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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

АКТ 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА КОМПЛЕКСНА 
ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА  НА СОФИЙСКА РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА 

В периода 27 септември - 26 ноември  2010 г. на основание заповед  № 
110/23.09.2010 г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 
програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 
Районна прокуратура гр. София. Проверката бе извършена от  проверяващи - 
инспектор  Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова  и Димитрина 
Долапчиева. 

Проверката беше извършена на място – в сградата на Районна 
прокуратура гр. София, бул. „Драган Цанков” № 6, както и в сградите на 
СРП, намиращи се на ул. „Раковски” № 185, ул.”Развигор” № 1 и ул. „М-р Г. 
Векилски” № 4. Проверяващите се запознаха непосредствено с организацията 
на административната дейност и организацията по образуването, движението 
и приключването на прокурорските преписки и делата в отдел 
„Икономически престъпления” и отдел „Изпълнение на наказанията и 
принудително лечение” 

Проверката на РП гр. София обхваща периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 
г. и  първото шестмесечие на 2010 година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ 

 

Прокурорите в СРП осъществяват дейността си на няколко места в 
София – основно в сградата на СРС на бул. ”Драган Цанков” № 6. Кабинетите 
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на останалите прокурори се помещават както следва: на ХІ –я етаж в сградата 
на Университета по Архитектура Строителство и Геодезия, в сграда, 
находяща се  на ул. ”М-р Г. Векилски” № 4, в сграда, находяща се на  ул. ”Г. 
С. Раковски” № 185 и в сграда, находяща се на ул. ”Развигор” № 1.  

Един от прокурорите в отдел „Надзор за законност” /НЗ/ постоянно  
заседава на територията  на ІІІ-то ГО, СРС , находяща  се на административен 
адрес : гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 /бивша  сграда на ГУСВ/, където 
участва в съдебните заседания на 12 съдебни състава. 

Административното ръководство на СРП се осъществява от районния 
прокурор Александър Налбантов. 

Ежемесечно се изготвят  графици за участието на прокурорите  в 
заседанията по граждански  дела, като трима прокурори участват в 
заседанията на  повече от 70 граждански състава  на СРС, а един прокурор  
участва в  заседанията на всички брачни състави на ІІІ-то ГО, СРС.  

Деловодствата на прокуратурата се намират към съответните адреси в 
столицата, а основното деловодство е в сградата на бул.”Драган Цанков” № 6.  

 В основната сграда прокурорите работят по 3-4–ма в стаи от 8-10 кв. м., 
а прокурорите, които са настанени в сградата на УАСГ, са в общо помещение, 
разделено на „стаички” с преградни 2-метрови плоскости, като половината от 
тях са без дневна светлина. Във всяка такава „стаичка” работят по двама 
прокурори. 

 В основната сграда на СРП деловодството е разположено в няколко 
стаи, в една от стаите работят 12 деловодители, а броят на бюрата е 11. В най-
голямата стая на деловодството са настанени 36 души, а работните места са 
31. В този случай на служител се „полага” не повече от 1,5 кв. м., като се 
отчете обстоятелството, че в тази стая се съхранява и част от архива на 
прокуратурата. Архивът, по-голямата си част се намира на стелажи, които са 
разположени в коридорите на СРП. 
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1.ЩАТНА ОСИГУРЕНОСТ: 

ЩАТНА ОСИГУРЕНОСТ ЗА периода  01.01.-31.12.2009 Г. 

- ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА СРП ЗА МАГИСТРАТИ /МЛ.ПРОКУРОРИ И 
ПРОКУРОРИ/ КЪМ 01.01.2009 г. – 200 щатни бройки, от които заети са били 
168 щатни бройки. 

Незаетите щатни бройки към 01.01.2009 г. са както следва:  за длъжност -
„прокурор” – 26 щ.бр. и за  длъжност - „мл. прокурор” – 6 щ.бр. 

- ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА СРП ЗА МАГИСТРАТИ КЪМ 31.12.2009 г. – 
195 щатни бройки, от които заети са били 177 щатни бройки. 

Незаетите щатни бройки към 31.12.2009 г. са както следва:  за длъжност - 
„прокурор” – 14 щ.бр. и   за длъжност - „мл. прокурор” – 4  щ.бр. 

В периода 01.01.09 г. – 31.12.09 г. щатната численост на реално заетите 
магистратски длъжности се е променяла във връзка с решения на ВСС за 
назначаване на магистрати. Поради това, по-горе е посочена щатната 
численост към началната дата на периода и към крайната дата на периода. 
Следва да се прави разлика между щатно разписание, заети щатни бройки и 
реално работили в СРП прокурори през 2009 г.  

 Реално работилите за периода 01.01.09 – 31.12.09 г. в СРП прокурори са 
148.  

- БРОЙ НА ОТСЪСТВАЛИТЕ ПРОКУРОРИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН 
МЕСЕЦ   - 121 прокурора, като причините за това са следните:  
командировани – 24, в отпуск по майчинство – 8, в отпуск по болест – 9, в 
платен годишен отпуск – 74, младши прокурори на шестмесечно обучение в 
НИП – 6. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Щатната численост на съдебните служители в СРП към 01.01.2009г. е 
177 щатни.бройки, от които заети са били 168 щ.бр. 

Конкретно заетите длъжности към 01.01.09 г.  са както следва: Съдебен 
администратор 1 щ.бр.; Административен секретар – 1 щ. бр.; Нач.адм. служба 
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– 1щ. бр.; Гл.счетоводител – 1 щ. бр.; Гл.спец.счетоводител – 2 щ. бр.;Системен 
администратор -1щ.бр.;  Гл.спец.статистик – 1 щ.бр.;  Гл.спец. комп.обраб. -1 
щ.бр.;  Комп.опер. с дел.ф-ии – 32 щ.бр.; Гл.спец.клас.инф. – 1 щ.бр.; 
Зав.служба клас.инф. 1щ.бр.; Съд.делов.клас.инф. 1 щ.бр.; Младши спец.канц. 
– 3 щ.бр.; Зав.служба – 12 щ.бр.; Съдебен деловодител – 81 щ. бр.; Съдебен 
секретар- 7 щ.бр.; Съдебен архивар – 3 щ.бр.; Призовкар – 8 щ.бр.;  Шофьор – 3 
щ. бр.;  Домакин снабдител- 1 щ.бр.;  Чистач – 5 щ.бр.;  Работник по 
поддръжката – 1 щ.бр. 

 Незаети длъжности към 01.01.2009г.: Комп.опер. с дел.ф-ии – 1 щ.бр.; 
Съд.дел.клас.инф.- 1 щ.бр.; Младщи спец канц. – 1 щ.бр.; Съдебен 
деловодител – 3 щ. бр.;  Съдебен секретар – 2 щ.бр.; Шофьор- 1 щ.бр. 

 Щатната численост на съдебните служители в СРП към 31.12.2009 г. е 
177 щ. бр., от които заети са били 168 щ. бр. 

Конкретно заетите длъжности са, както следва:  Административен 
секретар – 1 щ.бр.; Нач.адм. служба – 1 щ.бр.; Гл.счетоводител – 1 щ.бр.; 
Гл.спец.счетоводител – 2 щ.бр.; Системен администратор -2 щ.бр.; 
Гл.спец.статистик – 1 щ.бр. ; Комп.опер. с дел. ф-ии – 32 щ.бр.; 
Гл.спец.клас.инф. – 1 щ.бр.; Зав. служба клас. инф. -1 щ.бр.; Съд. делов. клас. 
инф. - 1 щ.бр.; Младши спец.канц. – 4 щ.бр.; Зав.служба – 12 щ.бр.; Съдебен 
деловодител – 79 щ.бр.; Съдебен секретар- 8 щ.бр.; Съдебен архивар – 3 
щ.бр.; Призовкар – 8 щ.бр.; Шофьор – 4 щ.бр.; Домакин снабдител- 1 щ.бр.; 
Чистач – 5 щ.бр.;  Работник по поддръжката – 1 щ.бр. 

 Незаети длъжности към 31.12.2009г.: Съдебен администратор – 1 щ.бр.; 
Системен администратор – 1 щ.бр.;  Комп.опер. с  дел.ф-ии – 1 щ.бр.; Сьд. дел. 
класиф. инф.– 1 щ.бр.; Съд.деловодител – 5 щ.бр. 

 

 ЩАТНА ОСИГУРЕНОСТ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2010 г. 

- ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА СРП ЗА МАГИСТРАТИ /МЛ.ПРОКУРОРИ И 
ПРОКУРОРИ/ КЪМ 01.01.2010г. – 195 щатни бройки, от които заети са били 
177 щатни бройки. 
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Незаетите щатни бройки към 01.01.2010 г. са както следва: за длъжност -
„прокурор” – 14 щ. бр., а за длъжност - „мл. прокурор” – 4 щ. бр. 

- ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА СРП ЗА МАГИСТРАТИ КЪМ 30.06.2010 г. - 
206 щатни бройки, от които заети са били 185 щатни бройки. 

Незаетите щатни бройки към 30.06.2010 г. са, както следва: за длъжност - 
„прокурор” – 3 щ. бр. и за длъжност - „мл. прокурор” – 18  щ. бр. 

В периода 01.01.10 г. – 30.06.10 г. щатната численост на реално заетите 
магистратски длъжности се е променяла във връзка с решения на ВСС за 
назначаване на магистрати. Поради това, по-горе е посочена щатната 
численост към началната дата на периода и към крайната дата на периода.  

 Реално работилите за периода 01.01.10 – 30.06.10 г. в СРП прокурори са 
159.  

- БРОЙ НА ОТСЪСТВАЛИТЕ ПРОКУРОРИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН 
МЕСЕЦ – 39 прокурори, причините за което са, както следва: 
командировани – 20, в  отпуск по майчинство – 2 , в отпуск по болест – 
17. 

Втори отдел в СРП „Икономически престъпления” 

Прокурорите от отдела разследват престъпленията от компетентност на 
районна прокуратура от чл.194 до чл.251 от НК. Към момента на проверката в 
отдела работят 74 прокурора. Ръководител на отдела е зам. районният 
прокурор Руси Алексиев. Той е и говорител на СРП. В отдела са обособени 
четири сектора съобразно териториалното разпределение на районните 
полицейски управления в столицата. 

В отдел „Изпълнение на наказанията и принудително лечение” 
работят седем прокурора. 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

Щатната численост на съдебните служители в СРП към 01.01.2010г. е 
177 щ.бр., от които реално заети са били 166 щ.бр. 
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Конкретно заетите длъжности са, както следва: Административен секретар – 
1 щ.бр.;  Нач.адм. служба – 1 щ.бр.;  Гл.счетоводител–1щ.бр.;Гл. спец. 
счетоводител – 2 щ.бр.; Системен администратор -2 щ.бр.; Гл. спец. статистик 
– 1 щ.бр.; Комп. опер. с дел. ф-ии – 31 щ.бр.; Гл.спец.клас.инф. – 1 щ.бр.; 
Зав.служба клас.инф. -  1 щ. бр.; Съд. делов. клас. инф. - 2 щ.бр.;  Младши 
спец. канц. – 4 щ.бр.; Зав.служба – 12 щ. бр.; Съдебен деловодител – 78 щ.бр.; 
Съдебен секретар - 7 щ.бр.; Съдебен архивар – 3 щ. бр.; Призовкар – 8 щ. бр.; 
Шофьор – 4 щ.бр.; Домакин снабдител – 1 щ. бр.; Чистач – 5 щ.бр.; Работник 
по поддръжката – 1 щ.бр. 

Незаети длъжности към 01.01.2010г.: Съдебен администратор – 1 щ. бр.; 
Системен администратор – 1 щ.бр.;  Комп. опер. с дел. ф-ии – 2 щ. бр.; Съд. 
деловодител – 6 щ.бр.; Съд.секретар – 1 щ.бр. 

 Щатната численост на съдебните служители в СРП към 30.06.2010 г. е 
177 щ. бр., от които реално заетите са били 170 щ.бр. 

Конкретно заетите длъжности са, както следва: Административен 
секретар – 1 щ. бр.; Нач.адм. служба – 1 щ. бр.; Гл.счетоводител – 1 щ. бр.; 
Гл.спец.счетоводител – 2 щ. бр.; Системен администратор -2 щ. бр.; Гл. спец. 
статистик – 1 щ. бр.; Комп. опер. с  дел. ф-ии – 32 щ.бр.; Гл. спец. клас. инф. – 
1 щ.бр.; Зав.служба клас. инф. – 1 щ.бр.; Съд. делов. клас. инф. - 2 щ.бр.; 
Младши спец.канц. – 4 щ.бр.; Зав.служба – 12 щ.бр.; Съдебен деловодител – 
81 щ.бр.; Съдебен секретар- 7 щ.бр.; Съдебен архивар – 3 щ.бр.; Призовкар – 
8 щ.бр.; Шофьор – 4 щ.бр.; Домакин снабдител – 1 щ. бр.; Чистач – 5 щ. бр.; 
Работник по поддръжката – 1 щ. бр.;  

Незаети длъжности към 30.06.2010г.: Съдебен администратор – 1 щ. бр.; 
Системен администратор – 1щ. бр.;  Комп.опер. с  дел. ф-ии – 1 щ. бр.; Съд. 
деловодител – 3 св.бр.; Съд.секретар – 1 щ.бр. 
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2.  КНИГИ, РЕГИСТРИ И ДНЕВНИЦИ, ВОДЕНИ В СОФИЙСКА 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

 

КНИГИ ВОДЕНИ В СРП 

В Софийска районна прокуратура се водят следните книги:   

Входящ дневник – молби, материали постъпили от висшестоящи 
прокуратури, от провинцията, от други организации и др.; Входящ дневник – 
преписки от РПУ; Входящ дневник ДП – І, ІІ и ІІІ отдели; Входящ дневник ІІІ 
отдел, 5 сектор; Азбучник за всеки входящ дневник; Входящ дневник на 
върнати дела от СРС, внесени с ОА – НСН; Азбучник входящ дневник – 
НСН; Книги за приетите молби и материали или справки с граждани и 
адвокати на гише № 2 и № 3; Книги за постъпващи материали от  ВКП, ГП, 
САП, СГП и материали постъпващи от централна поща; Книги за 
постъпващите дела, писма, молби и др. от  СРС; Книга за описване на 
преписки, изпратени в РПУ за проверка, срок и доклад за напомки; Книги за 
предаване на прекратени преписки и ДП за архивиране; Описна книга за 
изпратени в СРС-НК искания за обиск и изземване; Описни книги за взети 
МНО – 72 ч., внесени предложения за вземане на постоянна МНО “Задържане 
под стража”, отказване на МНО – 72 ч. и постоянни; Докладна книга на бързи  
и незабавни производства  докладвани за деня и тяхното решение; Описни 
книги на следователя за сл. Дела; Описни книги на дознателя за дознания; 
Описни книги на БП и незабавни   производства; Описна книга на ДП –ІІІ 
отдел, 5 сектор; Описни книги на следователя за престъпления по чл.354а; 
Книга за прекратени ДП и преписки по чл.354а; Азбучник на обвиняеми лица; 
Книги на задържаните лица; Описни книги на прокурора за внесени ОА; 
Азбучник на лица по ДП, внесени в СРС с ОА; Книги на веществени 
доказателства – 2 бр. /ВД-1, ВД-2/; Книга на частични прекратявания по ОА; 
Книга за съдебните заседания; Докладна книга на постъпващия и излизащия 
доклад на прокурори, работещи на “Раковска”; Докладна книга на 
постъпващия и излизащия доклад на прокурори, работещи на “Развигор”; 
Докладна книга на постъпващия и излизащия доклад на прокурори, работещи 
на “Векилски”; Докладна книга за доклад на преписки и производства в 
канцеларията на І, ІІ и ІІІ отдел; Разносни книги между отделите; Книги на 
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ДП по чл.368 и чл.369 НПК; Описни книги на ДП, получени по 
компетентност от други прокуратури; Азбучник на ДП, получени по 
компетентност от други прокуратури; Докладна книга на ДП  срещу известен 
и  неизвестен извършител  с изтичаща обща или относителна давност; 
Описни книги за ДП внесени в СРС по чл.78а и споразумения; Книги за 
спешен доклад; Книги за спешно написани материали от съдебни секретари; 
Книги за върнати ДП с указания по чл.226, ал.3, по чл.196, ал.1, т.6 или по  
чл.242, ал.2 НПК; Книга “мерки за процесуални принуди”; Книга за спрени 
ДП по текст от НПК; Книга на “Специален надзор” – задържани лица, чл.368, 
чл.369 НПК, дела с обществен интерес, дела с изтекла давност; Азбучник на 
“Специален надзор”; Книга за решените ПД – постановените присъди; 
Разносна книга за описване на НСлС, ССлС; Книга – кореспонденция 
изпращана с обикновена поща – граждани;  Книга за архивите – “Развигор” и 
“Векилски” ; Книга за архива – бул. Др. Цанков, № 6; Книга с оправдателни 
присъди; Книга за делата с обществен интерес; Книга с делата, свързани с 
престъпления по програмите на Европейския съюз; Електронен регистър за 
делата, свързани с трафик на хора; Книга за делата с кореспонденции до 
комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 
Книга за Европейските заповеди за арест, молби за правна помощ и 
екстрадация; Регистър за сигнали, преписки и ДП, съдържащи данни за 
нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейската общност; Ел. 
регистър на спрени ДП срещу НИ и ИИ; Ел. регистър на обвиняемите лица в 
СРП за периода 2003г. – 2010г.; Ел. регистър на национална база данни за 
лица с неприключили ДП; Ел. регистър на национална електронна система 
“Бюро съдимост”; Ел. регистър за мониторинг и контрол на дейността на 
вещите лица; Регистър за преписки, касаещи финансови и данъчни 
престъпления. 

 Регистри, водени в отдел ИНПЛ – преписки:  Докладна книга; 
Азбучник на искания, внесени от “ОДПЗСС София – град; Входящ дневник 
регистър на искания от “ОДПЗСС”; Входящ регистър на молби и преписки, 
постъпващи в отдела; Азбучник на входящия регистър; Входяща книга на 
искания по чл.155 – 157 ЗЗ и предложенията по чл.89б НК, внесени в СРС; 
Азбучник на входящата книга; Азбучник на решените ЧД по всички 
производства; Дневник по присъдите, получени от СРС; Дневник по 
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присъдите, получени за изпълнение по делегация; Азбучник на присъдите, 
получени от СРС и по делегация; Дневник по административните номера; 
Азбучник по административните номера; Описни книги на присъдите; 
Азбучник на осъдените лица по присъди; Докладни книги 

 Отдел “ГСН”: Входящ дневник “Надзор за законност”; Входящ дневник 
“ГСН”; Азбучник “НЗ”; Азбучник “ГСН”; Докладна книга; Помощна книга – 
протести и др. 

 Книги, водени в отдел “Административен” при СРП: Заповедна книга; 
Входящ дневник; Изходящ дневник; Описна книга за болничните листа; 
Дневник за отпуските; Азбучник на дневника за отпуските; Книга за 
кореспонденция с Президента на РБ, НС и МС; Описни книги на 
съдържанието на касите в СРП 

Книги, водени в счетоводството на СРП: Касова книга; Книга за 
извънреден труд; Главна книга и оборотни ведомости; Ведомост заплати; 
Инвентарна книга; Дневник за отчет на досиетата и подадените оферти по 
обществени поръчки; Регистър за заявления за участия в процедури за 
възлагане на МОП  

 При проверка на книгата за веществените доказателства се установи, че 
ВД се описват в изготвен дневник 1 и дневник 2.  Предават се след изготвяне 
на приемно-предавателен протокол, подписан от  приемащ и предаващ 
служител с  посочени име и длъжност. При проверката се установи, че не 
винаги срещу подписа на служителя е изписано и името му. По данни на 
деловодителите, много често веществените доказателства, които пристигат в 
СРП от районните полицейски управления са без изготвен опис, като в случая 
се е налагало да бъдат връщани и описани. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ 

 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

1.Правни програми  

 През проверявания период 01.01.2009г. - 31.12.2009г. в СРП са 
използвани  СИEЛА и АПИС /сървърни инсталации/, както и  WEB 
базираните продукти на същите фирми, чрез Ведомствената страница на ПРБ 

През 2010 г. се използват само правните продукти на СИЕЛА. 

