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В периода 03 юни – 07 юни  2013г. на основание заповед № ПП-01-

49/20.05.2013г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 

Районна прокуратура гр. Несебър. Проверката бе извършена от  проверяващи 

- инспектор Моника Малинова  и експерти Сия Иванчова  и Димитрина 

Долапчиева .  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Съдебната палата 

гр. Несебър, където в 4 /четири/ стаи на втория етаж се помещава РП – гр. 

Несебър, където помещенията крайно недостатъчни за нормалното 

осъществяване на функциите, както на прокурорите, така и на съдебните 

служители.  Всички прокурори, както и административният ръководител  са 

по 2-ма в стая, като в едната стая работят прокурор и административния 

секретар. В едната стая се помещава административния ръководител на 

прокуратурата с един от прокурорите, в две други малки стаи работят по 

двама прокурори. В четвъртата стая, която се явява преходна между другите 

3 стаи се помещава деловодството на прокуратурата, с призовкаря и главният 

счетоводител – общо 6 работни места, в същата стая се помещава копирна и 

факс машина както и част от архива на РП-Несебър. Архивът на 

прокуратурата е разположен в действащата тоалетна, където на пригодени 

стелажи се съхраняват делата. Няма възможност за предоставяне на каквато и 

да е площ за склад за съхраняване на веществени доказателства. 

Веществените доказателства се намират в коридора на прокуратурата, 

опаковани в торби. 

Проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на 

административната дейност и организацията по образуването и движението 

на прокурорските преписки, както и приключването им в установените 

срокове.  

Проверката на РП - гр. Несебър обхваща периода 01.01.2011г. – 

31.12.2011 г., и 01.01.2012г. – 31.12.2012г. година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2011г.  и 2012г. 

 

Щатната осигуреност на РП – Несебър е от 12 души, като общият брой 

прокурори са шест. През проверявания период 2011г. в РП - Несебър са 

работили общо 5 прокурори.  

Щатната осигуреност към 01.01.2012г в РП Несебър за 2012г. е 13 

души, като прокурорите са 6 броя, както следва - 1 брой административен 

ръководител, 5 броя прокурори. 
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  С решение по протокол № 5/02.02.2012г от Заседание  на ВСС един 

прокурор е преместен на длъжност прокурор в РП Бургас, считано от 

01.03.2012година и длъжността е свободна.  

              През 2012 година със заповед № ЛС-2211/06.07.2012година на 

Главния прокурор на Република България е командирована г-жа Емилия 

Моллова – прокурор от РП Момчилград, считано от 09.07.2012г – 

09.09.212година за 2 месеца. 

  - от тях работили през годината/полугодието; са 4 броя 

прокурори.                       

                      - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец  

– прокурор М. П. Чернаев е ползвал болнични за 2012година както 

следва; 

 от.17.01.2012г. – до 27.02.2012г – 42 дни 

от 12.11.2012г – до 17.01.2013г- 67 дни 

        Незаети щатни бройки за прокурори.- към 31.12.2012година в РП 

Несебър незаетите щатни бройки прокурори са  2  /две/щатни бройки 

 В Районна прокуратура Несебър през отчетния период са работили 7 

служители: административен секретар – 1бр., съдебен секретар – 3 бр., 

съдебен деловодител компютърна обработка на данни – 1бр., призовкар – 

1бр., със заповед №3810/23.12.2011г щатната численост на РП Несебър е 

увеличена с ½ щатна бройка „Главен специалист- счетоводител”, която към 

31.12.2011год е била незаета. 

В РП - гр. Несебър се водят 41 книги /дневници, регистри, азбучници/.  

От тях водени на основание: 

1. Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в РБ – 27 броя: Входящ дневник: Азбучник към входящия 

дневник на гражданите подали молби/жалби, Изходящ дневник, Докладна 

книга, Разносна книга, Книга за веществените доказателства, Книга за 

заповеди, Касова книга, Инвентарна книга – на ел.носител, Книга за 

регистриране на постъпилите болнични листове, Описна книга на 

следствените дела, Описна книга на дознанията, БП и НП, Азбучник към 

описна книга на дознания, БП, НП и сл.дела за извършители, Азбучник към 

описна книга на дознания, БП, НП и сл.дела за пострадали лица, Книга на 

делата върнати за доразследване, Книга за задържаните лица, Книга за делата 

на специален отчет,Книга за обвинителните актове, Книга за предложенията 

за споразумение, Книга за предложенията за освобождаване от наказателна 

отговорност, Азбучник към книгата за обвинителните актове, предложенията 

за споразумение и предложенията за освобождаване от наказателна 

отговорност, Книга за протестите, Книга за изпълнение на присъдите, Книга 

за изпълнение на присъдите получени по делегация, Азбучник към книгата за 
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изпълнение на присъдите, Книга за предложенията за принудително лечение, 

Книга за гражданските дела 

2. по указание на ВКП – 13 бр. - Книга за спрените дела срещу известен 

извършител, Регистър на лицата срещу които се водят две и повече дела и три 

и повече дела- ел. регистър, Дневник за направените искания за 

продължаване срока на разследване- ел.носител, Регистър на възложените 

предварителни проверки – ел.носител, Ревизионна книга за вписване на 

констатациите и предписанията на инспекцията по труда, Книга да 

допълнителен/извънреден труд, Регистър за дисциплинарните производства и 

предприетите по чл.327 от ЗСВ мерки срещу магистрати – ел носител, 

Регистър за административните преписки КУИППД, Регистър за върнати от 

съда дела – ел.носител, Регистър за оправдателните присъди – ел.носител, 

Дневник обучения магистрати и служители- ел носител, Регистър  МПС 

международни поръчки- ел носител, Регистър „уведомления по чл. 83а от 

ЗАНН”-ел. носител. 

3. по собствена преценка: 

- Дневник – наркотици ел. носител 

- Дневник –непълнолетни ел. носител 

- Дневник – трафик на хора ел. носител 

- Дневник – присъди ел.носител 

- Азбучник обвиняеми лица ел. носител 

Водените по собствена преценка дневници, улесняват работата на 

прокурорите и на съдебните служители. 

Всички гореизброени дневници, регистри и книги се водят и на хартиен 

носител. Водените на електронен носител са 15 бр. 

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

и на електронен носител са били използвани и през 2012г. 

Правни програми – прокурорите от РП- гр. Несебър имат на 

компютрите си инсталирани версии на правно-информационната система  

„Апис”, Сиела и Лакорта- чрез ведомствен сайт на ПРБ . 

Деловодни програми – от 2007г. се използва Унифицирана 

информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП. Други програми: ПП”Конто” – счетоводна програма, 

ПП за ТРЗ – RZWIN, Достъп до национална база данни, Достъп до 

информационна система”Бюро съдимост”, Достъп до регистър на лица с 

неприключени НП, Осигурена служебна електронна поща за всички 

прокурори и служители, Достъп до електронен форум на ПРБ за помощ и 

информация, Достъп до локален сайт на ПРБ – осигурява информация за 

заповеди, указания на ГП и ВКП, Достъп до служебната страница на ВСС. 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор на 
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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, новопостъпилите преписки и дела в РП- Несебър се 

разпределят чрез програмния продукт за случайно разпределение на 

преписки и дела, предоставен от  ВСС- Law Choice. След издадена заповед на 

районния прокурор Г. Русев с № 80/11.10.07г., която е била изменена и 

актуализирана през  годините,  новопостъпилите преписки и дела в РП-

Несебър се разпределят чрез програмния продукт последно със заповед 

РП№10/08.02.2011г., с която районният прокурор С. Станева отменя заповед  

№ 80/11.10.07г., 110/23.10.09г., 117/12.11.09г., 1/04.01.2010г.  и заповед 

№80/12.07.10г. като въвежда нов ред относно разпределянето на преписките и 

делата. Със същата Заповед са определени групите преписки, прокурорите, 

които работят по всяка група, съдебния служител, който да работи с 

програмата, първоначалните данни, процента на натовареност, въведено е 

задължение за препращане на пълния архив на ВКП. При всяка кадрова 

промяна заповедта се актуализира. Всички прокурори в РП- Несебър са с 

натовареност 100 %, а административният ръководител – С. Станева е с 

натовареност 70%. 

 Организацията на дейността за водене на статистика съгласно указанията на ВКП 

през 2011 г в РП Несебър се осъществява при спазване на Указания № 301/2007г  изм. и 

допълнено  с Указание И 283/2008г на главния прокурор на Република България, 

Указание 360/2009 на главния прокурор на зам.главния прокурор на Република 

България. 

За 2011 и 2012г. няма наложени наказания от административния 

ръководител по чл.311, т.1 ЗСВ,   предложения за поощрения  / чл.304,ал.1 

ЗВС/ - няма, предложения за налагане  на дисциплинарни наказания 

/312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС/  - няма. 

Районна прокуратура град Несебър, няма стая за съхранение на 

веществени доказателства, те се съхраняват в коридора, в сервизните 

помещения , като по - големи количества остават на съхранение в РУП 

Несебър или ОДМВР -  Бургас и не се изпращат в РП - Несебър,поради липса 

на помещение за съхраняването им. В РП – Несебър се води  една книга за 

ВД, в която се описва ВД и при получаване от разследващия орган и при 

предаването им в съда. При приемането на ВД от полицията, в книгата няма 

дата на получаване, нито имена и подписи на служители приели и предали 

веществените доказателства. Когато веществените доказателства от РП- 

Несебър се предават в РС- Несебър, в книгата е описано  само името на 

получилият  веществените доказателства служител от съда, но не и  неговата 

длъжност, както и датата на предаването им, няма име и подпис на служител 

на РП-Несебър. В същата книга се записват и ВД иззети при извършените 
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обиски, претърсвания и изземвания, като са приложени само снимани описи, 

изготвени от разследващите органи. 

Проверката установи, че в РП – Несебър не се води специален дневник, 

в който да се завеждат всички протоколи, с които се приобщават веществени 

доказателства към следствените дела (протоколи за оглед на 

местопроизшествие, за претърсване, обиск и изземване, за доброволно 

предаване), като им се дава пореден номер, съгласно разпоредбата на чл.95 от 

ПОДАПРБ. 

  Установи се също, че в РП – Несебър не се води регистрационен 

дневник на веществените доказателства, който да се съхранява от завеждащ 

склада служител, съгласно разпоредбата на чл.96 ал.2 от ПОДАПРБ. Няма 

заповед на административния ръководител, с която се определя служител 

завеждащ склада/както е отбелязано по-горе, поради липса на достатъчно площ, склад в 

РП-Несебър, няма/. Не се води и книга за съхранение на протоколите съгласно  

по чл.103, чл.106 и чл.107 ПОДАПРБ.  

 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата: за 2011г. – 125 бр., а за 2012г. – 

100 бр.. 

          - по указание на Главния прокурор – 20  броя /14 броя за 2012г./ 

          - по собствена преценка –  105 броя/86 броя за 2012г./ 

 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ 

 Със Заповед № 04-65/11г на ОП Бургас през 2011г е извършена ревизия 

на РП Несебър  по всички надзори за 2010година. 

 През 2012г. по указание на отдел” Административен”  при ОП Бургас е 

извършена проверка по способа на чл. 145 ал.1 т.1 и 5 от ЗСВ на Решенията на 

Общинския съвет  - Несебър, относно управление и разпореждане с язовири 

публична общинска собственост. По указание на отдел ”Административен” 

при ОП Бургас е извършена проверка по способа на чл. 145 ал.1 т.1 и 2 от ЗСВ 

на актовете на местните органи на власт и самоуправление във връзка с 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол 

върху стопанската дейност. Извършена е лична проверка в дом за деца с  

умствена изостаналост в с.Кашарица от Административния ръководител 

районен прокурор на РП Несебър. Извършена е ревизия на веществените 

доказателства в РП Несебър за 2012година. Извършва се периодично проверка 

на регистъра за „задържани лица”. Извършва се проверка  периодично на 

спрените дела срещу известен извършител и лицата с три и повече висящи 

дела. 
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          ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2011г. За периода 01.01.2011 г.-

31.12.2011 г. прокурорите и съдебните служители от РП Несебър са участвали  

в следните обучения: - Севдалина Станева – Адм. ръководител - районен прокурор 

в РП Несебър от 09.11.2011г – 11.11.2011год. е участвала в семинар „Второ годишно 

съвещание на прокурорите от Национална прокурорска мрежа, специализирани в 

областта на МПС” организиран ВКП –ІV отдел, от 08.09.2011- 09.09.2011г е 

участвала  в семинар  „Мобилизиране на институциите и гражданския капитал за 

честен и свободен изборен процес в общините Пловдив и Кърджали, организиран от 

фондация „Америка за България”;  Мариян Чернаев – прокурор в РП Несебър е 

участвал в семинар по проект „Укрепване капацитета на ПРБ при взаимодействие с 

контролните органи за противодействие на закононарушенията в защита в 

обществения интерес  и правата на гражданите” организиран от ОПАК – ПРБ;  Анна 

Пантелеева  – прокурор в РП Несебър е  участвала в семинар по проект „Укрепване 

капацитета на ПРБ при взаимодействие с контролните органи за противодействие на 

закононарушенията в защита в обществения интерес  и правата на гражданите” 

организиран от ОПАК – ПРБ. От служителите – П. Р. – адм. секретар в РП Несебър е 

участвала в обучение  на служители от финансово –счетоводните звена в структурата 

на ПРБ  за повишаване квалификацията на счетоводители и административни 

секретари занимаващи се със счетоводни функции. 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2012г. - За периода 01.01.2012 г.-

31.12.2012 г. прокурорите и съдебните служители от РП Несебър са участвали  

в следните обучения: Севдалина Станева – Административен  ръководител 

районен прокурор на РП Несебър – от 04.05.12г. - 04.05.2012г е участвала в 

обучение „Съвещание на Национална прокурорска мрежа” - обучението е 

проведено от НПМ и ІV отдел на ВКП” ПРБ -УБ”Цигов чарк”ПРБ, от 

21.11.2012г – 23.11.2012г е участвала в обучение „Актуални проблеми на 

международното правно сътрудничество” – обучението е проведено от НПМ 

и ІV отдел на ВКП” – ПРБ -УБ”Цигов чарк”ПРБ, Георги Русев – прокурор в 

РП Несебър от 09.05.2012г – 10.051.2012г е участвал в обучение 

„Доказателства и доказателствени средства  в наказателния процес”, като 

обучението е проведено в НИП гр.София. П. Р. - административен секретар 

РП Несебър от 07.03.2012 г.  -  09.03.2012 г. е участвала в обучение на тема 

„Защита на квалифицираната информация в съдебната система”, организирано 

от НИП. Обучението е проведено в НИП гр.София, „Повишаване на 

квалификацията на съдебните администратори и административните 

секретари”, организирано от ПРБ. Обучението е проведено в УБ на ПРБ 

„Цигов чарк” гр.Батак, на 22.11.2012г. в гр.Бургас е участвала в обучение на 

тема „Обучение на съдебните деловодители за въвеждане в УИС – проблеми и 

предложения. Оптимизация на работата с УИС. Начин за въвеждане на 

конкретни прокурорски актове, движение по дела, преписки и присъди, 
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извличане на справки, сортиране на данни по конкретно избрани параметри на 

търсене.”Обучението е организирано от Апелативна прокуратура-Бургас, 

участие в семинари имат и В. Ив. – гл. счетоводител, Ст. Г. Боева – съдебен 

секретар – оптимизация на работа с УИС, М.Ст. – съдебен деловодител 

обучение на тема „Обучение на съдебните деловодители за въвеждане в УИС 

– проблеми и предложения. Оптимизация на работата с УИС. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

2011г. и 2012г. 

