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О 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА РП – ПЛОВДИВ  ПО НАБЛЮДАВАНИТЕ ПРЕЗ 2011 Г.  

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА С ПРЕДМЕТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ  

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧЛ.209 – ЧЛ.212 ОТ НК 

  

 

 В периода 05 ноември 2012 г. до 07 ноември 2012 г. на основание  

заповед № ТП-01-3/19.09.2012 г. на Главния инспектор при ИВСС 

съгласно годишната програма на ИВСС беше извършена тематична 

проверка в  Районна прокуратура гр. Пловдив по „Наблюдаваните през 

2011 г. досъдебни производства с предмет на престъпление недвижими 

имоти – чл. 209 – чл. 212 от НК”. 

 Проверяващият екип бе в състав: инспектор Албена Кузманова,  

експерти: Иван Тенчев и Соня Стайкова.  

 Проверката беше извършена на място и въз основа на предварително 

изработени критерии, като се установи следното: 
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В Районна прокуратура гр. Пловдив през 2011г. са наблюдавани 29 

броя досъдебни производства, образувани по текстовете предмет на 

проверката. Всички те бяха проверени от екипа на ИВСС1: 

 

1. Пр. пр. № 9382/2008 г. 

по описа на Пловдивска районна прокуратура, ДП № 830/2008 г. по 

описа на ОДМВР, сектор ИП  Пловдив, наблюдаващ прокурор Даниела 

Начева. След извършена предварителна проверка с постановление от 

30.01.2009 г. на прокурор Начева е образувано досъдебно производство…  

Срокът на разследването е продължен с 2 месеца, считано от 01.10.2012 г. 

и към момента е на разследване.  

 

2. Пр. пр. № 10635/2008 г. 

по описа на Пловдивска районна прокуратура, ДП № 926/2008 г. по 

описа на ОДМВР, сектор ИП  Пловдив, наблюдаващ прокурор Цанкова; 

Образувано досъдебно производство срещу известен извършител  на 

30.10.2008 г.  Обвинителният акт  е внесен на 18.04.2011 г. в РС като 

делото е решено при съкратено съдебно следствие и е постановена присъда 

№ 354/26.07.2011 г. 

 

3. Пр.пр. №10233/2010г. 

 по описа на РП- гр. Пловдив, ДП №665/2010г. по описа на сектор 

„ПИП” на ОД на МВР– гр. Пловдив. НП е започнало на 03.11.10г. с 

постановление на прокурор Д. Станкова от РП -  Пловдив при условията на 

чл. 210, ал.1, т.3, т.5, вр. чл. 209, ал.1  от НПК, образувано срещу... за това, 

че през периода 22.04.04г. – 30.05.2006г. в гр. Пловдив, като длъжностно 

                                                           
1 Предвид разпоредбите на ЗЗЛД и забраната, установена с чл. 198 от НПК, движението на конкретно 

проверените досъдебните производства не се публикува. 

 



 3 

лице, в кръга на неговата длъжност … с цел да набави за себе си имотна 

облага, от 22.04.2004 г. е възбудил и до 30.05.2006г. е поддържал 

заблуждение у ..., с което е причинил на ... имотна вреда в големи размери 

– в общ  размер на 46 939,20 лв., както следва: …. - престъпление по чл. 

210, ал.1, т. 3 и т. 5 , вр. чл. 209, ал.1 от НПК. Срокът на разследването е 

бил удължаван двукратно с по 2 месеца – от 04.03.11г. и от 04.05.11г. с 

мотивирано искане, като е посочено до момента какви ПСД са били 

извършени и какви ПСД следва да бъдат извършени. Разследването е 

приключило и постъпило в РП - гр. Пловдив на 26.05.11г. с мнение за 

предаване на съд на обвиняемия. На 03.06.2011г. прокурор Й. Тилова 

изготвя ОА, който е внесен в РС- гр. Пловдив. В РС – гр. Пловдив е 

образувано НОХД №3698/2011г., НК, XXII с-в. Делото първоначално е 

било насрочено за 05.08.11г., но не му е бил  даден ход и е било  отложено 

за 28.10.2011г. Присъда от Пловдивския РС от 22.02.2012 г., срещу която е 

внесена въззивна жалба от 23.03.2012 г. 

 4. Пр. пр. № 1627/2010 г. 

по описа на Пловдивска районна прокуратура, ДП № 571/2010 г. по 

описа на ОДМВР, сектор ПИП  Пловдив. Наблюдаващ прокурор Дешев. 

Образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител  на 

26.07.2010 г. Прекратено на 03.02.2011 г. от прокурор Галина Минчева. 

