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В периода 18.05.2015 г. – 20.05.2015 г., въз основа на заповед на 
главния инспектор на ИВСС № ПП-01-18/04.05.2015 г. и съгласно годишната 
програма на ИВСС, беше извършена комплексна проверка на дейността на 
Районна прокуратура - Своге, която обхвана периода 2013 г. – 2014 г.  

Проверката се осъществи от екип: инспектор Моника Малинова и 
експерти Сия Иванчова и Юлия Меранзова. Проверката беше извършена на 
място в Районна прокуратура - Своге, като проверяващите се запознаха 
непосредствено с организацията на административната дейност и 
организацията по образуването и движението на прокурорските преписки, 
както и приключването им в установените срокове. 

 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

Материална и кадрова обезпеченост 
Районна прокуратура /РП/ - Своге се помещава в съдебната палата в 

града, като е разположена на четвъртия етаж на сградата. Всеки прокурор 
работи в самостоятелен кабинет, в отделни помещения са служителите на 
прокуратурата. На разположение на РП е и заседателна зала. Условията за 
работа са много добри. 
 През 2013 г. щатните бройки за прокурори са 4, като не е имало незаети 
такива. Работили средно през годината са 3,5 броя, като до 14.03.2013 г.  
прокурор Мария Макрелова е била командирована в Окръжна прокуратура 
/ОП/ – София, а от 23.09.2013 г. е била командирована в Софийска градска 
прокуратура /СГП/. Служителите са 5 броя по щат: главен счетоводител – 1 брой; 
завеждащ служба „Регистратура и деловодство” – 1 брой; съдебен деловодител – 3 броя. 
Незаети щатове няма. /данните са от получените справки от РП –Своге/. 

 През 2014 г. няма промяна в щата на магистратите и администрацията, 
но реално през годината са работили 2 прокурори. До 23.09.2014 г.  прокурор 
М. Макрелова е командирована в СГП; от 14.01.2014 г. прокурор Емилия 
Варадинова е преместена в Софийска районна прокуратура /СРП/; от 
01.04.2014 г. административният ръководител – районен прокурор на РП – 
Своге г-жа Борислава Барболова е в отпуск поради бременност и раждане, 
като от същата дата прокурор Даниела Бонева изпълнява функциите на 
районен прокурор. В периода от 01.04.2014 г. до 31.10.2014 г. Калин 
Димитров, прокурор при РП – Сливница, е командирован да изпълнява 
функциите „прокурор” в РП – Своге. Реално е незаета 1 /една/ щатна бройка 
за прокурор, считано от 14.01.2014 г. /данните са от получените справки от 
РП – Своге/. 
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  В РП - Своге се водят следните книги, регистри и дневници: 
 
 - на основание Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, който 
е в сила до 13.12.2013 г., се водят:  

• входящ-изходящ дневник; 
• азбучник; 
• описна книга на досъдебните производства /ДП/; 
• книга за обвинителните актове, предложения за споразумения и 

освобождаване от наказателна отговорност; 
• книга за задържаните лица; 
• книга за възложени предварителни проверки на РУ МВР и 

спазване на определения от прокурора срок; 
• разносна книга относно получените за изпълнение присъди от 

съда; 
• книга за изпълнение на присъдите; 
• азбучник към книгата за изпълнение на присъдите; 
• азбучник за присъди привеждани в изпълнение по делегация; 
• азбучник на лицата с предварителни задържания по оправдателни 

присъди или прекратени наказателни производства; 
• книга за преписки и направени предложения за принудително 

лечение; 
• регистрационен дневник за веществените доказателства; 
• регистър на лицата с три и повече неприключени досъдебни 

производства. 
 
- книги, водени по указание на ВКП: 
• книга за спрените досъдебни производства срещу известен и 

неизвестен извършител /ИИ и НИ/. 
 
- книги, водени по собствена преценка: 
• разносна книга за движението на делата с РУ МВР – гр.Своге; 
• книга за описване на изходящата поща към РС – Своге. 
 
От посочените по-горе книги се водят на хартиен носител: 
• входящ-изходящ дневник; 
• азбучник; 
• описна книга на досъдебните производства; 
• книга за обвинителните актове, предложения за споразумения и 

освобождаване от наказателна отговорност; 
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• книга за задържаните лица; 
• книга за възложени предварителни проверки на РУ МВР и 

спазване на определения от прокурора срок; 
• разносна книга относно получените за изпълнение присъди от 

съда; 
• книга за изпълнение на присъдите; 
• азбучник към книгата за изпълнение на присъдите; 
• азбучник за присъди привеждани в изпълнение по делегация; 
• азбучник на лицата с предварителни задържания по оправдателни 

присъди или прекратени наказателни производства; 
• книга за преписки и направени предложения за принудително 

лечение; 
• регистрационен дневник за веществените доказателства; 
• регистър на лицата с три и повече неприключени досъдебни 

производства; 
• книга за спрените досъдебни производства срещу ИИ и НИ 
• разносна книга за движението на делата с РУ МВР – гр.Своге; 
• книга за описване на изходящата поща към РС – Своге. 

 
Книга за влезлите в сила присъди 
Книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди се 

води прецизно и съдържа всички изискуеми графи. Влезлите в сила присъди, 
получени в РП – Своге, се описват редовно в книгата. След получаване на 
информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството в 
РП – Своге описва и изпраща влязлата в сила присъда за изпълнение в 
предвидения в чл. 416, ал. 5 от НПК срок. По книгата са извършвани 
регулярни проверки от районния прокурор /ежемесечно/. 

 
Няма промяна във вида на водените книги през 2014 г., въпреки 

влизането в сила на 13.12.2013 г. на Правилника за администрацията на 
Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/. 

 
 Информационно обслужване   

В РП – Своге се използва правно-информационната програма АПИС, 
както и Унифицираната информационна система /УИС/ на Прокуратурата на 
Република България, а от 02.06.2014 г. – и УИС-2. Четири заповеди определят 
служителите, на които е възложено да въвеждат данните в УИС. Първата 
заповед е № 38/31.10.2006 г. и с нея за такъв служител е определена И.Н.П. - 
на длъжност съдебен деловодител; последната заповед е с № 79/31.10.2013 г. 
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и с нея функциите се възлагат на С.М. – завеждащ служба, а при нейно 
отсъствие – на И.П.  

Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 
програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед № 42 от 15.10.2007 г. 
на административния ръководител на РП – Своге прокурор Мария 
Макрелова. Съгласно тази заповед, преписките и делата се разпределят между 
прокурорите чрез програмния продукт за случайно разпределение „Law 
Choice” само при първоначалното им постъпване, като повторно 
разпределение се извършва само при необходимост от замяна на 
наблюдаващия прокурор. Последната заповед е издадена на 08.04.2014 г. и с 
нея са определени групите преписки и дела, които подлежат на случайно 
разпределение, като е определен процентът натовареност във всяка от 
групите на всеки от реално работещите прокурори. Програмата се инсталира, 
поддържа, архивира и обновява от И.Н.П. - на длъжност съдебен 
деловодител. /Заповед № 51/08.04.2014 г./ 

 
В РП - Своге се изготвят месечни, тримесечни и годишни 

статистически справки. Отчетите за дейността на прокуратурата са 
тримесечни, шестмесечни и годишни.  Изготвяни са аналитични доклади за 
върнатите от съда дела, в т.ч.  анализ на причините за връщане, и за 
постановените оправдателни присъди. През 2013 г. и 2014 г. няма 
предложения за наказания или поощрения на прокурори от страна на 
административния ръководител.  

 
Дейността по приемане, вписване, съхраняване и предаване на 

веществени доказателства и през 2014 г. продължава да е съобразена с 
разпоредбите на отменения ПОДАПРБ. Със заповед е определен служител, 
който отговаря за приемането, съхраняването и предаването по 
принадлежност на веществените доказателства. При постъпването им в 
прокуратурата същите се приемат по опис и се вписват в книга за веществени 
доказателства графи – номер по ред, дата на завеждане, номер на ДП, номер 
на приемо предавателен протокол, пълни данни за иззетото ВД, изписват се 
длъжност, име и подпис на приемащия и предаващия. Предаването се 
удостоверява с подпис в книгата или приемо-предавателен протокол, който се 
прилага  в книгата, докато изискванията след 14.12.2013 г. по ПАПРБ са тези 
протоколи да се съхраняват в отделно приложение към тази книга.  

Ежегодно комисия от РП – Своге извършва проверка на веществените 
доказателства, за която се съставя протокол. Следва да се посочи, че е 
обособено отделно архивно помещение за съхраняване на веществените 
доказателства. 
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През 2013 г. по указания на главния прокурор са издадени 13 броя 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 
ръководител са издадени 93 броя. През 2014 г. по указания на главния 
прокурор са издадени 12 броя заповеди и разпореждания, а по собствена 
преценка на административния ръководител са издадени 137 броя. 106 бр. 
заповеди по администриране и организация на дейността на прокуратурата е 
издал през 2013 г. административният ръководител на РП – Своге, докато 
през 2014 г. тези заповеди са 149 бр. 

 
През 2013 г. и 2014 г. прокурори и служители са участвали в различни 

семинари и обучения, с разнообразна тематика, организирани от 
Прокуратурата на Република България, НИП, НПО.   

    
 През 2013 г. е била извършена цялостна ревизия на дейността на РП – 
Своге от ОП - София, с ревизиран период от 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. Не са 
посочени данни в резултат на тази проверка. Проведена е била и тематична 
проверка за дейността на РП – Своге през 2013 г. във връзка с провеждането 
на предварителни проверки и образуване на досъдебни производства. В 
резултат на тематичната проверка били дадени конкретни препоръки, за 
изпълнението на които било проведено работно съвещание в РП – Своге с 
оглед по-голяма прецизност при извършване на предварителните проверки и 
образуването на досъдебни производства. 
 През 2014 г. е била извършена цялостна ревизия на дейността на РП – 
Своге от ОП – София за 2013 г., приключила с доклад с препоръки. Проведена 
е била и тематична проверка за спазване на принципа за случайното 
разпределение, като дадените препоръки са изпълнени и за това е изпратен 
доклад до ОП – София. 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА  
ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ 

/данните са от получените справки от РП – Своге/ 
 

През 2013 г. броят на преписките, които са били на производство в РП - 
Своге е 1044, като броят на новообразуваните е 982, а образуваните от 
предходни периоди – 62 броя. От тях са решени, както следва: общо 1007 
броя,  като отказите да се образува досъдебно производство /ДП/ са 476 броя, 
а образуваните ДП са 303 броя. Изпратени по компетентност са 26 броя 
преписки, прекратените с резолюция са 2 броя, изпратените на органите на 
МВР или на други органи са 313 броя, от които 287 броя са върнати след 
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проверка; преписките, по които прокурорът лично е извършил проверка са 2 
броя, като в края на 2013 г. няма останали нерешени преписки. От 
постановените откази 16 броя са обжалвани и от тях – 10 броя са потвърдени, 
а 6 броя са отменени. Необжалваните откази са общо 303 броя. 

През 2014 г. броят на преписките, които са били на производство в РП - 
Своге е 844, като броят на новообразуваните е 774, а образуваните от 
предходни периоди – 70 броя. От тях са решени, както следва: общо 784 броя,  
като отказите да се образува ДП са 554 броя, а образуваните ДП са 184 броя. 
Изпратени по компетентност са 19 броя преписки, няма прекратени с 
резолюция преписки, изпратените на органите на МВР или на други органи са 
311 броя, от които 282 броя са върнати след проверка; няма преписки, по 
които прокурорът лично да е извършил проверка, както и няма останали 
нерешени преписки в края на 2014 г. От постановените откази 19 броя са 
обжалвани и от тях – 13 броя са потвърдени, а 6 броя са отменени. 
Необжалваните откази са общо 535 броя. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

/данните са от получените справки от РП – Своге/ 
 

През 2013 г. в РП – Своге са наблюдавани  общо 957 броя производства, 
от които 933 броя са ДП и 24 броя са бързи производства, като няма 
наблюдавани незабавни производства.  

През 2014 г. са наблюдавани общо 526 броя производства, от които 492 
броя ДП, 33 броя бързи производства и 1 брой незабавни производства.  