През 2011г. в Районна прокуратура  - гр. Несебър общият брой на 

преписките е бил 1018, като броят на новообразуваните преписки е бил 761 

броя, а образувани от предходни периоди – 257 броя. От тях през 2011г. са 

решени 1007 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство /ДП/ - 193 броя. От тези откази 29 броя преписки са обжалвани, 

потвърдени са 20 броя, а 9 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 227 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 – 39 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- 132 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ – 397 броя, а броят на преписки, върнати след извършена 

предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ -

57 броя. 

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

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

През 2012г. в Районна прокуратура  - гр. Несебър общият брой на 

преписките е бил 790, като броят на новообразуваните преписки е бил 779 

броя, а образувани от предходни периоди – 11 броя. От тях през 2011г. са 

решени 775 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство /ДП/ - 105 броя. От тези откази 19 броя преписки са обжалвани, 

потвърдени са 15 броя, а 4 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 249 броя. 
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 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 89/10.03.2011г./ 

общо – 37 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- 384 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ – 388 броя, а броят на преписки, върнати след извършена 

предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ -

79 броя. 

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

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

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

31.12.2011 г. -15 броя. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2011г. са общо 3133 бр.,  като от тях – новообразувани ДП - 2237 броя, 

образувани в предходен период - 723 броя, новообразувани бързи 

производства - 161 бр., новообразувани незабавни производства – 12 броя. 

Преобразувани и наблюдавани от бързи в ДП през 2011г. са били 79 броя, а 

преобразувани от незабавни в ДП са били – 3 бр. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2012г. са общо 3050 бр.,  като от тях – новообразувани ДП - 2097 броя, 

образувани в предходен период - 799 броя, новообразувани бързи 

производства - 147 бр., новообразувани незабавни производства – 7 броя. 

Преобразувани и наблюдавани от бързи в ДП през 2011г. са били 64 броя, а 

преобразувани от незабавни в ДП са били – 2 бр. 

На всеки прокурор в РП- Несебър през отчетния период средно се 

падат по 1033.5 прокурорски акта и участия в съдебни заседания, в 

сравнение с 2011г. - 855,2, а всеки едни прокурор през отчетния период е 

решил средно по 574,4 ДП, в сравнение с 2011г. - 448,4ДП./Данните са взети от 

Доклада на РП-Несебър/ 
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ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2011г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от 

НПК срокове - 2242 броя, от тях: новообразувани ДП през 2011г.- 1589 броя, 

образувани в предходен период – 563 броя, като общо образуваните ДП – 

2152 броя, новообразувани бързи производства през 2011г. – 81 бр., 

новообразувани незабавни производства – 9 бр. Останали нерешени към края 

на 2011 г. са 156 ДП, по които разследването е приключило, но се намират 

при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2012г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от 

НПК срокове - 2332 броя, от тях: новообразувани ДП през 2012г.- 1478 броя, 

образувани в предходен период – 766 броя, като образуваните ДП през 2012г. 

са 2244, новообразувани бързи производства – 83 бр., новообразувани 

незабавни производства – 5 бр. Останали нерешени към края на 2012 г. са 212 

ДП, по които разследването е приключило, но се намират при прокурорите в 

законовия им срок за произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2011г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 80 броя, по 

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

брой, при които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 

79 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 81 броя, по 

които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 2 

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

64 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2011г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 9 броя, в 

срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма и при които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред – 3 броя. През проверявания 

период на основание чл.242, ал.2 от НПК са изпратени на разследващ орган – 

65 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е извършил необходимите 

действия няма. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по 

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

срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма и при които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред – 2 броя. През проверявания 

период на основание чл.242, ал.2 от НПК са изпратени на разследващ орган – 

168 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е извършил необходимите 

действия – 16 броя. 
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СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са общо 1288 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  1223 броя, спрени срещу 

известен извършител – 65 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са общо 1559 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  1520 броя, спрени срещу 

известен извършител – 79 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са   273 броя, 

като от възобновените – 178 броя са срещу неизвестен извършител, и 95 бр. – 

възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са   96 броя, 

като от възобновените – 57 броя са срещу неизвестен извършител, и 39 бр. – 

възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са общо 538 

броя, от тях – 99 броя са водени срещу известен извършител, а 439 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 23 броя и 15 

броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване – 4 броя, като отменените са 2 броя. Няма 

служебно отменени постановления за прекратяване на ДП. От прекратените 

НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 101 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 695 

броя, от тях уважени – 647 бр. и 48 броя – неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 356 броя, 

уважени са всичките 356 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура – 291 броя, всички уважени. 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 

72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 – няма. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са общо 312 

броя, от тях – 66 броя са водени срещу известен извършител, а 246 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 12 броя и 6 

броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване – 2 броя, като отменените са 1 брой. Няма 

служебно отменени постановления за прекратяване на ДП. От прекратените 

НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 4 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 398 

броя, от тях уважени – 364 бр. и 34 броя – неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 
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административния ръководител на съответната прокуратура – 404 броя, 

уважени са всичките 404 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура – 307 броя, уважени са 305 

броя, а неуважени – 2 броя. 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 

72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 – 34 боя, като уважени са 29 броя, а неуважени са 5 

броя. 

 

  НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НА СПЕЦИАЛЕН   НАДЗОР 

Останали неприключени дела на СО към 31.12.2011година както следва: 

1. ДП  269/2003г ;прокурор – М Чернаев;  по чл. 323 от НК; висящо 

2. ДП 674/2006г;прокурор – С Станева ; по чл.129 от НК;висящо 

3. ДП  471//2004г;прокурор – С Станева ; по чл. 195 от НК; висящо 

4. СлД 1310/2004г прокурор – С Станева ;  по чл.195 от НК; висящо 

5. ДП   1030/2005г; прокурор –С Станева; по чл194 от НК;висящо 

6. ДП1109/2002г; прокурор – М Чернаев ; по чл.195 от НК; висящо  

 

Останали неприключени дела на СО към 31.12.2012година както следва: 

1. Вх № 376/2003г по описа на  РП Несебър, ДП № 269/2003г на РУП Несебър, 

образувано по чл. 323 от НК, прокурор М Чернаев, висящо 

2. Вх № 1393/2005г по описа на РП Несебър; ДП1030/2005г на РУП Несебър, 

образувано по чл. 194 от НК, прокурор М. Чернаев; висящо 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011г. РП - гр. Несебър е внесла в съда 164 броя обвинителни 

актове. По досъдебни производства образувани през годината са 76 броя, а 88 

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

обвинителни актове – 19 броя, като с определение на съда 3 броя върнати, а с 

разпореждане – 16 броя.  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  173 

броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 171 броя, от тях 

протестирани – няма. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 2 

броя, като от тях протестирани са 2 броя, уважени – 1 брой, неуважени – 1 

брой .  

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

НПК/ - 42 бр., от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди по 
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глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие са 

постигнати 80 броя споразумения.  

През 2011г. са внесени 163 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 160 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 3 броя. 

През 2011г. от РП - гр. Несебър са внесени 53 предложения  по реда на 

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

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

предложения на прокуратурата са 46 броя. Върнати от съда предложения – 3 

броя, оправдателни решения – 4 броя и прекратени в предвидените в закона 

случаи – няма. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Несебър са 

участвали в 567 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с 

участие на прокурор – 6 броя. 

През 2011г. са приведени  в изпълнение 298 присъди и определения за 

одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – няма,   

неприведени присъди в срок – няма.  

През 2012г. РП - гр. Несебър е внесла в съда 164 броя обвинителни 

актове. По досъдебни производства образувани през годината са 85 броя, а 79 

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

обвинителни актове – 25 броя, като с определение на съда 4 броя върнати, а с 

разпореждане – 21 броя. / Подадени са 8 броя протести по върнатите 

обвинителни актове, като от тях 4 броя са уважени, 3 броя са неуважени и 

1 брой няма решение/. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  171 

броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 59 броя, от тях 

протестирани – няма. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 8 

броя, като от тях протестирани са 4 броя, неуважени – 3 броя, като 1 брой не е 

разгледан.  

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

НПК/ - 11 бр., от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди по 

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

постигнати 77 броя споразумения.  

През 2012г. са внесени 175 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 167 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 8 броя. 

През 2012г. от РП - гр. Несебър са внесени 88 предложения  по реда на 

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

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

предложения на прокуратурата са 79 броя. Върнати от съда предложения – 6 
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броя, оправдателни решения – 3 броя и прекратени в предвидените в закона 

случаи – няма. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Несебър са 

участвали в 607 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с 

участие на прокурор – 7 броя. 

Оправдателните съдебни актове за   2012г.  са 11, спрямо 11 лица, 8 от 

които оправдателни присъди и 3 – оправдателни решения. 

 През 2012г. са приведени  в изпълнение 208 присъди, отлагания на 

изпълнение на наказанието – няма,   неприведени присъди в срок – по 3 

присъди е внесено предложение за кумулиране на наказанията към края на 

отчетния период, които след това са приведени в изпълнение.  

През отчетния период са осъдени с влязла в сила присъда със 150 %  

повече  лица, в сравнение с 2011г. и с   80  % повече в сравнение с 2010г.  

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

В хода на проверката беше проверено движението на прокурорски 

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

досъдебни производства, по които е било постановено прекратяване както 

срещу известен извършител, така и срещу неизвестен извършител. Проверени 

бяха върнатите дела от съда на прокуратурата. Бяха проверени и спрените 

дела срещу известен извършител, делата, по които е сключено споразумение. 

 

На случаен  принцип бяха проверени постановления за отказ от 

образуване на ДП 

Пр.пр. № 1257/2012г. по описа на РП-Несебър. Наблюдаващ прокурор 

М.Чернаев. Преписката е била образувана по повод на получена в ПУ-Обзор 

молба от лицето Ант.К. П. от с. Градец, общ. Котел, като е посочил, че на 

10.03.12г. в с. Морско, общ. Несебър му е била отнета сумата от 180 лв. След 

проверка от полицейски служители, в хода на която били снети 

допълнителни обяснения и от други лица, от събраните по преписката 

материали липсват данни въз основа на които би могло да се твърди, че от 

обективна и субективна страна е осъществен фактическия състава на 

престъплението по смисъла на чл. 194, ал.1 от НК от страна на лицата Хр.Хр. 

и сина му К.Хр. На основание чл. 213, ал.1, вр. чл. 199, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, т. 

1 от НПК прокурор М. Чернаев постановява отказ от образуване на ДП, както 

и копие от постановлението да се изпрати на Ант.К.П. за сведение и че може 

да бъде обжалвано пред ОП-Бургас. 



 15 

Пр.пр. № 1593/2012г. по описа на РП-Несебър. Наблюдаващ прокурор 

М.Чернаев. Преписката е била образувана по повод постъпило заявление от 

лицето П.Ст. Н. че за времето от 16.06.12г. до 18.06.12г. от помещение на 

апартамент, находящ се в с. Равда, общ. Несебър е установил липсата на 

чанта с фирмени и лични документи, мъжки ръчен часовник, неустановена 

марка и модел, който е бил оставен върху кухненската маса. От извършената  

проверка от полицейските служители и от допълнителните обяснения от 

пострадалия се е установило, че чантата  е намерена захвърлена в близост до 

адреса, от който е извършена кражбата им, като единствено липсвал мъжкия 

ръчен часовник. От проведените ОИМ не са били установени свидетели – 

очевидци на деянието и извършителят на същото. Остатъчната стойност на 

процесната вещ възлиза на сумата от 227 лв. В случая по преписката са 

налице данни за осъществен от обективна и субективна страна състава на 

престъплението по смисъла на чл. 194, ал.3, вр. ал.1 от НК, но деянието макар 

и да осъществява признаците на предвиденото в закона престъпление не е 

престъпно поради своята малозначителност и неговата обществена опасност с 

оглед незначителността на причинените вредни последици /противозаконно 

отнетите вещи са на стойност под две минимални работни заплати за 

страната/, ниската им стойност е явно незначителна. На основание  чл. 199, 

ал.1, вр. чл. 213, ал.1, вр.  чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК прокурор М. Чернаев 

постановява отказ от образуване на ДП, както и копие от постановлението да 

се изпрати на П.Ст.Н. за сведение и че може да бъде обжалвано пред ОП-

Бургас. 

