създаде  необходимата 

организация спрените досъдебни производства по чл.244, ал.1, т.3 от НПК да 

се докладват на наблюдаващите прокурори преди изтичане на  едногодишния 

срок, за да бъдат възобновени в срок съгласно изискванията на  чл.244 ал.8 от 

НПК. 

2. Прокурорите от ОП- Варна 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. 

3. Наблюдаващите делата прокурори  да изискват от разследващите 

органи  в РУП – ОД на МВР - Варна изрично посочване/подчертаване на 

текста от НПК, по който е образувано производството в бланката на РУП – 

ОД на МВР -Варна за образуване на досъдебни, бързи и незабавни 

производства, като се подчертава/отделя реалното основание за образуване на 

съответното производство.  

          Да се проведе среща между прокурорите от ОП – Варна и началниците 

на РУП - Варна за отстраняване на пропуските, посочени в констатациите и 

привеждане на бланките за започване на БП, НП и ДП в съответствие с 

изискванията на НПК, както и спазване на срока за уведомление на ОП- 

Варна за започнато наказателно производство. 

          4. Административният ръководител да създаде необходимата 

организация наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от 

разследващите органи доклад на делото и постановлението за привличане на 
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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, 

фамилия, дата, подпис и печат”, след което да се поставя печат на ОП – 

Варна, както и незабавно данните да бъдат въвеждани в УИС, съгласно чл.11 

от Инструкцията за поддръжка и използване на електронния регистър на лица 

с неприключени наказателни производства на Главния прокурор на 

Република България. 

5. При делата, които приключват по реда на чл.381 и сл. от НПК,  

споразумението да съдържа съгласие и по т.4 на чл.381, ал.5 от НПК, на кого 

да бъде възложена възпитателната работа в случаите на условно осъждане. 

6. В наблюдателните преписки да бъдат прилагани доказателства, че 

преписи от постановленията на прокуратурата са изпращани на 

жалбоподателите при постановленията за отказ от образуване на  досъдебно 

производство. 

7. Наблюдаващите прокурори от ОП- Варна да преустановят 

практиката по изготвяне на кратки и немотивирани постановления, без пълен 

и изчерпателен анализ на доказателствата и с достатъчно прецизно прилагане 

на разпоредбата на чл. 9, ал.2 от НК. 

 

 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

Административният ръководител на ОП – Варна г-н Владимир 

Чавдаров, на основание чл.58, ал. 3 от ЗСВ в 7-мо дневен срок от връчване на 

акта може да направи възражения и да ги представи на главния инспектор на 

ИВСС. 

 

Приложения: 

 

1. Справки 5 броя, за 2012г. и 5 броя за 2013г.;  

2. Заповеди на административния ръководител – 16 бр. 

3. Копия от актове на прокурори от ОП – Варна  

 

Копие от акта на електронен носител, без приложенията, да се изпрати 

на: 
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1. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна 

г-н Вл. Чавдаров - за сведение, изпълнение на препоръките и запознаване на 

прокурорите от ОП – Варна с акта / на хартиен носител/.  

2. Административния ръководител на Апелативна прокуратура – Варна  

- за сведение. 

3. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров - за 

сведение. 

4. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова - за 

сведение. 

 

 

 

    ИНСПЕКТОР: 

 гр.София             /МОНИКА МАЛИНОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