 
    ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2013 г. са общо 869 броя, от които  
845 броя ДП и 39 броя бързи производства. В края на 2013 г. на произнасяне 
при прокурор са се намирали общо 15 броя производства. 

    През 2013 г. има 20 броя наблюдавани бързи производства, по които 
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК; няма производства,  
по които разследването да е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК, а по 4 
броя производства е постановено разследването да се извърши по общия ред.  
През 2013 г.,  на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на разследващ 
орган 3 броя ДП, като няма производства, по които прокурорът сам да е 
извършил необходимите действия.  

     Както беше посочено по-горе, през 2013 г. не е имало наблюдавани 
незабавни производства, поради което и не са посочени съответно срокове за 
приключване.   
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     ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2014 г. са общо 374 броя, от които  
340 броя ДП, 33 броя бързи производства и 1 брой незабавни производства. В 
края на 2014 г. на произнасяне при прокурор са се намирали общо 16 броя 
производства. 

      През 2014 г. наблюдаваните бързи производства, по които 
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 23 броя; няма 
нито едно бързо производство, по което разследването да е  приключило в срока 
по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК, а по 10 броя производства е постановено 
разследването да се извърши по общия ред. През 2014 г., на основание чл. 
242, ал. 2 от НПК са изпратени на разследващ орган  3 броя ДП, като няма 
производства, по които прокурорът сам да е извършил необходимите 
действия. 

     По единственото наблюдавано незабавно производство разследването е  
приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК. 

 
     СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2013 г. са 323 

броя, от които 319 броя са срещу неизвестен извършител и 4 броя са срещу 
известен извършител. През 2014 г. те са съответно общо 194 броя, от които 
192 броя са срещу неизвестен извършител и 4 броя са срещу известен 
извършител. 
          
         ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2013 г. са общо 13 
броя, от тях 8 броя са срещу неизвестен извършител и 5 броя са срещу 
известен извършител; през 2014 г. общо възобновени са 15 броя, от които 14 
броя срещу неизвестен извършител и 1 брой срещу известен извършител. 
 

     ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2013 г. 
са общо 436 броя, от които 33 броя са водени срещу известен извършител, а 
403 броя са срещу неизвестен извършител. Обжалваните пред съда 
постановления за прекратяване на наказателното производство са общо 10 
броя, като 4 броя са отменени. Пред по-горестояща прокуратура е обжалвано 
едно постановление за прекратяване, което е потвърдено. Няма служебно 
отменени постановления за прекратяване на наказателното производство. От 
общо прекратените досъдебни производства 370 броя са прекратени поради 
изтекла давност.   

 
     ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2014 г. 

са общо 100 броя, от които 41 броя са водени срещу известен извършител, а 
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59 броя са срещу неизвестен извършител. Обжалваните пред съда 
постановления за прекратяване на наказателното производство са общо 8 
броя, като 4 броя са отменени. Обжалваните пред по-горестояща прокуратура 
постановления за прекратяване са общо 2 броя, като няма отменени. Едно 
постановление за прекратяване на наказателното производство е служебно 
отменено. От общо прекратените досъдебни производства 34 броя са 
прекратени поради изтекла давност.   

 
През 2013 г. изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 
разследване са общо 65 броя, като всички от тях са уважените и няма 
неуважени. Направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 
срока на разследването до административния ръководител на РП – Своге са 
общо 111 броя и всички са уважени, а направените искания от наблюдаващия 
прокурор за удължаване срока на разследването до административния 
ръководител на по-горестоящата прокуратура са 75 броя, които също са 
уважени. 

През 2014 г. изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 
разследване са общо 103 броя, като всички от тях са уважените и няма 
неуважени. Направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 
срока на разследването до административния ръководител на РП – Своге са 
общо 90 броя, като всички са уважени. Направените искания от 
наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 
административния ръководител на по-горестоящата прокуратура са общо 137 
броя, които също са уважени. 

 
През 2013 г. и през 2014 г. в РП - Своге няма внесени искания до съда 

за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от 
НПК, и няма наказателни производства на специален надзор. 

  
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

/данните са от получените справки от РП – Своге/ 
 

През 2013 г. РП – Своге е внесла в съда 42 броя обвинителни акта. От 
тях 33 броя са по досъдебни производства, образувани през годината, а 9 броя 
- по ДП, образувани в предходни години. От съда с разпореждане е върнат 
един ОА и един е върнат с определение на съда, или общо 2 броя са 
върнатите дела, внесени с обвинителни актове.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 31 броя.  
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Осъдителните присъди по общия ред са 10 броя, от тях една е протестирана, 
като протестът не е уважен. Осъдителните присъди, постановени по реда на 
глава ХХVІІ от НПК /чл. 371 и сл./ са 3 броя, като от тях няма протестирани.  

По общия ред са постановени 2 броя оправдателни присъди, от които 
една е протестирана и протестът е уважен. По реда на глава ХХVІІ от НПК 
няма постановявани оправдателни присъди. 

В хода на съдебното следствие са постигнати 16 споразумения.  
През 2013 г. са внесени общо 59 броя споразумения за решаване на 

делото в досъдебно производство /чл. 381 от НПК/, като са одобрени 54 броя, 
а 1 брой е неодобрен и върнат на прокурора.  

През 2013 г. РП - Своге е внесла общо 8 броя предложения по реда на 
чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание при условията на чл. 78а от НК. Решените от 
съда са 7 броя предложения, от които 5 броя са уважени, 1 брой е върнато от 
съда предложение и по 1 брой е постановено оправдаване и прекратяване, 
като последното е протестирано и протестът не е уважен. 

 През 2013 г. прокурорите от РП – Своге  са участвали в 196 броя 
заседания по наказателни дела. 

През 2013 г. са приведени  в изпълнение 73 броя присъди; неприведена 
в срок е 1 брой присъда, като няма присъди, по които да е отложено 
изпълнението на наказанието. Няма участие по граждански дела, както и 
предявяване на граждански искове от прокурор, нитообжалвани съдебни 
решения. 

 
През 2014 г. РП – Своге е внесла в съда 53 броя обвинителни акта. От 

тях 35 броя са по досъдебни производства, образувани през годината, а 18 
броя - по ДП, образувани в предходни години. От съда с разпореждане няма 
върнати ОА,а един е върнат с определение на съда. 

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 45 броя.  
Осъдителните присъди по общия ред са 6 броя, от тях една е протестирана, 
като протестът не е разгледан. Осъдителните присъди, постановени по реда 
на глава ХХVІІ от НПК /чл. 371 и сл./ са 5 броя, като от тях няма 
протестирани.  

По общия ред е постановена 1 бр. оправдателна присъда, която е 
протестирана, но протестът не е разгледан. По реда на глава ХХVІІ от НПК 
няма постановявани оправдателни присъди. 

В хода на съдебното следствие са постигнати 33 споразумения.  
През 2014 г. са внесени общо 23 броя споразумения за решаване на 

делото в досъдебно производство /чл. 381 от НПК/, като са одобрени 26 броя 
/в т.ч. и внесени през предходен период/. Няма върнати на прокурора 
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споразумения.  
През 2014 г. РП - Своге е внесла общо 4 броя предложения по реда на 

чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание при условията на чл. 78а от НК. Решените от 
съда са 12 броя предложения /в т.ч. и внесени през предходен период/, от 
които 9 броя са уважени, 1 брой е върнато от съда предложение и по 1 брой е 
постановено оправдаване и прекратяване. 

 През 2014 г. прокурорите от РП – Своге  са участвали в 264 броя 
заседания по наказателни дела. 

През 2014 г. са приведени  в изпълнение 55 броя присъди; няма 
присъди, които да не са приведени в срок и присъди, по които да е отложено 
изпълнението на наказанието. По 2 броя граждански дела е взел участие 
прокурор; не са предявявани граждански искове от прокурор, нито обжалвани 
съдебни решения. 

 
 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП  
ПРЕПИСКИ И ДЕЛА ЗА 2013 и 2014 г. 

 
Преписки, по които има постановен отказ от образуване на  

досъдебно производство 
 

2013 г.  
Пр.пр. № 47/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 

Борислава Барболова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в РП – Своге по повод докладна 
записка от служител на РУП – Своге, заведена в РП на 04.01.2013 г. С 
постановление от 04.02.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че по 
преписката липсват данни за извършено престъпление от общ характер. Като 
основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199, ал. 1 и чл. 213, 
ал. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред ОП - София по реда на чл. 213, 
ал.2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя.  

Пр.пр. № 158/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Борислава Барболова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в РП – Своге по повод докладна 
записка от служител на РУП – Своге, заведена в РП на 30.01.2013 г. С 
постановление от 28.02.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че РП – 
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Своге е отказала образуването на ДП за същото деяние по друга прокурорска 
преписка /посочен е номерът на тази преписка/, както и че на основание чл. 
24, ал. 1, т. 6 от НПК прокурорска преписка не следва да се образува. Като 
основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199, ал. 1 и чл. 213, 
ал. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 6 от НПК. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред ОП - София по реда на чл. 213, 
ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя и лицата, 
срещу които е подаден сигналът в РУП – Своге.  

Пр. пр. № 175/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Емилия Варадинова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по жалба на Т.К.П. за извършено 
престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК. Извършена е проверка от РУП – Своге. 
С постановление от 04.02.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че по 
преписката липсват данни за извършено престъпление от общ характер. Като 
основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199, ал. 1 и чл. 213, 
ал. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е 
записано копие да бъде изпратено на Т.К.П. и П.В.П. /лицето, срещу което е 
била извършена проверка по преписката/, както и че  постановлението 
подлежи на обжалване пред ОП - София по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК. 

Пр.пр. № 225/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Емилия Варадинова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по жалба на Х.Б.М. до РУП - Своге. 
Извършена е проверка от РУП - Своге, преписката е постъпила в РП - Своге 
на 13.02.2013 г. С постановление от 13.02.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от общ 
характер.  Като основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199, 
ал. 1 и чл. 213, ал. 1,  вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В диспозитива на 
постановлението е записано копие да бъде изпратено на Х.Б.М., както и че 
постановлението подлежи на обжалване пред ОП - София по реда на чл. 213, 
ал. 2 от НПК, 

Пр.пр. № 1448/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Емилия Варадинова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по изпратена по компетентност 
преписка на РУП – Своге по извършена от тях проверка, а с писмо от 
06.12.2013 г. на РУП – Своге е възложено извършването и на допълнителна 
проверка. По преписката е назначена и изготвена съдебно-оценителна 
експертиза, която дава заключение, че общата стойност на иззетите вещи 
/цигари/ възлиза на 5.25 лв. С постановление от 02.01.2014 г. е постановен 
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отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление 
от общ характер, а е налице административно нарушение по чл. 123 от Закона 
за акцизите и данъчните складове, поради  което материалите следва да бъдат 
изпратени на Регионална митническа дирекция /РМД/ - София по 
компетентност с оглед налагане на административно наказание. Като 
основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199, ал. 1 и чл. 213, 
ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на Н.В.Х. /лицето, срещу което е била извършена проверка по 
преписката/, както и че  постановлението подлежи на обжалване пред ОП - 
София по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК. Постановено е копие от материалите 
да се изпратят на РМД – София с оглед данни за извършено административно 
нарушение, като след приключване на административнонаказателната 
преписка да бъде уведомена РП- Своге /към момента на извършване на 
проверката няма данни РП - Своге да е уведомена за наложено 
административно наказание/. 

Пр. пр. № 79/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Даниела Бонева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Преписката е била образувана по жалба от Ц.П.П за извършено срещу нея 
домашно насилие. Извършена е проверка от РУП – Своге. С постановление от 
07.02.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 
извършено престъпление от общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Като 
основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199 и чл. 213 от НПК. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
ОП – София по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие от 
постановлението да се изпрати на жалбоподателя.  

Пр. пр. № 109/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Даниела Бонева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Преписката е била образувана по жалба от С.П.М за престъпление по чл. 194, 
ал. 1 от НК. Извършена е проверка от РУП-Своге. С постановление от 
15.02.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 
извършено престъпление от общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Като 
основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199 и чл. 213 от НПК. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
ОП – София по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие от 
постановлението да се изпрати на жалбоподателя. 