Пр.пр.№275/2011г. по описа на РП – Несебър. Наблюдаващ прокурор 

Анна Панталеева. В РП – Несебър на 28.02.2011г. е постъпила докладна 

записка от РУП – Несебър ведно с молба от И.С.К, в която се заявява, че лице 

от женски пол консумирала продукти от топлата кухня на магазина, без да 

заплати за тях. Лицето по – късно е установено от органите на МВР. С 

постановление от 01.04.2011г. е постановен отказ от образуване на 

наказателно производство на основание чл.213, ал.1, вр.чл.24, ал.1, т .1 НПК, 

вр.чл.9, ал.2 от НК. /В диспозитива не е постановено копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателката. / 

Пр.пр.№ 600/2011г. по описа на РП – Несебър. Наблюдаващ прокурор 

Мариян Чернаев. В РП – Несебър на 03.05.2011г. е постъпила докладна 

записка от РУП – Несебър, ведно с молба от Х.С.С., в която се заявява, че от 

вилата му липсват радиатори и дъски. Установено било, че жалбоподателя не 

бил идвал във вилата от години, както и че същата била полуразрушена. С 

постановление от 03.06.2011г. е постановен отказ от образуване на 

наказателно производство на основание чл.213, ал.1, вр. чл.24, ал.1, т .1 НПК. 
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Проверени още:  пр.пр.№ 334/2011г. по описа на РП – Несебър., 

пр.пр.№ 342/2011г. по описа на РП – Несебър, пр.пр.№ 600/2011г. по описа на 

РП – Несебър., пр.пр.№ 119/2011г. по описа на РП – Несебър. 

 

На случаен принцип бяха проверени върнатите от съда дела на 

прокуратурата 

Пр.пр.№ 2443/2008г., ДП № 14 – 1764/2008г. /14 е номера на РУП в 

общата система на МВР/ по описа на РУП – Несебър. Наблюдаващ прокурор 

/М. Чернаев/.  ДП е образувано на 21.07.2008г. на основание чл.212, ал.2 НПК 

/записани са всички основания за образуване на ДП/ чл.356 ал.3 и чл.362 ал.3 

НПК, без да е зачертано конкретното основание./ Своевременно са 

постъпвали становища от дознател при РУП – Несебър и съответно са 

изготвяни искания за удължаване срока на разследване от  наблюдаващия 

прокурор до адм. ръководител на ОП – Бургас. В хода на разследването са 

проведени осем разпита на свидетели, назначена е СМЕ на 01.09.2008г. и 

автотехническа експертиза на 18.09.2008г. На 06.01.2009г. с постановление 

И.С.Н е привлечена в качеството на обвиняем за престъпление по чл.343, ал.1 

б. „б”, вр. чл. 342, ал.1 от НК, вр. чл.6, ал.1 ЗДП. Разследването е предявено 

на 20.01.2009г. на пострадалата и на 02.02.2009г. на обвиняемата. На 

12.02.2009т. ДП е постъпило в РП – Несебър за произнасяне по реда на 

чл.229, ал.3 от НПК / в НП липсва екземпляр от постановление, от което да 

е видно как се е произнесъл наблюдаващия прокурор по направените искания, 

бележки и възражения./  С постановление от 25.03.2009г. е направено 

предложение за освобождаване на обвиняем от наказателна отговорност и 

налагане на административно наказание. С разпореждане от 07.04.2009г. РС – 

Несебър е прекратил съдебното производство на основание чл.249, ал.2, вр. 

чл.248, ал.2, т.3 от НПК.  В обстоятелствената част на разпореждането е 

записано, че по направените искания, бележки и възражения наблюдаващият 

прокурор е следвало да се произнесе с нарочно постановление, което не е 

сторено. С постановление от 21.04.2009г. е взето отношение по направените 

искания, като същите са оставени без уважение. С ново постановление от 

25.05.2009г. е направено предложение за освобождаване на обвиняемата от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание. С 

разпореждане от 07.10.2009г. РС – Несебър е прекратил съдебното 

производство на основание чл.249, ал.2, вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК.  С  

ПИСМО от 10.11.2009г. наблюдаващия прокурор е върнал ДП в РП – 

Несебър за изпълнение указанията в постановление от 10.11.2009г., което 

постановление е по направени искания на обв. Н. и нейния процесуален 

представител. / с едно постановление се уважават както исканията на 
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пострадалата, в което са описани основно нейните искания, бележки и 

възражения, а после с писмо се посочва да се изпълнят указанията в това 

постановление/ 

С постановление от 28.01.2010г. е назначена тройна 

съдебномедицинска експертиза. Същата е изготвена и предадена в РП – 

Несебър на 25.03.2010г. 

С постановление  предявено на  11.05.2010г. на обв.И.С.Н. е повдигнато 

ново обвинение за престъпление по чл.343, ал.1 б „б”, вр.чл.342, ал.1 НК вр. 

чл.6, ал.1, вр. чл.20, ал.1 от ЗДП. Наложена й е мярка за неотклонение 

„подписка”. На същата дата е предявено разследването. С постановление от 

21.06.2010г. са уважени исканията на обвиняемата направени при 

предявяване на разследването. Разпитани са свидетели на 03.02.2011г. и  на 

22.02.2011г. С молба на защитата на пострадалата от 05.07.2010г. са 

представени на магнитен носител рентгенови снимки и томографско 

изследване. Изискани са документи от ЦСМП – Бургас, които са получени на 

01.07.2010г. На 31.01.2011г. е направено искане до МБАЛ – Бургас /повече 

от 7 месеца не е извършвано никакво действие по разследването/,  което е 

получено в РПУ – Несебър на 11.02.2011г. Срокът е удължен до 21.09.2010г.  

След това не е искан срок за допълнително разследване, няма и 

извършвани ПСД. Следващият искане за удължаване срока на разследване 

е направено чак от периода 26.01.2011г до 26.03.2011г. На 10.03.2011г. ДП е 

предявено на страните. С постановление от 15.03.2011г. не са уважени 

поредните искания на обвиняемата и нейната защита/ до момента на 

постъпване на исканията ДП не е изисквано от наблюдаващия прокурор/. С 

писмено мнение от 16.03.2011г.  ДП е изпратено в РП – Несебър с мнение за 

предаване на съд. 

Впоследствие при предявяване на разследването са правени множество 

искания, които са били уважени с постановления от 10.11.2009г. и 

21.06.2010г.  

С постановление от 18.04.2011г. е направено предложение за 

освобождаване на обвиняем от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание. С разпореждане от 09.05.2011г. на РС – Несебър 

/получено в РП – Несебър на 04.08.2011/ е прекратено съдебното 

производство, като в обстоятелствената част на разпореждането е записано, 

че не е посочено „конкретното нарушение – с какви пътни знаци или 

маркировка е бил регулиран съответният пътен участък, респ. кои знаци и 

маркировка са били нарушени, а и е допуснато противоречие – в 

обстоятелствената част е изложено, че на пътното платно е липсвала 

пътна маркировка, а в заключителната част, че маркировката е нарушена”. 

С писмо от 09.08.2011г. ДП е изпратено в РПУ – Несебър, ведно с 
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разпореждането на РС –Несебър за изпълнение на указанията дадени в 

обстоятелствената част на разпореждането на съда. С постановление 

предявено на обв. И.С.З. на 28.06.2012г. на същата е повдигнато ново 

обвинение за престъпление по чл.343, ал.1 б „б”, вр. чл. 342 НК, вр.чл. 5, ал.1, 

т.1 и ал.2, т.1, вр. чл.6, ал.1, вр. чл.20, ал.1 от ЗДвП и чл. 47 ал. 3 от ППЗДвП. 

На 09.07.2012г. ДП е предявено на страните. С постановление от 05.09.2012г. 

е направено предложение за освобождаване на обвиняем от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. С решение № 

207/18.05.2013г. по НАХД № 800/2012г. , И.С.З.е призната за виновна, същата 

е освободена от наказателна отговорност и й е наложено административно 

наказание глоба в размер на 1000 лв., както и лишаване от право да управлява 

МПС за срок от седем месеца. На 29.05.2013г. в РС – Несебър е постъпила 

въззивна жалба от защитата на обвиняемата против решение от 18.05.2013г. 

по НАХД № 800/2012г. по описа на РС – Несебър.  

Пр.пр. №674/2011г. по описа на РП-Несебър. Наблюдаващ прокурор К. 

Господинов. /Приложен е протокол от случайното разпределение/ РУП-

Несебър уведомява НРП, че на 16.05.11г. е образувано ДП на осн. чл. 212, 

ал.3 от НПК срещу НИ за това, че около 23.30ч. в общежитие „Китка” в к.к. 

Слънчев бряг причинил лека телесна повреда на Хр.Анг.С. по хулигански 

подбуди – престъпление по чл. 131, ал.1, т.12,от НК, вр. Чл. 130, ал.1 от НК. 

/Основанието за образуване на ДП от РУП-Несебър е записано на 

осн.чл.212,ал.3, /чл.356, ал.2, чл. 362, ал.2 от НПК, без да е подчертано 

конкретното основание/ След разследване, с  постановление от 09.06.11г. е 

привлечен като обвиняем Б.М.Х. за извършено престъпление по чл. 170, ал.2, 

вр. ал.1, пр.1 от НК. /Постановлението за привличане е приложено с печат и 

подпис на наблюдаващия прокурор / На 12.07.2011г. прокурор К. Господинов 

внася ОА в РС-Несебър. Образувано е НОХД №536/2011г. по описа на РС- 

Несебър. С разпореждане от 20.07.2011г. в з.з. РС - Несебър е посочил 

несъответствие между обстоятелствената част на ОА и диспозитива на  ОА, 

прекратява съдебното производство поради допуснато отстранимо 

съществено процесуално нарушение  и връща делото на прокурора за 

отстраняване на нарушенията. На 14.09.11г. прокурор К.Господинов внася в 

РС - Несебър споразумение за решаване на делото. РС-Несебър от 14.09.11г. 

одобрява постигнатото споразумение по НОХД №746/11г. по описа на съда 

между подсъдимия Б.М.Х. и прокурор К. Господинов от РП-Несебър, като му 

е наложено наказание ЛОС за срок от 3/три/ месеца, като на основание чл. 66, 

ал.1 от НК така наложеното наказание се отлага за срок от 3/три/ години. 

Пр.пр. №5/2011г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-245/10г. по описа 

на  РУП-Несебър. Наблюдаващ прокурор М. Чернаев. /Приложен е протокол 

от случайното разпределение/. С постановление от 04.01.2011г. прокурор 
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М.Чернаев образува ДП за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, вр. 

чл. 194, ал.1 от НК срещу Неизвестни лица, чрез използване на МПС-бял 

пикап отнели чужди движими вещи - 50 бр. метални строителни платна и 

метална релса от владението на Г.Ст.Г. без негово съгласие с намерение 

противозаконно да ги присвоят. Срокът за разследването е бил удължен с 2 

месеца от адм. ръководител на РП- Несебър С. Станева. След извършеното 

разследване, с постановление за привличане от 11.03.11г. лицето Х.М.Х. е 

привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, вр. 

чл. 194, ал.1 от НК. /Постановлението за привличане е приложено с печат и 

подпис на наблюдаващия прокурор /. След извършеното разследване, с 

постановление за привличане от 11.03.11г. лицето Ан.Т.Т. е привлечен като 

обвиняем за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.4  и т. 5, вр. чл. 194, 

ал.1 от НК. На 18.04.11г. прокурор М.Чернаев изготвя ОА срещу Х.М.Х и 

Ан.Т.Т и го внася в РС-Несебър. С разпореждане от 09.05.11г. по НОХД 

№303/11г. съдия Н.Моллова-Белчева прекратява съдебното производство 

поради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения  и връща 

делото на прокурора за отстраняване на нарушенията. РП-Несебър на 

18.08.11г. отново изготвя ОА след отстраняване на нарушенията и го внася в 

РС - Несебър. Делото – НОХД №661/11г. по описа на РС- Несебър е 

приключило със споразумение на 02.11.11г., като на подсъдимите са 

наложени наказания от 5 месеца ЛОС, като на основание чл. 66, ал.1 от НК са 

отложени с изпитателен срок от 3 години. 

Пр.пр. №992/2009г. по описа на РП-Несебър. Наблюдаващ прокурор 

С.Станева. РУП-Несебър уведомява НРП, че на 13.65.09г. е образувано ДП на 

осн. / Основанието за образуване на ДП от РУП-Несебър е записано на 

осн.чл.212,ал.3, /чл.356, ал.2, чл. 362, ал.2 от НПК, без да е подчертано 

конкретното основание/, е започнато бързо, незабавно производство №14-

564/09г. по описа на РУ – гр. Несебър срещу М.Ал.Ш., за това, че на 

13.06.09г. в хотел „Вечна Р”в к.к. Сл.Бряг нанесъл побой на М.В.Д. от София 

при което му е причинена средна телесна повреда/счупен десен крак/ - 

престъпление по чл. 129, ал.1 от НК. С постановление от 26.06.09г. прокурор 

С. Станева преобразува бързото производство в досъдебно производство по 

общия ред поради неизясняване на всестранно фактическата обстановка и 

налагането провеждането на допълнителни процесуално-следствени 

действия. Срокът за разследване е удължаван неколкократно. Делото е  

спирано поради неоткриването на Д.Ил.Ян. на посоченият от него адрес, 

който е бил обявен за издирване за връчване на призовка, която му е връчена 

на 24.11.10г. след което делото е възобновено. С постановление от 27.01.11г. 