2. Деловодни програми 

В СРП се използва като деловодна програма УИС /унифицираната 
информационна система на прокуратурата/, която е предоставена от ВКП. 
Няма създадени самостоятелно деловодни програми. 

СЛУЧАЕН ПРИНЦИП НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

Със Заповед №  127/12.10.2007 г. на Районния прокурор в Софийска 
районна прокуратура е въведен програмния продукт за случайно 
разпределение на делата и преписките Law Choice, предоставен ни от ВСС. 
Съобразно тази заповед са създадени следните обособени отдели, в рамките 
на които се разпределят, чрез този продукт преписки и дела: 

- Първи отдел „Престъпления против личността” 

- Втори отдел „Икономически престъпления” 

- Трети отдел „Общоопасни и други престъпления” 

- Отдел „ИНПЛ”, „НЗ” и „ГСН” 

- Звено разследващи прокурори 

- Зам. районни прокурори 

От своя страна, в рамките на Първи, Втори и Трети с цитираната заповед 
отдел са създадени следните групи процесуални материали, чието 
разпределение между прокурорите се извършва с помощта на програмния 
продукт Law Choice: 
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- преписки 

- ДП срещу неизвестен извършител 

- ДП срещу известен извършител 

- Спешни материали 

- Бързи и Незабавни производства 

В отдел „ИНПЛ”, „НЗ” и „ГСН” са създадени следните групи преписки: 

 - присъди с лишаване от свобода 

 - присъди без лишаване от свобода 

 - гражданско-съдебен надзор 

 - надзор за законност 

 - принудително лечение 

В звеното разследващи прокурори са създадени следните групи: 

 - преписки 

 - ДП 

За зам. районните прокурори са създадени следните групи: 

-     преписки 

- ДП 

В групата на зам. районните прокурори е включен и Районният прокурор на 
гр.София. 

 В Приложение № 1, което е неразделна част от цитираната по-горе 
заповед, са определени поименно прокурорите, които работят в съответните 
отдели и звена в СРП. През годините от въвеждането на програмния продукт 
Law Choice до настоящия момент при необходимост от разместване на 
магистрати от отдел в отдел, това се е отразявало с нарочна заповед. Освен 
това, при напускане, командироване в друга прокуратура, продължителен 
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отпуск или болничен на прокурор от СРП, изваждането му от системата на 
разпределение на делата и преписките на случаен принцип Law Choice също е 
ставало с нарочна заповед, като в нея се е посочвал и начинът, по който да се 
извърши преразпределянето на неговите преписки и дела. 

 Със Заповед № 115/01.10.08 г. на Районния прокурор е въведен 
териториалният принцип във функционалния такъв, като в рамките на трите 
отдела са създадени сектори. Прокурорите от съответния сектор 
осъществяват ръководството и надзора по преписки и досъдебни 
производства, разследвани от разследващи органи, които работят в 
определени районни полицейски управления. В рамките на всеки отдел са 
създадени по четири сектора. Прокурорите от първи сектор отговарят за 
досъдебните производства, разследвани от 01 РУП – СДВР и 05 РУП – СДВР; 
прокурорите от втори сектор – за 02 РУП – СДВР и 09 РУП – СДВР и РУ 
„ТР”; прокурорите от трети сектор – за 03 РУП – СДВР и 06 РУП – СДВР и 
четвърти сектор – за 04 РУП – СДВР, 07 РУП – СДВР и 08 РУП – СДВР. 
Когато преписката или досъдебното производство се разследва от структури 
на МВР, които не действат на териториален принцип, както и от следствието, 
се разпределят измежду всички прокурори от отдела на случаен принцип. 

 Със Заповед № 3/06.01.09 г. на Районния прокурор е създаден пети 
сектор в рамките на Трети отдел. Прокурорите от Пети сектор се занимават с 
престъпленията, извършени от служители на ДАНС и МВР. С друга Заповед 
№ 1515/10 г. е допълнен обхвата на преписките и делата, с които се занимават 
прокурорите от Пети сектор на Трети отдел, като е добавено още и 
преписките и делата за престъпления, извършени от държавните служители 
при ГД „Охрана на съдебната власт” при МП и ГД „Изпълнение на 
наказанията” при МП. 

 Със Заповед № 127 Ж/22.04.09 г. на Районния прокурор на гр.София е 
допълнена Заповед № 127/12.10.07 г., като в рамките на Първи отдел е 
създаден самостоятелен сектор, който да се занимава с компютърни 
престъпления и престъпления против интелектуалната собственост. За този 
сектор са създадени следните групи преписки в програмния продукт за 
случайно разпределение: 

- преписки 
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- досъдебни производства 

- НСН 

- спешни 

Що се отнася до ежедневното организиране на принципа на случайно 
разпределение на делата, то се извършва по следния начин: 

 В нарочна ежедневна заповед за всеки един от трите отдела в СРП 
/Първи, Втори и Трети/ се описват прокурорите, които се намират в 
болнични, отпуск или съдебни заседания. Тези прокурори, които са в отпуск 
са изключени от разпределението на преписките и делата за този ден – както 
от редовен доклад, така и от спешни, бързи и незабавни производства. 
Същевременно, 7 дни преди да ползва разрешен отпуск, прокурорът бива 
изключван само от редовен доклад, но продължава да участва в случайния 
принцип за групи „спешни”, „бързи и незабавни производства”. Когато пък 
прокурорът е на семинар или в съдебни заседания за определен ден – на него 
не му се разпределят бързи и незабавни производства и спешен доклад. 

 От своя страна, когато един прокурор е изключен от спешните, бързите 
и незабавните производства за конкретен ден, поради това, че е в отпуск, 
болнични, на семинар или друга служебна ангажираност, а същия ден се 
докладва в СРП спешен доклад по процесуален материал, по който той е 
наблюдаващ прокурор, се процедира по следния начин: 

 Ръководителят на отдела, в който работи този прокурор, разпорежда с 
писмена резолюция да се определи чрез системата за случайно разпределение 
на делата Law Choice наблюдаващ прокурор „по заместване” измежду тези, 
които са на работа вътре в рамките на съответния отдел. Наблюдаващият 
прокурор по заместване се произнася само по конкретния неотложен повод, 
след което при следващо докладване в СРП на делото или преписката, тя 
отново се разпределя на първоначално определения за наблюдаващ прокурор. 
Тази организация в СРП е утвърдена със Заповед № 127-З/23.06.2009 г., с 
която е създадена нова група преписки и досъдебни в системата за случайно 
разпределение Law Choice, която се нарича „прокурор по заместване на 
наблюдаващия прокурор”. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВОДЕНЕ НА СТИСТИКАТА, 
СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ НА ВКП 

 Със Заповед № 6/21.01.2008 г. на Районния прокурор на гр.София е 
създадена организация по изпълнение на Указание № 301/27.12.07 г. на 
Главния прокурор на РП за организация на информационната дейност на ПРБ 
и изготвянето на годишния отчетен доклад за дейността на Прокуратурата и 
разследващите органи. 

 Предвид обстоятелството, че изискванията към статистическата 
отчетност на Прокуратурата на РБ непрекъснато нарастват, постепенно в СРП 
са били въвеждани допълнителни статистически критерии и показатели. 
Отчетността по тях се е извършвала, като са добавяни нови деловодни книги 
или пък се е разширявал обема от информация, която се въвежда във вече 
съществуващи деловодни книги и дневници.  

 АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ НА СРП 

 Тук са включени следните дейности на СРП  : 

 Годишни отчети, периодични отчети на 3, 6 и 9 месеца 

 Протоколи от проведени общи събрания на прокурорите от СРП с 
предмет анализ на резултати от дейността на СРП по дадени направления, 
обсъждане на теоретични и практически въпроси,  запознаване и коментар на 
изменения в законодателството  

 Ежеседмични анализи на ръководството на СРП на работата на 
прокурорите по решаване на делата по същество /с постановление за 
прекратяване или пък с внасяне на делото в съда по реда на чл. 78а НК, с 
обвинителен акт или със споразумение/. В тези ежеседмични анализи е 
обхваната и дейността по Наказателно-съдебния надзор, тъй като се обсъждат 
постановените през предходната седмица присъди /осъдителни и 
оправдателни/, както и сключените споразумения в съдебна фаза. Горното се 
извършва с цел контрол по отношение броя на решените по същество дела от 
прокурорите при СРП и полагане на усилия за тяхното постепенно 
увеличаване, за да не се натрупват наблюдавани досъдебни производства в 
следващите отчетни периоди. 
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 Като част от аналитичната дейност е и отчитането на всяко тримесечие 
на върнатите от съда дела и причините за това – съобразно Заповед № 239 от 
02.02.09 г. на Главния прокурор на РБ /адм. № 116/09 г. по опис на СРП/. 

 Провеждани са периодично общи събрания на прокурорите от СРП с  
предмет на обсъждане – постановените от съда оправдателни присъди и 
причините за това, както и върнатите от съда дела поради допуснати 
процесуални нарушения, с анализ на пропуските и посочване на конкретни 
казуси 

 Провеждани са работни срещи на ръководството на СРП с отделни 
прокурори с цел обсъждане и анализ на постановените оправдателни присъди 
по обвинителни актове, внесени в съда от тези прокурори 

 Провеждани са работни срещи на ръководството на СРП с 
разследващите прокурори с цел изработване на единна практика по отделни 
идентични казуси по дела с висок обществен интерес 

 Провеждани са общи събрания на прокурорите от СРП и съдиите от 
Наказателно отделение при СРП, с предмет на обсъждане - спорни моменти в 
работата, причини за връщане на делата от съда и др. 

 Анализирани са причините за отлагането на делата в съдебна фаза  

 

НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ от административния ръководител 
/чл.311, т.1 ЗСВ/, брой, потвърдени, изменени, отменени 

 За периода 01.01.09 – 31.12.09 г. наложените дисциплинарни наказания 
са, както следва: 

1.  Със Заповед №75/ от 27.05.2008г. административният ръководител при 
СРП налага на прокурор Диана Велчева Спасова дисциплинарно 
наказание „Порицание” , на основание чл.308, ал.1,т.2, вр.чл. 307,ал.3 т.1 
и т.5 от ЗСВ. С Решение на ВСС по протокол № 23 от 11.06.2008г. ВСС 
отхвърля предложението за потвърждаване на Заповед № 75/27.05.2008г. 
и образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно 
наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност”. С решение на 
ВСС по протокол № 52 от 17.12.2008г.ВСС  налага на прокурор Диана  
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Спасова дисциплинарно наказание  „намаляване на основното трудово 
възнаграждение в размер на 25% за срок от 1 година и 6 месеца, считано 
от  01.01.09г.”  

2.  Със заповед №20 от 23.02.2009г. административният ръководител 
налага дисциплинарно наказание „Забележка”  на прокурор  Павлин 
Борисов Богданов  на основание чл.308, ал.1,т.1, вр. чл.307, ал.3, т.1 от 
ЗСВ, същото е потвърдено с Решение на ВСС по Протокол № 11 от 
11.03.2009г.,  връчено на 16.03.2009г. 

3.  Със Заповед №21 от 23.02.2009г. административният ръководител 
налага дисциплинарно наказание „Забележка” на прокурор Йордан 
Георгиев  Костадинов на основание чл.308, ал.1,т.1, вр. чл.307, ал.3, т.1 
от ЗСВ, същото е потвърдено с Решение на ВСС по Протокол №11 от 
11.03.2009г. , връчено на 17.03.2009г.  

4.  Със Заповед №22 от 23.02.2009г. административният ръководител 
налага дисциплинарно наказание „Забележка” на прокурор Ирена 
Димитрова Ганчева на основание чл.308, ал.1,т.1, вр. чл.307, ал.3, т.1 от 
ЗСВ, същото е  потвърдено с Решение на ВСС по Протокол №11 от 
11.03.2009г. , връчено на 17.03.2009г.  

5.  Със Заповед №29 от 06.03.2009г. на административния ръководител е 
наложено дисциплинарно наказание „Забележка” на прокурор Златко 
Христов Каракачанов на основание чл.308,ал.1, т.1 , вр. чл.307, ал.3, т.5 
от ЗСВ, същото е  потвърдено  с Решение на ВСС по Протокол № 13 от 
25.03.2009г., връчено на 06.04.2009г. С решение на ВАС е потвърдено 
наложеното наказание. 

6.  Със Заповед № 60 от 11.05.2009г. административният ръководител налага 
на прокурор Петър Петров Смолички дисциплинарно наказание 
„порицание” на основание чл.311, т.1, вр.чл.308, ал.1, т.2, вр.чл. 307, ал.3, 
т.1от ЗСВ. С Решение на ВСС по протокол № 23 от 03.06.2009г. е 
изменено дисциплинарното наказание „Порицание” и е образувано 
дисциплинарно производство срещу прокурор Петър Смолички. С 
Решение на ВСС по протокол № 33 от 06.08.2009г. е наложено 
дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово 
възнаграждение с 20% за срок от осем месеца, считано от 06.08.2009г.”, 
връчено на 14.08.2009г. 

7. Със Заповед №103 от 04.06.2009г. на административния ръководител е 
наложено дисциплинарно наказание „Забележка” на прокурор Радослав 
Георгиев Стоев на основание чл.308,ал.1, т.1 , вр. чл.307, ал.3, т.3 от ЗСВ, 
същото е  потвърдено  на  с Решение на ВСС по Протокол № 26 от 
24.06.2009г., връчено на 03.07.2009г. 
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8. Със Заповед на административния ръководител е образувано 
дисциплинарно производство срещу прокурор Драгомир Александров и е 
направено предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно наказание 
„дисциплинарно освобождаване от длъжност”. ВСС с Протокол № 31 от 
22.07.2009 г. е взел решение да освободи дисциплинарно от длъжност 
прокурор Драгомир Александров, считано от 27.07.2009 г. 
 

Със Заповеди на административния ръководител по реда на чл. 327 ЗСВ 
през 2009 г. е било обърнато внимание на 10 прокурора - Диана Векилова, 
Момчил Георгиев, Йордан Костадинов, Калин Близнаков /2 пъти/, Георги 
Чотински, Росица Рускова, Дочо Дочев, Деян Славов, Стефка Панайотова и 
Диана Спасова. Всички горепосочени заповеди са изпратени и приети от ВСС 
за сведение. 

ПООЩРЕНИЯ: 

През 2009 г. с парична награда от ВСС е поощрен прокурор Константин 
Попов от СРП. 

За първото полугодие на 2010 г. няма наложени наказания на прокурори 
от СРП. 

Със Заповеди на административния ръководител по реда на чл. 327 ЗСВ 
за първото полугодие на 2010 г. е било обърнато внимание на 2 прокурора – 
Валери Гинев Василев /2 пъти/ и Пламен Петков. Всички горепосочени 
заповеди са изпратени и приети от ВСС за сведение. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО СЪХРАНЯВАНЕ НА 
ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

Организацията по съхраняване на веществените доказателства в СРП в 
течение на годините е била уреждана с няколко заповеди: 

Това са Заповед № 4/09.01.2007 г., Заповед № 127/17.07.2009 г. и 
Заповед № 16/05.10.2009 г. на Районния прокурор на гр.София. 
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Със Заповед № 4/09.01.07 г. е разпоредено веществените доказателства 
да се приемат на съхранение в СРП, когато разследването по делото е 
окончателно приключено и то е изпратено от разследващия орган с мнение за 
прекратяване или предаване на съд. В останалите случаи, веществените 
доказателства се съхраняват там, където се намират. За приемането и 
съхраняването на ВД в СРП е създадена нарочна книга, в която се описва 
датата, на която са приети веществените доказателства, служителят, който ги 
е предал, служителят от СРП, който ги е приел, по кое дело са приобщени 
като веществени доказателства. Служителите – съответно предаващият и 
приемащият веществените доказателства – се подписват в книгата. Когато 
делото се внася в съда наблюдаващият прокурор и съответният служител от 
деловодството на СРП следят веществените доказателства да се изпращат на 
съда заедно с делото. При решаване на делото с постановление за 
прекратяване наблюдаващият прокурор упражнява правомощията си по чл. 
243, ал. 2 НПК и а се произнася по въпроса за веществените доказателства. 

 С последваща Заповед № 127/17.07.09 г. е разширена уредбата, като е 
добавено, че ВД, които се описват в нарочната книга, получават пореден 
номер. Към страницата на книгата се прикрепя протокола за приемане на ВД, 
а копие от същия протокол се прикрепя към самото ВД. Върху копието от 
протокола, което е прикачено към ВД, се изписва номера на ВД, което то е 
получило, номера на досъдебното производство и номера на прокурорската 
преписка. Върху делото се отбелязва, че има веществено доказателство и кой 
е неговия номер. След като деловодителят приеме ВД, той го предава на 
домакина на СРП срещу подпис. Домакинът на СРП носи задължението да 
съхранява приетите ВД в специално обособено помещение, намиращо се на 
ул. „Майор Векилски” 4, в което се съхраняват новополучени ВД. 

 Ако прокурорът при внасяне на делото в съда или при прекратяване на 
наказателното производство пропусне да се произнесе по ВД, които са приети 
на съхранение в СРП, то деловодителят докладва делото на съответния 
ресорен зам. районен прокурор, който осъществява контрол по произнасянето 
на наблюдаващия прокурор по веществените доказателства. 

 При разпореждане на наблюдаващия прокурор с ВД, това се отбелязва в 
нарочната книга и към нея се прилага протоколът за предаване на ВД. 
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 С цел съобразяване на организацията по ВД с новоприетия Правилник 
за организацията и дейността на администрацията на ПРБ /обн. ДВ бр.66/09 
г./ Районния прокурор на гр.София е отменил горецитираните заповеди и е 
издал нова такава – Заповед № 16/05.10.09 г. С нея е обособено помещение на 
ул. „М-р Векилски” № 4 за съхранение на ВД и е определен служител за 
завеждащ склад за ВД. Освен това, въведени са 2 регистрационни дневника за 
ВД – първия е обозначен като „ВД – 1” и се отнася до ВД по дела, 
разследвани от разследващ орган, а втория е обозначен като „ВД – 2” и се 
отнася до ВД по дела, разследвани от разследващите прокурори. Отделно от 
това, в деловодството е въведен и специален дневник, в който да се завеждат 
всички протоколи за приобщаване на ВД, в случаите, в които разследването 
се извършва от прокурор. 

 В същата заповед са посочени случаите, в които на съхранение в СРП 
се приемат ВД – след приключване на разследването, по изрично указание на 
наблюдаващия прокурор и при положение, че делото се изпраща с мнение за 
предаване на съд или за прекратяване. Съставят се 5 бр. описи за приемане на 
ВД – по един за лицето, което предава ВД, един за домакина на СРП, един се 
прикрепва към самото ВД, един за съда /ако делото се внася в съда/ и един се 
връща обратно от съда след приемане на ВД там. 

 ВД се приемат от деловодител на съответния отдел и после се предават 
на домакина на СРП. Домакинът води регистрационен дневник на ВД, в 
който дава пореден номер „ВД-1” на ВД по дела, разследвани от разследващ 
орган.  

При внасяне на делото в съда, ВД се предава на представител на СРС 
едновременно с предаване и на делото в съда. Ако прокурорът пропусне да се 
произнесе по ВД при неговото внасяне в съда или при прекратяването му, 
деловодителят докладва за това на съответния ресорен зам. районен прокурор 
с оглед спазване на разпоредбите на чл. 246, ал.4 и чл. 243, ал. 2 НПК.  
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5.  ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ 
РЪКОВОДИТЕЛ 

За периода 01.01.2009 – 31.12.09 г. общият брой заповеди, издадени от 
административния ръководител на СРП  е  1992. Същите са както следва: 

- заповеди по организацията на дейността на СРП – 513 
- заповеди за отпуск и командировки – 878 
- заповеди за личен състав и други – 601 
 

Заповедите по организацията на дейността на СРП са, както следва: 

- по указание на Главния прокурор - 27 
- по собствена преценка – 486 

 

За 2009 г. на административния ръководител са били докладвани и същия 
е взел отношение по  1452 административни преписки. 