Пр. пр. № 396/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Мария Макрелова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
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Преписката е била образувана по жалба от Д.Н.М за престъпление по чл. 144, 
ал. 3 от НК. Извършена е проверка от РУП - Своге. С постановление от 
29.03.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 
извършено престъпление от общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Като 
основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199 и чл. 213 от НПК. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
ОП – София по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие от 
постановлението да се изпрати на жалбоподателя. 

Пр. пр. № 466/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Мария Макрелова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Преписката е била образувана по жалба от И.М.И. за престъпление по чл. 216, 
ал. 1 от НК. Извършена е проверка от РУП-Своге. Изготвена била експертна 
справка за стойността на разрушените вещи, кото е в размер на 130 лева. С 
постановление от 14.05.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че макар 
деянието формално да осъществява признаците на предвидено в закона 
престъпление, то поради своята малозначителност е с явно незначителна 
обществена опасност - чл. 9, ал. 2 от НК. Като основание за постановяването 
на отказа са посочени чл. 9, ал. 2 от НК и чл. 213 от НПК. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП – София по 
реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие от постановлението да се изпрати 
на жалбоподателя. 

 
Проверени още: 
Пр.пр. № 110/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 

Даниела Бонева; Пр.пр. № 148/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ 
прокурор Даниела Бонева; Пр.пр. № 71/2013 г. по описа на РП – Своге, с 
наблюдаващ прокурор Даниела Бонева; Пр.пр. № 412/2013 г. по описа на РП 
– Своге, с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова; Пр.пр. № 426/2013 г. по 
описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова; Пр.пр. № 
447/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор Мария 
Макрелова; Пр.пр. № 54/2013 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ 
прокурор Борислава Барболова, Пр.пр. № 139/2013 г. по описа на РП – 
Етрополе, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова, Пр.пр. № 
1333/2013 г. по описа на РП – Етрополе, с наблюдаващ прокурор Борислава 
Барболова. 
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2014 г. 
Пр.пр. № 97/2014 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 

Борислава Барболова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Преписката е била образувана в РП – Своге по повод докладна 
записка от служител на РУП – Своге, заведена в РП на 17.01.2014 г. С 
постановление от 17.02.2014 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че макар 
деянието формално да осъществява признаците на предвидено в закона 
престъпление, то поради своята малозначителност е с явно незначителна 
обществена опасност - чл. 9, ал. 2 от НК. Посочена е стойността на отнетото 
имущество – 16.60 лв. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред ОП - София по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, 
както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя и лицето, срещу което е 
била извършена проверка по преписката.  

Пр. пр. № 1058/2014 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Даниела Бонева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Преписката е била образувана по жалба от П.С.К. за извършено нарушение на 
обществения ред от негови съседи. Извършена е проверка от РУП-Своге, като 
бил съставен и предупредителен протокол по реда на ЗМВР. С постановление 
от 04.11.2014 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 
извършено престъпление от общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Като 
основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199 и чл. 213 от НПК. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
ОП – София по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие от 
постановлението да се изпрати на жалбоподателя. /по тази преписка е 
приложена обратна разписка, но пратката не е била потърсена от 
получателя/. 

Пр. пр. № 1047/2014 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Мария Макрелова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Преписката е била образувана по повод извършена полицейска проверка в 
търговски обект в с. Реброво, при която били намерени стоки без бандерол - 
престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. Извършена е проверка от РУП - Своге. 
Изготвена била експертна справка за стойността на стоките. С постановление 
от 11.11.2014 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че извършеното деяние не 
съставлява престъпление, а административно нарушение, поради което на 
извършителя И.В.К. следва да се наложи административно наказание от 
страна на директора на Агенция „Митници”. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 213 от НПК. В 
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диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП 
– София по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие от постановлението 
да се изпрати на И.В.К. и на директора на Агенция „Митници” за реализиране 
на административно-наказателна отговорност. /няма приложена обратна 
разписка за изпращане на постановлението в АМ/. 

 
Проверени още: 
Пр.пр. № 1006/2014 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор 

Даниела Бонева; Пр.пр. № 1010/2014 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ 
прокурор Даниела Бонева; Пр.пр. № 1021/2014 г. по описа на РП – Своге, с 
наблюдаващ прокурор Даниела Бонева; Пр.пр. № 1057/2014 г. по описа на РП 
– Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева; Пр.пр. № 1230/2014 г. по 
описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова; Пр.пр. 
№ 1264/2014 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ прокурор Мария 
Макрелова; Пр.пр. № 1266/2014 г. по описа на РП – Своге, с наблюдаващ 
прокурор Мария Макрелова; Пр.пр. № 1278/2014 г. по описа на РП – Своге, с 
наблюдаващ прокурор Мария Макрелова; Пр.пр. № 81/2014 г. по описа на РП 
– Етрополе, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова; Пр.пр. № 
1094/2014 г. по описа на РП - Своге с наблюдаващ прокурор Калин 
Димитров; Пр.пр. № 1093/2014 г. по описа на РП - Своге с наблюдаващ 
прокурор Калин Димитров; Пр.пр. № 1092/2014 г. по описа на РП - Своге с 
наблюдаващ прокурор Калин Димитров. 

 
Проверени отменени откази 
Пр.пр. № 112/2013 г. по описа на РП - Своге с наблюдаващ прокурор 

Борислава Барболова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по жалба на В.В.И. за престъпление 
по чл. 216, ал. 1 от НК и чл. 323, ал. 1 от НК. Извършена е проверка от РУП – 
Своге. С постановление от 09.05.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че по 
преписката липсват данни за извършено престъпление от общ характер - чл. 
24, ал. 1, т. 1 от НПК. Като основание за постановяването на отказа са 
посочени чл. 199 и чл. 213, ал. 1 от НПК. В диспозитива е записано копие да 
бъде изпратено на В.В.И. и на К.М.М. /лицето, срещу което е била извършена 
проверка по преписката/,, както и че постановлението подлежи на обжалване 
пред ОП - София. Постановлението за отказ от образуване на ДП е обжалвано 
пред ОП - София. С постановление от 20.05.2013 г. прокурор Кр. Филипова 
от ОП - София отменя постановлението на РП - Своге от 09.05.2013 г., като 
указва да бъде извършена допълнителна проверка, жалбата на В.В.И. да се 
заведе под нов номер и по същата да се извърши проверка с оглед данни за 
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престъпления по глава IX от НК. С постановление от 06.06.2013 г.  прокурор 
Борислава Барболова отделя материали от пр.пр. №112/2013 г. по описа на РП 
- Своге, касаещи данни за извършено престъпление по глава IX от НК, и 
възлага на началника на РУП - Своге извършването на допълнителна 
проверка  /с подробни указания/. На 23.07.2013 г. отново е възложена 
допълнителна проверка. С постановление от 26.09.2013 г. отново е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 
извършено престъпление от общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 
Постановено е копие от постановлението да се изпрати на  В.В.И. и на 
К.М.М, както и че постановлението подлежи на обжалване пред ОП - София. 

Пр.пр. № 736/2013 г. по описа на РП - Своге с наблюдаващ прокурор 
Мария Макрелова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Преписката е била образувана по жалба на Р.Р.Г. срещу Д.И. и Г.Ц. за 
извършено престъпление по чл. 207 от НК. След извършена проверка по 
дадени конкретни указания от прокурор от РП - Своге,  с постановление от 
09.08.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 
извършено престъпление от общ характер, а се касае за гражданско-правен 
спор. Като основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199 и 
чл. 213, ал.1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В диспозитива е записано копие да 
бъде изпратено на Р.Р.Г., както и че постановлението подлежи на обжалване 
пред ОП - София. /Върху постановлението е записано, че е получено от 
жалбоподателя с дата и подпис/. Постановлението за отказ от образуване на 
ДП е обжалвано пред ОП -  София. С постановление от 29.08.2013 г. 
прокурор Ст. Полетинска от ОП - София отменя постановлението на РП - 
Своге за отказ от образуване на ДП, като указва да бъде извършена 
допълнителна обстойна и задълбочена проверка. С писмо от 13.09.2013 г. 
прокурор М.Макрелова възлага на началника на РУП - Своге извършването 
на допълнителна проверка, като се изпълнят указанията на ОП - София  от 
29.08.2013 г. След извършване на допълнителната проверка, с постановление 
от 30.01.2014 г. отново е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че по преписката 
липсват данни за извършено престъпление от общ характер - чл. 24, ал. 1, т. 1 
от НПК. Постановено е копие от постановлението да се изпрати на  Р.Р.Г. и 
че подлежи на обжалване по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК. Постановлението 
за отказ от образуване на ДП е обжалвано пред ОП - София. С постановление 
от 14.03.2014 г. прокурор Ст. Полетинска от ОП - София потвърждава 
постановлението на РП - Своге за отказ от образуване на ДП. 
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Пр.пр. № 1024/2012 г. по описа на РП - Своге с наблюдаващ прокурор 
Емилия  Варадинова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по жалба на А.Д.М. с оглед данни за 
извършено престъпление от общ характер. Извършена е проверка от РУП - 
Своге и е изготвена експертна справка. С постановление от 05.02.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 
извършено престъпление от общ характер - същото е от частен характер 
поради ниската стойност на повреденото имущество /30 лева/, поради което 
не следва да се образува наказателно производство. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 199 и чл. 213, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 
1, т. 1 от НПК. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на А.Д.М., 
както и че постановлението подлежи на обжалване пред ОП - София. 
Постановлението е обжалвано пред ОП - София. С постановление от 
29.03.2013 г. прокурор Ив. Медаров от ОП - София отменя постановлението 
на РП - Своге за отказ от образуване на ДП, като указва подробно да бъде 
извършена допълнителна обстойна и задълбочена проверка. С писмо до 
началника на РУП - Своге прокурор Ем. Варадинова дава указания за 
извършването на допълнителна проверка, след извършването на която с 
постановление от 21.08.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство. След обжалване пред ОП – София, постановлението 
за отказ от образуване на ДП е потвърдено с постановление на ОП- София от 
26.02.2014 г. 

 
Проверени още: Пр.пр. № 1035/2013 г. по описа на РП – Своге, с 

наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
 

Спрени досъдебни производства /проверени са само НП/  
 
Пр.пр. № 568/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 99/2013 г. по описа 

на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е 
образувано с постановление от 19.07.2013 г. срещу НИ за престъпление по чл. 
194, ал. 1 от НК, като са дадени конкретни и ясни указания. В хода на 
разследването са били разпитани свидетели и са били изготвени експертизи. 
Срокът за разследването е удължен. На 12.03.2013 г. разследващият полицай 
е изпратил материалите по досъдебното производство в РП – Своге с мнение 
за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК поради отсъствието на 
единствен свидетел очевидец – В.А.А., за която е направено искане за 
обявяване за ОДИ с телеграма. С постановление на прокурор Борислава 



18 
 

Барболова /поради преместване на наблюдаващия прокурор в СРП/ от 
20.03.2014 г., наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 
1, т. 3 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 
изпрати на пострадалия Т.П.П. и на РУП – Своге за продължаване на 
издирването на свидетелката /приложена е обратна разписка/. Посочено е, че 
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Своге. С писмо до началника на РУП - Своге от 25.08.2014 г. 
прокурор Д.Бонева /поради болнични на набл. прокурор Барболова/ обръща 
внимание за предприемане на действия по издирване на лицето В.А.А.с оглед 
преценка от наблюдаващия прокурор за възобновяване на производството. На 
28.08.2014 г. в РП - Своге е получен доклад от РУП - Своге за предприети 
действия по установяване на лицето. С писмо до началника на РУП - Своге от 
21.11.2014 г. прокурор Д.Бонева отново обръща внимание за предприемане на 
действия по издирване на лицето В.А.А.с оглед преценка от наблюдаващия 
прокурор за възобновяване на производството.  На 03.12.2014 г. в РП - Своге 
е получен доклад от РУП - Своге за предприети действия по установяване на 
лицето. С постановление от 17.03.2015 г. прокурор Даниела Бонева 
възобновява наказателното производство на основание чл. 244, ал. 8 от НПК, 
според която при отсъствие на важен свидетел спирането на наказателното 
производство в случаите по чл. 242, ал. 1, т. 3 от НПК е за не повече от една 
година. Срокът за разследване е удължен до 17.05.2015 г. 