лицето М.Ал.Ш. е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по 

чл. 131, ал.1, т.12, вр. чл. 130, ал.1, вр.20, ал.2 от НК. От прокурор С.Станева е 
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бил изготвен ОА и е внесен в съда. РС- гр. Несебър е изпратил до ВКС делото 

за разглеждане по компетентност с мнение делото да бъде разгледано от РС-

София по причина, че почти всички свидетели са с местоживеене на 

територията на гр. София. Искането е било уважено и делото изпратено за 

разглеждане на РС-София по компетентност. С разпореждане от 07.12.11г. по 

НОХД №19746/ 11г. СРС -122 с-в съдия Н. Николов прекратява съдебното 

производство и връща делото на РП-Несебър за отстраняване на процесуални 

нарушения, посочени в мотивната част на разпореждането. На 25.07.12г. 

отново е бил внесен ОА в РС- София. Няма данни делото да е разгледано, 

няма призовка и уведомление от СРС. 

Пр. пр. 3175/2010 г. по описа на РП Несебър, ДП  № 14-2361/10 РУП 

Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев. Производството е образувано с 

постановление от 22.11.2010 г. срещу виновните лица за престъпление по чл. 

131, ал. 1, т.12 от НК. Искано e и е получено удължаване на срока. По внесен 

в съда обвинителен акт е образувано НОХД № 398/2011 г. и с разпореждане 

от 17.06.2011 г. съдия Атанасова прекратява съдебното производство и връща 

делото на прокуратурата поради несъобразяване на ОА с изискванията на 

закона. Върнато от прокурора за доразследване, искан и получен удължен 

срок. Материалите са постъпили в РП Несебър на 01.03.2013 г. с мнение за 

съд. С постановление от 03.04.2013 г. прокурор Русев прекратява 

производството на основание чл. 243, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 4 от НПК. 

Постановлението е влязло в сила. 

Пр. пр. № 523/2007 г. по описа на РП Несебър, ДП № 14-256/2007 РУП 

Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев. Първоначално производството 

е започнато като БЪРЗО и е образувано срещу Д.Н.Д. за извършено 

престъпление на 02.04.2007 г. на територията на Община Несебър за 

престъпление по чл. 343б от НК. На 11.04.2007 г. е постъпило предложение 

от разследващия полицай за преобразуване на производството по общия ред, 

което е уважено. Срокът на разследване многократно е удължаван, 

производството е спирано и възобновявано. На 12.10.2011 г. е внесен ОА.  

Образувано е НОХД № 843/2011 г. по описа на РС Несебър и с разпореждане 

от 19.10.2011 г. на съдия Атанасова наказателното производство е прекратено  

на основание чл. 250, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК – поради 

погасяване на наказателната отговорност поради изтичане на предвидената в 

закона давност. Съдът е приел, че  съгласно хипотезата на чл. 81, ал. 3 от НК 

максималният срок е изтекъл на 02.10.2011 г., т.е. преди внасяне на 

обвинителния акт. 

Пр. пр. №  201/2012 г. по описа на РП Несебър, ДП № 14984/2012 г. по 

описа на РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Анна Пантелеева. 

Производството е образувано срещу В.К.К. за това, че в периода между 21.30 
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часа на 18.02.2012 г. и 6.30 часа на 19.02.2012 г. в гр. Обзор, чрез използване 

на техническо средство – ключ, противозаконно отнел чуждо МПС – л.а. 

Фолксваген голф от владението и без съгласието на собственика с намерение 

да го ползва, след което го изоставил без надзор на главен път I-9 на около 10 

км. от КК Слънчев бряг – престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. чл. 

195, ал. 1, т. 4 от НК. На 08.06.2012 г. в РС Несебър е внесен обвинителен акт. 

С разпореждане от 15.06.2012 г. на РС Несебър по НОХД № 406/2012 г. по 

описа на съда съдебното производство е прекратено и делото е върнато на 

прокурора за отстраняване на констатирани процесуални нарушения – 

противоречия в обвинителния акт, довели до  незаконосъобразност на същия.  

Наблюдаващият прокурор Пантелеева е изготвила доклад относно върнатото 

дело и е изразила несъгласие в аргументите на съда. На 21.06.2012 г. е 

подаден протест срещу разпореждането за връщане и с определение от 

02.07.2012 г. Бургаският окръжен съд в закрито заседание е отменил 

разпореждането на районния съд за връщане на делото. В мотивите на 

определението въззивният състав е намерил протестните възражения на 

прокуратурата за основателни. На 22.11.2012 г. е изготвено споразумение за 

решаване на делото в съдебно заседание, което е одобрено от съда. Наложено 

е наказание 6 месеца лишаване от свобода при условията на чл. 66, ал. 1 от 

НК и след прилагане на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК. 

Проверката установи, че причините за връщане на делата от съда на 

прокуратурата са основно процесуални нарушения, извършени във фазата на 

досъдебното производство и непълнота на разследването, довело до 

непълнота на доказателствата. 

Установено бе, че в бланката на РУП – Несебър за образуване на 

досъдебни производства са записани всички основания - за образуване на 

досъдебно производство по чл. 212, ал. 2 НПК, по чл. 356, ал. 3 НПК за бързо 

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

посочен изрично текста от НПК/или да е подчертан/, по който е образувано 

производството;  

 

Проверени на случаен принцип ДП, приключили със споразумение   

Пр.пр. № 770/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-432/12г. по 

описа на  РУП-Несебър. РУП-Несебър уведомява НРП, че на 04.06.12г. е 

започнато  бързо производство № 14-432/12г. по описа на РУП- Несебър. 

Наблюдаващ прокурор С. Станева. Бързото производство е започнато срещу 

П.Пенчев за това, че на 04.06.12г. около 00.20ч., в общ. Несебър, кв. Камелия 

управлява МПС”Пежо Партнер” с ДКН……….., с 1.22 промила алкохол в 

кръвта, отчетено с техническо средство дрегер с 7410 №0106 - престъпление 

по чл. 343б, ал.1 от НК. Взета е кръв за анализ. На 12.06.12г. в РП-Несебър е 
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постъпило предложение от разследващ полицай Хр. Балинова за 

преобразуване на бързото производство в  досъдебно производство по общия 

ред поради това, че не са получени резултатите от назначената химическа 

експертиза за установяване на промилите алкохол в кръвта на водача. С 

постановление от 12.06.12г. прокурор Г. Русев преобразува бързото 

производство в ДП. С постановление от 26.06.12г. П.П. е привлечен като 

обвиняем за извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. /Няма 

одобрение от прокурора по чл. 219, ал.1 от НПК/. Делото е приключило със 

споразумение на 11.07.12г., като е наложено наказание „Лишаване от 

свобода”  за срок от 3/три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК 

изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години. 

Пр.пр. №1107/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-769/12г. по 

описа на  РУП-Несебър. РУП-Несебър уведомява НРП, че на 30.06.12г. е 

започнато  бързо производство № 14-769/12г. по описа на РУП- Несебър. 

Наблюдаващ прокурор М. Чернаев. Бързото производство е започнато срещу 

В.В.Й. за това, че на 30.06.12г. около 04.40ч., в к.к. Сл. Бряг, на алея срещу 

хотел „Авеню”  управлява МПС”БМВ” с ДКН……….., с концентрация на 

алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.68 промила, отчетено с 

техническо средство дрегер с 7410 №0106. Взета е кръв за химичен анализ- 

престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Делото е приключило със 

споразумение във фазата на досъдебното производство на 12.07.12г. , като е 

наложено наказание „Пробация” и на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. 

чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на обвиняемия е определено наказание „Лишаване от 

право да управлява МПС” за срок от 9 месеца.  

Пр. пр. № 1794/2011 г. по описа на НРП, БП № 14-1420/2011 г. РУП 

Несебър / на основание чл. 212, ал.3 – изписани всички основания на 

02.08.2011 г. срещу С.М.А. за това, че на 01.08.2011 г. около 21.10 ч. в гр. 

Свети Влас в близост до хотел Гранд Полония управлявал мотопед Ямаха 

Чамп с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда, а именно 1.86 на хиляда, 

установено по надлежен ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+. 

Изготвено споразумение на 08.08.2011 г. между прокурор Анна Пантелеева,  

обвиняемия и защитника му. Образувано е НОХД № 619/2011 г. по описа на 

съда, като споразумението е одобрено и е наложено наказание пробация, 

както и лишаване от правоуправление - липсва протокол за одобрение от 

съда.  

Пр. пр. № 1590/2011 г. по описа на РП Несебър, БП № 14-1192/2011 г. 

по описа на РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Анна Пантелеева. 

Производството е образувано срещу Д.И.И. за това, че на 21.05.2011 г. около 

02.55 часа, в гр. Свети Влас, в  близост до комплекс Бадемите управлявал 

МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.32 на 
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хиляда, установено по надлежен ред с химическа експертиза № 

674/21.07.2011 г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На 03.08.2011 г. в 

РС Несебър е внесено споразумение между  прокуратурата, обвиняемия и 

защитника му. Съдът е одобрил споразумението, наложил е наказание 

пробация и лишаване от правоуправление за срок от седем месеца.  

Пр. пр. № 1793/2011 г. по описа на РП Несебър, БП № 14-1419/2011 г. 

по описа на РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Камен Господинов. 

Производството е образувано срещу Д.Г.Я. за това, че на 02.08.2011 г. около 

01.30 часа, в гр. Несебър, в  близост до бензиностанция Петрол управлявал 

МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.29 на 

хиляда, установено по надлежен ред с алкотест Дрегер 7410+ – престъпление 

по чл. 343б, ал. 1 от НК. На 08.08.2011 г. в РС Несебър е внесено 

споразумение между  прокуратурата, обвиняемия и защитника му. Съдът е 

одобрил споразумението, наложил е наказание лишаване от свобода за срок 

от три месеца, при условията на чл. 66, ал. 1 от НК и лишаване от 

правоуправление за срок от осем месеца.  

Характерните образувани дела за региона са по чл. 343б от НК. С 

наложено наказание „Лишаване от право да упражнява определена 

професия или дейност” по чл.37, ал.1, т.7 от НК – 95 броя, които са с 

22,76% по - малко от тези през 2011год. и с 26.92% по - малко от тези през 

2010год. 

Относителният дял на присъдите и споразуменията с наказание 

„Лишаване от право да упражнява определена професия или дейност”, 

постъпили за изпълнение в РП – Несебър са както следва:2012г. – 45.89%, 

2011год. – 41,28%, 2010год. – 55.56%/справка от Доклад за дейността на РП-

Несебър през 2012г./. 

 

 

Проверени на случаен принцип спрени ДП срещу НИ 

Пр.пр. №415/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-189/12г. по описа 

на  РУП-Несебър. РУП-Несебър уведомява НРП, че на 01.04.12г. е започнато  

ДП № 14-189/12г. по описа на РУП- Несебър. Наблюдаващ прокурор М. 

Чернаев. ДП е започнато за това, че за времето от 11.00ч. на 31.03.12г до 

11.30ч. на 01.04.12г. в гр. Несебър, прониквайки в апартамент на приземен 

етаж на ул.”Южен плаж”, чрез натиск на прозорец, противозаконно е отнел 

чужди движими вещи – ЛСД телевизор с размери 20  инча от владението на 

Л. Н.Т. от гр. Несебър без негово съгласие с намерение противозаконно да ги 

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

постановление от 15.06.12г. прокурор М.Чернаев спира наказателното 
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производство на основание чл. 244, ал.1, т.2 вр. чл. 199, ал.1 от НПК за 

откриване на извършителя. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. №454/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-216/12г. по описа 

на  РУП-Несебър. РУП-Несебър уведомява НРП, че на 06.04.12г. е започнато  

ДП № 14-216/12г. по описа на РУП- Несебър. Наблюдаващ прокурор М. 

Чернаев. ДП е започнато срещу НИ за това, че за времето от 11.00ч. до 

19.30ч. в гр. Несебър, ж.к. „Чайка”, бл.328, вх.5, ет.1, ап. 7 е отнел чужди 

движими вещи – златен пръстен с рубин- старинен, висулка златна, златни 

обеци с висулки и други бижута от жълт метал от владението на К.С. от гр. 

Киев, Украйна без нeйно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои 

– престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 19.06.12г. 

прокурор М.Чернаев спира наказателното производство на основание чл. 244, 

ал.1, т.2 вр. чл. 199, ал.1 от НПК за откриване на извършителя. Към момента 

на проверката НП е спряно. 

Пр. пр. №  651/2012 г. по описа на РП Несебър, ДП №14-328/2012 г. по описа 

на РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Мариян Чернаев. ДП е започнато на 

основание чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетел срещу НИ, за това, че на 

20.05.2012 г. в с. Равда, от Норвежко селище за времето от 21.00 часа на 

19.05.2012 г. до 01.00 часа на 20.05.2012 г. отнел от владението на Я.Р. 1 брой 

преносим компютър и сумата от 200 евро, без негово съгласие с намерение 

противозаконно да ги присвои –престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. С постановление от 

20.07.2012 г. прокурор Чернаев спира производството на основание чл. 244, 

ал. 1, т. 2, вр. чл. 199, ал. 1 от НПК. Посочено е копие от постановлението да 

се изпрати в РУП Несебър за продължаване издирването на извършителя, 

както и задължението на разследващия орган да съобщи за резултата от 

издирването. Посочен е и 7 дневен срок за обжалване от съобщаването. 