Постановлението е обжалвано пред РС – Пловдив. С определение от 

07.03.2011 г. РС – Пловдив е потвърдил постановлението. Обжалвано пред 

ОС – Пловдив е потвърдено с определение от 16.06.2011 г., постановено по 

ВЧНД № 1053/11 г. по описа на ОС – Пловдив. 

 

 5. Пр. пр. № 2493/2008 г. 

 по описа на Пловдивска районна прокуратура, ДП № 274/2008 г. по 

описа на ОДМВР, сектор ПИП  Пловдив, наблюдаващ прокурор Чавдар 

Грошев. 
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По жалба, постъпила в РП Пловдив, прокурор Йорданка Тилова с 

постановление от 19.03.2008 г. е възложила извършване на предварителна 

проверка, а с постановление от 09.06.2008 г. е възложена допълнителна 

проверка от прокурор Галин Гавраилов. 

С постановление от 08.08.2008 г. на прокурор Георги Димитров е 

образувано досъдебно производство срещу  … Към момента на проверката 

делото е на доклад при наблюдаващия прокурор.  

 

6.  Пр. пр. № 4071/2008 г.  

по описа на Пловдивска районна прокуратура, ДП № 408/2008 г. 

ОДМВР, сектор ПИП, наблюдаващ прокурор Добринка Калчева; 

След извършване на предварителна и допълнителни проверки с 

постановление от 09.01.2009 г. на прокурор Йорданка Тилова е образувано 

досъдебно производство срещу … за това, че на 15.06.2007 г. в гр. 

Пловдив, с цел да набавят за себе си  имотна облага са възбудили и 

поддържали у … като управляващ и  представляващ  ООД със седалище в 

гр. София заблуждение и с това причинили на ООД със седалище в гр. 

Пловдив имотна вреда в големи размери, като измамата  е извършена от 

две и повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване  –  

престъпление по чл. 210, ал. 1, т.т. 2 и 5, вр. чл. 209, ал.1 от НК.  

След получено удължаване на срок, с постановление от 30.05.2009 г. 

на прокурор Любка Кръстева производството по делото е прекратено, 

поради липса на субективна страна при извършване на деянието. 

По жалба, Пловдивски районен съд ХХ състав, с определение от 

08.07.2009 г., постановено по ЧНД № 344/2009 г., потвърждава 

постановлението за прекратяване на досъдебното производство. 

С определение от 23.10.2009 г.  на Пловдивски окръжен съд е 

отменено определението на Пловдивски районен съд и постановлението за 

прекратяване на производството, като е върнал делото на РП Пловдив за 
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изпълнение на дадените в мотивите указания. Делото е върнато в РП  на 

28.10.2009 г. 

С постановление от 03.11.2009 г. прокурор Кръстева възлага на 

разследващия орган конкретни действия, а с постановление от 22.12.2009 

г. производството по делото е спряно, поради неоткриване на свидетел, 

който следва да бъде разпитан, съгласно задължителните указания в 

отменителното определение на съда. 

С постановление от 01.09.2010 г. производството е възобновено, на 

два пъти е искано и получено удължаване на срока за разследване с по 2 

месеца, считано от 01.01.2011 г. и от 01.03.2011 г. / с писмо на районния 

прокурор/.  

След поредно удължаване на срока от окръжния прокурор, с 

постановление от 17.06.2011 г. на прокурор Добринка Калчева 

производството по делото е прекратено. 

По жалба, Пловдивски районен съд, ХХІІІ състав, по образуваното 

ЧНД № 4279/2011 г. по описа на съда е отменил постановлението за 

прекратяване и е върнал делото за изпълнение на дадените в мотивите 

конкретни указания. 

Против определението на съда е подаден частен протест от прокурор 

Калчева на 05.10.2011 г. С определение на ОС – Пловдив от 17.01.2012 г. е 

отменено определение № 1268/12 г. на РС – Пловдив и е потвърдено 

постановлението за прекратяване на НП.  

 

7. Пр. пр. № 10748/2008 г.. 

по описа на Пловдивска районна прокуратура, ДП №943/2008 г. по 

описа на ОДМВР, сектор ПИП  Пловдив, наблюдаващ прокурор Даниела 

Начева. Образувано досъдебно производство срещу известен извършител  

на 22.11.2009 г. На 25.03.2011 г. е постановено прекратяване на НП на 

основание чл. 24, ал.1,т.1 от НК. На 09.05.2012 г. прекратяването е 
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обжалвано пред РС – Пловдив. С определение от 18.06.2012 г. Рс е 

потвърдил постановлението за прекратяване. Обжалвано пред ОС – 

Пловдив, който с определение № 1013/27.07.12 г. е потвърдил 

определението на РС за прекратяване.  

 

8. Пр.пр. №428/2010г.  