 За периода 01.01.2010 – 30.06.10 г. общият брой заповеди, издадени от 
административния ръководител на СРП е  1407. Същите са както следва: 

- заповеди по организацията на дейността на СРП – 231 
- заповеди за отпуск и командировки – 560 
- заповеди за личен състав и други – 616 

 

Заповедите по организацията на дейността на СРП са както следва: 

- по указание на Главния прокурор - 26 
- по собствена преценка - 205 

 

За първото полугодие на 2010 г. на административния ръководител са 
били докладвани и същия е взел отношение по 961 административни 
преписки. 
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6. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ 

-  ПО ИНИЦИАТИВА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 
 

 Проверки относно спазване срока на разследването – със Заповед на 
административния ръководител е създадена организация да се изготвят и 
предоставят ежедневно на зам. районен прокурор Р. Димов справка за делата, 
по които предстои след 25 дни да изтече срока на разследването. Зам. районен 
прокурор Р. Димов изпраща тези справки на началниците на РУП - СДВР с 
разпореждане последните да организират изпращането на делата в СРП или 
пък изготвянето на предложение от страна на разследващия орган за 
удължаване на срока,  копия от тези справки се дават и на координаторите от 
СРП, които осъществят контрол по места за изпращането на делата или респ. 
за изпращане своевременно на предложение от разследващия орган за 
удължаване срока на разследване. Създадена е организация по същите тези 
справки от деловодството се вадят наблюдателните материали на тези 
досъдебни производства и те се докладват на наблюдаващия прокурор, за да 
може последния да осъществи контрол по хода на разследването, в т.ч. и да 
извърши преценка дали се налага да изиска делото или пък да поиска 
удължаване на срока; тази организация осигурява двоен контрол – от една 
страна, контрол на ръководството на СРП над разследващите органи, а от 
друга, създаване на възможност за наблюдаващите прокурори да контролират 
хода на разследването по досъдебните производства. Отделно от това, 
създадена е организация всяка седмица да се изпращат справки до РУП – 
СДВР със списъци с дела, които са били изискани от наблюдаващите 
прокурори. Координаторите от СРП следят и проверяват на място в РУП – 
СДВР дали тези дела се изпращат своевременно в СРП. 
 
 Проверка относно решаването на доклада в едномесечен срок по чл.242, 
ал.3 НПК – със Заповед на административния ръководител е създадена 
организация на ръководителите на трите отдела да се  предоставят справки за 
делата и за преписките, по които изтича 30-дневния срок за произнасяне на 
прокурора; зам.районните прокурори, които отговарят за трите отдела, 
уведомяват наблюдаващите прокурори, че по конкретното досъдебно 
производство изтича 30 дневния срок и следва да вземат незабавни мерки да 
се произнесат по делото.  Отделно от това, при подаване на молба за отпуск 
се прави проверка от ръководителя на отдела дали прокурора има дела на 
доклад, по които следва да се произнесе преди да излезе в отпуск, ако има – 
списъка с делата се предоставя на наблюдаващия прокурор и се прави 
проверка до датата на излизане в отпуск дали се е произнесъл. 
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 Проверки при предложение от разследващия орган за вземане на 72 
часа по чл.64, ал.2 НПК и за внасяне на искане в съда за постоянна мярка за 
неотклонение „задържане под стража” /”домашен арест” –създадена е 
организация при отказ на наблюдаващия прокурор да постанови задържане до 
72 ч. или отказ да внесе искане за постоянна мярка, съответния ресорен 
ръководител на отдела се запознава с мотивите на наблюдаващия прокурор и 
ако формира различно становище, изпраща делото ведно с произнасянето на 
прокурора за инстанционен контрол в СГП, като излагат своите аргументи.  
Делото ведно с постановлението се изпраща на СГП незабавно, като спешен 
доклад. Тази организация е въведена с оглед констатираните единични 
случаи, в които след произнасянето на наблюдаващия прокурор и 
освобождаване на задържаното лице, СГП е констатирала, че 
постановлението е неправилно, но лицето вече е било освободено. След 
въвеждането на тази организация са налице случаи, в които наблюдаващия 
прокурор отказва да внесе искане за постоянна мярка до съда, но при отмяна 
на това постановление от страна на СГП и респ. внасяне на мярка в съда, СРС 
взима постоянна мярка „задържане под стража”. 
 Проверки при преобразуване на БП и НП – създадена е организация 
постановленията на наблюдаващите прокурори, с които дават допълнителен 
срок на разследване по БП и НП или пък ги преобразуват по общия ред, се 
докладват от деловодството на съответния ресорен ръководител на отдел за 
осъществяване на контрол с оглед недопускане неоснователното протакане на 
делата и неоснователното преобразуване. 
 
 Проверка по делата, взети на специален надзор, тъй като по тях е била 
инициирана процедура по чл.368-369 /отм./ НПК – създадена е организация 
по тези дела 10 дни преди да изтече двумесечния срок за решаване на делото 
от прокурора по реда на чл.369, ал. 1 /отм./ НПК , деловодството докладва на 
съответния ресорен ръководител на отдел, който уведомява наблюдаващия 
прокурор, че следва да реши делото до изтичане на двумесечния срок и 
контролира срочноста на произнасянето. С последните изменения на НПК 
институтът на „Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия” беше 
отменен, поради което въведената в СРП организация в тази връзка се запази 
само по отношение на делата, по които от преди измененията е била открита 
процедурата по чл.368-369 НПК. 
 
  Проверка по отношение на делата, по които има лица с мярка за 
неотклонение „задържане под стража” и „домашен арест” – със Заповед на 
административния ръководител е създадена организация в тази насока, която 
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се изразява в това, че зам.районен прокурор Куманов следи срокът на 
задържане лицето да не излезе извън законоустановените в НПК рамки и 
контролира предприемането на действия от страна на наблюдаващия 
прокурор своевременно да приключи хода на разследването.  
 
 Проверка по отношение на делата, по които предстои да изтече в 
рамките на 18 месеца давностния срок за наказателно преследване – със 
Заповед на административния ръководител е създадена организация, съгласно 
която зам.районен прокурор Куманов контролира вземането на мерки от 
наблюдаващите прокурори за приключване на разследването в максимално 
кратки срокове.  
 
 Проверка за извършени престъпления по бюлетините на МВР – 
създадена организация ежедневно да се докладват на ръководителите на 
трите отдела бюлетините на МВР, след което по спешни случаи се извършва 
проверка по РУП – СДВР дали и кога са били докладвани в СРП 
процесуалните материали за предприемане на съответните действия. 
 
 Проверка относно законосъобразността на сключените споразумения в 
съдебна и досъдебна фаза – със Заповед на административния ръководител 
споразуменията от досъдебна фаза да се съгласуват със съответния 
ръководител на отдел, а споразуменията от съдебна фаза – със зам.районен 
прокурор Л.Николова. Съгласуването е с цел проверка дали споразумението 
отговаря на закона, като извън обхвата на проверката остава преценката дали 
споразумението отговаря на морала – тази преценка изцяло е предоставена на 
прокурора, който сключва споразумението. Контролът гарантира 
законосъобразност на изготвените и предлагани от СРП споразумения за 
решаване на делото, тъй като преди въвеждането на тази организация са били 
констатирани случаи, в които съдът одобрява незаконосъобразни 
споразумения, което от своя страна е водело до изготвянето на предложения 
до Главния прокурор на Р България с искане за възобновяване на 
наказателното производство. 
 Проверка на постановените оправдателни присъди – при постановяване 
на оправдателна присъда, прокурора, който е участвал в съдебното заседание, 
ако не смята да подава протест, изготвя справка, която се подава до 
зам.районен прокурор Л.Николова с цел преценка наличието на основания за 
подаване на протест срещу присъдата. Зам.районен прокурор Л.Николова с 
резолюция разпорежда ПД ведно със справката да се докладват на прокурора, 
който е внесъл ОА, за да може той да прецени дали да подаде протест. Ако и 
той прецени, че няма основания за изготвяне на протест, също изготвя 
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справка, която се докладва на зам.районен прокурор Николова. От влизане в 
сила на последните изменения в НПК, по същия начин се процедира и при 
връщане на делото от съда на прокурора за отстраняване на процесуални 
нарушения, тъй като вече е предвидена възможност за протестиране акта на 
съда.  
 Периодично със Заповед на административния ръководител се създава 
организация и се докладват на прокурорите от СРП наблюдателните 
материали по досъдебните производства с цел предприемане на действия от 
тяхна страна за контрол по хода на разследването и даване на конкретни 
указания. 
 Проверките за решаване по същество на делата от прокурорите –
ежеседмично ръководството на СРП обсъжда произнасянията по същество на 
прокурорите от предходната седмица /има се предвид постановления за 
прекратяване, постановления по чл.78а НК, споразумения, обвинителни 
актове/. Целта е да се следи дали прокурорите решават по същество 
наблюдаваните от тях дела. 
 
 Проверка относно спазването на срока на проверките съобразно 
Указание № И -281/06 г. на Главния прокурор на РБ – създадена е 
организация 7 дни преди изтичане срока на проверката деловодството да 
докладва за това на зам.районен прокурор В.Чаушев за това, а той от своя 
страна уведомява наблюдаващия прокурор, че следва да упражни контрол по 
хода на проверката и да я приключи в срок съобразно цитираното Указание. 
 
 Проверка с оглед предотвратяване изтичане на давностните срокове по 
спрените дела – създадена е организация да се вадят спрените дела срещу ИИ 
и НИ на всеки три, респ. четири месеца, с цел недопускане изтичане на 
давностните срокове. 
 
 Конкретни проверки са извършвани на доклада на прокурори при 
образуване на дисциплинарно производство с оглед евентуално допуснато 
дисциплинарно нарушение. Проверката е за просрочени произнасяния извън 
едномесечния срок по чл.242, ал.3 НПК.  
 
 При сигнали за нарушения до административния ръководител по 
конкретни преписки и дела също е била извършвана проверка на работата на 
наблюдаващия прокурор по съответното дело или преписка, като му е било 
указвано незабавно да предприеме необходимите действия по закон. 
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 Проверка по инициатива на административния ръководител на работата 
на конкретни прокурори - тук могат да се посочат прокурорите Валери 
Василев и Златко Стоянов.Във връзка с докладвани на административния 
ръководител, постановления на прокурори от СГП с които се отменят 
постановления за прекратяване на наказателното производство, изготвени от 
прокурорите В.Василев и Зл.Стоянов /Каракачанов/ и в мотивите за отмяна, 
са посочвани незаконосъобразни действия от наблюдаващите прокурори, са 
изпращани на СГП за извършване на служебна проверка и на други 
постановления за прекратяване на наказателното производство изготвени от 
горепосочените прокурори.   
 
 По повод молба от прокурор Зл.Стоянов /Каракачанов/ за предсрочно 
заличаване на  дисциплинарно наказание „забележка”, административният 
ръководител е извършвал проверка на работата му и със заповед е отказал да 
заличи предсрочно наказанието . 
 
 Проверки, извършвани от отдел „Надзор за законност” – планови и 
инцидентни проверки – които са по инициатива на административния 
ръководител /утвърден от него план за съответната година за дейността на 
отдела/, както и проверки  от отдел „НЗ” по разпореждане на други 
прокуратури /приложена е справка/ 
 

- ПО РАЗПОРЕЖДАНИЯ /УКАЗАНИЯ/ НА ДРУГИ ОРГАНИ НА 
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 
 

 Проверка се извършва по делата с обществен интерес, възложени на 
екипа от разследващи прокурори. На всеки три месеца един от зам.районните 
прокурори изисква справки за хода на делата, извършените действия и 
предстоящото да се извърши. Тези справки се изпращат на СГП  и САП по 
разпореждане на Зам. главен прокурор при ВКП – г-н Хр. Манчев /адм. № 
346/08 г. по опис на СРП/. По преписките с обществен интерес също се 
извършва проверка – отново на всеки три месеца се събират справки от 
разследващите прокурори за извършеното до момента и предстоящите 
действия. 
 Във връзка с извършвани проверки от Инспектората на ВСС за отделни 
прокурорски преписки и изпращани становища, административният 
ръководител е извършвал проверка на работата на наблюдаващия прокурор и 
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е предприемал съответните действия, за което е уведомявал Инспектората на 
ВСС.   
 По разпореждане на Инспектората на ВКП по конкретни прокурорски 
преписки е извършвана проверка на работата на наблюдаващите прокурори 
по тези преписки и е уведомявана ВКП/ адм №1454/08г., пр. пр.№41187/08 г. 
и пр. пр.№ НСН №367/08г. всички по описа на СРП/ 
 

- НА СРП ОТ ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 
 

 По Заповед № ЛС 668/13.03.2009 г. на Зам.главен прокурор при ВКП г-
н В.Първанов е разпоредено да се извърши комплексна ревизия на СРП за 
периода 01.01.08 г. – 31.12.08 г. Ревизията е протекла в периода 16.03.09 г. до 
17.04.09 г. Ревизията е завършила с доклад, като след запознаване с доклада, 
ръководството на СРП е изразило своето становище по направените в този 
доклад препоръки и констатации в писмен вид, което становище е изпратено 
до Главния прокурор на РБ.   
     След запознаване с писменото становище на  ръководството на СРП, 
Главният прокурор на Р България - г-н Борис Велчев и Заместник главните 
прокурори – г-жа Г. Тонева, г-н В. Първанов и г-н Б. Найденов, са посетили 
Софийска районна прокуратура и заедно с районния прокурор са провели 
обсъждане, при  което Ръководството на прокуратурата на Р. България е 
одобрило становището на административния ръководител на СРП, относно 
мерките които ще бъдат предприети. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА 
ПРЕПИСКИТЕ И ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 През 2007 година броят на общо наблюдаваните преписки в СРП е 
63 613, през 2008 г. – 58 444, през 2009 г. – 65 199. За деветмесечието на 2010 
г. броят им е 51 430 и при същия темп на постъпване броят ще надвиши общо 
наблюдаваните преписки през 2009 година, т. е. налична е тенденция за 
непрекъснато увеличаване на броя на наблюдаваните преписки. 

 От общо наблюдаваните преписки през годините, решените по 
същество преписки са съответно – през 2007 година – 52 625, което 
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представлява 83% от наблюдаваните, за 2008 г. – 50 637, което представлява 
86% от наблюдаваните, за 2009 г. – 54 888, което представлява 84% от 
наблюдаваните, а за деветмесечието на 2010 г. са 45 089, което представлява – 
88% от наблюдаваните. 

 През 2007 година броят на общо наблюдаваните досъдебни 
производства е 56 344, през 2008 г. – 109 808, през 2009 г. – 86 195 и за 
деветмесечието на 2010 г. – 56 561. Значително увеличеният брой през 2008 и 
2009 година се дължи на делата, спрени срещу неизвестен извършител и 
изпратени в МВР за продължаване на издирването му.  През годините тези 
дела са били изискани от районните полицейски управления и при 
констатиране изтичане на давностните срокове са прекратявани от 
прокурорите с постановления поради изтекла давност. Извън тях, броят на 
реално наблюдаваните досъдебни производства  също се е увеличил – 2008 г. 
– 60 043, а за 2009 г. – 68 789, което означава, че обемът на работа /извън 
делата с изтекла давност/ непрекъснато нараства. В същото време е увеличен 
броят на решените дела, а от тях – увеличение на внесените в съда дела.  

 Броят на решените от прокурор дела през 2007 година е  35 062, през 
2008 г. – 87 526, през 2009 г. – 67 394, а през деветмесечието на 2010 г. – 
46 209. Като бъдат изключени делата с изтекла давност, броят на решените по 
същество дела от реално наблюдаваните, по които  е провеждано разследване 
също е увеличен: за 2008 г. са решени 37 761, за 2009 – 49 988, или процентът 
на решените по същество дела спрямо реално наблюдаваните дела е – за 2007 
г. 62.22%, ЗА 2008 г. е 62.88%, а за 2009 г. е 72.66%. За деветмесечието ва 
2010 г. този процент е 81.7%   

 Намален е броят на делата на производство, които са извън законовите 
срокове. Така този брой през 2008 г. е 2 869, през 2009 г. – 1 175, а 
деветмесечието на 2010 г. е 512., като повечето от делата на производство, 
които са извън сроковете се водят срещу неизвестен извършител. 

 Съпоставката на броя на внесените в съда искания за определяне на 
мякра за неотклонение „Задържане под стража” и искания за одобрение или 
разрешение за претърсване и изземване е следната: през 2006 г. – общият 
брой на тези искания е 936, през 2007 г. е 1457, през 2008 г. е 1588, а за 2009 
г. е 1788. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 Броят на внесените в съда дела през годините е както следва: през 2007 
г. – 6234, през 2008 г. – 5809, през 2009 г. – 7057, а за деветмесечието на  2010 
г. – 5430. Това в процентно отношение е увеличение от 21.5% за 2009 година 
спрямо 2008 г. ,  като може да се прогнозира, че до края на 2010 г. ще бъде 
отчетено увеличение спрямо 2009 г.  

 Нарастване е налице и в броят на осъдителните присъди и решения, 
което е показател за подобрено качеството на прокурорските актове и 
обвинението по тях е доказано в по-голяма степен, отколкото в предходните 
години. През 2007 г. общият брой осъдителни съдебни решения е 4759, през 
2008 г. е 5208, през 2009 г. – 5556 , т. е. ръстът за 2009 г. спрямо 2008 г. е 
6.7%. За деветмесечието на 2010 г. броят на осъдителни съдебни актове е 
3482.  

 От внесените в съда дела най-голям е броят на обвинителните актове - / 
за 2007 г. – 4323, за 2008 г. – 3772, за 2009 г. – 4554, за деветмесечието на 
2010 г. – 3632 и ако тази тенденция продължи до края на година ще бъде 
отчетено  увеличение спрямо предходните години/.  Увеличен е броят и на 
внесените в съда дела с досъдебни споразумения /за 2007 г. – 321, за 2008 г. – 
1124, за 2009 г. – 1419/.  

 От друга страна е намален броят на върнатите от съда дела за 
отстраняване на съществени процесуални нарушения. През 2007 г. този брой 
е 1129, през 2008 г. – 861, през 2009 г. – 763, а за деветмесечието на 2010 – 
446. В процентно изражение през 2007 г. върнатите от съда дела са 18%, през 
2008 г. – 14.8%, през 2009 – 10.8%. За деветмесечието на 2010 г. този процент 
е 8.2%. 

 Съдебните заседания, в които са участвали прокурори от СРП в 
наказателни дела е, както следва: през 2007 г. – 16 889, през 2008 г. – 28 061, а 
през 2009 г. – 26 621. Обективно броят на тези съдебни заседания би бил още 
по-голям, ако през последните три години не бе нарастнал значително броят 
на сключените в съдебна фаза споразумения. През 2007 г. тези споразумения 
са 1281, през 2008 г. – 1883, а през 2009 г. – 1982. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И 
НАСТАНЯВАНЕ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ 

 

 През 2007 година СРП е привела реално в изпълнение 3621 присъди, 
броят на приведените присъди през 2008 г. е 5432, през 2009 – 5435 и през 
първото шестмесечие на 2010 – 2942 броя, което сочи, че броят на приведените 
присъди се увеличава. Към момента на проверката /октомври – ноември 2010 
г./ приведените присъди в СРП за 2010 г. са 3320 броя и 449 броя по делегация.  

   При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  
сила присъди се установи: 
 1. Влезлите в сила присъди и получени в РП – гр. София се описват   
редовно в дневника 

 2. След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в 
сила присъда, деловодството в РП – гр. София описва и изпраща влязлата в 
сила присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

Служители от деловодството за привеждане в изпълнение на влезлите в 
сила присъди, по присъдите, които са били изпратени за изпълнение, 
получават от местата за изпълнение на присъдите обратна информация за 
крайния срок на изпълнение на наказанието, но не и  за началния срок, което 
създава проблеми с използваната програма /това визира местата за изпълнение 
на наказанията към МП, които не изпълняват стриктно задълженията си/, в 
която, освен крайната дата е заложена и началната дата на изпълнението на 
наказанието, същото се оказва проблем  и за извършването на кумулация.  