Пр.пр. № 1382/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 381/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е образувано с постановление от 16.12.2013 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени 
конкретни и ясни указания. Срокът за разследването е удължен. С 
постановление от 31.03.2014 г. прокурор Даниела Бонева /поради 
преместване на наблюдаващия прокурор в СРП/ дава допълнителни указания 
по разследването. На 16.06.2014 г. разследващият полицай е изпратил 
материалите по досъдебното производство в РП – Своге с мнение за спиране 
на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 24.06.2014 г. 
прокурор Даниела Бонева отстранява от делото разследващия полицай Б.Б. 
поради непълнота на разследването и неизвършени действия за изясняване на 
обективната истина, като изпраща ДП на РУП - Своге за определяне на друг 
разследващ полицай. С постановление от 22.08.2014 г. досъдебното 
производство е спряно на основание вр. чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК за 
издирване на единствен свидетел – очевидец /И.Ю.И./, за когото е направено 
искане за обявяване за ОДИ с телеграма. В диспозитива на постановлението е 
записано копие да се изпрати на пострадалия, на РУП – Своге за 
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продължаване на издирването на свидетеля и на пострадалия /приложена е 
обратна разписка/. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-
дневен срок от получаването му пред РС – Своге. С писмо до началника на 
РУП - Своге от 21.11.2014 г. прокурор Д.Бонева обръща внимание за 
предприемане на действия по издирване на лицето И.Ю.И. с оглед преценка 
от наблюдаващия прокурор за възобновяване на производството. На 
03.12.2014 г. в РП - Своге е получен доклад от РУП - Своге за предприети 
действия по установяване на лицето и изготвена справка за постоянен адрес 
на лицето. С писмо до началника на РУП - Своге от 16.03.2015 г. прокурор Д. 
Бонева обръща внимание за предприемане на действия по издирване на 
лицето И.Ю.И. с оглед преценка от наблюдаващия прокурор за възобновяване 
на производството. На 21.03.2015г. в РП - Своге е получен доклад от РУП - 
Своге за предприети действия по установяване на лицето. Към момента на 
проверката наказателното производство все още е спряно. 

Пр.пр. № 1244/2012 г. по описа на РП – Своге, ДП № 407/2012 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 
Досъдебното производство е образувано с постановление от 22.11.2012 г. 
срещу НИ за престъпление по чл. 129, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК. С постановление 
от същия ден  са възложени оперативно – издирвателни мероприятия на РУП 
– Своге. Своевременно са правени исканияе за удължаване срока на 
разследване. С постановления от 18.03.2013 г. и 27.05.2013 г. са давани 
указания по разследването. Материалите по ДП са постъпили в РП на 
18.09.2013 г. с мнение за прекратяване на наказателното производство. С 
постановление от 07.10.2013 г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 
записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Своге за 
продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге. 
/приложено е известие за доставяне на пощенска пратка/. 

Пр.пр. № 901/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 319/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 
Досъдебното производство е образувано с постановление от 04.02.2013 г. 
срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. С 
постановление от същия ден са възложени ОИМ на РУП – Своге. 
Своевременно е направено искане за удължаване срока на разследване. 
Материалите по ДП са постъпили в РП - Своге на 09.05.2013 г.  С 
постановление от 04.06.2013 г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 
записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Своге за 
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продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге. 
/приложено е известие за доставяне на пощенска пратка/. 

Пр.пр. № 1128/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 349/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
Досъдебното производство е образувано с постановление от 17.09.2013 г. 
срещу НИ за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление от същия 
ден са възложени ОИМ на РУП – Своге. Своевременно са правени искане за 
удължаване срока на разследване. Материалите по ДП са постъпили в РП на 
19.12.2013 г. с мнение за прекратяване на наказателното производство. С 
постановление от 08.01.2014 г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 
записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Своге за 
продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге. 
/приложено е известие за доставяне на пощенска пратка/. 

Пр.пр. № 973/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 293/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
Досъдебното производство е образувано с постановление от 13.08.2013 г. 
срещу НИ за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление от същия 
ден са възложени ОИМ на РУП – Своге. Материалите по ДП са постъпили в 
РП на 30.09.2013 г. с мнение за прекратяване на наказателното производство. 
С постановление от 09.10.2013 г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 
записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Своге за 
продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге. 
/приложено е известие за доставяне на пощенска пратка/. 

Пр.пр. № 458/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 113/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е 
започнато на 05.04.2013 г. с изготвяне на протокол за оглед на 
местопроизшествие и разпит на свидетел, срещу НИ за престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 3 от НК. С постановление от 09.04.2013 г. са възложени ОИМ на 
РУП – Своге. В хода на разследването са били разпитани свидетели. С 
постановление от 14.05.2013 г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят не е бил разкрит. 
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В диспозитива на постановлението е записано копие, ведно с делото, да се 
изпрати на РУП – Своге за продължаване на издирването на извършителя, 
както и копие да бъде изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че 
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Своге, като е изпратен и препис на пострадалия /приложена е 
обратна разписка/.  

Пр.пр. № 202/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 19/2014 г. по описа 
на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./. Досъдебното производство е 
образувано с постановление от 18.02.2014 г. срещу НИ за престъпление по 
чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление от същия ден са възложени ОИМ на 
РУП – Своге. Материалите по преписката са постъпили в РП – Своге с писмо 
от 07.04.2014 г. с мнение за прекратяване на наказателното производство на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от НПК. С постановление от 22.04.2014 г. 
досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, 
тъй като извършителят не е бил разкрит. В диспозитива на постановлението е 
записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Своге за 
продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге, като е 
изпратен и препис на пострадалия /приложена е обратна разписка/.  

Пр.пр. № 752/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 164/2014 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Калин Димитров /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е 
образувано с постановление от 16.07.2014 г. срещу НИ за престъпление по чл. 
194, ал. 1 от НК. Материалите по преписката са постъпили в РП – Своге с 
писмо от 07.04.2014 г. с мнение за спиране на наказателното производство. С 
постановление от 09.10.2014 г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят не е бил разкрит. 
В диспозитива на постановлението е записано копие, ведно с делото, да се 
изпрати на РУП – Своге за продължаване на издирването на извършителя, 
както и копие да бъде изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че 
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Своге, като е изпратен и препис на пострадалия /приложена е 
обратна разписка/.  

Пр.пр. № 574/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 154/2014 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Калин Димитров. /Приложен 
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е 
образувано с постановление от 08.05.2014 г. срещу НИ за престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 3 от НК. Материалите по преписката са постъпили в РП – Своге с 
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писмо от 07.04.2014 г. с мнение за прекратяване на наказателното 
производство на основание чл. 9, ал. 2 от НК. С постановление от 
25.07.2014 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, 
т. 2 от НПК, тъй като извършителят не е бил разкрит. В диспозитива на 
постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – 
Своге за продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге, като е 
изпратен и препис на пострадалия /приложена е обратна разписка/.  

Пр.пр. № 1224/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 303/2014 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова. 
Досъдебното производство е образувано на 10.10.2014 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК. Материалите по ДП са постъпили в 
РП на 18.11.2014 г. с мнение за спиране на наказателното производство. С 
постановление от 25.11.2014 г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 
записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Своге за 
продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге 
/приложено е известие за доставяне на пощенска пратка/. 

Пр.пр. № 1081/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 274/2014 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващи прокурори Калин Димитров и Мария 
Макрелова. Досъдебното производство е образувано на 31.08.2014 г. срещу 
НИ за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 във вр.чл. 194, ал. 1 от НК.  РП – 
Своге е уведомена на 02.09.2014. С постановление от 31.10.2014 г. са 
възложени ОИМ на РУП – Своге. Своевременно са правени искания за 
удължаване срока на разследване. Материалите по ДП са постъпили в РП на 
18.11.2014 г. с мнение за спиране на наказателното производство. С 
постановление от 25.11.2014 г. на прокурор Макрелова досъдебното 
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива 
на постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – 
Своге за продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге. 
/приложено е известие за доставяне на пощенска пратка/. 

Пр.пр. № 831/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 260/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващи прокурори Калин Димитров и Мария 
Макрелова. Досъдебното производство е образувано с постановление на 
прокурор Димитров от 20.08.2014 г. срещу НИ за престъпление по чл. 194, ал. 
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1 от НК. Своевременно са правени искания за удължаване срока на 
разследване. Материалите по ДП са постъпили в РП – Своге на 03.11.2014 г. с 
мнение за спиране на наказателното производство. С постановление от 
06.11.2014 г. на прокурор Макрелова досъдебното производство е спряно на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 
записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Своге за 
продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге. 
/приложено е известие за доставяне на пощенска пратка с отбелзвяне 
„получателят отсъства”/. 

Пр.пр. № 227/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 58/2014 г. по описа 
на РУП - Своге с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. Досъдебното 
производство е започнато на 08.02.2014 г. срещу НИ за престъпление по чл. 
194, ал. 1 от НК, като РП – Своге е уведомена на същата дата. Материалите по 
ДП са постъпили в РП на 06.03.2014 г. с мнение за прекратяване на 
наказателното производство. С постановление от 24.03.2013 г. досъдебното 
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива 
на постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – 
Своге за продължаване на издирването на извършителя, както и копие да бъде 
изпратено на пострадалия и ЦИССС. Посочено е, че постановлението може 
да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге. 
/приложено е известие за доставяне на пощенска пратка/. 

 
Проверени още: 
Пр.пр. № 909/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 249/2014 г. по 

описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева; Пр.пр. № 
106/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 449/2013 г. по описа на РУП – 
Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева; Пр.пр. № 545/2014 г. по 
описа на РП – Своге, ДП № 181/2014 г. по описа на РУП – Своге, с 
наблюдаващ прокурор Калин Димитров; Пр.пр. № 138/2014 г. по описа на РП 
– Своге, ДП № 28/2014 г. по описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Калин Димитров; Пр.пр. № 176/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 43/2013 
г. по описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова; 
Пр.пр. № 163/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 36/2013 г. по описа на 
РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова; Пр.пр. № 
639/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 155/2013 г. по описа на РУП – 
Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова; Пр. пр. № 952/2014 г. по 
описа на РП – Своге, ДП № 235/2014 г. по описа на РУП – Своге, с 
наблюдаващи прокурори Калин Димитров и Мария Макрелова.  
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Прекратени досъдебни производства  
/проверени са само НП/  

 
Прекратени по давност 
Пр. пр. № 607/2000 г. по описа на РП – Своге, ДП № 399/2000 г. по 

описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова. 
Производството е образувано на 12.10.2000 г. срещу НИ за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК. С постановление  от 26.10.2000 г. на РП – Своге 
производството е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 и 4 и 180 от НПК 
(отм.). С постановление от 02.04.2013 г. наказателното производство е 
прекратено по давност на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  от 
НПК, без обаче преди това да е възобновено. В диспозитива на 
постановлението е записано препис да се изпрати на пострадалия , както и че 
подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Своге. /не е приложена 
обратна разписка/. 

Пр. пр. № 212/2001 г. по описа на РП – Своге, ДП № 93/2001 г. по описа 
на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
Производството е образувано на 21.03.2001 г. срещу НИ за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК. С постановление  от 07.05.2001 г. на РП – Своге 
производството е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 и 4 и 180 от НПК 
(отм.). С постановление от 07.05.2013 г. наказателното производство е 
прекратено по давност на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  от 
НПК, без обаче преди това да е възобновено. В диспозитива на 
постановлението е записано препис да се изпрати на пострадалия , както и че 
подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Своге. /не е приложена 
обратна разписка/.  

Пр. пр. № 313/2001 г. по описа на РП – Своге, ДП № 158/2001 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 
Производството е образувано на 15.05.2001 г. срещу НИ за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК. С постановление  от 25.06.2001 г. на РП – Своге 
производството е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 и 4 и 180 от НПК 
(отм.). С постановление от 30.05.2013 г. наказателното производство е 
прекратено по давност на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  от 
НПК, без обаче преди това да е възобновено. В диспозитива на 
постановлението е записано препис да се изпрати на пострадалия , както и че 
подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Своге. /не е приложена 
обратна разписка/. 