по описа на РП- гр. Пловдив, ДП ЗМ №110/2010г. по описа на сектор 

ПИП на ОД на МВР– гр. Пловдив. НП е започнало на 10.03.10г. при 

условията на чл. 212, ал.2 от НПК, образувано първоначално срещу НИ, а 

впоследствие срещу … за това, че през м. февруари 2006г. в гр. Пловдив, с 

цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил и до 03.06.2009г.  е 

поддържал заблуждение у … - и двамата от гр. Пловдив, че ще им 

прехвърли собствеността на недвижим имот …  

9. Пр.пр. №13983/2010г.  

по описа на РП - гр. Пловдив, дозн. №898/2010г. по описа на ОДП на 

МВР- сектор ПИП – гр. Пловдив. С постановление от 17.11.2010 г. 

прокурор Д. Калчева възлага извършването на проверка с оглед данни за 

извършено престъпление по чл. 210 от НК. Дадени са указания на 

разследващите органи от ОД на МВР сектор ПИП и срок за изпълнението 1 

месец. От ОД на МВР е поискано срокът на проверката да бъде удължен с 

30 дни. Районен прокурор Г. Мутафова продължава срока на проверката с 

30 дни. С постановление от 15.03.11г. прокурор Д. Калчева от РП - гр. 

Пловдив възлага извършването на допълнителна проверка, като са дадени 

за изпълнение допълнителни указания. Срок -10 дни, отново в разрешение 

на Районния прокурор е даден срок от 30 дни за продължаване на 

проверката. С постановление от 06.06.11г. прокурор Д. Калчева от РП- гр. 

Пловдив образува ДП срещу …  В момента на проверката делото е на 

доклад при прокурора.  
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10.  Пр.пр.№ 8596/2009г.  

по описа на РП- гр. Пловдив, ДП №107/10г. по описа на ОДП, сектор 

ИП-гр. Пловдив. След извършване на проверка, с постановление от 

15.02.10г. прокурор Г.Андреева-Минчева образува ДП срещу … за 

извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 26, 

ал.1 от НК, за това, че в периода м.май-м.септември 2004г. в гр. Пловдив, 

при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си 

имотна облага, е възбудила и поддържала заблуждение у … и  с това е 

причинила на последния имотна вреда в размер на 19 500лв., като 

причинената вреда е в големи размери. Дадени са подробни указания за 

разследването  …. Към момента на проверката няма движение по 

преписката. 

 

11. Пр.пр. №4687/2011г.  

по описа на РП- гр. Пловдив, ДП №481/2011г. по описа на сектор 

ПИП на ОД на МВР– гр. Пловдив. НП образувано на 13.10.2011 г. 

първоначално срещу НИ като с писмо на РП от 14.11.2011 г. срокът за 

разследване е продължен с два месеца, а от 10.02.2012 г. – отново с 2 

месеца. С постановление от 15.06.2012 г. НП е спряно на основание чл. 

244, ал.1, т.2 от НПК и възобновено на 19.06.2012 г. С писмо от 16.08.2012 

г. срокът е продължен с 2 месеца, и още с 2 месеца с ново писмо от 

16.10.2012 г. 

 

12. Пр.пр. №11267/2010г.  

по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. №490/2011г. по описа на II РУ-

Полиция– гр. Пловдив. С постановление от 29.09.2010г. прокурор В. 

Христева възлага извършването на проверка с оглед данни за извършено 

престъпление по чл. 323, ал.1, вр. чл.209, ал.1 от НК, като са дадени 

указания и срок от 30 дни. С постановления от 21.12.10г., 22.02.11г.са 
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възлагани извършването на допълнителни проверки от по 10 дни. С 

постановление от 27.04.11г. прокурор В. Христева образува ДП срещу НИ, 

за това, че на 25.03.02г. в гр. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна 

облага, е възбудил у … от гр. Пловдив заблуждение и с това й  причинил 

имотна вреда- престъпление по чл. 209, ал.1 от НК, като са дадени 

указания по разследването. Срокът на разследването е удължен с 2 месеца, 

считано от 28.06.11г. С постановление от 07.10.11г. прокурор А.Викова 

спира НП за издирване на извършителя, който до момента не е открит. На 

11.06.2012 г. НП е прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НК, без 

възобновяване след спирането на делото. 

 

 13. Пр. пр. № 11840/2011 г. 

 по описа на Пловдивска районна прокуратура, ДП № 785/2010 г. 

ОДМВР, сектор ПИП, наблюдаващ прокурор Даниела Начева; 

На 28.09. 2010 г. – жалба от пострадалите лица, на 12.10.2010 г. е 

възложена предварителна проверка, а на 27.01.2011 г. е възложена 

допълнителна проверка. 