- Служителите от деловодството за привеждане в изпълнение на 
влезлите в сила присъди, са допълнили съществуващите компютърни 
програми, които се оказват недостатъчна ефективни по отношение на 
статистическите данни за влезлите в сила присъди, броят присъди, по които е 
осъдено едно лице, като всичко това не може да бъде извадено от 
съществуващата  програма и данните за това се осъществяват чрез ръчно 
броене по книгите. Причината е, че в програмата, освен ефективните присъди 
са вписани и условните присъди, както и пробационните присъди. Освен това 
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от съществуващата програма не може да се направи справка колко влезли в 
сила присъди има едно лице, кои от тях са изпълнени, кои подлежат на 
изпълнение, същото се отнася и във връзка с кумулациите, извършвани от 
съда. В случая служителка от деловодството сама е създала програма /като е 
вписала присъдите и осъдените лица от 1990г./ за извършване на справки, 
вземане на статистически данни за 6-месечия и годишни такива, като освен 
трите имена на осъдените, е вписано и ЕГН, влезлите в сила присъди на всяко 
осъдено лице, делата, по които има влязла  в сила присъда и нейният размер, и 
по този начин се получават освен статистическите данни и броят на всички 
влезли в сила присъди на едно лице, което е в полза и за извършваните 
кумулации. 

- Деловодството за привеждане на влезлите в сила присъди се помещава 
в 2 различни стаи, като едната стая е около 6 кв.м. и е с 3 работни места. В 
същата стая се помещава и част от архива на службата. Трудност представлява 
нанасянето на ежедневните данни, тъй като всички служители нанасят данните 
в едни и същи дневници.  

През 2007 година в СРП са решени 731 преписки, касаещи 
принудително и задължително настаняване на лечение на психично болни 
лица, броят им през 2008 г. е 981 , а през 2009 г. – 959. 

В хода на проверката се установи, че по този вид дела съществуват 
редица проблеми с оглед действащото законодателство. Напр. когато срещу 
лице, което е задържано, има образувано дело за тежко умишлено 
престъпление в съд, различен от съда по местоживеене на подсъдимия, 
/например опит за убийство/, и бъде установено по предвидения в закона ред, 
че подсъдимият е с психически отклонения, съдът прекратява делото и 
освобождава лицето. Прокурорът по делото изпраща на прокуратурата по 
местоживеене на лицето предложение за принудително лечение по закона за 
здравето /ЗЗ/. През това време същото това лице извършва нови тежки 
престъпления и не може по никакъв начин да бъде открито, за да бъде 
принудително лекувано.  

Според прокурорите от отдел ИНПЛ би било удачно да се инициират  
законодателни промени в няколко насоки, които значително биха улеснили 
тяхната работа, а именно: 
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- Едновременно с прекратяване на делото /става дума за наказателни 
дела за деяния, извършени от психичноболни лица, а не за дела по ЗЗ/ от съда, 
прокурорът по делото да има възможност да внесе искане за принудително 
лечение и настаняване в психиатрия, преди лицето да бъде освободено и 
материалите за него да бъдат изпратени на прокуратурата по местоживеенето 
му. 

- Когато първоинстанционният съд /по дела по ЗЗ/ определи дадено 
лице да бъде настанено за принудително лечение, това подлежи на обжалване, 
което от своя страна води до опсаност в срока на обжалването лицето да 
„изчезне” и  принудителната мярка да не може да бъде изпълнена. Като 
решение в този случай се предлага предварително изпълнение /като 
привременна мярка/ на принудителното лечение, докато тече срокът за 
обжалване. Друга възможност в тези случаи е, да отпадне възможноста за 
обжалване, но това е по-неприемлив вариент с оглед нарушаване на правата на 
лицето. 

 - Опасното за себе си и обществото лице да може да бъде 
принудително довеждано при вещото лице,  както и да съществува 
възможност, прокуратурата и органите на реда да осигуряват принудителното  
му явяване пред съда по делата по ЗЗ. 

 

Индивидуални показатели на прокурорите от Втори отдел на 
СРП за 2009 г. и първото шестмесечие на 2010  г. и конкретно 

проверени прокурорски преписки 

1. Аделина Банкова – в СРП командирована от 16.11.2009 г.,  

- за 2009г.: наблюдавани 150 преписки, решени 92, откази 63, обжалвани 
няма, образувани ДП 27, набл.ДП 259, решени 165, просрочени по 
данни от УИС 3, ОА 2, върнати от съда няма, осъдителни присъди няма, 
оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза няма, 
споразумения няма, предложения по чл.78а - няма, общо осъдителни 
решения – 0, участие в съдебни заседания /СЗ/ - 19,  
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- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 286 преписки, решени 194, 
откази 141, обжалвани 3, просрочени по данни от УИС 2, отменен 1, 
образувани ДП 47, наблюдавани ДП 319, решени 198, ОА 6, върнати 1, 
осъдителни присъди няма данни, оправдателни присъди няма, 
споразумения в съдебна фаза няма, предложения по чл. 78а в съд. фаза 
няма, внесени споразумения 5, предложения по чл. 78а няма, участия в 
СЗ - 78 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 40769/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1827/08 г. по описа 
на 07 РУ СДВР. Производството е образувано на 29.10.08 г. от прокурор 
ПАНОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 3 вр. с ал. 
1 от НК. На 15.01.09 г. е изготвено заключително постановление за 
прекратяване на наказателното производство. На 13.02.09 г. материалите 
постъпват в СРП. С постановление от 14.03.09 г., изведено на 27.03.09 г. 
прокурор СН. КНОПЧЕВА спира производството с указания до разследващия 
да се установи местонахождение на свидетел очевидец. С резолюция от 
07.12.09 г. делото е възложено на прокурор БАНКОВА. Писани 
няколкократно напомнителни писма за изискване на справки по делото от 
разследващия – няма забавяне. 

Пр. пр. № 17874/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3337/08 г. по описа 
на 06 РУ СДВР. Производството е образувано на 20.08.08 г. от прокурор СН. 
КНОПЧЕВА срещу известен извършител за престъпление по чл. 206, ал. 1 от 
НК. Искано и получено удължаване на срока с 4 месеца. На 06.03.09 г. е 
изготвено заключително постановление с мнение за спиране на наказателното 
производство. На 19.05.09 г. материалите постъпват в СРП. С постановление 
от 30.06.09 г. прокурор СН. КНОПЧЕВА спира производството с указания до 
разследващия да установи местонахождението на извършителя. С резолюция 
от 07.12.09 г. делото е възложено на прокурор БАНКОВА. Писани 
няколкократно напомнителни писма за изискване на справки по делото от 
разследващия. 

Пр. пр. № 19563/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1000/09 г. по описа 
на 06 РУ СДВР. Производството е образувано на 26.05.09 г. от прокурор П. 
БОГДАНОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. 
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чл. 18, ал.1 от НК. На 04.08.09 г. е изготвено заключително постановление с 
мнение за налагане на наказание по реда на чл. 218б от НК. На 31.08.09 г. 
материалите постъпват в СРП. С постановление от 10.11.09 г. прокурор П. 
БОГДАНОВ прекратява досъдебното производство и изпраща материалите на 
МВР за  налагане на административно наказание. 

2. Ангел Попколев – в СРП от 22.04.1999г.,  

- за 2009г.: набл. 553 преписки, решени 518, откази 157, обжалвани 9, 
потвърдени 7, отменени 2, образувани ДП 359, набл.ДП 964, решени 
750, просрочени по данни от УИС 1, ОА 24, върнати 6, осъдителни 
присъди 24, оправдателни присъди 6, споразумения в съдебна фаза 13, 
споразумения 3, предложения по чл.78а - 1, общо осъдителни решения 
– 41, СЗ - 132,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 341 преписки, решени 291, 
откази 111, обжалвани 2, отменен 1, образувани ДП 173, набл.ДП 518, 
решени 295, просрочени няма, ОА 7, върнати 2, осъдителни присъди 8, 
оправдателни присъди 2, споразумения в съд. фаза – 3, споразумения 3, 
предложения по чл. 78а 1, участвия в СЗ 116. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 26593/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2021/09 г. по описа 
на 06 РУ СДВР, образувано на 23.05.09 г., срещу НИ за престъпление по чл. 
195, ал.1, т.4 вр. чл. 194, ал.1 от НК, материалите постъпват в СРП на 26.09.09 
г. с мнение за спиране. С постановление от 01.12.09 г. производството по 
делото е спряно. Разпределено с резолюция от 01.10.09 г. на прокурор П. 
БОГДАНОВ – по справка се води забавено на ПОПКОЛЕВ. 

3. Антон Милев – в СРП командирован от 11.05.2009г., преназначен на 
14.06.2010г.,  

- за 2009г.: набл. 354 преписки, решени 317, откази 228, обжалван 1, 
отменен 1, образувани ДП 88, набл. ДП 322, решени 221, просрочени по 
данни от УИС 3, ОА 2, върнати няма, осъдителни присъди няма данни, 
оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза няма, 
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споразумения 3, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 3, СЗ – 80, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 243, решени 172, откази 125, 
обжалвани 3, отменени няма, образувани ДП 47, набл.ДП 282, решени 
185, просрочени по данни от УИС 6, ОА 7, върнати няма, осъдителни 
присъди 2, оправдателни присъди няма, споразумения в съд. фаза -1, 
споразумения  3, предложения 78а няма, предложения 78а в съд. фаза 
няма, участия в СЗ 88. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 37013/01 г. по описа на СРП, ДП № 621/03 г. по описа на 04 
ТО ССлС. Производството е образувано на 28.07.03 г. от прокурор П. 
САНТИРОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 212, ал.4 от 
НК. Многократно връщано за доразследване след връщане от съда поради 
допуснати съществени  процесуални нарушения. Последният ОА е внесен от 
прокурор Т. ЗЛАТЕВА  на 10.04.09 г. Образувано е НОХД № 3969/09 г. по 
описа на СРС, 98 състав. В с. з. на  13.07.09 г. съдът е постановил 
оправдателна присъда. Изготвена е справка от присъствалия в съдебно 
заседание прокурор с оглед необходимостта от протест. С резолюция 
разпределено на прокурор АНТОН МИЛЕВ – не е подаден протест. 

Пр. пр. № 27391/09 г. по описа на СРП, ДП № 1106/09 г. по описа на 09 
РУ СДВР. Производството е образувано на 18.05.09 г. от прокурор АНТОН 
МИЛЕВ срещу НИ за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите  са 
постъпили в СРП на 21.08.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
27.08.09 г., изведено на 29.09.09 г. производството по делото е спряно. 
Посочена е възможността за обжалване на постановлението, делото е 
изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя. 

Пр. пр. № 18769/09 г. по описа на СРП, ДП № 1110/09 г. по описа на 02 
РУ СДВР. Производството е образувано на 14.04.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195 от НК. Материалите  са постъпили в СРП на 09.07.09 
г. с мнение за спиране. С постановление от 20.07.09 г., изведено на 01.09.09 
г. производството по делото е спряно. Посочена е възможността за обжалване 
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на постановлението, делото е изпратено в МВР за продължаване издирването 
на извършителя. 

4. Ахмед Кокоев – в СРП от 16.03.2007г.,  

- за 2009г.: набл. 558 преписки, решени 515, обжалвани 5, потвърдени 4, 
отменени 1, образувани 172 ДП, набл. ДП 748, решени 595, просрочени 
по данни от УИС 5, ОА 23, върнати 3, осъдителни присъди 9, 
оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 18, предложения по чл.78а – 4, общо осъдителни решения 
– 33, СЗ – 137, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 345 преписки, решени 279, 
откази 187, обжалвани 2, отменен 1, образувани ДП 92, набл. 402, 
решени 282, просрочени по данни от УИС 1, ОА 12, върнати 1, 
осъдителни присъди 8, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съд. фаза 3, споразумения 16, предложения по чл. 78а 4, участия в СЗ 
101. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 44212/01 г. по описа на СРП, ДП № 450/02 г. по описа на 05 
РУ СДВР. Производството е образувано на 20.02.02 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 206, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. Многократно 
връщано за доразследване, спирано и възобновявано. За последен път 
производството по делото е възобновено с постановление от 04.12.2008 г. 
Материалите по делото постъпват в СРП на 24.03.09 г. с мнение за спиране, а 
с постановление от 30.04.09 г. производството по делото е прекратено поради 
смъртта на извършителя. Посочена е възможността за обжалване на 
постановлението пред съда. 

Пр. пр. № 48199/08 г. по описа на СРП, ДП № 2707/08 г. по описа на 09 
РУ СДВР. Производството е образувано на 11.09.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 22.12.08 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 03.02.09 г., изведено на 09.02.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 
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Останалите приложени наблюдателни преписки не са работени от 
прокурор КОКОЕВ. 

5. Благовест Байраков – в СРП от 24.01.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 585 преписки, решени 472, откази 321, обжалвани 8, 
потвърдени 6, отменени 2, образувани ДП 140, набл. ДП 564, решени 
358, просрочени по данни от УИС 93, ОА 21, върнати 6, осъдителни 
присъди 14, оправдателни присъди 2, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 5, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 23, СЗ – 137, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 378, решени 240, откази 176, 
обжалвани 3, няма отменени, образувани ДП 63, набл.ДП 350, решени 
169, просрочени по данни от УИС 63, ОА 14, върнати 1, осъдителни 
присъди 8, оправдателни присъди 4, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 5, предложения по чл. 78а – 0, СЗ – 95. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 31961/09 г. по описа на СРП, ДП №  2123/09 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 07.06.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 03.09.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 17.10.09 г., изведено на 01.12.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 33582/09 г. по описа на СРП, ДП №  1569/09 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 09.07.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 198, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 20.10.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 02.12.09 г., изведено 
на 16.12.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 6413/08  г. по описа на СРП, ДП №  954/08 г. по описа на 04 
РУ СДВР. Производството е образувано на 01.04.08 г. срещу НИ за 
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престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Искано 
удължаване на срок, спирано и възобновено. Материалите по делото 
постъпват в СРП на 20.10.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
02.12.09 г., изведено на 16.12.09 г. производството по делото е спряно, делото 
е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, посочена е 
възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 52157/07  г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 3712/07 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 22.10.07 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Спирано и възобновено. В хода на 
разследването е открит нарушителя. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 17.03.09 г. с мнение за спиране, разпределени на прокурор БАЙРАКОВ на 
28.04.09 г. С постановление от 09.06.09 г., изведено на 26.08.09 г. 
производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за 
продължаване издирването на извършителя, дадени са конкретни указания за 
издирването му, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 49993/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 3212/09 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 18.08.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 29.10.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 07.12.09 г., изведено 
на 11.12.09 г. производството по делото е прекратено, поради липса на 
престъпление, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 46282/07 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 2536/07 г. по описа 
на 03 РУ СДВР. Производството е образувано през 2007 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл.196, ал.1  вр. чл. 195, ал. 1, т.т.3 и 4, вр. чл. 
194, ал. 1 от НК. На два пъти е спирано и възобновявано. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 01.10.09 г. с мнение за предаване на съд. С 
постановление от 13.11.09 г., изведено на 27.11.09 г. производството по 
делото е прекратено, поради недоказаност на обвинението по отношение на 
обвиняемия, постановено е делото да продължи срещу НИ,  спряно и 
изпратено на МВР за продължаване издирването на извършителя,  посочена е 
възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 24706/03 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 15578/04 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 29.05.03 г. срещу неизвестен 
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извършител за престъпление по чл.209, ал. 1 от НК. В хода на разследването е 
установен извършителя, многократно е спирано и възобновявано, искано 
удължаване на срокове, връщано за доразследване с наблюдаващ прокурор К. 
КОСТАДИНОВ. За последен път материалите по делото постъпват в СРП на 
11.03.09 г. с мнение за предаване на съд по чл. 206, ал.1 от НК. Делото е 
разпределено на прокурор БАЙРАКОВ НА 28.04.09 г. С постановление от 
05.06.09 г., изведено на 12.06.09 г. производството по делото е прекратено, 
поради недоказаност на обвинението, посочена е възможността за обжалване 
на постановлението. 

Пр. пр. № 64801/07 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 927/08 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 21.01.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл.207, ал.1 от НК. Спирано и възстановено. 
Материалите по делото постъпват в СРП на 23.01.09 г. с мнение за 
прекратяване. С постановление от 06.03.09 г., изведено на 14.03.09 г. 
производството по делото е прекратено, поради малозначителност на 
деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 59787/07 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 2630/07 г. по описа 
на 05 РУ СДВР. Производството е образувано на 26.10.07 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. 
Искано удължаване на срок. Материалите по делото постъпват в СРП на 
26.01.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 06.03.09 г., изведено на 
14.03.09 г. производството по делото е прекратено, поради малозначителност 
на деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 15541/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 4470/07 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 16.06.08 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК, след обединяване на 
материали, получени по компетентност от РП Русе. Спирано и възобновено. 
Материалите по делото постъпват в СРП на 31.03.09 г. с мнение за спиране. С 
постановление от 15.05.09 г., изведено на 30.05.09 г. производството по 
делото е прекратено, поради липса на престъпление, посочена е възможността 
за обжалване на постановлението. 

6. Богдана Тончева – в СРП командирована от 24.11.2008г., преназначена 
на 14.06.2010г.,  
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- за 2009г.: набл. 653 преписки, решени 549, откази 311, обжалвани 4, 
потвърдени 4, образувани 229, набл. ДП 573, решени 377, просрочени 
по данни от УИС 3, ОА 16, върнати 2, осъдителни присъди 4, 
оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 2, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 10, СЗ – 135,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 375 преписки, решени 255, 
откази 147, обжалван 1, отменени няма, образувани ДП 104, набл. ДП 
388, решени 224, просрочени по данни от УИС 5, ОА 8, върнати 1, 
осъдителни присъди 9, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 4, споразумения 1, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 97.  

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 13284/07 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 486/07 по описа на 
03 РУ-СДВР. Образувано с постановление на прокурор Митко Димитров от 
29.03.2007г./изведено на 11.04.07г./ за извършено престъпление по чл.195, 
ал.1, т.3, алт. 2, вр. чл.194, ал.1 от НК  срещу неизвестен извършител /НИ/ с 
подробно дадени указания по разследването. С две поредни писма/първото от 
23.04.08г., второто от 03.02.09г./ до Началника на 03 РУ-СДВР, прокурор Б. 
Тончева изисква да бъде изпратено ДП, чийто срок е изтекъл на 11.06.07г. 
Постъпило ДП в СРП на 25.02.2009г.  с мнение за спиране на основание 
чл.244, ал.1, т.1 от НПК. Разпределено на прокурор Б.Тончева на 25.02.09г. С 
постановление от 06.03.2009г. прокурор Б.Тончева връща ДП за отстраняване 
на допуснати процесуални нарушения, посочени подробно в 
обстоятелствената част на постановлението. Постъпило ДП в СРП на 
15.04.2009г.  с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 
постановление от 15.04.2009 г. /изведено на 20.05.2009г./ прокурор Б.Тончева 
спира НП. С постановление от 07.09.2009г. прокурор Б.Тончева възобновява 
НП, като дава подробни указания за извършване на допълнителни действия 
по разследването. Постъпило ДП в СРП на 21.12.2009г.  с мнение за 
прекратяване. С постановление от 03.02.10. /изведено на 05.03.2010г./ 
прокурор Б.Тончева спира НП. 

Пр. пр. № 61586/08 г. по описа на СРП, ДП №  27798/08 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 03.07.09 г. срещу НИ за 



 40 

престъпление по чл. 194, ал.1 от НК с конкретни указания до разследващия 
полицай. Преди изтичане на законоустановения срок е изискано докладване 
на делото и материалите  са постъпили в СРП на 13.10.09 г. с мнение за 
спиране. С постановление от 18.11.09 г. изведено на 18.12.09 г. 
производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за издирване 
на извършителя, указано е на разследващия да планира действията си и да 
уведомява прокуратурата на всеки 4 месеца за резултатите от издирването. 
Посочена е възможността на пострадалия да обжалва постановлението. 