Пр. пр. № 40/2002 г. по описа на РП – Своге, ДП № 3/2002 г. по описа 
на РУП – Своге с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева. Производството е 
образувано на 16.01.2002 г. срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 
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от НК. С постановление  от 20.02.2002 г. на РП – Своге производството е 
спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 и 4 и 180 от НПК (отм.). С 
постановление от 09.04.2013 г. наказателното производство е прекратено по 
давност на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  от НПК, без 
обаче преди това да е възобновено. В диспозитива на постановлението е 
записано препис да се изпрати на пострадалия, както и че подлежи на 
обжалване в седмодневен срок пред РС - Своге. /не е приложена обратна 
разписка/. 

Пр. пр. № 150/2002 г. по описа на РП – Своге, ДП № 807/2001 г. по 
описа на РУП – Своге с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова. 
Производството е образувано на 28.02.2002 г. срещу НИ за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК. С постановление  от 15.04.2002 г. на РП – Своге 
производството е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 и 4 и 180 от НПК 
(отм.). С постановление от 03.12.2014 г. наказателното производство е 
прекратено по давност на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  от 
НПК, без обаче преди това да е възобновено. В диспозитива на 
постановлението е записано препис да се изпрати на пострадалия, както и че 
подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Своге. /приложена е 
обратна разписка/. 

Пр. пр. № 791/1997 г. по описа на РП – Своге, ДП № 377/1997 г. по 
описа на РУП – Своге с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 
Производството е образувано на 09.09.1997 г. срещу НИ за престъпление по 
чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление  от 15.12.1997 г. на РП – Своге 
производството е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 и 4 и 180 от НПК 
(отм.). С постановление от 21.02.2014 г. наказателното производство е 
прекратено по давност на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  от 
НПК, без обаче преди това да е възобновено. В диспозитива на 
постановлението е записано препис да се изпрати на пострадалия, както и че 
подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Своге. /приложена е 
обратна разписка/. 

Пр. пр. № 145/2002 г. по описа на РП – Своге, ДП № 490/2001г. по 
описа на РУП – Своге с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева. 
Производството е образувано на 15.02.2002 г. срещу НИ за престъпление по 
чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление  от 19.03.2002 г. на РП – Своге 
производството е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 и 4 и 180 от НПК 
(отм.). С постановление от 29.12.2014 г. наказателното производство е 
прекратено по давност на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  от 
НПК, без обаче преди това да е възобновено. В диспозитива на 
постановлението е записано препис да се изпрати на пострадалия, както и че 
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подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС - Своге. /приложена е 
обратна разписка/. 

 
Проверени още:  
Пр. пр. № 130/2002 г. по описа на РП – Своге, ДП № 75/2002 г. по описа 

на РУП – Своге с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова; Пр. пр. № 
81/2001 г. по описа на РП – Своге, ДП № 949/2000 г. по описа на РУП – Своге 
с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева. 

 
Други прекратени 
Пр. пр. № 904/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 261/2013 г. по 

описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Производството е започнало на 
27.07.2013 г. срещу НИ на основание чл. 356, ал. 2 от НПК /бързо 
производство/ за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, като е извършен оглед 
на местопроизшествие и разпит на свидетел. С постановление от 31.07.2013 г. 
са възложени ОИМ на РПУ – Своге. В хода на разследването били разпитани 
свидетели, назначена и изготвена била експертиза. Разследващият полицай е 
изпратил материалите по досъдебното производство в РП – Своге на 
26.09.2013 г. с мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от 
30.09.2013 г. на прокурор Бонева досъдебното производство е прекратено на 
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на пострадалите. Посочено е, 
че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Своге. /има приложени разписки за връчване/.  

Пр. пр. № 476/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 237/2013 г. по 
описа на РУП - Своге с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е 
образувано с постановление на прокурор Бонева от 03.07.2013 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 129, ал. 2 от НК. С постановление от същия ден са 
възложени ОИМ на РПУ – Своге. В хода на разследването били разпитани 
свидетели, назначена е била и е изготвена експертиза. Разследващият полицай 
е изпратил материалите по досъдебното производство в РП – Своге на 
03.09.2013 г. с мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от 
13.09.2013 г. на прокурор Бонева досъдебното производство е прекратено на 
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, като в 
обстоятелствената част е посочено, че са събрани данни за престъпление от 
частен характер. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 
изпрати на пострадалия и на извършителя на деянието. Посочено е, че 
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постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 
пред РС – Своге. /има приложени разписки за връчване/.  

Пр. пр. № 943/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 289/2013 г. по 
описа на РУП - Своге с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, като първоначално 
е била определена прокурор Макрелова./ Досъдебното производство е 
образувано с постановление на прокурор Макрелова от 12.08.2013 г. срещу 
НИ за престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК. С постановление от същия ден са 
възложени ОИМ на РПУ – Своге. В хода на разследването били разпитани 
свидетели, назначена е била и е изготвена експертиза. Разследващият полицай 
е изпратил материалите по досъдебното производство в РП – Своге на 
12.09.2013 г. с мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от 
25.09.2013 г. на прокурор Варадинова досъдебното производство е 
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В 
диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 
пострадалите. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен 
срок от получаването му пред РС – Своге. /има приложена разписка за 
връчване/.  

Пр. пр. № 943/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 289/2013 г. по 
описа на РУП - Своге с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова. /Приложен 
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, като първоначално е бил 
определен прокурор Калин Димитров./ Производството е започнало на 
основание чл. 356, ал. 2 от НПК /бързо производство/ срещу НИ за 
престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК на 04.10.2014 г. с оглед на 
местопроизшествие и разпит на свидетел. В хода на разследването били 
разпитани свидетели, назначена е била и е изготвена експертиза. 
Разследващият полицай е изпратил материалите по досъдебното 
производство в РП – Своге на 31.10.2014 г. с мнение за прекратяване. С 
мотивирано постановление от 14.11.2014 г. на прокурор Макрелова 
досъдебното производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. 
чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие 
да се изпрати на пострадалия. Посочено е, че постановлението може да се 
обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге. /има 
приложена разписка за връчване/.  

 
Проверени още:  
Пр. пр. № 1071/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 272/2014 г. по 

описа на РУП - Своге с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева; Пр. пр. № 
1046/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 269/2014 г. по описа на РУП - 
Своге с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева; Пр. пр. № 829/2011 г. по 
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описа на РП – Своге, ДП № 328/2011 г. по описа на РУП - Своге с 
наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 

 
Прекратени, по които постановленията за прекратяване са 

отменени 
Пр. пр. № 368/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 149/2013 г. по 

описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова. /Приложен 
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, като прокурор М. Макрелова  
впоследствие е заменена от прокурор Бонева поради командироване в СГП./ 
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор М. 
Макрелова от 18.04.2013 г. срещу В.Г.И. за престъпление по чл. 183, ал. 1 от 
НК, като разследването е възложено на РУП – Своге; дадени са подробни и 
прецизни указания. Срокът на разследване е удължен. В хода на разследване 
на два пъти досъдебното производство постъпвало в РП – Своге с мнение за 
прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, като с мотивирани 
постановления прокурор Макрелова давала указания за продължаване на 
разследването. С мотивирано постановление от 04.10.2013 г. на прокурор 
Бонева досъдебното производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 
1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано 
копие да се изпрати на пострадалата и на лицето, срещу което е образувано 
ДП. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от 
получаването му пред РС – Своге. /има приложена разписка за връчване/. По 
жалба на пострадалата В.Й.Т. срещу постановлението за прекратяване, в РС - 
Своге било образувано НЧД № 263/2013 г. С определение № 84/25.10.2013 г. 
постановлението на РП – Своге било отменено и ДП било върнато за 
продължаване на разследването. С постановление от 21.11.2013 г. прокурор 
Бонева изпратила делото в РУП - Своге за изпълнение на дадените от съда 
указания. На няколко пъти било искано и разрешавано удължаване на срока 
на разследване. В хода на разследването В.Г.И. бил привлечен като обвиняем 
с постановление от 25.09.2014 г. (докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК 
с подпис на наблюдаващия прокурор и печат). На 07.10.2014 г. ДП постъпило 
в РП – Своге с мнение за предаване на обвиняемия на съд. На 10.11.2014 г. 
прокурор Бонева внесла в РС – Своге обвинителен акт срещу В.Г.И. В съда 
било образувано НОХД № 225/2014 г., от разглеждането на което се отвели 
всички съдии от съда. С разпореждане от 15.12.2014 г. председателят на РС – 
Своге прекратил съдебното производство по НОХД № 225/2014 г. и делото 
било изпратено във ВКС за определяне на друг първоинстанционен съд. Към 
момента на проверката няма обратна информация определен ли е друг съд. 

Пр. пр. № 1424/2012 г. по описа на РП – Своге, ДП № 413/2012 г. по 
описа на РУП - Своге с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
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/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е образувано с постановление от 03.12.2012 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 129, ал. 2 от НК. С постановление от 
същия ден са възложени ОИМ на РУП - Своге. На няколко пъти било искано 
и разрешавано удължаване на срока на разследване. С мотивирано 
постановление от 21.03.2013 г. на прокурор Варадинова досъдебното 
производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 
1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати 
на пострадалото лице. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 
7-дневен срок от получаването му пред РС – Своге. /има приложена разписка 
за връчване/. По жалба на пострадалия С.С.В. срещу постановлението за 
прекратяване, в РС - Своге било образувано НЧД № 132/2013 г. С 
определение № 46/08.05.2013 г. постановлението на РП – Своге било 
потвърдено. Пострадалият обжалвал и пред Софийски окръжен съд, където 
било образувано ВНЧД № 288/2013 г. С определение от 20.06.2013 г. било 
отменено определението на РС – Своге от 08.05.2013 г. и постановлението на 
РП – Своге, като делото било върнато на прокуратурата за продължаване на 
разследването. С постановление от 12.11.2013 г. досъдебното производство е 
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят не е 
бил разкрит. В диспозитива на постановлението е записано копие, ведно с 
делото, да се изпрати на РУП – Своге за продължаване на издирването на 
извършителя. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен 
срок от получаването му пред РС – Своге, като е изпратен и препис на 
пострадалия /приложена е обратна разписка/.  

 
Проверени още:  
Пр. пр. № 226/2012 г. по описа на РП – Своге, ДП № 285/2012 г. по 

описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
Наблюдателното производство не е подредено в папка и не е подшито; Пр.пр. 
№ 739/2012г. по описа на РП – Своге, ДП № 217/2012 г. по описа на РУП - 
Своге с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова. 

 
Досъдебни производства, внесени в съда с обвинителни актове, със 

споразумения по реда на чл. 381 и сл. от НПК,  както и с предложения за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл. 78а от НК 
/проверени са само НП/ 

 
Пр.пр.№ 208/2013 г. по описа на РП – Своге,  ДП № 573/2013 г. по 

описа на РУ „ТП” - София, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева. 
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/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е образувано с  постановление на прокурор Даниела Бонева от 
21.03.2013 г. за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 от НК. Срокът за 
разследването е удължаван многократно. С постановление от 13.09.2013 г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/ е повдигнато обвинение на Б.Б.Й. за престъпление по чл. 
195, ал.1, т. 4, пр. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в РП – Своге на 30.09.2013 г. На 30.10.2013 г. е 
внесен обвинителен акт в РС – Своге срещу Б.Б.Й. за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. В 
обвинителния акт се съдържат изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 4 от НПК 
задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 271/2013 г. по описа на РП – 
Своге. С присъда от 15.04.2013 г. съдът е наложил наказание ЛОС за 8 месеца 
при първоначален строг режим. Присъдата е влязла в сила на 07.05.2013 г.  