С постановление от 09.06.2011 г. на прокурор Начева е образувано 

ДП срещу Х. В. Б., за това, че на 04.11.2008 г. в гр. Пловдив, с цел да 

набави  за себе си имотна облага е възбудил и до 26.10.2009 г. поддържал у 

… и … заблуждение и с това им причинил имотна вреда в големи размери 

в размер на 195 200 лв., престъпление по чл. 210, ал. 1, т.5, вр. чл. 209, ал. 1 

от НК. 

На два пъти е искано и получено удължаване на срока на 

разследване, като исканията са уважавани с по 2 месеца с писмо на 

районния прокурор. Последното искане за продължавана не срока е от 

06.08..2012 г. до Окръжния прокурор, като такова е дадено на 07.08.2012 г. 

за 2 месеца. На 16.10.2012 г. делото е изпратено в РП – Пловдив с мнение 

за прекратяване и към момента е на доклад. 
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14. Пр.пр. № 4842/2008г. 

Досъдебното производство е образувано на 10.06.2009г. от прокурор 

Анна Викова срещу неизвестен извършител за това, че през м. април 2004 

г. в гр. Пловдив с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага е 

възбудил у С.С. заблуждение и с това е причинил на … имотна вреда в 

размер на 24 000лв. – престъпление по чл. 209, ал.1 от НК /при 

квалификацията на деянието прокурорът не е взел предвид размера на 

причинената вреда/. … На 07.10.11г. прокурор Викова е спряла 

производството на основание чл. 244 ал.1 т.2 от НПК. Постановлението за 

спиране е обжалвано пред РС – Пловдив, като с определение на съда от 

10.01.2012 г. постановлението за спиране е потвърдено. Същото е 

окончателно и не подлежи на обжалване. На 31.10.2012 г. с постановление 

досъдебното производство е възобновено. 

  

15. Пр. пр. №14138/2009 г.  

С постановление от 28.05.2010 г. е образувано досъдебно 

производство срещу известен извършител, като извеждането е с дата 

23.06.2010 г. Прокурор Даниела Начева. На 20.08.2010 г. срокът на 

разследване е продължен с 2 месеца., а на 21.10.2010 г. е продължен с още 

2 месеца от РП. На 23.02.2011 г.  досъдебното производство е изпратено с 

мнение за прекратяване. На 08.03.2011 г. е получено в РП – Пловдив. С 

постановление от 23.06.2011 г. е прекратено.  

 

16. Пр.пр. №4532/2010 г.  

по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. №731/2010г. по описа на сектор 

ПИП на ОД на МВР– гр. Пловдив. След постъпила жалба на Ант. Д.. Л. в 

РП- гр. Пловдив на 20.04.10г., с постановление от 28.04.10г. прокурор В. 

Христева възлага на Началника на IV РУ на МВР- гр. Пловдив, 
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извършването на проверка с дадени указания и срок от 30 дни. След 

извършване на проверката – на 14.06.10г., е постъпила в РП- гр. Пловдив с 

мнение за прекратяване. На 18.06.2010г. с постановление прокурор М. 

Христев от РП- гр. Пловдив възлага извършването на допълнителна 

проверка със срок от 10 дни. С постановление от 23.09.10г. прокурор 

Р.Мравкова от РП - Пловдив образува досъдебно производство срещу ... за 

това, че на 14.08.2009г. в гр. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна 

облага, е възбудила и до 19.04.2010г. е поддържала у … от гр. Кърджали  

заблуждение и с това й причинила имотна вреда в размер на … лв. – 

престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Дадени са подробни въпроси за 

разследването... Към момента делото е на доклад при прокурора. 

  

17. Пр. пр. № 5892/2011 г.  

по описа на РП - Пловдив № 596/11 г. по описа на сектор ПИП при 

ОДМВР – Пловдив срещу известен извършител за престъпление по чл.210, 

ал.12 т.3 вр. чл.209 от НК. На 30.03.2012 г. срокът е удължен с 2 месеца 

като на 05.06.2012 г. е удължен отново с 2 месеца от ОП. На 15.08.2012 г. е 

удължен отново с 2 месеца от ОП. ОП е продължила срока с един месец на 

29.09.2012 г., считано от 01.10.2012 г. С постановление от 23.10.2012 г. са 

привлечени обвиняеми и взета мярка за неотклонение. Към момента на 

проверката производството не е приключило. 

 

18. Пр. пр. № 3989/2009 г. 

 по описа на Пловдивска районна прокуратура, ДП № 275/2009 г. по 

описа на ОДМВР, сектор ПИП  Пловдив, наблюдаващ прокурор Зорница 

Таскова; 

Жалбата от пострадалата е постъпила на 21.04.2009 г. в РП Пловдив 

и след възложени предварителни и допълнителни проверки, с 

постановление от 24.07.2009 г. на прокурор Кичка Пеева е образувано 
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досъдебно производство срещу неизвестен извършител за това, че през м. 