Пр. пр. № 4311/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 4004/08 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 18.02.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК с конкретни указания до разследващия 
полицай. Материалите  са постъпили в СРП на 16.07.09 г. с мнение за 
спиране, прокурор ТОНЧЕВА ги е получила на 07.08.09 г. след отпуск. С 
постановление от 07.09.09 г., изведено на 29.09.09 г. производството по 
делото е спряно, делото е изпратено в МВР за издирване на извършителя, 
указано е на разследващия да планира действията си и да уведомява 
прокуратурата на всеки 4 месеца за резултатите от издирването. Посочена е 
възможността на пострадалия да обжалва постановлението. 

7. Бойко Конакчийски – В СРП от 21.12.1992г.,  

- за 2009г.: набл. 523, решени 489, откази 307, обжалвани, 10, потвърдени 
3, отменени 7, образувани ДП 181, набл. ДП 674, решени  568, 
просрочени по данни от УИС 2, ОА 16, върнати 7, осъдителни присъди 
9, оправдателни присъди 5, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 5, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 18, СЗ – 117, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 360 преписки, решени 291, 
откази 201, обжалвани 2, отменени няма, образувани ДП 88, набл.ДП 
350, решени 257, просрочени по данни от УИС няма, ОА 7, върнати 2, 
осъдителни присъди 6, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения няма, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 
77. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 
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Пр. пр. № 13967/09 г. по описа на  СРП, ДП № ЗМ 502/09 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 12.03.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 24.06.09 г. изпратено в СРП с мнение 
за спиране. С постановление от 24.09.09 г. досъдебното производство е 
спряно, посочена е възможността за обжалване от пострадалия, делото е 
върнато в МВР  за продължаване издирването на извършителя – закъснение 
от 2 месеца. 

Пр. пр. № 29347/08 г. по описа на  СРП, ДП № ЗМ 1994/08 г. по описа 
на 09 РУ СДВР. Производството е образувано на 08.07.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. На 10.09.08 г. 
изпратено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 25.09.08 г. 
досъдебното производство е спряно, посочена е възможността за обжалване 
от пострадалия, делото е върнато в МВР  за продължаване издирването на 
извършителя – няма забавяне. 

Върнати от съда дела: 

Пр. пр. № 24607/08 г. по описа на СРП, ДП № 819/08 г. по описа на 08 
РУ СДВР. Досъдебното производство е образувано през 2008 г. срещу 
известен извършител за престъпление по чл. 206, ал. 1, пр.1 от НК. Няма 
данни за движението на делото до 06.04.09 г., когато е внесен ОА от прокурор 
Б. КОНАКЧИЙСКИ. Видно от писмо, изпратено от СРС,  получено в СРП на 
04.012.10 г., образуваното НОХД № 3722/09 по описа на СРС, 8 състав е 
прекратено с протоколно определение от 18.12.09 г. и делото е върнато на 
прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения. С 
постановление от 21.01.10 делото е изпратено на разследващия орган за 
изпълнение указанията на съда. Извършено е ново привличане на обвиняем и 
на 08.03.10 г. в СРП са постъпили материалите по досъдебното производство 
с мнение за предаване на съд. На 11.03.10 г. е изготвен ОА, внесен в съда. 
Образувано е НОХД № 3020/10 г. по описа на СРС, 8 състав и с разпореждане 
от 27.08.10 г. съдът е прекратил производството и е върнал делото на 
прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения и 
изпълнение указанията на съда. Това разпореждане е постъпило в СРП на 
14.09.10 г. Няма данни за движението след тази дата. 

8. Валентин Ангелов – в СРП от 26.09.2005г.,  
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- за 2009г.: набл. 734 преписки, решени 613, откази 450, обжалвани 7, 
потвърдени 5, отменени 2, образувани ДП 147, набл. ДП 723, решени 
585, просрочени по данни на УИС 4, ОА 30, върнати 8, осъдителни 
присъди 26, оправдателни присъди 4, споразумения в съдебна фаза 5, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – 4, общо осъдителни решения 
– 42, СЗ – 8,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 356 преписки, решени 277, 
откази 209, обжалвани 7, отменени 6, образувани ДП 60, набл.ДП 469, 
решени 346, просрочени по данни на УИС 3, ОА 22, върнати 2, 
осъдителни присъди 22, оправдателни присъди 8, споразумения в 
съдебна фаза няма, споразумения 5, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 8.  

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. №54484/07г. по описа на СРП, ЗМ № 7823/07г. по описа на 
РТП-ПР-СДП. Образувано във връзка с ПТП от 08.11.2007г. за извършено 
престъпление по чл. 343, ал.1, б „б”1, пр. 2, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК. С 
постановление от 20.02.08г. лицето Ж.Л.Ж. е привлечена като обвиняема, 
съгласувано с наблюдаващия прокурор Богдан Ангелов. Изготвено искане от 
28.12.07г. до СГП за продължаване срока за разследване с 4 месеца, считано 
от 08.01.08г. С постановление от 21.07.07г. прокурор Богдан Ангелов спира 
НП за издирване на обвиняемата с дадени указания за издирването и за 
резултатите от издирването да бъдат докладвани лично на наблюдаващия 
прокурор на всеки 15 дни. С постановление от 16.09.08г. НП е възобновено 
след молба от адвоката на обвиняемата. ДП е получено в СРП на 10.12.08г. с 
мнение за предаване на съд. С постановление от 16.01.09г. прокурор Б. 
Ангелов внася ДП № 7823/07 в СРС – НО с предложение обвиняемата да бъде 
освободена от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание на основание чл. 78А от НК. Образувано е съдебно производство в 
СРС-НО-12 с-в – НАХД №1228/09г. по описа на СРС.  По приложените 
справки преписката се води на прокурор Валентин Ангелов, но 
наблюдаващ прокурор е бил Богдан Ангелов. Общото забавяне за 
произнасяне от прокурора е 4 дни. 

   Пр. пр. №34127/09 г. по описа на СРП, ДП № 1170/09 по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано за опит за извършване на престъпление по чл. 195, 
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ал.1, т. 3, пр. 3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК. С постановление от 
27.07.09г. лицето В.В.И е привлечен като обвиняем, съгласувано с 
наблюдаващия прокурор В. Ангелов. ДП е получено в СРП на 26.09.09г. с 
мнение за предаване на съд. С ОА за извършено престъпление по чл.196, ал.1 
т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.29, а1, б”а” и „б” от НК от 
10.11.09г., изготвен от прокурор Валентин Ангелов, делото е внесено в съда. 
Забавено произнасяне – 44 дни. Образувано е НОХД №12754/09г. по описа на 
съда, 1 с-в. Делото е приключило на 31.05.10г. със споразумение. 

 Пр. пр. №40563/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1169/09 по описа на 
08 РУ-СДВР. Образувано на 22.07.09 г. за извършено престъпление по чл. 
195, ал.1, т. 3, пр. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК срещу неизвестен извършител 
/НИ/. С постановление от 29.10.09 г. прокурор В. Ангелов спира НП но 
основание чл.244, ал 1, т. 2 от НПК. Към момента на проверката НП е спряно. 

 Пр.пр. № 12077/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ294/09 по описа на 05 
РУ-СДВР. Образувано на 10.02.09г. за извършено престъпление по чл.  194, 
ал.1 от НК срещу неизвестен извършител /НИ/.  ДП е получено в СРП на 
21.05.09г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С 
постановление от 01.07.09г. прокурор В. Ангелова спира НП на основание чл. 
244, ал. 1, т. 2 от НПК. Към момента на проверката НП е спряно. По 
приложените справки преписката се води на прокурор Валентин Ангелов, 
но наблюдаващ прокурор е бил В. Ангелова. 

 Пр.пр. № 31367/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ11938/09 по описа на 
07 РУ-СДВР. Образувано на 11.05.09г. за извършено престъпление по чл.  
195, ал.1, т. 4 от НК срещу неизвестен извършител /НИ/.  СРП уведомена с 
писмо от 01.06.09г. С писмо от 30.06.09г. прокурор В. Ангелов уведомява за 
крайния срок на разследването и че следва да бъде приключено. С повторно 
писмо от 06.11.09г. В. Ангелов уведомява, че крайният срок на разследването 
е изтекъл и разследването следва да приключи. ДП е получено в СРП на 
30.11.09г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С 
постановление от 18.12.09г. прокурор В. Ангелов спира НП на основание 
чл.244, ал1, т.2, чл. 245, ал.1 и чл. 199 от НПК. Към момента на проверката 
НП е спряно. 
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 Пр.пр. № 60333/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ3180/09 по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано на 12.10.09г. за извършено престъпление по чл.  195, 
ал.1 от НК срещу неизвестен извършител /НИ/. След 14дни извършителят е 
установен. СРП уведомена с писмо от 23.10.09г. Наблюдаващ прокурор -В. 
Ангелов. ДП е получено в СРП на 14.12.09г. с мнение за съд. С разпореждане 
от 19.01.2010г. прокурор В. Ангелов налага привеждането на обвиняемия за 
извършване на ПСД. На 20.01.2010г. прокурор В. Ангелов внася в СРС 
проект за споразумение с обвиняемия за одобрение. Образувано е НЧД № И 
238/10г. по описа на съда, 95 с-в – споразумението одобрено. 

Конкретно проверени върнати от съда дела: 

Пр.пр. № 18255/96г. по описа на СРП, сл. д. № 102/96г. по описа на 01 
ТО-ССлС. Образувано е ДП с постановление от 28.05.1996г. за извършено 
престъпление по 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 20, ал. 1  от НК срещу А.И.Б. и К.Н.П., 
разпределена на прокурор Кр. Костадинов. С постановления прокурор Кр. 
Костадинов многократно е спирал и възобновявал НП, срокът на 
разследването е продължен. В СРП на 10.07.2009г. е постъпило заключително 
постановление с мнение за предаване на съд, разпределено на прокурор В. 
Ангелов на 20.07.09г./след отпуск/. С постановление прокурор В. Ангелов 
връща делото за отстраняване на процесуални нарушения. На 18.08.09г. 
делото постъпва в СРП с мнение за съд. Изготвен ОА на 06.01.2010г. от 
прокурор В. Ангелов, който с изх. № ПД 97/13.01.10 г. / закъсняло 
произнасяне от 3м. и 25 дни/ е внесен в СРС. Образувано е НОХД №519/10г., 
по описа на СРС, НК, 15 с-в. С разпореждане на съда от 14.04.10г. съдебното 
производсво е прекратено и е върнато на СРП за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, разпределено на прокурор В. Ангелов  на 11.05.10г. 
С постановление от 15.05.2010г. прокурор В. Ангелов изпраща делото на 01 
ТО-ССлС за отстраняване  на съществени процесуални нарушения, като е 
даден срок от 30 дни. В СРП на 16.06.2009г. е постъпило заключително 
постановление с мнение за предаване на съд. Отново е изготвен ОА на 
18.06.2010 г. от прокурор В. Ангелов, който с изх.№ПД 97/22.06.10г. е внесен 
в СРС. Образувано е НОХД №7745/10г., по описа на СРС, НК, 15 с-в. С 
разпореждане на съда от 18.07.10г. съдебното производство е прекратено и е 
върнато на СРП за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. 
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Към момента на проверката, няма данни да е изготвен нов ОА или в СГС да е 
постъпил частен протест. 

9. Валентин Филипов – в СРП от 02.01.2002г., от 04.03.2009г. до 
момента е командирован в СГП 

- за 2009г.: набл. 93 преписки, решени 93, откази 55, обжалвани 7, 
потвърдени 3, отменени 4, образувани ДП 38, набл. ДП 343, решени 69, 
просрочени по данни на УИС няма, 4 ОА, върнати 2, осъдителни 
присъди 21, оправдателни присъди 4, споразумения в съдебна фаза 7, 
споразумения няма данни, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни 
решения – 30, СЗ – 49,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: командирован в СГП 

10.  Венцислава Хаджиева – в СРП от 17.04.2006г. 

- за 2009г.: набл. 373 преписки, решени 330, откази 249, обжалвани 4, 
потвърдени 3, отменени 1, образувани ДП 80, набл. ДП 382, решени 
315, просрочени по данни на УИС няма, ОА 4, върнати 3, осъдителни 
присъди 5, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 3, предложения по чл.78а - няма, общо осъдителни 
решения – 10, СЗ – 94,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 241 преписки, решени 190, 
откази 135, обжалвани няма, образувани ДП 53, набл.ДП 356, решени 
244, ОА 14, върнати 2, осъдителни присъди 9, споразумения няма 

11.  Виктор Тарчев – в СРП от 16.03.2007г., от 10.05.2010г. е в звеното 
„Дела с обществен интерес” /ДОИ/ 

- за 2009г.: набл. 602 преписки, решени 535, откази 302, обжалвани 9, 
потвърдени 5, отменени 4, образувани ДП 224, набл. ДП 784, решени 
404, просрочени по данни на УИС 7, ОА 17, върнат 1, осъдителни 
присъди 6, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 1, 
споразумения 25, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 33, СЗ – 164, 
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- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 216 преписки, решени 204, 
откази 110, обжалвани 1, отменени няма, образувани ДП 91, набл.ДП 
351, решени 268, просрочени по данни на УИС0,  ОА 11, върнати няма, 
осъдителни присъди 8, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 3, споразумения 4, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 88. 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 65051/06 г. по описа на СРП, ДП № 4141/06г. по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувано на 08.01.2007г. с постановление на прокурор Г. 
Мирчев за извършено престъпление по  чл.195, ал.1, т.3, пр. 1, вр. чл. 194, 
ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК срещу А.Г.М. НП е спирано и възобновявано. ДП 
получено в СРП на 27.03.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за предаване на 
обвиняемия на съд. Разпределено на прокурор Г. Мирчев на 27.03.2009г. 
Прокурор Г. Мирчев изготвя ОА и с изх. №ПД1709 от 08.06.09г. е внесен в 
съда./забавено е изготвянето на ОА с 1 месец и 11 дни/. Образувано е НОХД 
№ 6184/09 г. по описа на СРС, НО, 112 с-в, приключило на 22.02.2010г. с 
оправдателна присъда. С протест от 23.02.2010г. прокурор В. Тарчев внася 
протест по произнесената оправдателна присъда до СГС. 

Пр.пр. № 18865/09 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 961/09г. по описа на 
05 РУ-СДВР. Образувано на 30.04.2009г. за извършено престъпление по  
чл.195, ал.1, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК , уведомлението е получено в 
СРП на 13.05.09г., разпределено на прокурор В. Тарчев на 13.05.09г. С писмо 
от 02.07.09г. мл. Прокурор В. Тарчев изисква писмен доклад от разследващия 
полицай за извършените ПСД и какви предстои да бъдат извършени, с писмо 
от 07.07.2009г. указва на разследващия полицай за вземане на мерки за 
своевременно приключване на делото, както и доклад на всеки 15 дни. ДП 
получено в СРП на 04.08.2009г. от 05 РУ-СДВР с мнение за предаване на 
обвиняемия на съд. Разпределено на прокурор В. Тарчев на 04.08.2009г. 
Делото е приключило със споразумение на 05.08.09г. 

Пр.пр. № 33301/09 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 2500/09г. по описа на 
01 РУ-СДВР. Образувано на 01.07.2009г. за извършено престъпление по  
234в, ал. 1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 09.07.09г., 
разпределено на  прокурор В. Тарчев на 14.09.09г./след отпуск/. ДП получено 
в СРП от 01 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. Разпределено на прокурор 
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В. Тарчев. С постановление от 08.10.09г./изведено от 09.11.09г./ прокурор 
В. Тарчев спира НП. 

12.  Вилислава Ангелова – в СРП от 17.04.2006г., от 05.10.09г. до 
04.01.10г. е командирована в СГП, от 13.03.2010г. е в отпуск по 
майчинство 

- за 2009г.: набл. 440 преписки, решени 438, откази 8, потвърдени 4, 
отменени 4, образувани ДП 174, набл. ДП 465, решени 397, просрочени 
по данни на УИС 10, ОА 30, върнати 12, осъдителни присъди 18, 
оправдателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 5, споразумения 
4, предложения по чл.78а – 3, общо осъдителни решения – 30, СЗ – 31 + 
59 ; 

- за първото шестмесечие на 2010г.: няма данни, набл.ДП 49, решени 49, 
просрочени по данни на УИС 0, ОА няма, върнати 3, осъдителни 
присъди 6, оправдателни присъди 2, споразумения в съдебна фаза 1, 
споразумения няма, предложения по чл.78а – няма, СЗ – няма 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 60333/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ1406/06 по описа на 01 
РУ-СДВР. Образувано на 25.11.08г. за извършено престъпление по чл.  195, 
ал.1, т.3, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител /НИ/. 
Наблюдаващ прокурор - В. Ангелова. С писмо-напомнително от 27.02.09г. 
прокурор В.Ангелова изисква преписката от 01 РУ-СДВР.  С постановление 
от 16.03.2009г. прокурор В.Ангелова спира НП за издирване на извършителя. 
Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 14191/06г. по описа на СРП, ДП №ЗМ1406/06 по описа на 01 
РУ-СДВР. Образувано на 05.04.06г. за извършено престъпление по чл.194, 
ал.1 от НК срещу неизвестен извършител /НИ/. Наблюдаващ прокурор –Ч. 
Костов. С писмо от 16.05.06г. в СРП е получено   ДП №ЗМ1406/06 с мнение 
за спиране. На 30.05.2008г. прокурор Ч.Костов с напомнително до Началника 
на 01 РУ-СДП уведомява, че срока на разследване е изтекъл и следва делото 
да бъде приключено. С постановление от 21.04.2009г. прокурор В.Ангелова 
спира НП за издирване на извършителя. Към момента на проверката НП е 
спряно. 
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Пр.пр. № 53299/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ4508/08 по описа на 01 
РУ-СДВР. Образувано на 13.11.08г. за извършено престъпление по чл.195, 
ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител /НИ/. 
Разпределено на прокурор В. Филипов на 27.11.08г. Изготвено искане до СГП 
за продължаване на срока на разследване с 2 месеца, считано от 13.01.2009г. 
ДП е получено в СРП на 31.03.2009г. с мнение за спиране и е разпределено на 
прокурор В. Ангелова. С постановление от 03.04.2009г. прокурор В.Ангелова 
спира НП. Няма забавено произнасяне по отношение на прокурор В. 
Ангелова. 

Пр.пр. № 23113/07г. по описа на СРП, ДП №5093/08 по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано  за извършено престъпление по чл.206, ал.1 от НК 
срещу неизвестен извършител /НИ/. В СРП е постъпило изготвено 
заключително постановление с мнение за спиране на НП, но с постановление 
за образуване от 24.03.08г. са били посочени конкретни указания за 
изпълнение, но същите не са изпълнени в цялост и не са докладвани на 
наблюдаващия прокурор. С постановлене от 13.10.08г. прокурор В. Ангелова 
указва да бъдат отстранени процесуалните нарушения, допуснати в хода на 
разследването. В СРП е постъпило изготвено заключително постановление с 
мнение за спиране на НП от 30.01.09г. Прокурор В. Ангелова отново 
установява, че указанията в предходните постановления не са били изпълнени 
и след допълнителни указания с постановление от 03.02.09 г. указва да  бъдат 
отстранени процесуалните нарушения, допуснати в хода на разследването. В 
СРП е постъпило изготвено заключително постановление от 17.03.09 г. с 
мнение за спиране на НП.  С постановление от 03.06.2009г. прокурор 
В.Ангелова спира НП. 

Пр.пр. № 08427/09г. по описа на СРП, ДП №73/09 по описа на 01 РУ-
СДВР. Образувано  с постановление на прокурор В. Ангелова за образуване 
на НП от 03.02.2009г. за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК 
срещу неизвестен извършител /НИ/. ДП е получено в СРП на 15.04.2009г.  На 
14.06.2009г. прокурор В.Ангелова внася в СРС предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание. 