Пр.пр.№ 733/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 187/2014 г. по описа 
на РУП - Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е 
започнато от РУП – Своге на 01.06.2014 г. срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 от НК, като на 02.06.2014 г. е уведомена РП 
– Своге. С постановление от 03.06.2014 г. са възложени ОИМ на РУП - Своге. 
С постановление от 09.09.2014 г. прокурор Даниела Бонева отстранява от 
делото разследващ полицай Б.Б. поради неефективно разследване и 
недостатъчно по обем действия по разследването. С постановление от 
13.10.2014 г. /докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/ е повдигнато обвинение на Д.Н.Т. за 
извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. 
чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК. Досъдебното производство е постъпило в 
РП - Своге на 17.11.2014 г. На 13.12.2014 г. е внесен обвинителен акт в РС - 
Своге срещу Д.Н.Т. за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т. 2, вр. чл. 
195, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК. В обвинителния акт 
се съдържат изброените в чл. 246, ал. 2, 3 и 4 от НПК задължителни 
реквизити. НОХД № 256/2014 г. по описа на РС - Своге  е приключило с 
присъда от 28.01.2015 г., като е наложено наказание ЛОС за 4 години при 
първоначален строг режим /приложени са само мотивите на съда, а 
присъдата липсва/. Присъдата е обжалвана пред ОС - София. Към момента на 
проверката няма данни делото пред въззивната инстанция да е приключило.  

Пр.пр. № 29/2014 г. по описа на РП – Своге, БП № 133/2014 г. по описа 
на РУП - Своге, с наблюдаващ прокурор Калин Димитров. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото производство е 
образувано на 12.04.2014 г. от РУП - Своге срещу Н.В.Г. за престъпление по 
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чл. 343б, ал. 1 от НК, като на 14.04.2014 г. е уведомена РП – Своге. /В 
бланката на РУП – Своге за образуване на ДП е записано конкретното 
основание за образуване на досъдебно производство - бързо производство по 
чл. 356, ал. 3 от НПК/. Досъдебното производство е постъпило в РП – Своге 
на 22.04.2014 г. На 25.04.2014 г. е внесен обвинителен акт в РС – Своге срещу 
Н.В.Г. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. В обвинителния акт се 
съдържат изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 105/2014 г. по описа на РС – Своге, 
прекратено с одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното 
производство от 29.05.2014 г. между обвиняемия, защитника му и прокурор 
К. Димитров. Наложено е наказание ЛОС за 3 месеца, отложено по чл. 66, ал. 
1 от НК, както и лишаване от  право за управление на МПС за срок от 9 
месеца. В споразумението не е отбелязано изискването по чл.381, ал.5, т.4 от 
НПК „на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 
осъждане”.  

Пр. пр. № 1228/2012  г. по описа на РП - Своге, ДП № 28/2013 г. по 
описа на Окръжен следствен отдел (ОСлО) при ОП – София, с наблюдаващ 
прокурор Борислава Барболова. /Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е образувано с 
постановление на прокурор Борислава Барболова от 04.02.2013 г. срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 129, ал. 2 от НК. С 
постановление от същия ден са възложени ОИМ  на РУП - Своге за 
установяване на извършителя. По искане на прокурор Барболова, с 
постановление от 08.02.2013 г. ОП – София възложила разследването на 
следовател от ОСлО поради фактическата и правна сложност на случая. В 
хода на разследването на няколко пъти било искано и разрешавано 
удължаване на срока на разследване. В хода на разследването били разпитани 
свидетели (включително е проведен и разпит пред съдия), била назначена 
съдебно-медицинска експертиза на пострадалия С.Д.Г. С постановление от 
16.07.2013 г. е бил привлечен като обвиняем М.Г.Б., като му била  взета мярка 
за неотклонение „подписка” /върху приложеното в НП постановление е 
наличен единствено входящ печат на районната прокуратура, без подпис на 
наблюдаващия прокурор и кръгъл печат/. Няма приложено заключителното 
мнение на водещия разследването, нито има данни кога досъдебното 
производство е получено в РП - Своге след приключването му. На 
23.08.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС – Своге. В обвинителния акт се 
съдържат изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 224/2013г., прекратено с определение от 
28.10.2013 г. поради одобряване на споразумение между обвиняемия, 
защитника му и прокурор Борислава Барболова. Наложено е наказание ЛОС 
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за 3 години при първоначален строг режим. /Не е приложено копие от 
споразумението, а само от протокола от съдебното заседание, в което с 
определение съдът е одобрил споразумението, с печат за датата на влизане 
в сила/.  

Пр. пр. № 1406/2013 г. по описа на РП - Своге, ДП № 413/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото 
производство е започнало на 19.11.2013 г. с разпит на свидетел и оглед на 
местопроизшествие срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 3 от НК /в бланката на МВР са посочени основанията за 
образуване и на досъдебно производство, и на бързо производство, без да е 
подчертано конкретното основание/. С постановление от 21.11.2013 г. са 
възложени ОИМ на РУП – Своге за установяване на извършителя. С 
постановления от 27.01.2014 г. като обвиняеми били привлечени А.М.Л. и 
Б.В.А за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК /върху приложените в НП 
постановления е наличен единствено подпис на наблюдаващия прокурор, без 
дата и кръгъл печат/. На 20.02.2014 г. делото постъпило в РП – Своге с 
мнение за съд. На 20.03.2014 г. е внесен обвинителен акт в РС – Своге. В 
обвинителния акт се съдържат изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 4 от НПК 
задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 82/2014 г., прекратено с 
определение от 06.06.2014 г. поради одобряване на споразумение между 
обвиняемия, защитника му и прокурор Калин Димитров /поради излизане в 
отпуск на прокурор Борислава Барболова/. Наложено е наказание ЛОС за 3 
месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години, като не е 
отбелязано изискваното по чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК „на кого се възлага 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане”. 

Пр. пр.№ 181/2013 г. по описа на РП - Своге, ДП № 38/2013 г. по описа 
на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е 
образувано с постановление на прокурор Емилия Варадинова от 05.02.2013 г. 
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С 
постановление от същия са възложени ОИМ на РУП – Своге за установяване 
на извършителя. На няколко пъти е искано и разрешавано удължаване на 
срока на разследване. В хода на разследването са разпитани свидетели и е 
назначена оценителна експертиза. С постановление от 05.02.2013 г. е 
привлечен като обвиняем С.Д.М. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК 
/върху приложеното в НП постановление е наличен единствено подпис на 
наблюдаващия прокурор, без кръгъл печат и дата/. Няма приложено 
заключителното мнение на водещия разследването. На 09.05.2013г. 
досъдебното производство е получено в РП - Своге с мнение за съд. На 
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03.06.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС – Своге.  В обвинителния акт се 
съдържат изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 160/2013 г., прекратено с определение от 
27.09.2013 г. поради одобряване на споразумение между обвиняемия, 
защитника му и прокурор Емилия Варадинова. Наложено е наказание 
пробация с пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес 
за срок от 1 година, задължителни периодични срещи с пробационен 
служител за срок от 1 година и безвъзмезден труд от 150 часа, положени за 
срок от 1 година. /Не е приложено копие от споразумението, а само от 
протокола от съдебното заседание, в което с определение съдът е одобрил 
споразумението, с печат за датата на влизане в сила/. 

Пр. пр. № 1313/2014 г. по описа на РП - Своге, БП № 322/2014 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова. /Приложен 
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. В наблюдателното 
производство е налично постановление от 13.11.2014 г. за привличане като 
обвиняем на В.Н.К. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК /същото не е 
докладвано на прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, липсват подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. На 18.11.2014 г. е внесен обвинителен акт в 
РС – Своге В обвинителния акт се съдържат изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 
и 4 от НПК задължителни реквизити.  Образувано е  НОХД № 237/2014 г., 
прекратено с определение от 04.12.2014 г. поради одобряване на 
споразумение между обвиняемия, защитника му и прокурор Макрелова. 
Наложено е наказание пробация с пробационни мерки задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година, задължителни периодични 
срещи с пробационен служител за срок от 1 година и безвъзмезден труд от 
100 часа, положени за срок от 1 година. 

Пр.пр. № 334/2014 г. по описа на РП - Своге, БП № 99/2014 г. по описа 
на РУП –Своге с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото производство е 
образувано на основание чл. 356, ал. 3 от НПК на 10.03.2014 г. срещу Ц.В.В. 
за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На 11.03.2014 г. като обвиняем е 
привлечен Ц.В.В. за престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. 
Материалите по делото са постъпили в РП - Своге на 14.03.2014 г. На 
20.03.2014 г. е сключено споразумение между обвиняемия, служебния 
защитник и прокурор  Барболова, като е постигнато съгласие за налагане на 
наказание ЛОС за 4 месеца, като изпълнението на наказанието се отлага за 
срок от 3 години; записано е, че не се налага лишаване от право да управлява 
МПС, тъй като обвиняемият е неправоспособен. Споразумението включва 
съгласие по въпросите, изброени в чл. 381, ал. 5, т. 1, 2 и 6 от НПК. В 
споразумението не е отбелязано изискваното по чл.381, ал.5, т. 4 от НПК „на 
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кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане”. 
С определение от 26.03.2014 г. по НОХД № 75/2014 г. на РС – Своге е 
одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр. № 1347/2013 г. по описа на РП - Своге, ДП № 393/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. ДП е образувано с 
постановление от 08.11.2013 г. на прокурор Барболова срещу М.Х.Г. за 
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С постановление за привличане на 
обвиняем и вземане МНО от 29.11.2014 г. е привлечен М.Х.Г. за 
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Материалите по делото са постъпили в 
РП - Своге на 03.12.2014 г. На 03.01.2014 г. е сключено споразумение между 
обвиняемия защитника му и прокурор  Барболова, за извършено от 
обвиняемия престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, като като е постигнато 
съгласие за налагане на наказание пробация с пробационни мерки 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 месеца, 
задължителни пробационни срещи с пробационен служител за срок от 12 
месеца и включване в програма за обществено въздействие за срок от 12 
месеца, както и да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 8 
месеца. С определение по НОХД № 4/2014 г. по описа на РС – Своге от 
14.01.2014 г. е одобрено постигнатото споразумение.  

Пр.пр. № 170/2014 г. по описа на РП - Своге, БП № 42/2014 г. по описа 
на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бобева. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото производство е 
започнато на 25.01.2014 г. на основание чл. 356, ал. 2 от НПК срещу М.Д.К. за 
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С постановление за привличане на 
обвиняем и вземане МНО от 29.01.2014 г. е привлечен М.Д.К. за 
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Материалите по делото са постъпили в 
РП - Своге на 04.02.2014 г. На 05.02.2014 г. е сключено споразумение между 
обвиняемия, защитника му и прокурор Бонева за извършено от обвиняемия 
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, като като е постигнато съгласие за 
налагане на наказание пробация с пробационни мерки задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца, задължителни 
пробационни срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, както и да 
бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 6  месеца. С определение 
по НОХД № 12/2014 г. по описа на РС – Своге от 12.02.2014г е одобрено 
постигнатото споразумение.  

Пр.пр. № 277/2013 г. по описа на РП - Своге, ДП № 5004/2014 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бобева. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. ДП е образувано с 
постановление от 21.02.2013 г. срещу НИ за престъпление по чл. 234в, ал. 1 
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от НК. С постановление за привличане на обвиняем и вземане МНО от 
19.08.2013 г. е привлечен Б.Б.Й. за престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. 
Материалите по делото са постъпили в РП - Своге на 26.08.2013 г. На 
12.09.2013 г. е сключено споразумение между обвиняемия, защитника му и 
прокурор Бонева за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 234в, ал. 1 
от НК, като като е постигнато съгласие за налагане на наказание ЛОС за 3 
месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим. С 
определение по НОХД № 231/2013 г. по описа на РС – Своге от 01.10.2013 г. 
е одобрено постигнатото споразумение.  