декември 2008 г. в гр. Пловдив, с цел да набави за себе си или за другиго 

имотна облага е възбудил заблуждение у … и с това й причинил имотна 

вреда в размер на … – престъпление по чл. 209, ал.1 от НК… 

С постановление от 25.07.2012 г. е прекратено наказателното 

производство. Същото е обжалвано пред РС – Пловдив и с определение от 

06.08.2012 г. по ЧНД № 4750/12 г. по описа на РС – Пловдив изменя 

постановлението от 25.07.12 г. в частта относно правното основание за 

прекратяване от чл. 243 ал. 1 т.2 от НПК на чл. 243 ал. 1 т. 1  НПК вр. чл. 

24, ал. 1 т. 1 от НК и потвърждава постановлението в останалата му част. 

Определението на РС – Пловдив е обжалвано в ОС, като делото е 

насрочено за 04.10.2012 г. По преписката няма данни за определението на 

ОС – Пловдив. 

 

19. Пр.пр. №7033/2009г.  

по описа на РП- гр. Пловдив, ДП № ЗМ 535/2009г. по описа на 

сектор ПИП на ОД на МВР– гр. Пловдив. На  03.07.2009г. в ОП - гр. 

Пловдив е постъпила жалба от … в качеството му на …, че вилата която е 

собственост на дружеството, е била продадено от председателя на 

дружеството … без да е било проведено общо събрание на …. На 

07.07.2009 г. жалбата е била изпратена по компетентност на РП - гр. 

Пловдив. От РП - гр. Пловдив е възложена проверка, както и допълнителна 

такава. На основание извършените проверки, с постановление от 22.04.10 

г. прокурор Ат. Янков – зам. Районен прокурор образува досъдебно 

производство срещу ... за това, че на 24.03.2006г. в гр. Пловдив с цел да 

набави за себе си имотна облага е възбудила у ... заблуждение и с това е 

причинила на … имотна вреда – престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. 

Срокът на разследването е бил удължаван неколкократно. …На 07.11.2011 
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г. е внесен обвинителен акт в РС – Пловдив. С протоколно определение от 

19.09.2012 г. е одобрено постигнато споразумение между страните. 

 

20. Пр. пр. № 9629/2009 г.  

по описа на Районна прокуратура, ДП № 61/2010 г. по описа на 

Второ РУП МВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Добринка Калчева; 

С постановление от 19.01.2010 г. е образувано досъдебно 

производство срещу неизвестен извършител, за това, че на 22.08.2007 г. в 

гр. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и 

поддържал у ... от гр. Асеновград заблуждение и с това му причинил 

имотна вреда – чл. 209, ал. 1 от НК. …На 09.07.2012 г. е спряно 

наказателното производство. 

 

21. Пр.пр. № 14160/2010 г.  

Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен 

извършител  на 28.02.2011 г. за престъпление по чл. 210, ал.1 т.5 вр. чл. 209 

НК. Прокурор Чавдар Грошев. … На 24.01.2012 г. наказателното 

производство е изпратено с мнение за спиране и с постановление от 

06.03.2012 г. е спряно. 

 

22. Пр.пр. № 2414/2011 г. 

Досъдебното производство е образувано на 05.01.2011 г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл. 227б, ал.2 от НК. На 

22.06.2011 г. е спряно на основание чл. 244, ал.1 т.3 от НПК. … Към 

момента на проверката делото е на производство. 

 

23. Пр. пр. № 17324/2010 г.  
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по описа на Пловдивска районна прокуратура, ДП № 6/2011 г. по 

описа на ОДМВР, сектор ПИП  Пловдив, наблюдаващ прокурор Чавдар 

Грошев; 

След извършена предварителна проверка по жалба, с постановление 

от 30.06.2011 г. на прокурор Грошев е образувано досъдебно производство 

срещу неизвестен извършител за това, че през м. март 2003 г. в гр. Пловдив 

с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и до м. декември 2010 

г. в гр. Пловдив е поддържал заблуждение у ..., че ще прехвърли 

собствеността на недвижим имот … със застроена площ …, находящо се в 

същия град, и с това причинил на СД, със седалище в гр. Пловдив имотна 

вреда в размер на … лв., като вредата е в големи размери – престъпление 

по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. … 

В хода на разследването са разпитани свидетели, изискани са 

справки за състоянието на две фирми, изискани са от ТД НАП  - Пловдив 

за предоставяне на приложения към РД и РА. … 

Към момента на проверката наказателното производство не е 

приключило. 

 

24. Пр.пр. № 2691/06г. 

Досъдебното производство е образувано на 13.06.2006 г. от пр. 

Румяна Зайкова – Калеева срещу ... за това, че в периода  от 28.07. 2005 г. 