13.  Галина Господинова – в СРП от 01.02.2009г.,  
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- за 2009г.: набл. 417 преписки, решени 299, откази 242, обжалвани 2, 
отменени 2, образувани ДП 56, набл. ДП 260, решени 90, просрочени по 
данни на УИС 0, ОА 2, върнати няма, осъдителни присъди няма данни, 
оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза няма, 
споразумения 2, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 2, СЗ – 52, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 410 преписки, решени 281, 
откази 189, обжалвани 1, отменени няма, образувани ДП 88, набл. ДП 
381, решени 269, просрочени по данни на УИС 5, ОА 5, върнати няма, 
осъдителни присъди 2, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения 4, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 92. 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 59175/09 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 3835/09г. по описа на 
01 РУ-СДВР. Образувано за извършено престъпление по  чл.195, ал.1, т.4,  вр. 
чл. 194, ал.1  от НК срещу НИ. ДП получено в СРП на 07.12.2009г. от 01 РУ-
СДВР с мнение за спиране на НП, разпределено на прокурор Г. Господинова 
на 07.12.2009г. С постановление от 04.01.10./изведено от 03.02.10г./ прокурор 
Г. Господинова спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 2493/10 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 93/10г. по описа на 05 
РУ-СДВР. Образувано на 09.01.2010г. за извършено престъпление по  чл.195, 
ал.1, т. 3, пр. 2, вр. чл. 194, ал.1  от НК срещу НИ, уведомлението е получено 
в СРП на 21.01.10г. ДП получено в СРП на 23.02.2010г. от 05 РУ-СДВР с 
мнение за спиране на НП, разпределено на прокурор Д. Хаджийски на 
23.02.2010г., преразпределено на прокурор Г. Господинова на 17.03.10г. С 
постановление от 10.05.10г./изведено от 07.06.10г./ -прокурор Г. 
Господинова спира НП срещу НИ. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 48391/09 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 1944/09г. по описа на 
05 РУ-СДВР. Образувано за извършено престъпление по  чл. 194, ал.1  от НК 
срещу НИ. ДП получено в СРП на 07.12.2009г. от 05 РУ-СДВР с мнение за 
спиране на НП, разпределено на прокурор Г. Господинова на 07.12.2009г. С 
постановление от 04.01.10./изведено от 03.02.10г./ прокурор Г. Господинова 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 
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Пр.пр. № 52423/09 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 2585/09г. по описа на 
01 РУ-СДВР. Образувано за извършено престъпление чл. 194, ал.1  от НК 
срещу НИ. ДП получено в СРП на 07.12.2009г. от 01 РУ-СДВР с мнение за 
спиране на НП, разпределено на прокурор Г. Господинова на 07.12.2009г. С 
постановление от 04.01.10./изведено от 03.02.10г./ прокурор Г. Господинова 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 

14.  Георги Мирчев – в СРП от 01.09.1999г., от 23.11.2009г. до момента е 
командирован в СГП,  

- за 2009г.: набл. 584 преписки, решени 575, откази 462, обжалвани 8, 
потвърдени 4, отменени 4, образувани ДП 111, набл. ДП 540, решени 
369, просрочени по данни от УИС 35, ОА 26, върнати 9, осъдителни 
присъди 31, оправдателни присъди 4, споразумения в съдебна фаза 6, 
споразумения 10, предложения по чл.78а – 6, общо осъдителни решения 
– 53, СЗ – 87, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: командирован в СГП 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. №. 5745/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 4734/08 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 10.12.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Материалите 
постъпват в СРП на 25.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
30.04.09 г., изведено на 26.08.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. №. 2967/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 210/09 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 16.01.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Материалите 
постъпват в СРП на 25.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
30.04.09 г., изведено на 25.06.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 
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Пр. пр. №. 3091/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 144/09 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 15.01.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Материалите 
постъпват в СРП на 15.04.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
22.05.09 г., изведено на 21.07.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. №. 60145/06 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 4500/06 г. по описа 
на 06 РУ СДВР. Производството е образувано на 06.12.06 г. срещу известни 
извършители за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. Няколкократно искано 
и получавано удължаване на срок, няколкократно връщано за доразследване, 
За последен път материалите постъпват в СРП на 20.03.09 г. с мнение за 
спиране, тогава е разпределено за пръв път на прокурор МИРЧЕВ. С 
постановление от 29.04.09 г., изведено на 26.05.09 г. производството по 
делото е прекратено,  поради недоказано участие на извършителите, спряно 
поради неразкриване на нарушителя и изпратено в МВР за продължаване 
издирването на извършителя, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. №  39729/00 г. по описа на СРП, ДП /сл. д № 167/03 г. по описа 
на 08 ТО ССлС. Производството е образувано през м. септември 2000 г. 
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. В хода 
на разследването е разкрит извършителя, делото е многократно връщано за 
доразследване. С постановление от 01.07.03 г. на прокурор В. ПЕТРОВА е 
преобразувано в следствено дело. След трикратно връщане за доразследване 
на 01.06.08 г. прокурор И. Кирилова спира производството за издирване на 
извършителя. С постановление от 02.09.08 г. производството е възобновено 
от прокурор Г. МИРЧЕВ,  след ново спиране и възобновяване е искано и 
получено удължаване на срок. Материалите по делото постъпват в СРП  на 
08.04.09 г. с мнение  за предаване на съд. На 09.06.09 г. е изготвен и внесен в 
съда ОА, образувано е НОХД № 7643/09 г. по описа на СРС, 17 състав. На 
18.12.09 г. е постигнато споразумение, което е одобрено от съда. 

Пр. пр. №  10429/07 г. по описа на СРП, ДП № 245/07 г. по описа на 04 
РУ СДВР. Производството е образувано  на 06.03.07 г. срещу неизвестен 
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извършител за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК от прокурор Н. 
КИРИЛОВА. В хода на разследването е разкрит извършителя, делото на два 
пъти и спирано и възобновявано. Материалите по делото постъпват в СРП  на 
24.11.08 г. с мнение  за предаване на съд. На 02.02.09 г. е изготвен и внесен в 
съда ОА, образувано е НОХД № 1282/09 г. по описа на СРС, 112 състав. На 
11.05.09 г. е постигнато споразумение, което е одобрено от съда. 

 15. Георги Мойсев – в СРП от 03.10.2005г.,  

- за 2009г.: набл. 550 преписки, решени 493, откази 333, обжалвани 14, 
потвърдени 5, отменени 9, образувани ДП 159, набл. ДП 833, решени 
622, просрочени по данни от УИС 12, ОА 41, върнати 8, осъдителни 
присъди 21, оправателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 5, 
споразумения 10, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 36, СЗ – 129, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 357 преписки, решени 282, 
откази 235, обжалвани 3, отменени няма, образувани ДП 44, набл.ДП 
343, решени 279, просрочени – няма, ОА 17, върнати 5, осъдителни 
присъди 9, оправателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 7, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 88. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 29386/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 485/09 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 30.05.09 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите постъпват в 
СРП на 01.10.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 06.11.09 г., 
изведено на 09.12.09 г. производството по делото е спряно. Посочена е 
възможността за обжалване на постановлението, делото е изпратено в МВР за 
продължаване издирването на извършителя. 

Пр. пр. № 29568/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1546/09 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 30.05.09 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите постъпват в 
СРП на 01.10.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 06.11.09 г., 
изведено на 09.12.09 г. производството по делото е спряно. Посочена е 
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възможността за обжалване на постановлението, делото е изпратено в МВР за 
продължаване издирването на извършителя. 

Пр. пр. № 31842/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 4520/08 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 28.10.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК от прокурор П. 
БОГДАНОВ. Няколкократно искано удължаване на срок. Материалите 
постъпват в СРП на 14.10.09 г. с мнение за спиране. С резолюция за 
наблюдаващ прокурор е определен Г. МОЙСЕВ. С постановление от 20.11.09 
г., изведено на 27.11.09 г. производството по делото е прекратено. Посочена е 
възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 14118/06 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 5136/09 г. по описа 
на СДВР. След постановен отказ за образуване на ДП и отмяната му от 
прокурор в САП е образувано  досъдебно производство с постановление от 
11.03.09 г. срещу известен извършител за престъпление по чл. 209, ал.1 от 
НК. Искано и получено удължаване на срок с  4 месеца, считано от 20.05.09 г. 
Материалите постъпват в СРП на 31.08.09 г. с мнение за прекратяване. С 
постановление от 09.10.09 г., изведено на 16.10.09 г. производството по 
делото е прекратено, поради смъртта на извършителя. Посочена е 
възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 50951/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3506/08 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 04.12.08 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите постъпват в 
СРП на 19.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 20.03.09 г., 
изведено на 30.04.09 г. производството по делото е спряно. Посочена е 
възможността за обжалване на постановлението, делото е изпратено в МВР за 
продължаване издирването на извършителя. 

16. Георги Герасимов – в СРП от 20.01.2006г 

- за 2009г.: набл. 644 преписки, решени 504, откази 436, обжалвани 6, 
потвърдени 5, отменен 1, образувани ДП 67, набл. ДП 496, решени 250, 
просрочени по данни на УИС 105, ОА 11, върнати 2, осъдителни 
присъди 6, оправдателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 2, 
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споразумения 7, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 16, СЗ – 168, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 396 преписки, решени 269, 
откази 1, отменени няма, образувани ДП 35, набл. ДП 338, решени 211, 
просрочени по данни на УИС 146, ОА 11, върнати няма, осъдителни 
присъди 6, оправдателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения - 6, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 106. 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 7745/2008г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 105/08г. по  описа на 
03 РУ-СДВР. Образувана преписка на 09.01.2008г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3, пр. 2, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, 
уведомлението е получено в СРП на 05.02.08г., на 08.02.08г. първоначално е 
била разпределена на  прокурор Г. Герасимов, впоследствие на 12.06.08г. е 
разпределено на прокурор Р. Стоянова. ДП получено в СРП на 02.02.2009г. от 
03 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Герасимов на 02.02.09г. с мнение за 
спиране. С постановление от 10.03.09г./изведено от 03.04.09г./ прокурор Г. 
Герасимов спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 8327/2008г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 245/08г. по  описа на 
03 РУ-СДВР. Образувана преписка на 18.01.2008г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3,  вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, 
уведомлението е получено в СРП на 11.02.09г., на 14.02.08г. е била 
разпределена на  прокурор Г. Герасимов. ДП получено в СРП на 02.02.2009г. 
от 03 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Герасимов на 02.02.09г. с мнение 
за спиране. С постановление от 10.03.09г./изведено от 03.04.09г./ прокурор Г. 
Герасимов спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 11869/2008г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 608/08г. по  описа 
на 03 РУ-СДВР. Образувана преписка на 18.01.2008г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3,  вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, 
уведомлението е получено в СРП на 05.03.08г., на 11.03.08г. е била 
разпределена на  прокурор Г. Герасимов. С писмо изх.№ 04.11.08г. прокурор 
Герасимов изисква дознанието, срокът за разследването на което е изтекъл на 
23.04.08г. ДП получено в СРП на 02.02.2009г. от 03 РУ-СДВР, разпределено 
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на прокурор Герасимов на 02.02.09г. с мнение за спиране. С постановление от 
10.03.09г./изведено от 03.04.09г./ прокурор Г. Герасимов спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно.  

Пр. пр. № 42169/2008 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1836/08 г. по  
описа на 05 РУ-СДВР. Образувана преписка на 13.08.2008 г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2,  вр. чл. 194, ал. 1 от НК срещу НИ, 
уведомлението е получено в СРП на 19.08.08 г., на 19.08.08 г. е била 
разпределена на  прокурор М. Дамянова. Срокът на разследването е бил 
няколкократно удължаван. ДП получено в СРП на 22.01.2009 г. от 05 РУ-
СДВР, разпределено на прокурор Герасимов на 15.01.09 г. с мнение за 
предаване на обвиняемия на съд. На 05.03.09 г. /изх. № ПД 648/12.03.09 г./ 
прокурор Г. Герасимов изготвя ОА /забавено произнасяне - 18 дни, с 
извеждането-27 дни. Образувано е НОХД № 2691/09 г., НО, 110 с-в по описа 
на СРС.  Съгласно разпореждане на съда от 26.03.09 г. делото е върнато за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. С постановление от 
21.04.09 г. прокурор Г. Герасимов връща ДП № ЗМ 1836/08 г. за изпълнение 
на указания, дадени в обстоятелствената част на постановлението. ДП 
получено в СРП на 05.10.2009 г. от 05 РУ-СДВР, разпределено на прокурор 
Герасимов на 06.10.09 г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд. На 
11.11.09 г. /изх. № ПД 648/13.11.09 г./ прокурор Г. Герасимов изготвя ОА. 
Образувано е НОХД № 12952/09 г., НО, 110 с-в по описа на СРС.  Към 
момента на проверката делото не е приключило. 

Пр. пр. № 51209/2008 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 3218/08 г. по описа 
на 01 РУ-СДВР. Образувано е ДП за извършено престъпление по  чл. 194, ал. 
1 от НК срещу НИ с постановление от 06.10.08 г. от прокурор Г. Герасимов 
/изведено от 30.10.09г./. ДП получено в СРП на 02.02.09 г. от 01 РУ-СДВР с 
мнение за спиране. Преписката е разпределена на прокурор Г. Герасимов на 
02.02.09 г. С постановление от 10.03.09 г. /изведено от 31.03.09 г./ прокурор Г. 
Герасимов спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

Пр. пр. № 64733/2006 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 3743/06 г. по описа 
на 06 РУ-СДВР. Образувано е ДП за извършено престъпление по  чл. 195, ал. 
1, т. 3,  вр. чл. 194, ал. 1 от НК срещу НИ с постановление от 15.01.06 г. от 
прокурор Г. Герасимов /изведено от 19.01.07г./. Делото е спирано и 
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възобновявано няколкократно. ДП получено в СРП на 16.02.09 г. от 06 РУ-
СДВР с мнение за предаване на обвиняемия на съд. Преписката е 
разпределена на прокурор Г. Герасимов на 16.02.09 г. На 25.03.09 г. /изх. № 
ПД 954/01.04.09 г./ прокурор Г. Герасимов изготвя ОА. Образувано е НОХД 
№ 3551/09 г., НО, 10 с-в по описа на СРС.  Към момента на проверката делото 
е приключило със споразумение. 

Пр. пр. № 45045/2008 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15350/08 г. по  
описа на 01 РУ-СДВР. Образувано е ДП с постановление на прокурор Ир. 
Ганчева на 11.03.2009 г. за извършено престъпление по  чл. 207, ал. 1 от НК 
срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 16.02.09 г., на 18.02.09 г. е 
била разпределена на  прокурор Ир. Ганчева. ДП получено в СРП на 
15.06.2009г. от 01 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Герасимов на 15.06.09 
г. с мнение за спиране. С постановление от 24.07.09 г. /изведено от 18.09.09 
г./ прокурор Г. Герасимов спира НП. Към момента на проверката НП е 
спряно.  

Пр. пр. № 4917/2008 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15382/08 г. по  
описа на 01 РУ-СДВР. Образувано е ДП с постановление на прокурор Г. 
Герасимов на 22.05.2008 г. /изведено на 05.06.08г./ за извършено 
престъпление по  чл. 209, ал. 1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в 
СРП на 25.01.08 г., на 05.02.08 г. е била разпределена на  прокурор 
Г.Герасимов, като са дадени подробни указания по разследването. Прокурор 
Г. Герасимов изисква преписката на 04.11.08 г. и причините ДП да не бъде 
приключено. ДП получено в СРП на 09.12.2008 г. от 01 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Герасимов на 09.12.08 г. с мнение за спиране. С 
постановление от 15.01.09г. /изведено от 29.01.09г./ прокурор Г. Герасимов 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

Пр. пр. № 16409/2007 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 5016/08 г. по  
описа на 02 РУ-СДВР. Образувана е преписка на 07.02.2007 г. за извършено 
престъпление по  чл. 234, ал. 1,пр. 2 от НК срещу С. С. Хр., уведомлението е 
получено в СРП на 20.03.07 г., на 28.03.07г. е била разпределена на  прокурор  
В.Велева. ДП получено в СРП на 15.12.2007 г. от 02 РУ-СДВР, разпределено 
на прокурор Герасимов на 20.12.07 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 26.03.08г./изведено от 25.04.08г./ прокурор Г. Герасимов спира НП, което 
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впоследствие е възобновил. ДП получено в СРП на 21.01.2009 г. от 02 РУ-
СДВР, разпределено на прокурор Герасимов на 22.01.09 г. с мнение за 
предаване на съд. На 04.03.09 г. /изх. № ПД 625/09.03.09 г./ прокурор Г. 
Герасимов изготвя ОА. Образувано е НОХД № 2471/09 г., НО, 100 с-в по 
описа на СРС.  Към момента на проверката делото е приключило със 
споразумение. 

17. Данаил Шостак – в СРП от 04.03.09г. до 31.10.09г.  

- за 2009г.: набл. 454 преписки, решени 452, откази 169, обжалвани 7, 
потвърдени 6, отменен 1, образувани ДП 282, набл. ДП 279, решени 
304, просрочени по данни от УИС няма, ОА 6, върнати няма данни, 
осъдителни присъди 4, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения 5, предложения по чл.78а - 1, общо 
осъдителни решения – 14, СЗ – 94 + 98  

18. Десислава Въткова – в СРП от 02.11.2009г.,  

- за 2009г.: набл. 490 преписки, решени 224, откази 181, обжалван 1, 
потвърден 1, образувани ДП 36, набл. ДП 174, решени 31, просрочени  
по данни от УИС 1, ОА няма, осъдителни присъди няма, оправдателни 
присъди няма, споразумения в съдебна фаза няма, споразумения 3, 
предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни решения – 3, СЗ – 45, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 434 преписки, решени 343, 
откази 238, обжалвани 1, отменени няма, образувани ДП 100, набл.ДП 
374, решени 244, просрочени по данни от УИС 7, ОА 10, върнати няма, 
осъдителни присъди 1, оправдателни присъди няма,  споразумения в 
съдебна фаза 1, споразумения  7, предложения по чл.78а няма, СЗ – 107. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния, изведени 
през 2010 г.: 

Пр. пр. № 55284/08 г. по описа на СРП, ДП № 15339/08 г. по описа на 
01 РУ СДВР. С постановление  от 21.11.08 г. на прокурор Д. ХАДЖИЙСКИ 
е образувано досъдебно производство срещу известен извършител за 
престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Многократно искани справки за 
извършени процесуално-следствени действия, искани и получавани 
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удължавания на срока. С постановление от 19.05.09 г. прокурор 
ХАДЖИЙСКИ спира производството, поради неустановяване на важен 
свидетел, а с постановление от 21.05.09 г. производството е възобновено. 
Искано и получено удължаване на срока с 4 месеца, считано от 26.07.09 г. 
Материалите по делото  са постъпили в СРП на 29.10.09 г., докладвани са на 
07.12.09 г., а на 30.12.09 г. е внесен ОА от прокурор ХАДЖИЙСКИ и е 
образувано НОХД № 98/10 г. По повод молба от  подсъдимия делото е 
разпределено на  прокурор ВЪТКОВА. 

Пр. пр. № 4926/09 г. по описа на  СРП, ДП № 23460/09 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 12.06.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 10.11.09 г. изпратено в СРП, на 
12.11.09 г. разпределено с резолюция на прокурор ВЪТКОВА. С 
постановление от 30.12.09 г. досъдебното производство е спряно и върнато 
обратно за продължаване издирването. Не  е посочена възможността за 
обжалване от пострадалия, не е искано удължаване на срока на разследване. 