Пр.пр. № 1166/2013 г. по описа на РП - Своге, ДП № 363/2014 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е образувано в РП – Своге на 25.09.2013 г. по отделени 
материали от ДП по пр.пр. № 8744/2013 г. по описа на СГП, срещу НИ за 
престъпление по чл. 339, ал.1 от НК. /В НП не е приложено копие от 
постановлението на СГП за отделяне на материали/.  Своевременно са 
правени искания за удължаване срока на разследване. С постановление за 
привличане на обвиняем и вземане МНО от 04.12.2013 г. е привлечен А.Н.С. 
за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. На 16.12.2013 г. е сключено 
споразумение между обвиняемия, защитника му и прокурор Варадинова за 
извършено от обвиняемия престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, като като е 
постигнато съгласие за налагане на наказание ЛОС за 3 месеца, , като 
изпълнението на наказанието се отлага за 3 години. Споразумението включва 
съгласие по въпросите, изброени в чл. 381, ал. 5, т. 1, 2 и 6 от НПК. В 
споразумението не е посочено изискването по чл.381, ал.5, т. 4 от НПК „на 
кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане”. 
С определение от 09.01.2014 г. по НОХД 345/2013 г. по описа на РС – Своге е 
одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр. № 1434/2014 г. по описа на РП - Своге, ДП № 423/2013 г. по 
описа на РУП – Своге с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е започнато на 02.07.2013 г. на основание чл. 212, ал. 3 от НПК 
срещу М.И.И. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С постановление за 
привличане на обвиняем и вземане МНО от 05.12.2013 г. е привлечен М.И.И. 
за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Материалите по делото са 
постъпили в РП - Своге на 11.12.2013 г. На 05.02.2014 г. е сключено 
споразумение между обвиняемия, защитника му и прокурор Варадинова за 
извършено от обвиняемия престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, като като е 
постигнато съгласие за налагане на наказание пробация с пробационни мерки 
задължителна регистрация по настоящ адрес за 12 месеца, задължителни 
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пробационни срещи с пробационен служител за 12 месеца, безвъзмезден труд 
в полза на обществото в размер на 150 часа, както и да бъде лишен от право 
да управлява МПС за 1 година. С определение от 14.01.2014 г. по НОХД 
№ 337/2013 г. по описа на РС – Своге е одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр.№ 608/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 182/2013 г. по описа 
на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Мария Макрелова. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е 
образувано с постановление от 16.05.2013 г. срещу В.М.Н. за престъпление 
по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени 
конкретни и ясни указания. С постановление от 04.06.2013 г. /докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 от НПК, с подпис на налюдаващия прокурор и с печат/ е 
повдигнато обвинение на В.М.Н. за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 
от НК. С постановление от 01.07.2013 г. прокурор Мария Макрелова дава 
допълнителни указания за разследването. Досъдебното производство е 
постъпило в РП – Своге на 09.07.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия. На 26.08.2013 г. е сключено споразумение между обвиняемия, 
защитника му и прокурор Мария Макрелова за извършено от подсъдимия 
престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като страните са се 
споразумели да му бъде наложено наказание „пробация” спробационни мерки 
периодични срещи с пробационен служител за 8 месеца и задължителна 
регистрация по настоящ адрес за 8 месеца с явяване и подписване с 
периодичност 2 (два) пъти седмично, както и поправителен труд за 6 месеца с 
удръжки върху възнаграждението му от 10 на сто в полза на държавата, 
изпълняващ се по местоработата му. С определение от 26.08.2013 г. по НОХД 
№ 216/2013 г. по описа на РС - Своге е одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр.№ 1036/2012 г. по описа на РП – Своге, ДП № 301/2012 г. по 
описа на РУП - Своге с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано с постановление от 28.08.2012 г. срещу В.И.И. за 
извършено  престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, като в 
постановлението са дадени конкретни и ясни указания. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 11.01.2013 г. /докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 от НПК, с подпис на налюдаващия прокурор и с печат/ е 
повдигнато обвинение на В.И.И. за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 
от НК. С постановление от 15.02.2013 г. прокурор Борислава Барболова дава 
допълнителни указания по разследването. /Няма данни кога досъдебното 
производство е постъпило в РП – Своге/. На 28.03.2013 г. е сключено 
споразумение между обвиняемия, защитника му и прокурор Борислава 
Барболова за извършено от подсъдимия престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. 
ал. 1 от НК , като страните са се споразумели да му бъде наложено наказание 
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ЛОС за 1 г.при строг режим, както и лишаване от  право за управление на 
МПС за 2 години. С определение от 28.03.2013 г. по НОХД № 100/2013 г. по 
описа на РС - Своге е одобрено постигнатото споразумение. 

 
Прокурор Калин Димитров няма внесени споразумения. 
 
Проверени още:  
Пр.пр. № 276/2014 г. по описа на РП – Своге, БП № 64/2014 г. по описа 

на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова; Пр.пр. № 
211/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 5007/2014 г. по описа на РУП – 
Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева; Пр.пр. № 1182/2014 г. по 
описа на РП – Своге, БП № 298/2014 г. по описа на РУП – Своге, с 
наблюдаващ прокурор Даниела Бонева; Пр.пр. № 102/2014 г. по описа на РП - 
Своге, ДП № 5002/2014 г. по описа на РУП – Своге, с наблюдаващи 
прокурори Борислава Барболова и Калин Димитров; Пр.пр. № 93/2014 г. по 
описа на РП – Своге, ДП № 12/2014 г. по описа на РУП – Своге, с 
наблюдаващ прокурор Борислава Барболова; Пр. пр. № 428/2013 г. по описа 
на РП - Своге, ДП № 104/2013 г. по описа на РУП – Своге, с наблюдаващ 
прокурор Борислава Барболова, за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК, 
образувано НОХД № 208/2013 г., приключило с присъда от 09.10.2013г. 
/приложено е копие от присъдата с дата на влизане в сила/; Пр. пр. № 
1359/2013 г. по описа на РП - Своге, ДП № 409/2013 г. по описа на РУП – 
Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова, за престъпление по чл. 
343б, ал. 2 от НК, образувано НОХД № 342/2013 г., приключило с присъда /не 
е приложено копие от присъдата, а само от мотивите, със съобщението до 
РП - Своге за изготвянето им/; Пр. пр. № 1176/2013 г. по описа на РП - 
Своге, ДП № 343/2013 г. по описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Борислава Барболова, за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2 и 4 от НК, 
образувано НОХД № 342/2013 г., приключило със споразумение от 
22.02.2014г. Не е приложено копие от споразумението, а само от протокола 
от съдебното заседание, в което с определение съдът е одобрил 
споразумението, с печат за датата на влизане в сила/;  Пр. пр. № 1052/2012 
г. по описа на РП - Своге, ДП № 104/2013 г. по описа на РУП – Своге, с 
наблюдаващ прокурор Борислава Барболова, за престъпление по чл. 331, ал. 
3, предл. 2 от НК, образувано НОХД № 64/2014 г., което към момента на 
проверката не е  приключило; Пр. пр №. 318/2014 г. по описа на РП - Своге, 
НП № 112/2014 г. по описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор 
Борислава Барболова, за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, образувано 
НОХД № 65/2014 г., приключило със споразумение от 26.03.2014 г.; Пр. пр. 
№ 1062/2013 г. по описа на РП - Своге, ДП № 306/2013 г. по описа на РУП – 
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Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова, за престъпление по чл. 
196, ал. 1, т. 1 от НК, образувано НОХД № 306/2013 г., приключило със 
споразумение от 13.03.2014г. /Не е приложено копие от споразумението, а 
само от протокола от съдебното заседание, в което с определение съдът е 
одобрил споразумението, с печат за датата на влизане в сила/; Пр. пр. № 
1444/2013 г. по описа на РП - Своге, БП № 425/2013 г. по описа на РУП – 
Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова, за престъпление по чл. 
343б, ал. 1 от НК, образувано НОХД № 339/2013 г., приключило със 
споразумение от 04.02.2014г. /Не е приложено копие от споразумението, а 
само от протокола от съдебното заседание, в което с определение съдът е 
одобрил споразумението, с печат за датата на влизане в сила/; Пр. пр. № 
118/2013 г. по описа на РП - Своге, ДП № 6/2013 г. по описа на РУП – Своге, 
с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова, за престъпление по чл. 194, ал. 
1 от НК, образувано НОХД № 141/2013 г., приключило по реда на глава 
двадесет и седма (съкратено съдебно следствие) с присъда от 14.01.2014г. 
/приложено е копие от присъдата с печат за датата на влизане в сила/; Пр. 
пр. 193/2014 г. по описа на РП - Своге, ДП № 47/2014 г. по описа на РУП – 
Своге с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова /заменена впоследствие 
от прокурор Калин Димитров/, за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК, 
образувано НОХД № 247/2014 г., приключило с присъда от 30.01.2015 г. 
/приложено е копие от присъдата с дата на влизане в сила/. 

Пр. пр. №  1457/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 430/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Даниела Бонева. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е 
образувано с постановление на прокурор Бонева от 10.12.2013г. срещу В.С.Р. 
за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. С постановление от 14.01.2014г. 
В.С.Р. е привлечена като обвиняема и й е взета мярка за неотклонение 
„подписка” /приложеното към наблюдателната преписка постановление не 
е подписано от обвиняемото лице и от разследващия орган, а има 
единствено подпис на наблюдаващия прокурор и дата, без кръгъл печат/. 
Материалите по бързото производство са постъпили в РП – Своге на 
12.02.2014 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на 
чл. 78а от НК от 28.02.2014г. ДП е внесено в РС – Своге с предложение 
обвиняемата да бъде освободена от наказателна отговорност и да й бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по чл. 
343в, ал. 2 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че 
с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК. С решение от 20.03.2014 г. по НАХД № 
58/2014 г. РС - Своге е признал В.С.Р. за виновна за извършеното 
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престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. и й е наложил административно 
наказание глоба в размер на 1000 лв.  

Пр. пр. № 344/2014 г. по описа на РП – Своге, ДП № 102/2014 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Калин Димитров. /Приложен 
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, като първоначално е била 
определена прокурор Барболова, която поради излизане в отпуск е заменена 
от прокурор Димитров./ Бързото производство е започнало с разпит на 
свидетел на 12.03.2014 г., срещу М.С.М., за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 
1 от НК. В НП не е приложено постановление за привличане на обвиняемо 
лице. Материалите по бързото производство са постъпили в РП – Своге на 
19.05.2014 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на 
чл. 78а от НК от 27.06.2014г. досъдебното производство е внесено в РС – 
Своге с предложение обвиняемият да бъде освободен от наказателна 
отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 
извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. В обстоятелствената 
част на постановлението е записано, че с деянието не са причинени 
имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. С 
решение от 21.08.2014г. г. по НАХД № 141/2014 г. РС - Своге е признал 
М.С.М. за виновен за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. 
и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лв.  

Пр. пр. №  1440/2013 г. по описа на РП – Своге, ДП № 426/2013 г. по 
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 
производство е започнало на 03.12.2013 г. с оглед на местопроизшествие, 
срещу Р.В.М. за престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК. С постановление от 
12.02.2014 г. Р.В.М. е привлечен като обвиняем и му е взета мярка за 
неотклонение „подписка” /приложеното към НП постановление не е 
докладвано на наблюдаващия прокурор, няма дата и кръгъл печат/. 
Материалите по бързото производство са постъпили в РП – Своге на 
12.02.2014 г. С постановление от 13.03.2014 г. за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание по реда на чл. 78а от НК, досъдебното производство е внесено в РС 
– Своге с предложение обвиняемият да бъде освободен от наказателна 
отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 
извършеното престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част 
на постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. С решение от 
23.04.2014 г. по НАХД № 70/2014 г. РС - Своге е признал Р.В.М. за виновен 
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за извършеното престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК. и му е наложил 
административно наказание глоба в размер на 1000 лв.  

Пр. пр. №  1131/2013 г. по описа на РП - Своге, ДП № 342/2013 г. по 
описа на РУП – Своге с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. 
Досъдебното производство е образувано на 17.09.2013 г. от РУП - Своге 
срещу Й.Ж.Д. за извършено престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК, като на 
18.09.2013 г. е уведомена РП – Своге. /В бланката на РУП – Своге за 
образуване на ДП е записано конкретното основание за образуване на 
досъдебно производство по чл.356, ал.2 НПК - бързо производство./ 
Наказателното производство е спирано и възобновявано /няма данни за 
преобразуване в производство по общия ред/. С постановление от 11.11.2013 
г. Й.Ж.Д. е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 345 
от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП - Своге на 
17.12.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на 
чл. 78а от НК от 17.12.2013 г. производството е внесено в РС - Своге с 
предложение обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност и да 
му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 345 от НК. В обстоятелствената част на постановлението 
е записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че са 
налице предпоставките на чл. 78а от НК. С решение от 10.04.2014 г. по  
НАХД № 346/2013 г. РС-Своге е признал Й.Ж.Д. за виновен за извършеното 
престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК. и му е наложил административно 
наказание глоба в размер на 1000 лв.  