до 04.12.2005 г. в гр. Пловдив и с. Марково, обл. Пловдив, при условието 

на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, е 

възбудил и поддържал у ... заблуждение и с това му причинил имотна 

вреда в размер на … лв., като причинената вреда е в големи размери – 

престъпление по чл.210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 пр.1 и 2 вр. чл. 26 ал. 1 от 

НК. Разследването е възложено на Първо РПУ-МВР гр. Пловдив…. 
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На 10.05.11 г. прокурор С. Цанкова е прекратила наказателното 

производство на основание чл.243 ал.1 т.1 вр. чл. 24 ал.1 т.4 от НПК – 

деецът е починал. 

 

25.Пр.Пр. № 8940/2010 г.  

На 28.11.2011 г. е образувано досъдебно производство  срещу 

известен извършител за престъпление по чл. 210, ал. 1 т. 5 вр. чл. 209 НК. 

На 25.01.2012 г срокът за разследване е продължен с 2 месеца. На 

03.04.2012 г. е получено в РП – Пловдив с мнение за предаване на съд. На 

19.04.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС – Пловдив. Към момента по 

НОХД №2676/2012 г. по описа на РС – Пловдив не е постановена присъда. 

 

26. Пр.Пр. № 5759/2011 г.  

Прокурор Добринка Калчева. Образувано на 23.08.2011 г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл. 210 ал. 1 т.5 вр. чл. 209 НК. 

Искане от 20.02.2012 г. за удължаване на срока до РП - Пловдив с 1 месец, 

което е уважено. С постановление от 02.04.2012 г досъдебното 

производство е спряно на основание чл. 244, ал.1 т. 3 НПК. С 

постановление от 24.04.20112 г. досъдебното производство е възобновено. 

С постановление от 12.07.2012 г. е прекратено на основание чл. 24, ал.1 т. 1 

НК. Постановлението е обжалвано пред РС – Пловдив и с определение № 

960/09.08.2012 г. е отменено постановлението за прекратяване. На 

21.08.2012 г. определението на РС е протестирано. С определение от 

08.10.2012 г. на ОС – Пловдив е потвърдено определението на РС  -  

Пловдив. 

 

27. Пр. пр. № 7225/2011 г.  

С постановление от 29.08.2011 г. е образувано срещу известен 

извършител за престъпление по чл. 209 ал. 1 НК. Изпратено на 01.11.2011 
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г. в РП – Пловдив с мнение за съд. На 16.12.2011 г. е внесен обвинителен 

акт в РС. Делото е решено при съкратено съдебно следствие с присъда № 

53/09.02.2012 г. Обжалвано в ОС – Пловдив. Няма информация към 

момента. 

 

28. Пр.пр. №8406/2009г.  

по описа на РП - гр. Пловдив, дозн. №490/2011г. по описа на II РУ-

Полиция– гр. Пловдив. В РП - гр. Пловдив на 11.08.09г. са  постъпили 

жалби от …от гр. Хисаря против … Възложена е проверка с постановление 

от 20.08.09г. от прокурор Трифонова. С постановление от 10.12.09г. 

прокурор Трифонова образува досъдебно производство срещу… за това, че 

в периода м. септември 2008 г. до 29.01.09 г. при условията на 

продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага, е 

възбудил заблуждение у три лица и с това им е причинил имотна вреда в 

размер на общо на …лв., като причинената вреда е в големи размери – 

престъпление по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. 

Срокът за разследване е неколкократно продължаван, а с постановление от 

21.05.10 г. прокурор Трифонова спира наказателното производство на 

основание чл. 25, т.2 от НПК, тъй като обвиняемия не е открит. … Към 

момента е в производство. 

 

29. Пр. пр. № 5002/2011 г.  

С постановление от 28.11.2011 г. е образувано ДП срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 210, ал.1 т. 5 вр. 209 НК. На 26.01.2012 

г. е получено в РП – Пловдив с мнение за спиране на основание чл. 244, 

ал.1 т.2 НПК. С постановление от 27.02.2012 г.  наказателното 

производство е спряно. На 02.10.2012 г. РП е изискала справка с цел 

възобновяване на делото. С постановление от 19.10.2012 г. наказателното 

производство е възобновено. Към момента делото не е  приключило. 
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КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

Като обобщение от проверката на 29--те дела може да се 

отбележи следното: 

1. Разследванията по досъдебните производства, образувани в 

периода 2006-2010 г. продължават твърде дълго. От проверените 

наблюдателни преписки в РП  гр. Пловдив се установи, че по някои от 

досъдебните производства разследванията са продължили извън 

разумните срокове, като причините за това са от различно естество: 

продължителни предварителни проверки, спирания от различно 

естество/единствен свидетел, който е напуснал страната, обвиняем, 

който също е напуснал страната, уведомяване на свидетели –чужди 

граждани, живеещи в чужбина/. 