Пр. пр. №  894/2012 г. по описа на РП Несебър, ДП №14-522/2012 г. по описа 

на РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев. ДП е започнато на 

основание чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетел срещу НИ, за това, че на 

11.06.2012 г. в КК Слънчев бряг на централния плаж до бар Викинг около 

05.00 часа отнел чужди движими вещи 1 брой мобилен телефон и цифров 

фотоапарат „Самсунг” от владението на А.Н.У. без нейното съгласие с 

намерение противозаконно да ги присвои –престъпление по чл. 194, ал. 1 от 

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

постановление от 30-07.2012 г. прокурор Русев спира производството на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2, вр. чл. 199, ал. 1 от НПК. Посочено е копие от 

постановлението да се изпрати в РУП Несебър за продължаване издирването 

на извършителя, както и копие от постановлението след надлежен превод да 
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се изпрати на пострадалата за сведение. Посочен е и 7 дневен срок за 

обжалване от съобщаването. 

Проверени още-пр.пр. №398/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-

185/12г. по описа на  РУП-Несебър, пр.пр.  №370/2012г. по описа на РП-

Несебър, ДП №14-176/12г. по описа на  РУП-Несебър,  пр.пр. №398/2012г. по 

описа на РП-Несебър, ДП №14-185/12г. по описа на  РУП-Несебър, пр.пр. 

№1833/2010г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-1295/10г. по описа на  РУП-

Несебър, пр.пр. №293/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-129/12г. по 

описа на  РУП-Несебър, пр. пр. № 861/2012 г., ДП № 14-500/2012 г. по описа 

на РУП; пр. пр.  № 679/2012 г. по описа на РП Несебър, ДП № 14-345/2012 г. 

по описа на РУП Несебър; пр. пр. № 513/2012 г. по описа на РП Несебър, ДП 

№ 14-240/2012 г. на РУП Несебър; 

Специфично за съдебния район е факта, че е курортен център, 

което води до рязко нарастване на интензивността на извършените 

престъпления през месеците юни, юли, август и септември, тъй като 

през този период, от вътрешността на страната и от други държави, 

пристигат в района и преминават през него стотици хиляди туристи. 

Това струпване на хора е един от криминогенните фактори определящ 

нивото на престъпността. Поради характерните особености на района, 

голяма част от спрените дела срещу НИ са за престъпления против 

собствеността на гражданите. 

Относителния дял на образуваните досъдебни производства за 

престъпления против собствеността на гражданите спрямо общия брой 

новообразувани досъдебни производства е 77,55%. 

В проверените спрени дела срещу неизвестен извършител се 

установи, че в постановленията за спиране  винаги се сочи 

възможността за обжалване. Делата се изпращат в РУП-Несебър за 

издирване на извършителя, пострадалият се уведомява за 

постановлението за спиране.  

 

Проверени на случаен принцип спрени ДП срещу ИИ 

Пр.пр. № 2488/2006г. по описа на РП-Несебър, ДП №2117/06г. по описа 

на  РУП-Несебър. Наблюдаващ прокурор Г. Русев. С постановление от 

15.09.2006г. прокурор Св. Маринчев – прокурор при РП- Бургас, 

командирован в РП- Несебър образува ДП срещу НИ за това, че през м. 

септември 2006г. във ваканционно селища „Елените”, общ. Несебър записвал, 

възпроизвеждал, разпространявал или използвал друг начин на видеозапис, 

без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право – 

престъпление по чл. 172а, ал.2, вр. ал.1 от НК. Срокът за разследването е бил 

продължаван неколкократно. След разследване е установен извършителя на 
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престъплението – К.В.Б., на 27.03.12г. е било изготвено  постановление за 

привличане като обвиняем, бил е призован на адреса по местоживеене, но не 

е бил намерен. Обявен е за ОДИ с мярка „Установяване на адрес”  и връчване 

на призовка. Периодично от РП-Несебър са изпращани напомняния до 

началника на РУП-Несебър за хода на издирвателните мероприятия. С 

постановление от 20.06.12г. прокурор Г. Русев спира НП на основание чл. 

244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т.2, вр. чл. 199 от НПК. 

Пр.пр. № 250/2011г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-129/11г. по 

описа на  РУП-Несебър. Наблюдаващ прокурор А. Пантелеева. Първоначално 

ДП е образувано срещу НИ за това, че на 19.02.2011г., промишлена зона гр. 

Несебър, сервиз за ремонт на автомобили, чрез използване на МПС – лек 

автомобил, отнел чужда движима вещ – лек  автомобил „Форд Мондео” с рег. 

№Р 1262 РХ, от владението на Ем.Евт. Евт. – престъпление по чл. 195, ал.1, 

т.4, вр. чл. 194, ал.1 от НК. След извършени действия по разследването са 

установени извършителите – Ст.Г.Ст., В.Т.Г. и Здр.М. На 18.03.2011г. са 

привлечени в качеството на обвиняеми. Назначена и изготвена е била 

автооценъчна експертиза Делото е било изпратено на доклад по реда на чл. 

196 от НПК. На 13.07.11г. делото е върнато от доклад с дадени писмени 

указания от наблюдаващия прокурор. Извършени са множество разпити, очни 

ставки и други действия по разследването. Срокът по делото е бил удължаван 

с 4 месеца, считано от 22.04.11г. и с два месеца, считано от 23.08.11г. с три 

месеца, считано от 24.10.11г., удължен още с три месеца, считано от 

24.10.11г. На 04.04.12г. е извършено ново привличане на обв.  Гуганов по чл. 

195, ал.1, т.2 и т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК., на 

10.04.12г. е извършено ново привличане на обв.  Ставрев по чл. 195, ал.1, т.2 

и т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК.  Обвиняемия 

Александров не е  бил открит на постоянния си и последен адрес за връчване 

на призовка, поради което същият е обявен за местно издирване с телеграма 

№266/01.06.12г. на РУП Несебър  и за  ОДИ с телеграма № 23263/08.06.2012г. 

на ГДНСП-София. /Приложени са постановленията за привличане на 

обвиняем, но не са с печат и одобрения на наблюдаващия прокурор по реда на 

чл. 219, ал.1 от НПК./ С постановление от 27.07.12г. прокурор А.Пантелеева 

спира НП по ДП №14-129/11г. по описа на РУП-Несебър, пр.пр. №250/11г. по 

описа на РУП-Несебър за издирване на един от обвиняемите на основание чл. 

199, ал.1, чл. 244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, ал.2 от НПК. Към момента на 

проверката НП е спряно. 

Пр. пр. № 2500/2009 г. по описа на РП Несебър, ДП № 14-1889/2009 г. 

по описа на ВУП Несебър, наблюдаващ прокурор Анна Пантелеева. ДП е 

започнато на основание чл. 212, ал. 2 с разпит на свидетел /изписани всички 

основания в бланката на МВР/ срещу неизвестен извършител, за това че на 
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26.08.2009 г. в гр. Несебър чрез употреба на сила отнел чужди движими вещи 

– сумата от 400 лв. и златен синджир от владението на Х.К.Х. от Германия – 

престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК. Срокът за разследване многократно е 

удължаван, извършени са оглед на местопроизшествие, съдебно оценителна 

експертиза и разпити на пострадалите, след извършване на превод по 

делегация и международни поръчки. Изготвени са постановления за 

привличане на двама обвиняеми, като на 14.03.2012 г. в качеството на 

обвиняем е привлечен Ц.Ф.Ц.. Досъдебното производство е приключено от 

разследващия полицай с мнение за предаване на съд да двама души.  Другото 

лице, за което е установено участие в престъплението не е установено на  

посочения от него адрес и с постановление от 13.06.2012 г. на прокурор 

Пантелеева производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, 

т.1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК. В постановлението е посочено, че делото следва 

да остане на съхранение в РП Несебър, а препис от него да се изпари за 

предприемане на необходимите ОИД, посочена е възможността за обжалване 

пред РС Несебър.  

Пр. пр. № 1627/2011 г. по описа на РП Несебър, ДП № 14-1230/2011 г. 

по описа на РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Севдалина Станева. ДП е 

започнато на 23.07.2011 г. срещу С.И.С. за това, че на 22.07.2011 г. в гр. 

Обзор, община Несебър чрез използване на специален начин – ловкост отнел 

чужди движими вещи – златен мъжки синджир от жълто злато и златно 

кръстче с общо тегло 9 грама от владението на Г.А.Б. без нейно съгласие с 

намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 

4, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. На 27.07.2011 г. е повдигнато обвинение и по 

отношение на обвиняемия е взета мярка за неотклонение „Подписка”. Искано 

и получавано удължаване на срока за разследване. С постановление от 

05.07.2012 г. производството по делото е спряно поради неоткриване на 

свидетел призован за участие в очна ставка – чл. 244, ал. 1, т.3 от НПК. 

Свидетелят е обявен за издирване. Посочена е възможността за обжалване, 

както й обстоятелството, че делото остава на съхранение в РП Несебър. 

 

На случаен принцип бяха проверени прекратени ДП 

 

Пр.пр. № 2095/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-1679/12г. по 

описа на  РУП-Несебър. Наблюдаващ прокурор С. Станева. ДП е образувано 

с постановление от 21.08.12г. срещу НИ за това, че на 10.08.12г. в к.к. 

Слънчев бряг, общ. Несебър отнел чужди движими вещи – 3 бр. мобилни 

телефони /2 бр. „Нокия” и 1 бр. „Самсунг”/, портфейл, сумата от 30 лв., лични 

документи, ключове и фотоапарат „Олимпус” от владението на Ив.К.К. от гр. 

Раднево без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – 



 28 

престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Дадени са указания за разследването. С 

постановление от 01.10.12г. прокурор С.Станева – адм. ръководител на РП- 

Несебър прекратява наказателното производство поради малозначителността 

на деянието-незначителни вредни последици, с оглед на стойността на 

причинената вреда, която не надвишава две минимални работни заплати и 

ниска степен на обществена опасност, т. е налице е хипотезата на чл. 9, ал.2 

от НК. Основанието за прекратяване – чл. 242, ал.1, вр. чл. 243, ал.1, т.1 вр. 

чл. 24, ал.1, т.1 , вр. чл. 199 от НПК. 

Пр.пр. № 2727/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-2328/12г. по 

описа на  РУП-Несебър. РУП-Несебър уведомява НРП, че на 22.09.12г. е 

започнато  БП № 14-2328/12г. по описа на РУП- Несебър. Наблюдаващ 

прокурор С. Станева. БП е започнато по повод задържано лице за кражба на 

дамска чанта от плажа в к.к. Слънчев бряг и е образувано срещу Хр.П.Н. за 

това, че на 22.09.12г. около 13.30ч. на плажа пред хотел „Чайка бийч” в к.к. 

Слънчев бряг е отнел чужди движими вещи – 1 бр. дамска чанта от велурен 

плат в която са се намирали 1 бр. мобилен апарат „Нокия2100”със СИМ карта 

на М-тел, сума от 11 лв. в различни банкноти и монети, 1 бр. кърпа, 1 бр. 

кутия за очила и чифт диоптърни очила „Neolook glamour”от владението на 

Г.П.Ф., руска гражданка, без нейно съгласие с намерение противозаконно да 

ги присвои- престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 

02.10.12г. прокурор С.Станева – адм. ръководител на РП- Несебър прекратява 

наказателното производство поради малозначителността на деянието-

незначителни вредни последици, с оглед на стойността на причинената вреда, 

която не надвишава две минимални работни заплати и ниска степен на 

обществена опасност, т. е налице е хипотезата на чл. 9, ал.2 от НК. От 

приложената справка за съдимост на Хр.Н. същият има влязла в сила присъда 

на 09.06.10г. за престъпление по чл. 343, ал.1, б.”б” от НК и друга влязла в 

сила на 31.03.11г. присъда по чл. 321, ал.3, пр.3-то, т.2, вр. ал. 1 и 2 от НК, 

както и по чл. 354а от НК. В тази връзка Хр.Н. не е бил осъждан до момента 

за друго такова престъпление каквото е предмета на настоящото дело. Налице 

са предпоставките на чл. 218б, ал.1, вр. чл. 194, ал.3, вр. ал.1 от НК и 

настоящото НП следва да бъде прекратено спрямо Недялков, като му бъде 

наложено административна наказание „глоба”. На основание чл. 357, ал.1, 

т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 вр. чл. 199 от НПК, НП е прекратено.  

Постановено е препис от постановлението да се изпрати на ВКП-

София, отдел „Международно правно сътрудничество” за уведомяване на 

пострадалата Г.П.Филяева, руска гражданка живуща в гр. Москва, ул. Денис 

Давидов” дом №6, ап. 49./Няма каквито и да е данни за изпращането на 

постановлението на пострадалата или върнат превод от служба „преводи” 

от ВКП / Също и препис от постановлението че следва да се изпрати на РУП 
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–Несебър, с оглед налагане на административно наказание по чл. 218б, ал.1, 

вр. Чл. 194, ал.3, вр. Ал.1 от НК на Хр.П.Н. и РП- Несебър да се уведоми 

писмено за това./Няма данни РП-Несебър да е била уведомена за наложено 

наказание от органите на МВР по причина, че няма данни постановлението 

за прекратяване да е влязло в сила след като няма данни руската гражданка 

да е получила постановлението за прекратяване / 

Пр.пр.№ 1067/2011г. по описа на РП – Несебър, ДП № 14 – 701/2011г. 