Пр. пр. № 19158/08 г. по описа на  СРП, ДП № 1144/08 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 16.01.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 вр. чл. 194, ал.1 от НК. На 10.04.09 г. 
изпратено в СРП с мнение за спиране и на същата дата е разпределено с 
резолюция на прокурор В. АНГЕЛОВА. С постановление от 10.04.09 г. 
досъдебното производство е спряно, посочена е възможността за обжалване 
от пострадалия и  на същата дата производството е възобновено от същия 
прокурор. През м. юни изпратено напомнително писмо. На 16.07.09 г. 
материалите отново постъпват в СРП с мнение за спиране, на 17.07.09 г. е 
спряно и на 20.07.09 г. отново е възобновено. Изпратено напомнително за 
изтекъл срок на разследване и на 09.11.09 г. е разпределено с резолюция на 
прокурор ВЪТКОВА.  На 20.11.09 г. материалите постъпват в СРП с мнение 
за спиране и с постановление от 30.12.09 г. производството е спряно. Не  е 
посочена възможността за обжалване от пострадалия. 

Пр. пр. № 37714/09 г. по описа на  СРП, ДП № 2110/09 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 16.07.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 10.11.09 г. изпратено в СРП, на 
12.11.09 г. разпределено с резолюция на прокурор ВЪТКОВА. С 
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постановление от 30.12.09 г. досъдебното производство е спряно и върнато 
обратно за продължаване издирването. Не  е посочена възможността за 
обжалване от пострадалия. 

Пр. пр. № 38199/09 г. по описа на  СРП, ДП № 2041/09 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 02.07.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. На 10.11.09 г. 
изпратено в СРП с мнение за спиране, на 12.11.09 г. разпределено с 
резолюция на прокурор ВЪТКОВА. С постановление от 30.12.09 г. 
досъдебното производство е спряно и върнато обратно за продължаване 
издирването. Не  е посочена възможността за обжалване от пострадалия. 

Пр. пр. № 41584/09 г. по описа на  СРП, ДП № 2317/09 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 27.07.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. На 20.11.09 г. 
изпратено в СРП с мнение за спиране, на същата дата е разпределено с 
резолюция на прокурор ВЪТКОВА. С постановление от 30.12.09 г. 
досъдебното производство е спряно и върнато обратно за продължаване 
издирването. Не  е посочена възможността за обжалване от пострадалия. 

Пр. пр. № 50605/09 г. по описа на  СРП, ДП № 3513/09 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 07.09.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 4  вр. чл. 194, ал.1 от НК. На 20.11.09 г. 
изпратено в СРП с мнение за спиране, на същата дата е разпределено с 
резолюция на прокурор ВЪТКОВА. С постановление от 30.12.09 г. 
досъдебното производство е спряно и върнато обратно за продължаване 
издирването. Не  е посочена възможността за обжалване от пострадалия. 

Пр. пр. № 58747/09 г. по описа на  СРП, ДП № ЗМ 4781/09 г. по описа 
на 05 РУ СДВР. Производството е образувано на 27.11.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 05.02.10 г. изпратено в СРП с мнение 
за спиране, на същата дата е разпределено с резолюция на прокурор 
ВЪТКОВА. С постановление от 23.03.10 г. досъдебното производство е 
спряно и върнато обратно за продължаване издирването. Не  е посочена 
възможността за обжалване от пострадалия. 

19. Десислава Пиронева – в СРП от 21.04.2007г.,  
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- за 2009г.: набл. 588 преписки, решени 481, откази 364, обжалвани 7, 
потвърдени 5, отменени 2, образувани ДП 116, набл. ДП 606, решени 
422, просрочени по данни от УИС 5, ОА 22, върнати 4, осъдителни 
присъди 9, оправдателни присъди 1, спразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 16, предложения по чл. 78а – 1, общо осъдителни 
решения – 26, СЗ – 124,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 387 преписки, решени 283, 
откази 233, обжалвани 4, отменени 3, образувани ДП 50, набл. ДП 310, 
решени 183, просрочени по данни от УИС 36, ОА 10, върнати 1, 
осъдителни присъди 13, оправдателни присъди 1, спразумения в 
съдебна фаза 3, споразумения 15, предложения по чл. 78а – 2, СЗ – 91.  

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

 Пр. пр. № 42559/04 г. по описа на СРП, ДП № 15180/04 г. по описа на 
01 РУ СДВР.  Производството е образувано на 26.08.04 г. по правилата на 
стария НПК срещу известен извършител за престъпление по чл. 210, ал.1 т.5 
от НК. Многократно е спирано и възобновявано, както и връщано за 
доразследване – наблюдаващ прокурор С. РАНЧЕВ. За последен път 
материалите по делото са изискани от СРП на 06.06.08 г. С постановление от 
04.02.09 г., изведено на 13.02.09 г. прокурор Д. ПИРОНЕВА прекратява 
наказателното производство поради обстоятелството, че спрямо същото лице 
за същото престъпление има незавършено наказателно производство. 
Посочена е възможността за обжалване. 

Пр. пр. № 53104/05 г. по описа на СРП, ДП /сл. д./ № 14/06 г. по описа 
на 09 ТО ССлС.  Производството е образувано на 15.02.06 г. срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 227б от НК. Многократно е 
спирано и възобновявано, както и връщано за доразследване. За последен път 
материалите по делото са изведени от ССлС на 11.11.08 г. С постановление от 
25.05.09 г., изведено на 30.05.09 г. прокурор Д. ПИРОНЕВА прекратява 
наказателното производство поради изтекла погасителна давност.  Посочена е 
възможността за обжалване. 

Пр. пр. №  19047/09 г. по описа на СРП, ДП № 38562/08 г. по описа на 
05 РУ СДВР. Производството е образувано на 06.04.09 г. срещу неизвестен 
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извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Материалите са 
постъпили в СРП на 24.06.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
24.06.09 г., изведено на 26.08.09 г. прокурор Д. ПИРОНЕВА спира 
наказателното производство поради неразкриване извършителя на 
престъплението  Посочена е възможността за обжалване, а материалите са 
изпратени в МВР за продължаване издирването на извършителя няма 
забавяне. 

Пр. пр. № 26684/02 г. по описа на СРП, ДП № 432/03 г. по описа на ТО 
ССлС. Производството е образувано на 28.03.03 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 212, ал.1 от НК. Многократно връщано за 
доразследване, спирано и възобновявано, искани и получени удължавания на 
срок. Материалите по делото постъпват в СРП на 10.09.09 г. със 
заключително постановление за съд. На 18.11.09 г. е изготвено и изведено 
споразумение между прокуратурата и обвиняемия, което е одобрено от съда. 

Пр. пр. № 26100/05 г. по описа на СРП, ДП /сл. д./ № 254/05 г. по описа 
на 01 ТО ССлС.  Производството е образувано на 12.12.05 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 227б, ал. 2 вр. ал.1  от НК. Връщано е от 
съда за отстраняване на процесуални нарушения. За последен път 
материалите по делото са постъпили в СРП на 01.11.06 г. С  постановление от 
09.11.06 г., изведено на 14.11.06 г. прокурор М. МАЛИНОВА изпраща делото 
по компетентност на РП Казанлък. По искане за справка, постъпило в СРП на 
04.11.09 г. и разпределено с резолюция на прокурор ПИРОНЕВА е изготвен 
отговор, изведен на 13.11.09 г. – няма забавяне. 

20. Детелина Ганчева – в СРП от 02.11.1992г.,  

- за 2009 г.: набл. 388 преписки, решени 340, откази 224, обжалвани 4, 
потвърдени 4, образувани ДП 114, набл. ДП 658, решени 464, 
просрочени по данни от УИС 7, 25 ОА, върнати 9, осъдителни присъди 
24, оправдателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 8, 
споразумения 1, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 34, СЗ – 132, 

- за първото шестмесечие на 2010 г.: набл. 262 преписки, решени 208, 
откази 122, обжалвани 5, отменени 3, образувани ДП 82, набл.ДП 437, 
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решени 253, просрочени по данни от УИС 7, ОА 19, върнати 3, 
осъдителни присъди 14, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 6, споразумения няма, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 
107 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 7587/99 г. по описа на СРП, ДП № 633/04 г. по описа на 11 
ТО ССлС. С постановление от 25.08.99 г. е образувано ДП срещу ИИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и 4 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Многократно 
връщано за доразследване. С постановление от 27.02.02 г. е преобразувано от 
дознание в предварително производство. Спирано и възобновявано 
многократно, искани удължавания на срокове, връщано за доразследване от 
различни прокурори. Последно постановление за възобновяване от 13.07.09 г. 
Материалите постъпват в СРП на 17.09.09 г. с мнение за предаване на съд. 
ОА е внесен в съда на 26.10.09 г., образувано е НОХД № 12087/09 г. по описа 
на СРС, 62 състав – решено. 

Пр. пр. № 55464/07 г. по описа на СРП, ДП № 8177/08 г. по описа на 06 
РУ СДВР. С постановление от 28.05.08 г. е образувано ДП срещу ИИ за 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. Искано и получено удължаване 
на срок. Материалите са постъпили в СРП с мнение за предаване на съд на 
21.01.09 г. С постановление от 28.02.09 г., изведено на 06.03.09 г. 
производството по делото е прекратено, посочена е възможността за 
обжалване. 

Пр. пр. № 49544/06 г. по описа на СРП, ДП № 3300/06 г. по описа на 02 
РУ СДВР. С постановление от 05.10.06 г. е образувано ДП срещу ИИ за 
престъпление по чл. 194, ал. 1, чл. 20, ал. 2 вр. ал.1 от НК. Многократно 
връщано за доразследване от прокурор М. ПАВЛОВА. Материалите са 
постъпили в СРП с мнение за предаване на съд на 19.03.09 г. На 30.05.09 г. 
прокурор ПАВЛОВА внася ОА и е образувано НОХД № 6066/09 г. по описа 
на СРС, 8 състав. В с. з. на 30.04.10 г. одобрено споразумение. / не фигурира 
прокурор ГАНЧЕВА/ 

Пр. пр. № 8168/08 г. по описа на СРП, ДП № 207/08 г. по описа на 09 
РУ СДВР. С постановление от 21.02.08 г. е образувано ДП срещу  НИ за 
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престъпление по чл. 198, ал.1, пр.1 и 2 от НК. Спирано и възобновявано. 
Многократно връщано за доразследване. Материалите са постъпили в СРП с 
мнение за предаване на обвиняем на съд на 29.10.09 г. С постановление от 
10.12.09 г., изведено на 11.12.09 г. производството по делото е прекратено, 
посочена е възможността за обжалване. 

Пр. пр. № 14495/08 г. по описа на СРП, ДП № 2682/08 г. по описа на 02 
РУ СДВР. С постановление от 09.10.08 г. е образувано ДП срещу  НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.2,  вр. чл. 194, ал.1 от НК. Спирано и 
възобновявано. Искано и получено удължаване на срок. В хода на 
разследването е предявено обвинение срещу ИИ за престъпление  по чл. 290, 
ал.1 от НК. Материалите са постъпили в СРП с мнение за предаване на съд на 
14.10.09 г. На 30.11.09 г. е внесен ОА и е образувано НОХД . 

Пр. пр. № 27403/04 г. по описа на СРП, ДП № 302/04 г. по описа на 01 
ТО ССлС. С постановление от 24.04.04 г. е образувано ДП срещу  ИИ за 
престъпление по чл. 212, ал.1 от НК. Спирано и възобновявано. Искано и 
получено удължаване на срок. Материалите са постъпили в СРП с мнение за 
предаване на съд на 19.05.09 г. На 29.05.09 г. е внесен ОА и е образувано 
НОХД  № 5756/09 г. по описа на СРС, 16 състав. С разпореждане от 22.06.09 
г. производството е прекратено и делото е върнато на прокуратурата за 
отстраняване на процесуални нарушения. За последен път сл. д. е изпратено в 
СРП на 09.10.09 г., а ОА е внесен в съда на 30.11.09 г. Образувано е НОХД № 
13732/09 г. по описа на  СРС,  16 състав. Делото е висящо.  

21.  Диана Ангелова – в СРП от 02.05.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 646 преписки, решени 523, откази 456, обжалвани 14, 
потвърдени 9, отменени 5, образувани ДП 66, набл.ДП 579, решени 335, 
просрочени по данни от УИС 112, 8 ОА, върнат 1, осъдителни присъди 
8, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения няма, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 10, СЗ – 122, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 408 преписки, решени 289, 
откази 260, обжалвани 4, отменени 2, образувани ДП 28, набл.ДП 285, 
решени 186, просрочени по данни от УИС 41, ОА 14, върнати 2, 
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осъдителни присъди 5, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 4, споразумения 2, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 77. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 11881/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 622/08 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 25.02.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 22.12.08 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 06.02.09 г., изведено на 17.02.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 6199/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 217/09  . по описа на 
05 РУ СДВР. Производството е образувано на 30.11.93 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 31.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 18.05.09 г., изведено на 22.07.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 2641/94 г. по описа на СРП, ДП № 9480/94 г г. по описа на 01 
РУ СДВР. Производството е образувано на 12.01.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Спряно през 1994 
г., възобновено на 07.01.08 г. Материалите по делото постъпват в СРП на 
17.02.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 01.04.09 г., изведено на 
08.05.09 г. производството по делото е спряно от прокурор Кр. 
КОСТАДИНОВ, делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на 
извършителя, не е посочена възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 3265/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1708/08 г г. по описа 
на 05 РУ СДВР. Производството е образувано на 18.06.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Спряно и възобновено. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 16.12.08 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 29.01.09 г., изведено на 11.02.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 
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Пр. пр. № 33675/06 г. по описа на СРП, ДП №  2806/06 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 17.08.06 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Многократно  връщано 
за доразследване. За последен път материалите по делото постъпват в СРП на 
13.03.09 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 23.04.09 г., изведено 
на 29.04.09 г. производството по делото е прекратено, поради 
малозначителност на деянието, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 42366/96 г. по описа на СРП, ДП №  341/00 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 22.11.96 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл.20 и 
чл. 18 от НК. Многократно  връщано за доразследване през 2000 г. е спряно и 
на 29.03.07 г. е възобновено. За последен път материалите по делото 
постъпват в СРП на 25.02.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
17.04.09 г., изведено на 29.04.09 г. производството по делото е прекратено, 
поради недоказаност авторството на деянието, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 57977/07 г. по описа на СРП, ДП №  1028/07 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 10.02.07 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Многократно  връщано 
за доразследване. За последен път материалите по делото постъпват в СРП на 
21.01.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 23.03.09 г., изведено на 
24.03.09 г. производството по делото е прекратено, поради несъставомерност 
на деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 28703/96 г. по описа на СРП, ДП №  56/96 г. по описа на 
ССлС. Производството е образувано на 10.02.07 г. срещу известни 
извършители за престъпление по чл. 210, ал. 1 т. 2 вр. чл. 209, ал.1 вр. чл. 20 
от НК. Многократно  връщано за доразследване, спирано и възобновявано. За 
последен път материалите по делото постъпват в СРП на 18.08.09 г., 
разпределени на прокурор АНГЕЛОВА на 07.09.09 г. след отпуск, с мнение за 
прекратяване. С постановление от 30.11.09 г., изведено на 11.12.09 г. 
производството по делото е прекратено, поради несъставомерност на 
деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 
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Пр. пр. № 37039/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 500/08 г. по описа на 
СДВР. Производството е образувано на 02.09.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 09.12.08 г. с мнение за предаване на съд. На 
26.01.09 г. е изготвен и внесен в съда ОА, образувано е НОХД № 990/09 г. по 
описа на СРС, 5 състав. Приключило с осъдителна присъда на 07.05.09 г. 

Пр. пр. № 3671/08 г. по описа на СРП, ДП №  515/08 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 14.02.08 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. 
Няколко пъти връщано за доразследване. В хода на разследването е 
привлечен обвиняем. Материалите по делото постъпват в СРП на 10.03.09 г. с 
мнение за предаване на съд. На 30.07.09 г. е изготвен и внесен в съда ОА, 
образувано е НОХД № 8662/09 г. по описа на СРС, 1 състав. Приключило с 
осъдителна присъда на 14.12.09 г. 

22.  Диана Кръстилева – в СРП от 17.04.2006г., от 24.12.09г. до момента е  в 
отпуск по майчинство 

- за 2009г.: набл. 269 преписки, решени 268, откази 206, олжалвани 4, 
потвърдени 3, отменени 1, образувани ДП 60, набл. ДП 287, решени 
200, просрочени по данни от УИС 103, 9 ОА, върнати 5, осъдителни 
присъди 3, оправдателни присъди няма данни, споразумения в съдебна 
фаза 1, споразумения 1, предложения по чл.78а – няма данни, общо 
осъдителни решения – 5, СЗ – 65, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: в отпуск по майчинство 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 32953/06 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2965/06 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 07.02.07 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК от прокурор МИРЧЕВ. Изпращани 
напомнителни до МВР за изискване на преписката. Разпределено на прокурор 
КРЪСТИЛЕВА на 21.01.09 г., която също изисква преписката с напомнително 
писмо. Материалите по делото постъпват в СРП на 23.01.09 г. с мнение за 
спиране. С постановление от 13.03.09 г., изведено на 31.03.09 г. 
производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за 
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продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 20343/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1721/07 г. по описа 
на 03 РУ СДВР. Производството е образувано на 21.05.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 23.01.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 12.03.09 г., изведено 
на 06.04.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 24447/07 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 986/07 г. по описа на 
07 РУ СДВР. Производството е образувано на 19.07.07 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Изпращани напомнителни до МВР за 
изискване на преписката. Материалите по делото постъпват в СРП на 30.06.09 
г. с мнение за спиране. С постановление от 06.08.09 г., изведено на 16.09.09 
г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за 
продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 5722/08 г. по описа на СРП, ДП № 1605/08 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 27.03.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 02.02.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 13.03.09 г., изведено 
на 27.03.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 55361/06 г. по описа на СРП, ДП № 37472/06 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 28.02.07 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 209, ал.1 от НК от прокурор М. ДИМИТРОВ. Изпращани 
напомнителни до МВР за изискване на преписката. Материалите по делото 
постъпват в СРП на 02.02.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
13.03.09 г., изведено на 27.03.09 г. производството по делото е спряно, делото 
е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, посочена е 
възможността за обжалване на постановлението. 
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Пр. пр. № 64611/06 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 3941/06 г. по описа 
на 04 РУ СДВР. Производството е образувано на 23.01.07 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК.  На 19.06.07 г. делото 
постъпва в СРП с мнение за предаване на съд. С постановление от 16.07.07 г. 
делото е върнато за доразследване с конкретни указания. След връщането 
делото е спирано и възобновявано, искано удължаване на срок. За последен 
път материалите по делото постъпват в СРП на 04.07.08г. с мнение за спиране 
и с постановление от 29.07.08 г., изведено на 11.08.08 г. производството по 
делото е прекратено, поради недоказаност по безспорен начин авторството на 
деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението, делото 
е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя. 