2. Част от делата са приключени с постановления за прекратяване 

или са били внесени в съда. Следва да се отбележи, че постановленията за 

прекратяване са обжалвани в съда, където с определения са били 

потвърдени, което се явява и критерий за качеството на прокурорските 

актове.   

3. Делата, чието разследване продължава повече от една година, са 

многократно са спирани и възобновявани, поради невъзможността да 

бъдат намерени и разпитани определени лица, обвиняеми или свидетели, 

които не са били намерени на постоянните им адреси или са напуснали 

пределите на страната.  

4. В много от случаите е установено, че при забавяне на органа, 

извършващ  разследването, наблюдаващите прокурори изпращат повече 

от едно напомнително писмо, но независимо от това, не са предприети 
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действия от разследващия орган, отговорите постъпват в 

прокуратурата след продължителен период от време, делото не се 

изпраща своевременно на наблюдаващия прокурор или изобщо не се 

изпраща на наблюдаващия прокурор. 

5.  Производството по много от делата е спирано и на основание чл. 

244, ал. 1, т. 2 от НПК – неразкриване на извършителя. 

6. По време на спиране на наказателните производства са 

извършвани оперативно-издирвателни мероприятия на  лицата, които са 

обявени за ОДИ. 

 7. Наблюдаващите прокурори в РП - гр. Пловдив при установяване, 

че определено лице не е било открито на адреса, веднага го обявяват за 

ОДИ, ако е извън страната уведомяват граничните служби, разпитват 

негови родственици и също бързо установяват неговото 

местонахождение в чужбина, дори чрез поръчки за международна правна 

помощ, със съдействието на полицията в други държави успяват да го 

уведомят и да му връчат призовка за образуваното наказателно 

производство срещу него. 

8. Досъдебните производства, водени срещу известен извършител, 

се спират след обявяване на лицата за ОДИ. 

 9.  Материалите в наблюдателните преписки в РП гр. Пловдив  са 

подшити, номерирани и в преобладаващата си част хронологично 

подредени, каквито са изискванията на „Инструкцията за деловодната 

дейност и документооборота в прокуратурата на Република България”. 

10. По повечето досъдебни производства, прокурорите от РП гр. 

Пловдив дават подробни указания по разследването с постановленията си 

за образуване на ДП. 

     11. Исканията на прокурорите в РП гр. Пловдив за удължаване 

срока за разследване  винаги са подробни, пълни и мотивирани, като са 
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описани извършените процесуално-следствените действия, както и тези, 

които предстои да бъдат извършени, а ако се издирва лице, докъде е 

стигнало издирването по конкретното досъдебно производство. Прилага 

се и  също така и конкретен план за провеждане на ПСД в удължения 

срок. 

12. Произнасянията на прокурорите от РП - гр. Пловдив са в 

рамките на законоустановения едномесечен срок. 

13. Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство се съобщават по реда на чл. 244, ал.5 от НПК и чл.243, ал.3 

от НПК. Обжалванията на постановленията за спиране и прекратяване 

на наказателното производство се изпращат  своевременно на съда, 

съответно на горестоящата прокуратура за осъществяването на 

инстанционния контрол. 

14. Върху всяка наблюдателна прокурорска преписка, системно се 

осъществява контрол върху сроковете, като на всяка от тях е 

прикрепена бележка „КОНТРОЛА”, върху която е отбелязано вх. № на 

преписката,  № на досъдебното производство,  с какво мнение се изпраща 

от разследващия орган, на кой прокурор е възложена, както и крайният 

срок за приключване на преписката.   

15. В Районна прокуратура - гр. Пловдив периодично, по всяка 

прокурорска преписка се изисква като справка от разследващия орган 

„календарно-оперативен план”, на който по дати се отбелязва на коя 

дата какви ПСД ще бъдат извършени. 

         

 

ПРЕПОРЪКИ / към Административния ръководител на РП – 

Пловдив/: 
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` 1. Да продължи да осъществява постоянен контрол по 

отношение спазването на сроковете от страна на наблюдаващите 

прокурори при решаването на преписките и приключване на 

досъдебните производства, като се има предвид, че част от 

констатациите, анализа и препоръките от страна на ИВСС са били 

вече веднъж дадени в тази насока с акт от 2011 г. 

 

2. Прокурорите от ПРП да използват всички възможности за по-

строг контрол по отношение на разследващите органи, с оглед 

провеждане на по - интензивни и по - качествени разследвания, за 

спазване на процесуалните срокове на разследване и своевременно 

извършване на всички необходими процесуални действия, 

включително, като се предприемат и мерките предвидени в 

разпоредбите за ЗМВР за ангажиране на дисциплинарната 

отговорност на разследващите органи. Да не се допуска разследването 

да продължава извън разумните срокове.  