по описа на РУП – Несебър. Наблюдаващ прокурор А. Пантелеева. ДП е 

образувано с постановление от 27.06.2011г. срещу А.Н.А. за престъпление по 

чл.343б „б”, ал.1 НК. С постановление от 19.09.2011г. ДП е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК, тъй като при извършена повторна 

химическа експертиза е установено наличие на етилов алкохол в количество 

1,10 промила. Копие от постановлението е изпратено на РУП – Несебър по 

компетентност за налагане на административно наказание на А.Н.А.  

Пр.пр.№ 1008/2011г. по описа на РП – Несебър, ДП № 14 – 653/2011г. 

по описа на РУП – Несебър. Наблюдаващ прокурор А. Пантелеева. ДП е 

образувано на основание чл.212, ал.3 от НПК /в бланката на РУП – Несебър 

са записани всички основания за образуване без да е подчертано 

конкретното основание за образуване/ на 17.06.2011г. срещу НИ за 

престъпление по чл.194, ал.1 НК. С постановление от 21.09.2011г. ДП е 

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

постановлението е постановено за бъде изпратено на пострадалата германска 

гражданка З.А.Х.  С писмо от 21.09.2011г. - копие от постановлението и 

писмо е изпратено на служба „Преводи” при администрацията на Главния 

прокурор на Република България. Превод от служба „Преводи” при 

администрацията на Главния прокурор на Република България не се е 

връщал. Съответно копие от постановление до момента не е изпратено 

на пострадалата германската гражданка. В УИС не е въведено 

изпращането на писмото до служба „Преводи” при администрацията на 

Главния прокурор на Република България, нито по – късно има 

отразяване на писмо – отговор. В книгата входящата и за изходяща 

поща също няма отбелязване.  

Пр.пр.№ 967/2012г. по описа на РП – Несебър, ДП № 14-566/2012г. по 

описа на РУП – Несебър. Наблюдаващ прокурор Севдалина Станева. ДП е 

образувано на основание чл.212, ал.3 от НПК /в бланката на РУП – Несебър 

са записани всички основания за образуване без да е подчертано 

конкретното основание за образуване/ на 15.06.2011г. срещу НИ за 

престъпление по чл.194, ал.1 НК. С постановление от 01.10.2012г. ДП е 

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

от постановлението е постановено за бъде изпратено на пострадалата 
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австрийски гражданин М.В.  В НП има обратна разписка. Няма писмо /или 

копие/ на служба „Преводи” при администрацията на Главния прокурор на 

Република България, с което е върнат превода в РП – Несебър. В УИС не е 

въведено изпращането на писмото до служба „Преводи” при 

администрацията на Главния прокурор на Република България, нито по – 

късно има отразяване на писмо – отговор. В книгата за входящата и  за 

изходяща поща също няма отбелязване. 

Това е за всички идентични писма по прекратени и спрени ДП, по 

които има изпратени писма за превод на служба „Преводи” при 

администрацията на Главния прокурор на Република Българи. 

Съществуват проблеми в организацията на работата при 

изпращане и връчване на прокурорски актове на чужденци  с постоянно 

местожителство извън България, каквито в много случаи са пострадали 

от престъпления. Забавяне и проблеми има и от страна на служба 

„Преводи” при администрацията на Главния прокурор на Република 

България, които забавят изпращането на превода. 

Пр. пр. № 1876/2011 г. по описа на Несебърска районна прокуратура, 

ДП № 14-1456/2011 г. по описа на РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Анна 

Пантелеева. ДП е започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /в бланката 

на МВР изписани всички основания/  срещу НИ за това, че на 03.08.2011 г. в 

гр. Обзор, на ул. „Черноморска”  е извършил кражба на чужди движими вещи 

– сладолед 24 броя Хит, 15 броя Тайм аут, 15 броя  Карамел гел, 16 броя 

Родео Гранд от владението на И.К.М., без негово съгласие, с намерение 

противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. В хода 

на разследването не са установени свидетели. Установена е имуществената 

вреда. С постановление от 21.09.2011 г. на прокурор Пантелеева 

производството по делото е прекратено на основание чл. 24, ал. 1 от НПК, вр. 

чл. 9, ал. 2 от НК. 

Пр. пр. № 2275/2012 г. по описа на Несебърска районна прокуратура, 

ДП № 14-1917/2012 г. по описа на РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Анна 

Пантелеева. ДП е започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК  срещу П.Н.Г. 

за това, че на 25.08.2012 г. , около 1.20 часа на плажна ивица в КК Слънчев 

бряг  отнел чужда движима вещ – мобилен телефон Нокиа от  владението на 

А.М. - молдовски гражданин без негово съгласие, с намерение 

противозаконно да го присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. В хода 

на разследването извършителят се е признал за виновен и е предал 

открадната вещ, която е предадена на собственика. Установена е 

имуществената вреда. С постановление от 15.10.2012 г. на прокурор Георги 

Русев е прието, че престъплението е за извършено деяние по чл. 194, ал. 3 от 

НК, случаят е маловажен, а вещта предмет на престъплението е на стойност 



 31 

под размера на две минимални работни заплати  и производството по делото 

е прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Посочено е в 

постановлението, че следва на лицето да бъде наложено административно 

наказание съгласно чл. 218б от НК, както и да се изпрати препис на ВКП за 

съобщаване на пострадалия. Получено е писмо от РУП за налагане на 

административно наказание. 

Проверени още  прекратени на основание чл. 24, ал. 1 от НПК вр. чл. 9, 

ал. 2 от НК – пр. пр. № 1093/2011 по описа на РП Несебър, ДП № 14-739/2011 

г. по описа на РУП Несебър; пр. пр. № 2290/2011 г., ДП № 14-1886/2011 г., 

наблюдаващ прокурор С. Станева; пр. пр. № 1115/2011 г., ДП № 14-734/2011, 

наблюдаващ прокурор А. Пантелеева. 

Проверката установи, че в постановленията за прекратяване по 

давност при спрени дела, спряното дело не се възобновява, след което да 

се постанови прекратяване, а се прекратява директно спряното  

производство. За прецизност и с оглед спазване на нормите на НПК би 

следвало производството да се възобнови и след това при констатиране 

на изтичане на срока за наказателно преследване, производството да се 

прекрати поради изтекла давност. 

Много често разследващите органи не представят в срок в РП- 

Несебър преписките.  В НП-тата се съдържат и копия от писма до 

Началника на РПУ – Несебър,  в които подробно изброява 

непредставените в срок преписки от служители от  РУП-Несебър, 

административният ръководител на РП- Несебър иска съдействие и 

незабавно изпълнение. 

 

Проверени на случаен принцип постановления  с предложения за 

прилагане на разпоредбата на чл. 78а от НК 

Пр.пр. № 3000/2011г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-2453/11г. по 

описа на  РУП-Несебър. Наблюдаващ прокурор Г. Русев. С постановление от 

07.11.11г. прокурор Г. Русев образува ДП срещу Д.Б.за това, че на 

27.09.2011г. около 08.00ч. на улица, намираща се в близост до центъра на с. 

Равда, общ. Несебър по хулигански подбуди причинил на Р.М.Р. от гр. 

Несебър лека телесна повреда, изразяваща се в счупване наполовина на първи 

горен ляв зъб /21 зъб/, довело до временно разстройство на здравето, 

неопасно за живота – престъпление по чл. 131, ал.1, т. 12 , пр. 1-во, вр. чл. 

130, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до три 

години. Срокът за разследването е удължен, лицето Д.Б. е привлечен като 

обвиняем с постановление от 04.01.12г., приключило ДП с мнение за съд. С 

постановление от 14.03.12г. прокурор Г. Русев внася в РС- Несебър 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 
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административно наказание. С решение по НАХД №184/12г. по описа на РС-

Несебър от 19.05.12г. РС-Несебър признава за виновен Д.П.Б. за извършено 

престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, пр.1-во, вр. чл. 130, ал.1 от НК вр. чл. 78а 

от НК и го освобождава  от наказателна отговорност като му налага 

административно наказание „Глоба” в размер на 1000лв. Решението е в сила 

от 13.06.12г. 

Пр.пр. № 265/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-119/12г. по 

описа на  РУП-Несебър. Наблюдаващ прокурор А. Пантелеева. ДП е 

образувано срещу М.П.Д. от гр. Бургас за това че на 05.02.12г. около 10.20ч. в 

посока от с. Горица към с. Гюльовица, общ. Несебър управлявал лек 

автомобил марка „Форд Фиеста” с рег. № А 2…8АМ, без съответното 

свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказанието му по 

административен ред за такова деяние с НП №2517/01.04.2011г. на ПП при 

ОД на МВР-Бургас, влязло в сила на 19.07.11г. – престъпление по чл. 343в, 

ал.2 от НК. С постановление от 15.05.12г. прокурор А. Пантелеева внася в 

РС- Несебър предложение за освобождаване от наказателна отговорност и 

налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. С решение по 

НАХД №335/12г. по описа на РС-Несебър от 06.08.12г. РС-Несебър признава 

за виновен М.П.Д. за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК и на 

основание  чл. 78а от НК го освобождава  от наказателна отговорност като му 

налага административно наказание „Глоба” в размер на 1200лв. Решението е 

в сила от 03.09.12г. 

Пр. пр. № 332/2011 г. по описа на НРП, ДП № 14-167/2011 г. по описа на 

РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Камен Господинов. ДП е образувано на 

28.03.2011 г. от прокурор Камен Господинов срещу М.Ц.Г. за това, че на 

06.03.2011 г. в КК Слънчев бряг управлявал лек автомобил „Опел Корса” без 

съответно свидетелство за управление /като неправоспособен/ в едногодишен 

срок от наложеното му по административен ред наказание за същото деяние – 

престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. На 20.04.2011 г. материалите по делото 

постъпват в прокуратурата с мнение за съд. С постановление от 25.05.2011 г. 

прокурор Господинов внася досъдебното производство в Районен съд 

Несебър с предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а. 

Приложено съобщение от съда – образуваното АНД № 395/2011 г. по описа 

на РС Несебър е насрочено за 21.06.2011 г. и М.Ц.Г. е признат за виновен за 

извършване на престъпление по чл. 343в от НК и е освободен от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание – 1000 лв. глоба. 

Пр. пр. № 3290/2010 г. по описа на НРП, ДП № 14-2403/2010 г. по описа на 

РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Камен Господинов. ДП е образувано от 

прокурор Камен Господинов срещу М.Ц.Г. за това, че на 03.10.2010 г. бил 
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засечен да управлява лек автомобил „Опел Корса” без да притежава 

необходимото свидетелство за управление на МПС, поради което бил 

санкциониран по административен ред с наказателно постановление, връчено 

му на 23.10.2010 г., което е влязло в сила на 31.10.2010 г. Впоследствие 

упорито продължил да управлява автомобила си, но вече в едногодишния 

срок, поради което осъществил състава на чл. 343в от НК, при условията на 

продължавано престъпление. В постановлението на основание чл. 375 от 

НПК са изброени шест деяния. С разпореждане от 23.06.2011 г. по 

образуваното АНД № 296/2011 г. по описа на РС Несебър е отменил 

протоколно определение от 30.05.2011 г., с което е даден ход и е приключено 

съдебното следствие, прекратил е съдебното производство и е върнал делото 

на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални 

нарушения. В мотивите на определението са посочени многобройни грешки, 

които на практика тотално променят обвинението. С ново постановление от 

11.07.2011 г. прокурор Господинов отново внася досъдебното производство с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл. 78а за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. 

ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. С решение от 12.10.2011 г. РС Несебър е признал 

обвиняемия за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. 

ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 78а от НК и му е наложил наказание глоба в размер 

на 3000 лв.  

Пр. пр. № 320782010г. по описа на НРП, ДП № 14-2394/2010 г. по описа 

на РУП Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев. ДП е образувано на 

28.03.2011 г. от прокурор Георги Русев срещу ВИНОВНОТО ЛИЦЕ за това, 

че през м. август 2010г. като управител на фирма – ЕООД е наел 

ненавършилата 18 годишна възраст Е.М.М. като чистачка в стопанисван от 

него обект. 192а, ал. 1 от НК. Искано и получено удължаване на срок. 

Привлечен като обвиняем Ю.А.М. На 18.02.2011 г. материалите по делото 

постъпват в прокуратурата с мнение за съд. С постановление от 11.03.2011 г. 

прокурор Русев внася досъдебното производство в Районен съд Несебър с 

предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и 

налагане на административно наказание по реда на чл. 78а. Няма приложено 

съобщение от съда за образуваното АНД и за резултата от проведеното 

заседание на съда. 

Проверени още : Пр.пр. № 586/2012г. по описа на РП-Несебър, ДП №05-

119/11г. по описа на   Пето РУП-Бургас, Пр.пр. № 2971/2011г. по описа на 

РП-Несебър, ДП №14-2439/11г. по описа на  РУП-Несебър, Пр.пр. № 

2970/2011г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-2458/11г. по описа на  РУП-

Несебър 
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Проверени на случаен принцип ДП приключили с внесен в съда ОА 

Пр.пр. № 285/2011г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-151/11г. по 

описа на  РУП-Несебър. РУП-Несебър уведомява НРП, че на 02.03.11г. е 

образувано  ДП № 14-151/11г. по описа на РУП- Несебър. Наблюдаващ 

прокурор С. Станева. ДП е образувано срещу Ив.Н. Ат. От с. Козичино, общ. 

Поморие за това, че на 21.01.11г. около 07.00ч. в с. Оризаре, общ. Несебър, в 

мелница „Ермаска”, в къща, находяща се в двора на мелницата, на ет.2, 

находящ се над фурната, в стая се съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна 

възраст – малолетната Ант.Д.Ат. от гр. Дългопол – доколкото извършеното 

не съставлява престъпление по чл. 152 – престъпление по чл. 151, ал.1 от НК. 