Пр. пр. №  1314/2013 г. по описа на РП - Своге, досъдебно производство 
№ 392/2013 г. по описа на РУП – Своге с наблюдаващ прокурор Емилия 
Варадинова. Досъдебното производство е образувано на 26.10.2013 г. от РУП 
- Своге срещу Н.Д.М. за извършено престъпление по чл.345 от НК, като на 
29.10.2013 г. е уведомена РП – Своге. С постановление от 13.12.2013 г. 
Н.Д.М. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по 
чл. 345 от НК /постановлението не  е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, без подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в РП - Своге на 14.12.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание по реда на чл. 78а от НК от 16.12.2013 г. производството е внесено 
в РС-Своге с предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна 
отговорност и да му бъде наложено административно наказание за извършено 
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от него престъпление по чл. 345 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. С решение от 
15.01.2014 г. по  НАХД № 344/2013 г. РС-Своге е признал Н.Д.М.  за виновен 
за извършеното престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК. и му е наложил 
административно наказание глоба в размер на 1000 лв.  

Пр. пр. № 863/2013 г. по описа на РП - Своге, досъдебно производство 
№ 346/2013 г. по описа на РУП – Своге с наблюдаващ прокурор Борислава 
Барболова. Досъдебното производство е образувано на 17.09.2013 г. с 
постановление на прокурор Борислава Барболова срещу А.В.Г. за извършено 
престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. С постановление от 
17.10.2013 г. А.В.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда 
на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета 
е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в РП - Своге на 21.10.2013 г. С постановление за 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 28.11.2013 г. 
производството е внесено в РС-Своге с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 343в, 
ал.2, вр. ал.1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, 
че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК. С решение от 17.12.2013 г. по  НАХД № 
307/2013 г. РС-Своге е признал А.В.Г. за виновен за извършеното 
престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. и му е наложил 
административно наказание глоба в размер на 1100 лв.  

 
Върнати обвинителни актове, протести 

 Пр.пр.№ 1183/2012 г. по описа на РП-Своге, ДП № 24/2013 г. по описа 
на  РУП – Своге, наблюдаващ прокурор Даниела Бонева. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е 
образувано с постановление на прокурор Бонева от 25.01.2013 г. срещу 
И.П.А. за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. С постановление от 
12.06.2013 г. /докладвано на наблюдаващия прокурор по чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис, дата и кръгъл печат/ И.П.А. е привлечен като обвиняем за 
престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. Своевременно са правени искания за 
удължаване срока на разследване по делото. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в РП - Своге на 19.06.2013 г. с мнение за 
предаване на съд на обвиняемия. На 17.07.2013 г. прокурор Бонева внесла 
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обвинителен акт срещу И.П.А. за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в НПК задължителни реквизити. В 
РС – Своге било образувано НОХД № 195/2013 г., което приключило с 
оправдателна присъда от 10.09.2014 г. Срещу присъдата бил подаден протест 
в срока по НПК. Към момента на проверката няма данни какво е 
произнасянето на второинстанционния съд. 

Пр.пр. № 1325/2012 г. по описа на РП-Своге, ДП № 378/2012 г. по описа 
на  РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото производство е 
започнало на основание чл. 356, ал. 2 от НПК на 06.11.2012 г. с оглед на 
местопроизшествие и разпит на свидетел, срещу НИ за престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 3 от НПК; за БП прокуратурата е уведомена на 07.11.2012 г. и с 
постановление от същата дата прокурор Варадинова възложила на РУП – 
Своге извършването на ОИМ. Материалите постъпили в РП – Своге на 
25.02.2013 г. с мнение за съд и на 21.03.2013 г. прокурор Варадинова внесла 
обвинителен акт срещу И.П.Т. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК. В 
РС – Своге било образувано НОХД № 96/2013г., съдебното производство по 
което било прекратено на основание чл. 288, т. 1 от НПК с определение от 
08.05.2013 г. поради допуснати съществени процесуални нарушения. С 
постановление от 10.05.2013 г. прокурор Варадинова възложила на РУП – 
Своге извършването на действия по разследването съобразно указанията на 
съда. На 24.10.2013 г. прокурор Варадинова внесла нов обвинителен акт 
срещу И.П.Т. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК. В РС – Своге било 
образувано НОХД № 270/2013г., прекратено с определение от 07.03.2014 г. 
поради одобряване на споразумение между обвиняемия, защитника му и 
прокурор Барболова. /Не е приложено копие от споразумението, а само от 
протокола от съдебното заседание, в което с определение съдът е одобрил 
споразумението, с печат за датата на влизане в сила/. 

 
Проверени още: 
Пр. пр. №  769/2013 г. по описа на СРП, ДП № 222/2013 г. по описа на 

РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Емилия Варадинова; Пр. пр. №  
542/2011г. по описа на РП - Своге, ДП № 357/2011 г. по описа на РУП – 
Своге, с наблюдаващ прокурор Борислава Барболова; Пр.пр. № 1373/2013 г. 
по описа на РП – Своге, ДП № 432/2013 г. по описа на РУП – Своге, с 
наблюдаващ прокурор Борислава Барболова. 
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ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 
 

1. Протоколите и разписките за приемане и предаване на веществени 
доказателства по досъдебните производства са прикрепени с кламери в 
книгата за ВД на съответната страница, на която е описано вещественото 
доказателство, а не са приложени в папка.  

2. По принцип прокурорите в РП - Своге се произнасят по преписките и 
досъдебните производства в законните срокове, като забавяния не бяха 
констатирани. Всички постановления са мотивирани. В постановленията се 
посочват ред и срок /ако такъв има по закон/ за обжалване. 

3. При образуване на досъдебни производства се дават ясни и 
конкретни указания. Във всички проверени НП, по които производството не е 
образувано с постановление на прокурора, са приложени бланки на РУП – 
Своге за започване на разследване - по чл. 212, ал. 2 от НПК /досъдебно 
производство/, по чл. 356, ал. 3 от НПК /бързо производство/ и по чл. 362, ал. 
3 от НПК /незабавно производство/, без да е зачертано/подчертано точното 
основание за образуване/. 

4. В постановленията за спиране срещу неизвестен извършител не е 
записано задължение на разследващия орган и оперативните служби на МВР 
да докладват писмено за резултата от извършените ОИМ и няма данни да е 
извършван доклад след спирането на ДП.  

5. Във всички проверени преписки и дела е приложен кратък протокол 
за избор на наблюдаващ прокурор /с изключение на прекратените по 
давност/.  
 6. Голяма част от наблюдателните преписки не са подредени по 
хронологичен ред. Поставени са в мека папка /с корици от тънка хартия/, не 
са подшити. Според административния секретар, липсва финансова 
възможност за РП - Своге да си набави картонени папки. 

- Преписките, по които има постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, са подредени в папки и подшити/захванати с 
телбод. Върху предната корица на папките са написани: прокурорски номер, 
име на наблюдаващия прокурор и име на жалбоподател. 

- Голяма част от наблюдателните преписки по спрените наказателни 
производства са подредени в папки и подшити. Върху предната корица на 
папките са написани: прокурорски номер и сигнатура, номер на досъдебно 
производство, име на наблюдаващия прокурор и на разследващия орган, 
престъпление по НК. Другата част НП-та са неподредени, непълни, не са и 
подшити.  
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- Всички проверени НП-та по прекратени наказателни производства са  
неподредени, непълни, не са и подшити /с изключение на прекратените по 
давност/. 

7. Не по всички наблюдателни преписки и дела са приложени  
постановления за привличане на обвиняем, а не всички от приложените 
постановления са били докладвани на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 
219 от НПК, не навсякъде има положен печат на РП – Своге и подпис на 
прокурор. 

8. Не всички постановления се изпращат с обратни разписки. Когато 
прокурорският акт е бил изпратен с обратна разписка, тя е приложена в 
съответната папка. 

- Постановленията за отказ се изпращат на жалбоподателите с 
обикновена поща, като в отделна папка се съдържат ежедневни описи за 
кореспондентски пратки, подавани от куриерските фирми /дружества/, 
изпълнявали услугата през съответния период – през 2013 г. това е МиБМ – 
Експрес, а от 13.03.2014 г. – РУ „Западен регион”  на „Български пощи” ЕАД. 

- Постановленията за прекратяване поради изтекла давност през 2013 г. 
не са изпращани с обратни разписки по финансови причини – приложено е 
копие от изходящия дневник на прокуратурата за изпращането им. През 
2014 г. тези постановления са изпращани с обратни разписки на 
пострадалите. 

9. Към проверените НП по дела, приключили с присъда, са приложени 
бланки с искания и становища на прокурора, с отбелязани: позиция на 
прокурора по обвинението, по отнемането на вещи на основание чл. 53 от НК, 
по предявения граждански иск; дали делото е решено при условията на 
съкратеното съдебно следствие; зачитане на предварителното задържане като 
изтърпяна част от наказанието по чл. 59 от НК; произнасянето на съда по 
обвинението, по вида и размера на наложеното наказание, по гражданския 
иск и разноски по делото; становище на прокурора по основанието за 
протестиране – при осъдителна и при оправдателна присъда.  

- По по-голямата част от НП по дела, внесени в съда и приключили със 
споразумения, се прилага както споразумението, така и протоколът от СЗ, в 
което е одобрено това споразумение /изрично са посочени само изключенията 
по преписки, където споразуменията не са приложени/. 

- Повечето от проверените НП по дела, внесени в съда и приключили по 
реда на чл. 78а от НК, не са подредени и не са подшито, при все че съдържат 
необходимите свидетелства за съдимост, призовки, копие от решението на 
съда и мотивите към него. 

10. Извършена беше и проверка във връзка с Акт за резултатите от 
планова проверка в Районна прокуратура – Своге от м. май 2010 г., 
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извършена по Заповед № 69/03.05.2010 г., като беше констатирано, че 
дадените препоръки са изпълнени, в т.ч. копия от постановленията за отказ да 
се изпращат на лицата, срещу които е извършвана проверка. Препоръката е 
била съобразена с Указание И-281/06 г. на главния прокурор на Република 
България за дейността на прокуратурата по възлагането, извършването и 
приключването на предварителни проверки, което е действало до отмяната на 
това указание с Инструкция № И-89/10.03.2011 г. за провеждането на 
предварителни проверки, издадена съвместно от главния прокурор и 
министъра на вътрешните работи. 

 
 

 
ПРЕПОРЪКИ: 

 
     1.  Административният ръководител да предприеме необходимите мерки: 
  - за привеждане  на водените в прокуратурата книги, регистри, 
дневници и др. в съответствие с разпоредбите на Правилник за  
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/, 
обнародван в ДВ, брой 106/10.12.2013 г.; 
 - приемането, съхраняването и предаването на веществените 
доказателства да се осъществява съгласно раздел VIII от ПАПРБ; 
 - за създаване на организация по хронологично подреждане, подшиване 
и описване на прокурорските преписки и дела. 

2. Административният ръководител да инициира среща между 
прокурорите от РП – Своге и служителите на РУП на МВР в района за 
отстраняване на пропуските при образуването на досъдебни, бързи и 
незабавни произоводства и привеждане на бланките за образуване в 
съответствие с изискванията на НПК. 
 

       За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 
писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 
Приложения: 
 
1. Заповед № ПП-01-23/17.03.2014 г. за извършване на планова 

проверка, връчена на проверявания орган;  
2. Справки по 4 броя за 2013 и 2014 г.;   
3. Отчетен доклад за дейността на РП - Своге през 2013 г. и 2014 г., на 

електронен носител;   
4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, заповеди 
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за съхраняване на веществени доказателства и копия от протоколи на 
комисия за ВД, копия от актове на прокурори – постановления за 
прекратяване, споразумения, преписки по изпълнение на присъди, откази от 
образуване на ДП и др. 

   
        Настоящият акт на електронен носител, без приложенията, да се 
изпрати на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - Своге г-жа 
Борислава Барболова, за сведение, изпълнение на препоръките и запознаване 
на прокурорите от РП - Своге с акта /и на хартиен носител/. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура - София      
г-жа Наталия Николова - за сведение. 

3. Административния ръководител на Софийска апелативна 
прокуратура г-жа Албена Вутова - за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров - за 
сведение. 

5. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова - за 
сведение. 
           
 
09.07.2015 г.                           ИНСПЕКТОР: 
                /Моника Малинова/ 
 
        