3. Прокурорите от РП Пловдив да спазват изискванията на 

„Инструкция  № И-89/ 10.03.2011г. за провеждане на предварителни 

проверки” на Главния прокурор - относно дейността на 

прокуратурата по възлагането, извършването и приключването на 

предварителни проверки /напр. пр.пр. №4071/08г./. Наблюдаващите 

прокурори да следят спазването на сроковете по възложените 

проверки и да предприемат ефективни и бързи действия по 

приключването им. 

 

4. Да се използват максимално възможностите за провеждане на 

„задочни производства” при наличие на предвидените в закона 

предпоставки за това.  
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5. Да се предприемат спешни мерки за приключване 

разследването по: 

- пр.пр. № 17324/2010 г. по описа на Пловдивска районна 

прокуратура, ДП № 6/2011 г. по описа на ОДМВР, сектор 

ПИП  Пловдив, наблюдаващ прокурор Чавдар Грошев; 

- пр.пр. № 8406/2009г. по описа на РП - гр. Пловдив, дозн. 

№490/2011г. по описа на II РУ-Полиция– гр. Пловдив. 

- пр.пр. № 5002/2011 г. С постановление от 28.11.2011 г. е 

образувано ДП срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 210, ал.1 т. 5 вр. 209 НК. 

- пр.пр. № 2414/2011 г. Досъдебното производство е образувано 

на 05.01.2011 г. срещу известен извършител за престъпление 

по чл. 227б, ал.2 от НК. 

- пр.пр. № 14160/2010 г. Досъдебното производство е 

образувано срещу неизвестен извършител  на 28.02.2011 г. за 

престъпление по чл. 210, ал.1 т.5 вр. чл. 209 НК. Прокурор 

Чавдар Грошев. 

- пр.пр. № 11840/2010 г. по описа на Пловдивска районна 

прокуратура, ДП № 785/2010 г. ОДМВР, сектор ПИП, 

наблюдаващ прокурор Даниела Начева; 

- пр.пр. № 4687/2011г. по описа на РП- гр. Пловдив, ДП 

№481/2011г. по описа на сектор ПИП на ОД на МВР– гр. 

Пловдив. 

- пр.пр. № 13983/2010г. по описа на РП - гр. Пловдив, дозн. 

№898/2010г. по описа на ОДП на МВР- сектор ПИП – гр. 

Пловдив. 

- пр. пр. № 2493/2008 г.  по описа на Пловдивска районна 

прокуратура, ДП № 274/2008 г. по описа на ОДМВР, сектор 

ПИП  Пловдив, наблюдаващ прокурор Чавдар Грошев. 
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- пр. пр. № 9382/2008 г. по описа на Пловдивска районна 

прокуратура, ДП № 830/2008 г. по описа на ОДМВР, сектор 

ИП  Пловдив, наблюдаващ прокурор Даниела Начева; 

- пр.пр. № 4842/2008 г. по описа на Пловдивска районна 

прокуратура, ДП № 432/2009 г. по описа на ОДМВР – Пловдив, 

наблюдаващ прокурор Анна Викова; 

- пр.пр. № 9629/2009 г. по описа на Районна прокуратура – 

Пловдив, ДП № 61/2010 г. по описа на ІІ РУП на МВР - 

Пловдив, наблюдаващ прокурор Гинка Лазарова; 

- пр.пр.№ 5892/2011 г. по описа на Районна прокуратура – 

Пловдив, ДП № 596/2011 г. по описа на сектор ПИП при 

ОДМВР - Пловдив, наблюдаващ прокурор Йорданка Тилова. 

 

ПРЕПОРЪКИ  /към Административния ръководител на ОП – 

Пловдив/: 

 

1. Да осъществява строг контрол спрямо исканията на РП за 

удължаване на срока. Да не се допуска удължаване на срокове по дела, 

които не представляват фактическа и правна сложност, както и по 

дела, по които не са провеждани ПСД.  

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния 

ръководител – районен прокурор на РП – Пловдив за изпълнение 

препоръките.  

Копие от Акта да се изпрати на административния 

ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив 

за изпълнение на препоръката. 

На основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в тримесечен срок от 

запознаването с резултатите от проверката, административните 
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ръководители на РП - Пловдив и ОП - Пловдив да уведомят ИВСС за 

изпълнението на дадените препоръки.  

Копие от Акта да се изпрати на административния 

ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – 

Пловдив. 

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

1. Заповед № ТП-01-3/19.09.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

2. Справка за наблюдаваните през 2011 г. в РП – Пловдив досъдебни 

производства с предмет на престъпление недвижими имоти – чл. 209 - 212 

от НК. 

3. Копия от документи, които са били предмет на анализ в Акта.  

 

      ИНСПЕКТОР: 

            /Албена Кузманова/ 