С постановление от 03.03.11г. Ив.Н.Ат. е привлечен като обвиняем за 

извършено престъпление по чл.151, ал.1 от НК. /Приложено е 

постановлението за привличане на обвиняем, и е с печат и одобрения на 

наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал.1 от НПК/. НП е приключило 

на 20.05.11г. с мнение за съд. На 20.06.11г. прокурор С.Станева изготвя ОА и 

го внася в РС- Несебър. С присъда от 08.09.11г. по НОХД №467/11г. по описа 

на РС- Несебър на подсъдимия Ив.Н.Ат. е наложено наказание на основание 

чл. 151, ал.1 от НК, вр. 58а от НК - 2 години „Лишаване от свобода”, като на 

основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание  се 

отлага за срок от пет години. Присъдата е влязла в сила на 26.09.11г. 

Пр.пр. № 3223/2010г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-2367/10г. по 

описа на  РУП-Несебър. Наблюдаващ прокурор А. Пантелеева. С 

постановление от 1512.10г. прокурор А. Пантелеева образува ДП срещу 

Зв.Ст.Ст. за това, че на 08.11.10г. около 22.20ч. по главен път ФЖЯ-3125, до 

разклона за с. Горица в посока към с. Гильовица, общ. Несебър е управлявал 

л.а. „Фолксваген пасат” с рег. №…, без съответното свидетелство за 

управление, в едногодишен срок от наказването му  по административен ред 

за такова деяние с Наказателно постановление  №4401/09г. от 19.12.09г. на 

началника на IVРУУП-към ОД –МВР-Варна, влязло в сила на 17.01.10г. – 

престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. С постановление от 10.01.11г. Зв.Ст.Ст. 

е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл.343, ал.2, вр. ал. 

1  от НК. На 17.02.11г. прокурор А. Пантелеева изготвя ОА и го внася в РС-

Несебър. Образувано е НОХД №152/11г. по описа на съда. Делото е 

приключило на 01.04.11г. със споразумение, като на подсъдимият е било 

наложено наказание 3/три/ месеца „Лишаване от свобода”, като на основание 

чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание  се отлага за 

срок от три години. 

Пр. пр. № 1095/2011 г., ДП № 14-746/2011 г. по описа на РУП Несебър, 

наблюдаващ прокурор Мариян Чернаев. ДП е започнато на 25.06.2011 г. 

срещу А.А.А., за това, че на 25.06.2011 г. около 03.00 часа в КК Слънчев бряг, 
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на плажната ивица пред хотел „Хелиос палас” отнел чужди движими вещи – 

мъжка чанта, ведно с намиращите се в нея портмоне със сумата 600 лв., 

лични документи, дебитна карта, ключове и парфюм „Азаро” от владението 

на В.С.У. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това 

сила – престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК. В хода на разследването са 

разпитани свидетели, извършено е разпознаване, оглед на веществени 

доказателства, назначена е съдебно оценителна експертиза. Искано е и е 

получено удължаване на срока на три пъти с по два месеца. На 10.04.2012 г. е 

изготвен и внесен в съда ОА. Образувано е НОХД № 238/2012 г. по описа на 

РС Несебър. С присъда № 41/20.06.2012 г. на подсъдимия е наложено 

наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от  - ЛОС една година с 

приложение на чл. 66, ал. 1 от НК. 

Пр. пр. № 334/2012 г. по описа на НРП, БП № 14-149/2012 г. по описа 

на РУП, наблюдаващ прокурор Севдалина Станева. БП е започнало на 

16.03.2012 г. срещу Й.Н.Б. за извършено престъпление по чл. 354а от НК. На 

основание чл. 161, ал. 2 от НПК при неотложност на случая и като единствена 

възможност за събиране и запазване на доказателства е извършено 

претърсване и изземване в жилищна сграда, намираща се в КК Слънчев бряг - 

запад. Изготвеният протокол  е изпратен на наблюдаващия прокурор и с 

разпореждане от 16.03.2012 г. на НРС по ЧНД № 192/2012 г. същият е 

одобрен. Материалите по делото са постъпили в РП Несебър на 23.03.2012 г. 

и ОА  е изготвен и внесен в съда. В с.з. на 02.04.2012 г. по образуваното 

НОХД № 209/2012 г. по описа на съда е постигнато споразумение, което е 

одобрено от съда. Определеното наказание е ГЛОБА в размер на 1000 лв., а 

предметът на престъпление е отнет в полза на държавата. 

Пр. пр. № 3062/2010 г., ДП № 14-2299/2010 г. по описа на РУП 

Несебър, наблюдаващ прокурор Мариян Чернаев. ДП е образувано с 

постановление от 29.10.2010 г. срещу ВИНОВНОТО ЛИЦЕ , за това, че на 

24.10.2010 г. около 15.30 часа на кръстовището до магазин „Жанет” 

управлявал МПС – л. а. „Фолксфаген Голф”, собственост на С.М.Б. с 

концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила, а  именно 3.41 на хиляда, 

установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза, след като 

е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 1 – престъпление по чл. 

343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Искано е и е получено удължаване на срока С 

постановление от 08.07.2011 г. на прокурор Чернаев производството по 

делото е спряно поради  неоткриване на извършителя на деянието, а с 

постановление от 14.11.2011 г. производството е възобновено/ след 

проведено издирване и обявяване за ОДИ с телеграма/, получено ново 

удължаване на срока с два месеца. На 23.03.2012 г. прокурор Чернаев е 

изготвил и внесъл в съда ОА, образувано е НОХД № 208/2012 г. по описа на 
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РС- Несебър. В първото насрочено заседание подсъдимият не се е явил, 

отново е обявен за ОДИ и е изменена мярката за неотклонение в „Задържане 

под стража”, а с присъда от 18.06.2012 г. по реда на чл. 269, ал. 3, т. 1 от НПК 

е осъден на ЛОС – 1 година при условията на чл. 66, ал. 1 от НК и ГЛОБА в 

размер на 800 лв. 

 В РП- Несебър е направен анализ на причините   за постановяване на   

оправдателни присъди –посочени са различни причини, някои от които са 

непълнота на разследването, довело до непълнота на доказателствата и от 

тук до неправилна преценка на прокурора, изготвил акта, неправилна оценка  

от наблюдаващия прокурор на доказателствения материал, събран в 

съответствие със закона в хода на досъдебното производство за наличието 

на съставомерност на деянието от обективна и субективна страна, 

промяна в обясненията на обвиняемия дадени в досъдебното производство,  

в резултат на което се установяват нови обстоятелства и факти, които 

не са били известни и не са могли да бъдат проверени в хода на досъдебното 

производство, различно разбиране на съдържанието на материално-

правните разпоредби на НК и на различна съвкупна преценка на 

доказателствата от страна на съда и на прокурора. 

 

Натовареност на прокурорите от РП- Несебър спрямо прокурорите от 

РП- Бургас 

 

Прокурорите от РП- Несебър са изключително натоварени. В сравнение с 

прокурорите от РП- Бургас, които са 7/седем/ пъти повече, при сравнение по 

определени показатели те са в съотношение: 

2011г. 

Брой наблюдавани досъдебни, бързи и незабавни производства 

 

РП-Несебър- средно по 626.6 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 347.1 на прокурор 

 

Брой решени досъдебни, бързи и незабавни производства 

 

РП-Несебър- средно по 448.4 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 282.4 на прокурор 

 

Спрени наказателни производства 

 

РП-Несебър- средно по 257.6 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 98.1 на прокурор 
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Внесени в съда обвинителни актове 

 

РП-Несебър- средно по 32.8 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 17.4 на прокурор 

 

Решени от съда дела по обвинителен акт 

 

РП-Несебър- средно по 34.6 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 17.4 на прокурор 

 

Участие в съдебни заседания 

 

РП-Несебър- средно по 113.4 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 72.9 на прокурор 

 

 

2012г. 

Брой наблюдавани досъдебни, бързи и незабавни производства 

 

РП-Несебър- средно по 610.0 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 276.3 на прокурор 

 

Брой решени досъдебни, бързи и незабавни производства 

 

РП-Несебър- средно по 466.4 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 215.3 на прокурор 

 

Спрени наказателни производства 

 

РП-Несебър- средно по 319.8 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 67.5 на прокурор 

 

Внесени в съда обвинителни актове 

 

РП-Несебър- средно по 32.8 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 15.4 на прокурор 

 

Решени от съда дела по обвинителен акт 
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РП-Несебър- средно по 32.8 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 11.1 на прокурор 

 

Участие в съдебни заседания 

 

РП-Несебър- средно по 121.4 на прокурор 

РП-Бургас -   средно по 65.7 на прокурор 

 

/Данните са взети и изчислени от справките на РП- Бургас и РП-Несебър, 

получени в ИВСС/. 

От резултатите се вижда, че РП- Несебър е най - натоварената 

прокуратура в региона, дори и от считащата се за най-натоварена 

прокуратура РП-Бургас. Работата на прокурорите от РП- Несебър е двойно 

повече от работата на прокурорите от РП- Бургас. Броят на прокурорите и 

съдебните служители е крайно недостатъчен за работата в РП- Несебър. 

Примерната индивидуална натовареност на един прокурор показва 

обема извършена работа за една календарна година в рамките на следствения 

и наказателно-съдебния надзор, като не са отчетени всички показатели. 

Въпреки това може да се направи категоричен извод за изключителна 

натовареност, която изисква увеличаване на щатната обезпеченост на РП – 

Несебър. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

I. ПОЛОЖИТЕЛНИ: 

 

1. Прокурорите в РП - Несебър се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 

забавяния и нарушаване  на сроковете определени в закона, както по 

отношение на решаването на преписките, така и по отношение на 

разследването на досъдебните производства и действията на прокурора след 

приключването им.  

2. В постановленията за образуване на ДП, наблюдаващият прокурор 

дава подробни указания на разследващите органи. Подробни указания се 

дават и в последващите прокурорски актове. 

3. Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената заповед за електронно разпределение на районния 

прокурор Г. Русев с № 80/11.10.07г., която била изменена през  годините и 
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актуализирана – последно със заповед РП№10/08.02.2011г., с която 

районният прокурор С. Станева отменя заповед  № 80/11.10.07г., 

110/23.10.09г., 117/12.11.09г., 1/04.01.2010г.  и заповед №80/12.07.10г. като 

въвежда нов ред относно разпределянето на преписките и делата. Районният 

прокурор  - С. Станева също участва в разпределението със 70% 

натовареност. 

4. При всички образувани преписки в НП и в ДП е приложен протокол 

от случайно разпределение. Със заповед РП№10/08.02.11г. т. II, 

разпределението на преписките и делата с програмата за случайно 

разпределение е възложено на съдебен служител - компютърен оператор с 

деловодни функции – М.П. Стаматова. 

5. Прокурорите от РП - Несебър винаги постановяват преписи от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на жалбоподателите 

при постановленията да отказ, както и на страните при постановленията за 

спиране или прекратяване на досъдебното производство. В постановленията 

се изписва и пред кой орган могат да бъдат обжалвани. Във всички НП, по 

които са постановени откази за образуване на ДП или прекратяване на ДП, 

както и при постановленията за спиране срещу известен извършител има 

приложени обратни разписки. 

6. Всички спрени дела срещу Неизвестен извършител се изпращат 

на органите на МВР за продължаване на издирването, съгласно разпоредбата 

на чл.245 ал.1 от НПК. Извършителите и свидетелите по спрените ДП срещу 

ИИ се обявяват за ОДИ с телеграми, исканията за удължаване на срока за 

разследване се правят своевременно. 

7.  В НП-тата и делата се съдържа оригинал/ с печат/ от 

постановлението за привличане на обвиняем по реда на чл. 219, ал.1 от НПК с 

подпис на наблюдаващия прокурор. Не във всички дела обаче има протокол 

за необходими действия по чл. 226 НПК преди предявяване на разследването, 

съгласно Методическите указания на Главния прокурор на РБ за необходими 

действия по чл. 226 НПК. 

8.  При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в РП – 

Несебър се описват редовно в дневника. След получаване на информацията 

от съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството в РП – Несебър 

описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 

416, ал.5 от НПК срок. В книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди 

много често органа по изпълнение на наказанието не изпраща на РП- Несебър 

датата, на която би следвало да бъде изтърпяно наказанието/отнася се да 
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органите на МВР относно наказанието „Лишаване от правоуправление” на 

МПС. 

9. Наблюдаващите прокурори по съответните дела винаги се явяват в 

с.з. по същите, което е трайно установена добра практика. Ако 

наблюдаващият прокурор е възпрепятстван да се яви в съдебно заседание по 

наблюдаваното от него дело, административният ръководител на РП-Несебър 

– прокурор С.Станева с разпореждане, след като посочва причините, поради 

които наблюдаващият на съответното дело прокурор не може да се яви в с.з., 

определя по съответното НОХД /дата и час/ кой от прокурорите от РП- 

Несебър следва да се яви в с.з. по делото.  

10. По наблюдаваните преписки и дела в РП- Несебър е отбелязан и 

пореден № на преписката, който реално в РП-Несебър не се използва и по-

скоро затруднява работата на деловодството. 

11. Образуваните дела за престъпления против собствеността през 

2011г. представляват 77.91% от общият брой на новообразуваните дела, а 

тези, образувани за престъпления по чл. 343б от НК – 5.7%. Образуваните 

дела за престъпления против собствеността през 2012г. представляват 77.55% 

от общият брой на новообразуваните дела, а тези, образувани за 

престъпления по чл. 343б от НК – 4.6%. 

 

II .ОТРИЦАТЕЛНИ: 

 

1. Проверката установи, че прокурор М. Чернаев в качеството си на 

наблюдаващ прокурор по пр.пр. №5/2011г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-

245/10г. по описа на  РУП-Несебър е извършил следните нарушения, поради 

които се е забавило движението на делото - а./ Няма произнасяне на 

наблюдаващият прокурор по направени искания, бележки и възражения, 

поради което делото е прекратено и върнато от съда на прокуратурата -С 

разпореждане от 07.04.2009г. РС – Несебър е прекратил съдебното 

производство на основание чл.249, ал.2, вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК.  В 

обстоятелствената част на разпореждането е записано, че по 

направените искания, бележки и възражения наблюдаващият прокурор е 

следвало да се произнесе с нарочно постановление, което не е сторено.  б./ 

След повторното прекратяване и връщане на делото от съда в 

прокуратурата с едно постановление се уважават както искания на 

пострадалата, в което са описани нейните искания, а после с ПИСМО до 

РУП-Несебър се казва да се изпълнят указанията в това постановление в./ 

За това, че не е следено за срок за извършване на действия по разследването 

- повече от 7 месеца не е извършвано никакво ПСД. Срокът е бил удължен до 
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21.09.2010г.  След това не е искан срок за допълнително разследване, няма и 

извършвани ПСД. Следващият искане за удължаване срока на разследване е 

направено чак от периода 26.01.2011г. до 26.03.2011г.  г./ След третото 

прекратяване на съдебното производство от съда, с писмо, ДП е изпратено 

в РПУ – Несебър, ведно с разпореждането на РС –Несебър за изпълнение на 

указанията дадени в обстоятелствената част на разпореждането на съда. 

За прецизност и с оглед спазване на нормите на НПК би следвало 

прокурорът да се произнесе с постановление с дадени конкретни указания. 

2. В РП – Несебър има  една книга за ВД, в която се описва ВД и при 

получаване от разследващия орган и при предаването им в съда. При 

приемането на ВД от полицията, в книгата няма дата на получаване, нито 

имена и подписи на служители приели и предали веществените 

доказателства. Веществените доказателства от РП- Несебър, когато се 

предават в РС- Несебър, в книгата е описано  само името на получилият  

веществените доказателства служител от съда, но не и  неговата длъжност, 

както и датата на предаването им, няма име и подпис на служител на РП-

Несебър. В книгата има само снимани описи на ВД, изготвени от 

разследващите органи, които са прикрепени с телбод, няма приемателно – 

предавателни протоколи. В същата книга се записват и ВД иззети при 

извършените обиски, претърсвания и изземвания, като са приложени само 

снимани описи, изготвени от разследващите органи. В РП- Несебър не се 

води регистрационен дневник на веществените доказателства, който се 

съхранява от завеждащия склада служител, съгласно разпоредбата на чл. 96, 

ал. 2 от ПОДАПРБ, както и отделна книга за съхранение на протоколите, 

съгласно чл.103, чл. 106 и чл.107 ПОДАПРБ. 

Съгласно чл.103, чл.106 и чл.107 ПОДАПРБ, когато веществените 

доказателства се предават на експертиза, връщат се на собственика, 

предоставят се на друга институция или се унищожават, се съставя протокол 

съдържанието, на който е подробно описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в 

отделна книга за съхранение на протоколите, която не се води в РП - 

Несебър. 

3.  Веществените доказателства поради липса на каквато и да е площ за 

склад, се съхраняват пакетирани в коридора на РП-Несебър или в склада за 

веществени доказателства в полицията или в дирекцията на полицията в 

Бургас. Няма  обособен склад където да бъдат съхранявани, но дори и да бъде 

определен такъв, това ще бъде само формално, за да се изпълнят 

изискванията на ПОДАПРБ, а на практика не е възможно обособяването на 

склад за ВД. В РП-Несебър няма физическо място в сградата, както и 

определен служител - отговорник за тях. Няма обособена отделна стая и за 
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архив. Архивът се намира в действащата тоалетна на РП- Несебър, където са 

монтирани стелажи. 

4. Материалите по прокурорските преписки не са подредени в 

хронологичен ред, не са подшити, номерирани и описани. Документите, 

включително обратните разписки при приключените дела, постановленията 

за прекратяване на ДП и отказ от образуване на ДП са хаотично нахвърляни в 

папките. Същото се констатира и при спрените дела. Това води до евентуална 

възможност от недобросъвестна страна за получаване на обезщетение по 

глава трета „а”от ЗСВ. 

Съгласно нормата на чл. 60а, ал.4 от ЗСВ, заявления по реда на глава 

трета „а” от ЗСВ  се подават в 6-месечен срок от приключване на 

производството по съответното дело с окончателен акт. Например препис от 

постановлението за прекратяване се изпраща с обратна разписка, страната не 

го е обжалвала, а 6-месечният срок тече от момента на уведомяване на 

лицето. При загубена обратна разписка за уведомяване за приключило 

производство и когато същото не е било обжалвано, защото реално страната 

не е уведомена за приключването му, 6-месечният срок за производството 

пред ИВСС по реда на глава трета „а” „Разглеждане на заявления срещу 

нарушаване на правото за разглеждане и решаване на делото в разумен срок” 

от ЗСВ и изплащане на обезщетение за това в съответствие с практиката на 

Европейския съд по правата на човека в размер до 10 000 лв. започва да тече 

от узнаването на лицето за постановлението за прекратяване. А това в 

определени случаи би довело до прекалено удължаване на срока на 

наказателното производство и съответно би станало причина за заплащане на 

обезщетение. 

5. В РП- Несебър към някои от  преписките няма приложени копия от 

жалбите или лицето подало сигнала.  

6. Проверката установи, че спрените дела, които следва да бъдат 

прекратени, например по давност, не се възобновяват, а направо се 

прекратяват. 

7.  По всички проверени досъдебни производства са спазени 

изискванията на чл.212 ал.3 от НПК за незабавно уведомяване на 

прокуратура при образуване на ДП. В повечето случаи обаче в писмото на 

РУП – Несебър, с което се уведомява РП – Несебър, че е образувано 

досъдебно, бързо и незабавно производство, без да е подчертано и/или 

отбелязано по – друг начин точния текст от НПК. Изписани всички 

основания за образуване на ДП, а не конкретното / чл.212 ал.2 НПК, чл. 356, 

ал. 3 НПК, чл. 362, ал.3 НПК/ - пр.пр. № 674/2011г. № 992/2009, пр.пр. 

№10528/2011г., както и основанията, въз основа на които уведомяват 

прокуратурата. 
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8. Прокурорите от РП- Несебър след връщане на делото от съда на 

прокуратурата за допълнително разследване, изпращат същото за разследване 

на разследващият орган с писмо, а не както е предвидено в  чл. 199, ал.1 от 

НПК постановление на прокурора- пр.пр.№ 2443/2008г., ДП №14 – 

1764/2008г.  

9. Проверката в РП- Несебър установи, че при изпращане на 

предложение за допълнително разследване от наблюдаващите прокурори от 

РП- Несебър до ОП – Бургас, искането се изпраща само до ОП – Бургас, като 

копие не се изпраща до разследващите органи. В ДП  няма искане на 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване, а само 

предложение от разследващия орган за удължаване срока на разследване. В 

чл. 234, ал.3 и ал.4 от НПК е записано, че искане се прави от прокурора, 

когато делото представлява фактическа и правна сложност, както и че 

мотивираното искане за удължаване на срока се изпраща преди изтичането на 

срока по ал.1 и по ал.2 на същия член. Акт – предложение от разследващ 

орган за удължаване на срока на разследване в НПК няма. ИВСС счита, че е 

неприемливо предвидения в НПК акт на прокурора/искане/, с който се иска 

удължаване на срока за разследване да не се прилага в кориците на 

досъдебното производство. По този начин се възпрепятства възможността  

останалите страни /извън ПРБ/ по делото да се запознаят с направените 

искания за удължаване на срока от прокурора. Писмото на ОП – Бургас, с 

което се удължава срока на разследване е приложено и в НП и в ДП. 

10. ИВСС констатира, че не по всички ДП своевременно се изготвя 

искане за удължаване на срока на разследване съгласно чл. 234, ал.4 от 

НПК/пр.пр. №2443/08г., ДП №14-1764/2008г. / искане за удължаване на срока 

за допълнително разследване не е направено от 21.09.2010г. до 27.01.2011г. – 

т.е. 4 месеца и 6 дни след изтичане на срока  за разследване. 

11. В РП- Несебър нито във входящият дневник, нито в УИС се 

отбелязва, че по прекратените преписки и дела има още някакво движение. 

След като делото се прекрати и е необходимо да бъдат изпращани 

уведомления за прекратяване на пострадали лица от чужбина, това не се 

отбелязва нито в УИС нито във входящия дневник – / пр.пр. №1008/11г. по 

описа на РП- Несебър, ДП № 14 – 653/2011г. по описа на РУП – Несебър и 

пр.пр. № 967/12г. – в УИС/. В УИС не е въведено изпращането на писмата до 

служба „Преводи” при администрацията на Главния прокурор на Република 

България, нито по – късно има отразяване на писмо- отговор с превод от 

администрацията на Главния прокурор. В книгата входяща и за изходяща 

поща също няма отбелязване. Това е така и за всички идентични писма  по 

прекратени и спрени ДП, по които има изпратени писма за превод на служба 
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„Преводи” при администрацията на Главния прокурор на Република 

България. 

12. При приключване на делата със споразумение, в повечето дела не е 

приложен протокол от РС- Несебър за одобряване на споразумението, същото 

с наложеното наказание е отбелязано във формуляра/картата за начина на 

приключване на делото. Протоколът се прилага и изпраща за изпълнение на 

наказанието. 

13. ИВСС констатира, че при направени искания, бележки и 

възражения по чл. 229, ал.1 от НПК, наблюдаващия  прокурор не се 

произнася, каквото е изискването на чл. 229, ал.3, което е станало причина за 

връщане на делата от РС- Несебър, поради допуснати съществени 

процесуални нарушения/пр.пр. №2443/08г. по описа на РП- Несебър, ДП 

№14-1764/2008г. по описа на РУП- Несебър/ 

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 1. На основание т.1 от отрицателните констатации за забавеното 

производство по пр.пр. №5/2011г. по описа на РП-Несебър, ДП №14-245/10г. 

по описа на  РУП-Несебър, административният ръководител на РП- Несебър, 

г-жа С. Станева да прецени дали да наложи съответно наказание по чл. 327 от 

ЗСВ на прокурор М. Чернаев. 

2. Административният ръководител да разпореди да се изготвят: 

регистрационен дневник на веществените доказателства, който се съхранява 

от завеждащия склада служител, съгласно чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ и книга 

за съхранение на протоколите по чл.103, чл. 106 и чл. 107 от ПОДАПРБ. 

 Съхранението на веществените доказателства да бъде съгласно изискванията на  

чл. 110 и чл. 111 от НПК ,  като се спазва начина на съхранението в зависимост от вида на 

веществените доказателства,  начина на предоставянето, пакетирането им и с поставен 

етикет на веществените доказателства,  начина на проверка на веществените 

доказателства периодично, т.е всички изисквания, посочени в раздел VI, чл. 95 и 

следващите от Правилника за организацията и дейността на администрацията на ПРБ. 

3. Административният ръководител да упражнява по-строг надзор 

върху работата на деловодството – подредбата на материалите по преписките 

да бъде съобразена в съответствие с чл.91, ал.1 от ПРАВИЛНИКА за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България за подреждане по хронологичен ред, описване, 

подшиване и номериране. 

 4. Административният ръководител да създаде съответната организация  

и практика за спазване на НПК по спрените дела, които следва да бъдат 
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прекратени, например по давност, да бъдат възобновявани, преди да бъдат 

прекратени/чл. 245, ал.2/. 

 5. Наблюдаващите делата прокурори  да изискват от разследващите 

органи изрично посочване на текста от НПК, по който е образувано 

производството в бланката на РУП - Несебър за образуване на досъдебни, 

бързи и незабавни производства, като се подчертава/отделя реалното 

основание за образуване на съответното производство.  

 6. Наблюдаващите прокурори след връщане на делото от съда на 

прокуратурата за допълнително разследване, да  изпращат същото на 

разследващият орган с предвиденото в НПК постановление с указания за 

допълнително разследване.  

7. Наблюдаващите прокурори при изпращане на искане за 

допълнително разследване до ОП – Бургас, копие от него да се изпраща до 

разследващите органи за прилагане в досъдебното производство. 

Своевременно да се правят искания за срок за допълнително разследване по 

чл. 234, ал.4 от НПК.  

8. Отбелязаният пореден номер на преписките и делата не следва да се 

прилага задължително от РП- Несебър, а по необходимост. 

9. Наблюдаващите прокурори да се произнасят по исканията, 

бележките и възраженията, направени при предявяване на разследването 

съгласно разпоредбата на чл. 229 от НПК. 

 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

Приложения: 

1. Справки 5 броя, за 2011г. и 5 броя за 2012г.;  

2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура  гр.Несебър за 

2011.; 2012г. 

4. Заповеди на административния ръководител – 8 бр. 

 

Копие от акта на електронен носител, без приложенията, да се изпрати 

на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. Несебър  

г-жа С. Станева - за сведение и изпълнение на препоръките. 
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2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас 

- за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас 

- за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров - за 

сведение. 

5. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Соня Найденова- за 

сведение. 

 

 

 

25.06.2013г.         ИНСПЕКТОР: 

     София                  /МОНИКА МАЛИНОВА/ 