Пр. пр. № 13737/04 г. по описа на СРП, ДП №  523/04 г. по описа на 03 
ТО ССлС. Производството е образувано на 12.05.04 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, 
ал.1, т. 3 от НК от прокурор Д. ЛИЧЕВА.  Многократно връщано за 
доразследване от наблюдаващия прокурор, назначена дактилоскопна 
експертиза.  Делото е спирано и възобновявано, искано удължаване на срок 
от прокурори М. ГЕОРГИЕВ и РАДКА СТОЯНОВА. За последен път 
материалите по делото постъпват в СРП на 18.12.08г. с мнение за спиране и с 
постановление  на прокурор КРЪСТИЛЕВА от 29.01.09 г., изведено на 
13.02.09 г. производството по делото е прекратено, поради недоказаност по 
безспорен начин авторството на деянието, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 11174/08 г. по описа на СРП, ДП №  5170/08 г. по описа на 
04 РУ СДВР. Производството е образувано на 06.06.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 227б, ал.2 от НК.  На 08.09.08 г. делото 
постъпва в СРП с мнение за спиране. С постановление от 23.09.08 г. делото е 
върнато за доразследване с конкретни указания. След връщането делото е 
спирано и възобновявано. За последен път материалите по делото постъпват в 
СРП на 20.05.09 г. с мнение за прекратяване и с постановление от 06.07.09 г., 
изведено на 10.07.09 г. производството по делото е прекратено, поради 
несъставомерност на деянието, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 
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Пр. пр. № 473/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 3604/08 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 24.01.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 212, ал.1 от НК. В хода на разследването е 
предявено обвинение за престъпление по чл. 316 вр. чл. 308 от НК. Искано и 
получено удължаване на срокове, делото е връщано за доразследване, 
спирано и възобновявано. За последен път материалите по делото постъпват в 
СРП на 27.05.09 г. с мнение за предаване обвиняемия на съд и с 
постановление от 17.07.09 г., изведено на 28.08.09 г. производството по 
делото е прекратено, поради несъставомерност на деянието, посочена е 
възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 61386/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 3883/08 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 10.12.08 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. В хода на разследването е 
предявено обвинение за престъпление по чл. 207, ал.1 от НК на известен 
извършител. Искано и получено удължаване на срок. За последен път 
материалите по делото постъпват в СРП на 27.05.09 г. с мнение за предаване 
на съд и с постановление от 17.07.09 г., изведено на 28.08.09 г. 
производството по делото е прекратено, поради малозначителност на 
деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

23. Диана Спасова – в СРП от 17.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 591 преписки, решени 526, откази 405, обжалвани 10, 
потвърдени 9, отменен 1, образувани ДП 118, набл. ДП 737, решени 
545, просрочени по данни на УИС 23, 22 ОА, върнати 3, осъдителни 
присъди 17, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 
5, споразумения 3, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни 
решения – 23, СЗ – 131, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 332, решени 240, откази 187, 
обжалвани 1, отменени няма, образувани ДП 51, набл.ДП 321, решени 
178, просрочени по данни на УИС 4, ОА 5, върнати 1, оправдателни 
присъди няма, споразумения в съдебна фаза 5, споразумения 2, 
предложения по чл.78а няма, СЗ – 87. 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 
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Пр.пр. № 36580/06г. по описа на СРП, ДП №7111/07 по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано  с постановление на прокурор Д. Спасова от 23.04.07г. 
за извършено престъпление по чл.227 б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Срокът на 
разследването е продължен с 4 месеца, считано от 03.07.07 г. ДП е спирано и 
възобновявано  неколкократно. В СРП е постъпило изготвено заключително 
постановление от 15.04.09г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. 
Изготвен обвинителен акт от прокурор Д. Спасова и с изх. № ПД 
1551/27.05.09 г. ОА е внесен в съда. 

Пр.пр. № 143061/04г. по описа на СРП, ДП №868/04 по описа на 05 
РУ-СДВР. Образувано  за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.2, т.4, 
вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Наблюдаващ прокурор 
–С.Попова. С писмо от 19.12.05г. в СРП е получено   ДП с мнение за 
спиране, разпределено на прокурор Е. Русинова, която с постановление от 
20.12.05 г. спира ДП. ДП е спирано и възобновявано  неколкократно. В СРП е 
постъпило изготвено заключително постановление от 06.10.08г. с мнение за 
предаване на съд на обвиняемите, разпределено на прокурор Д. Спасова . С 
постановление за прекратяване на НП от 14.11.08г. НП е било прекратено 
спрямо част от обвиняемите. Прокурор Диана Спасова изготвя ОА , внесен в 
СРС с № ПД 808/20.03.09 г. Делото е приключило на 22.07.09 г. със 
споразумение. 

Пр.пр. № 49891/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ170706 по описа на 05 
РУ-СДВР. Образувано на 29.07.09г. за извършено престъпление по чл.195, 
ал.1, т. 4 от НК срещу неизвестен извършител /НИ/. С писмо от 14.10.09г. в 
СРП е получено   ДП №ЗМ170706 с мнение за спиране, разпределено на 
прокурор Д. Спасова. С постановление от 19.10.2009г. прокурор Д. Спасова 
спира НП за издирване на извършителя. Към момента на проверката НП е 
спряно. 

Пр. пр. № 17295/04 г. по описа на СРП, ДП №15302/06 г. по описа на 
06 РУ-СДВР. Образувано  за извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК. 
Разпределено първоначално на прокурор Кр. Костадинов. ДП е спирано и 
възобновявано  неколкократно. В СРП е постъпило изготвено заключително 
постановление от 14.03.09г. отново с мнение за спиране, разпределено на 
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прокурор Д. Спасова на 28.04.09г. С постановление от 04.06.2009г. прокурор 
Д. Спасова прекратява НП.  

24. Димитър Куртов – в СРП от 17.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 518 преписки, решени 316, откази 207, няма обжалвани, 
образувани ДП 107, набл. ДП 509, решени 380, просрочени по данни на 
УИС 86, 8 ОА, върнати 3, осъдителни присъди 2, оправдателни присъди 
няма, споразумения в съдебна фаза 2, споразумения 9, предложения по 
чл.78а – 2, общо осъдителни решения – 15, СЗ – 142, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 463 преписки, решени 374, 
просрочени по данни на УИС 55, откази 251, обжалвани 2, отменени 
няма, образувани ДП 115, набл.ДП 437, решени 319, ОА 12, върнати 1, 
осъдителни присъди 4, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения 8, предложения по чл.78а 1, СЗ – 91 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 33719/2009 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ1455/09 г. по описа 
на 05 РУ-СДВР. Образувана преписка на 29.06.2009г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, 
уведомлението е получено в СРП на 15.07.09г., на 21.07.09г. първоначално е 
била разпределена на  прокурор Д. Кръстилова, впоследствие на 27.08.09г. е 
разпределено на прокурор Д. Куртов. ДП получено в СРП на 27.08.2009г. от 
05 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Куртов на 02.09.09г. с мнение за 
спиране. С постановление от 28.10.09г./изведено от 02.12.09г./ прокурор Д. 
Куртов спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

Пр. пр. № 34007/2009 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ1468/08 г. по описа 
на 05 РУ-СДВР. Образувана преписка на 01.07.2009г. за извършено 
престъпление по  чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в 
СРП на 21.07.09г., на 24.07.09г. първоначално е била разпределена на  
прокурор Д. Кръстилова, впоследствие на 27.08.09г. е разпределено на 
прокурор Д. Куртов. ДП получено в СРП на 01.09.2009г. от 05 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Куртов на 02.09.09г. с мнение за спиране. С 
постановление от 28.10.09г./изведено от 02.12.09г./ прокурор Д. Куртов 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  
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Пр. пр. № 16215/2009 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 2383/09 г. по описа 
на 01 РУ-СДВР. Образувано е ДП за извършено престъпление по  чл. 195, ал. 
1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК срещу НИ с постановление от 02.04.09 г. от 
прокурор Д. Куртов /изведено от 14.04.09г./. ДП е получено в СРП на 24.07.09 
г. от 01 РУ-СДВР с мнение за спиране. Преписката е разпределена на 
прокурор Д. Куртов на 24.08.09г./след отпуск. С постановление от 
21.10.09г./изведено от 01.12.09г./ прокурор Д. Куртов спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно.  

Пр. пр. № 17064/2009 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 934/09 г. по описа 
на 01 РУ-СДВР. Образувано е ДП за извършено престъпление по  чл. 195, ал. 
1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК срещу НИ с постановление от 03.04.09 г. от 
прокурор Д. Куртов /изведено от 10.04.09г./. ДП получено в СРП на 24.07.09 
г. от 01 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. Преписката е разпределена на 
прокурор Д. Куртов на 24.08.09г./след отпуск/. С постановление от 
21.10.09г./изведено от 01.12.09г./ прокурор Д. Куртов спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно.  

Пр. пр. № 40761/2008 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 2326/08 г. по описа 
на 07 РУ-СДВР. Образувано е ДП за извършено престъпление чл. 194, ал. 1, 
вр. чл. 18, ал. 1 от НК с постановление от 19.08.08 г. от прокурор Я. Димитров 
/изведено от 04.09.08г./. ДП получено в СРП на 16.07.09 г. от 07 РУ-СДВР с 
мнение за прекратяване на  НП на основание чл. 9 от НК. Преписката е 
разпределена на прокурор Д. Куртов на 24.08.09г./ отпуск/. С постановление 
от 16.11.09г./изведено от 20.11.09г./ прокурор Д. Куртов прекратява НП.  

25. Димитър Младенов – в СРП командирован на 09.02.2009г., преназначен 
на 17.06.2010г.,  

- за 2009г.: набл. 701 преписки, решени 606, откази 418, обжалвани 2, 
потвърдени 2, образувани ДП 184, набл. ДП 502, решени 410, 
просрочени 17 ОА, върнати 2, осъдителни присъди 3, оправдателни 
присъди няма, споразумения в съдебна фаза 1, споразумения 7, 
предложения по чл.78а - 1, общо осъдителни решения – 12, СЗ – 89,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл.261 преписки, решени 220, 
откази 135, обжалвани 5, отменени 3, образувани ДП 82, набл.ДП 315, 



 73 

решени 213, ОА 3, върнати 1, осъдителни присъди 3, оправдателни 
присъди няма, споразумения в съдебна фаза 1, споразумения 1, 
предложения по чл.78а - 3, СЗ – 93.  

 Конкретно проверени върнати от съда дела: 

Пр. пр. № 42106/09 г. по описа на СРП, ДП № 15257/09 г. по описа на 
04 РУП-СДВР. Образувано е ДП на 31.07.09 г. за извършено престъпление по 
210, ал.1, т. 2 от НК срещу Т. Т. Т. и П. Д. И. С разпореждане от 26.03.10 г. 
СРС, НО, 6-ти състав по НОХД №3384/10 г. е прекратил съдебното 
производство и е върнал за втори път делото на СРП за отстраняване на 
съществени процесуални нарушения, ДП с НОХД е получено в СРП на 
30.03.10 г.,  разпределено на прокурор Д. Младенов на  19.04.10 г. С 
постановление от 20.04.10 г. прокурор Д. Младенов от СРП е върнал ДП на 
04 РУ-СДВР за допълнително разследване, като е дал подробни указания по 
разследването и срок на извършване от 30 дни.. Направено е искане до Гл. 
Прокурор за удължаване на срока на разследване с 4 месеца, считано от 
20.05.10 г. ДП е получено в СРП на 03.08.10 г. с мнение за предаване на съд 
на обвиняемите лица, разпределено на прокурор Д. Младенов на 05.08.10 г. 
На 09.08.10г. прокурор Младенов изготвя ОА, който внася в съда. Образувано 
е НОХД №10357/10г. по описа на СРС, НО, 6 с-в. С разпореждане от 
16.09.10г. съдът за 3 /трети/ път прекратява съдебното производство, като 
установява, че при предходните връщания на делото на досъдебно 
производство са били отстранени част от нередовностите на ОА и в този 
смисъл, част от допуснатите на досъдебната фаза съществени процесуални 
нарушения, като това не е било направено по отношение на всички 
констатирани от съдията–докладчик процесуални нарушения, а едновременно 
с това са допуснати и нови процесуални нарушения, изложени са били 
противоречиви твърдения в обстоятелствената част на ОА от една страна и в 
диспозитива на ОА от друга. С частен протест до СГС–НО с изх. № ПД 
129/09 -13.10.10 г. прокурор Д. Младенов моли да бъде отменено 
разпореждането на СРС, 6 с-в като неправилно и незаконосъобразно и делото 
върнато на първоинстанционния съд за разглеждане. 

26. Димитър Петров – в СРП от 03.04.2006г.,  
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- за 2009г.: набл. 681 преписки, решени  638, откази 340, обжалвани 10, 
потвърдени 7, отменени 3, образувани ДП 295, набл. ДП 878, решени 
719, просрочени по данни на УИС 131, 35 ОА, върнати 12, осъдителни 
присъди 25, оправдателни присъди 4, споразумения в съдебна фаза 5, 
споразумения 6, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 36, СЗ – 147, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: наблюдавани 321 преписки, решени 
285, откази 170, обжалван 1, отменен 1, образувани ДП 112, набл. ДП 
516, решени 331, просрочени по данни на УИС 6, ОА 18, върнати 3, 
осъдителни присъди 17, оправдателни присъди 3, споразумения в 
съдебна фаза 9, споразумения 6, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 
129. 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 50802/2008 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 2918/08 г. по описа 
на 01 РУ-СДВР. В СРП на 09.10.08 г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка в 01 РУ-СДВР с мнение за образуване на ДП срещу НИ, 
разпределена на прокурор Д.Петров на 18.10.08 г. С постановление от 
19.01.09г. прокурор Д. Петров /изведено от 28.01.09 г./  образува ДП за 
извършено престъпление по   чл. 194, ал. 1 от НК , като са дадени подробни 
указания във връзка със разследването. ДП получено в СРП на 04.03.09 г. от 
01 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 09.04.09 г. 
/изведено от 16.05.09г./ прокурор Д.Петров спира НП. Към момента на 
проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност – 
19.07.2023г. 

Пр. пр. № 64166/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 4548/08 по описа 
на 01 РУ-СДВР. В СРП на 22.12.08г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка в 01 РУ-СДВР с мнение за образуване на ДП срещу НИ, 
разпределена на прокурор Д.Петров на 29.12.08г. С постановление от 
27.01.09г. прокурор Д. Петров /изведено от 05.02.09г./  образува ДП за 
извършено престъпление по   по  чл. 195, ал.2, вр. чл. 194, ал.1 от НК, като са 
дадени подробни указания във връзка със разследването. ДП получено в СРП 
на 04.03.09г. от 01 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 
09.04.09г./изведено от 16.05.09г./ прокурор Д. Петров спира НП. Към 
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момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната 
давност – 15.11.2023г. 

Пр.пр. № 62227/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № ..../07 по описа на 
07 РУ-СДВР. Образувана преписка на 18.08.2008г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, 
уведомлението е получено в СРП на 21.12.07г., на 03.01.08г. е била 
разпределена на  прокурор Д. Петров. ДП получено в СРП на 04.03.2009г. от 
07 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Петров на 04.03.09г. с мнение за 
спиране. С постановление от 09.04.09г./изведено от 11.05.09г./ прокурор Д. 
Петров спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 35136/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 922/08 по описа на 
04 РУ-СДВР. В СРП на 03.07.08г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка в 04 РУ-СДВР с мнение за образуване на ДП срещу НИ, 
разпределена на прокурор Д.Петров на 25.07.08г./след отпуск/. С 
постановление от 11.08.08г. прокурор Д. Петров/изведено от 01.09.08г./  
образува ДП за извършено престъпление по   по  чл. 198, ал.1, пр.1 от НК, 
като са дадени подробни указания във връзка със разследването. ДП получено 
в СРП на 06.03.09г. от 04 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С 
постановление от 13.04.09г./изведено от 18.05.09г./ прокурор Д. Петров 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането 
на абсолютната давност – 30.03.2023г. 

Пр.пр. № 26297/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 3454/08 по описа на 
06 РУ-СДВР. В СРП на 30.04.08г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка срещу НИ в 06 РУ-СДВР с мнение за отказ от образуване на ДП на 
основание чл. 24, ал.1 от НПК, разпределена на прокурор Д. Петров на 
09.05.08г. С постановление от 29.08.08г. прокурор Д. Петров/изведено от 
02.09.08г./  образува ДП за извършено престъпление по   по  чл. 194, ал.1 от 
НК. ДП получено в СРП на 20.11.08 г. от 06 РУ-СДВР с мнение за спиране на 
НП. С постановление от 29.12.09 г./изведено от 07.01.09 г./ прокурор Д. 
Петров спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е 
изтичането на абсолютната давност – 24.03.2023г. 

Пр.пр. № 34971/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 1762/08 по описа на 
04 РУ-СДВР. В СРП на 17.06.08г. е постъпило уведомление за образувана 
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преписка срещу НИ в 04 РУ-СДВР с мнение за  образуване на ДП , 
разпределена на прокурор Д. Петров на 19.06.08г. С постановление от 
31.07.08г. на прокурор Д. Петров/изведено от 28.08.08г./  образува ДП за 
извършено престъпление по   по  чл. 195, ал.1, т.4, пр. 2, вр. чл.194, ал.1 от 
НК. ДП получено в СРП на 20.11.08г. от 06 РУ-СДВР с мнение за спиране на 
НП. С постановление от 29.12.08 г./изведено от 07.01.09г./ прокурор Д. 
Петров спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е 
изтичането на абсолютната давност – 02.06.2023г. 

Пр.пр. № 6061/2009г. по описа на СРП, ДП  № 370/09 по описа на 01 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 31.01.2009г. за извършено престъпление 
по  чл. 195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е 
получено в СРП на 10.02.09г., на 17.02.09г. е била разпределена на  прокурор 
Д. Петров. ДП получено в СРП на 16.04.2009г. от 07 РУ-СДВР, разпределено 
на прокурор Петров на 16.04.09г. с мнение за спиране. С постановление от 
26.05.09г./изведено от 26.08.09г./ прокурор Д. Петров спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 12327/2009г. по описа на СРП, ДП  № 158/09 по описа на 05 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 23.01.2009г. за извършено престъпление 
по  чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е 
получено в СРП на 27.02.09г., на 06.03.09г. е била разпределена на  прокурор 
Д. Петров. ДП получено в СРП на 16.04.2009г. от 07 РУ-СДВР, разпределено 
на прокурор Петров на 16.04.09г. с мнение за спиране. С постановление от 
26.05.09г./изведено от 22.07.09г./ прокурор Д. Петров спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 17773/2009г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 1278/09 по описа на 
01 РУ-СДВР. Образувана преписка  за извършено престъпление по  чл. 195, 
ал.1, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК 
срещу Г.И.И. и Е.Е.М., уведомлението е получено в СРП на 09.04.09г., на 
09.04.09г. е била разпределена на  прокурор Д. Петров. ДП получено в СРП 
на 24.06.2009г. от 01 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Петров на 
27.07.09г. с мнение за предаване на обвиняемите на съд. На 14.09.09г. 
прокурор Д. Петров изготвя ОА и го внася в съда.  Образувано е НОХД 
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№10420/09г., НО, 17 с-в. Делото е приключило със споразумение на 
29.03.10г. 

Пр.пр. № 60970/2007г. по описа на СРП, ДП  № 36326/07 по описа на 
01 РУ-СДВР. В СРП на 06.12.07г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка срещу НИ в 01 РУ-СДВР с мнение за отказ от образуване на ДП на 
основание чл. 24, ал.4 от НПК, разпределена на прокурор Д. Петров на 
10.12.07г. С постановление от 18.07.08г. на прокурор Д. Петров/изведено от 
31.07.08г./-забавено произнасяне – 6 м. 6 дни-6м.19 дни с извеждането/  
образува ДП за извършено престъпление по   по  чл. 194, ал. 1 от НК. ДП 
получено в СРП на 19.12.09 г. от 01 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С 
постановление от 28.01.09г./изведено от 03.02.09г./ прокурор Д. Петров 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането 
на абсолютната давност – 27.10.2022г. 

27. Димитър Хаджийски – в СРП от 04.04.2007г., от 01.03.2010г. до момента 
е командирован в гр.Хага, Холандия 

- за 2009г.: набл.338 преписки, решени 245, откази 137, обжалвани 6, 
потвърдени 2, отменени 4, образувани ДП 106, набл. ДП 461, решени 
336, просрочени по данни на УИС 134, 22 ОА, върнати 2, осъдителни 
присъди няма, оправдателни присъди 1, споразумения в съдебна фаза 
няма, споразумения 1, предложения по чл.78а – 3, общо осъдителни 
решения – 4, СЗ – 75, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 79 преписки, решени 79, 
просрочени по данни на УИС 74, откази 56, обжалвани няма, 
образувани ДП 23, набл.ДП 164, решени 88, ОА 1, върнати няма, 
осъдителни присъди 6, оправдателни присъди няма данни, 
споразумения в съдебна фаза 2, споразумения няма, предложения по 
чл.78а – няма, СЗ няма данни. 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 21965/2008г. по описа на СРП, ДП № 1371/08 по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 12.04.2008г. за извършено престъпление 
по  чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 
25.04.08г., на 12.05.08г. е била разпределена на  прокурор Д. Хаджийски ДП 
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получено в СРП на 17.10.2008г. от 07 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Д. 
Хаджийски на 17.10.08г. с мнение за спиране. С постановление от 
08.01.09г./изведено от 13.01.09г./ прокурор Д. Хаджийски спира НП- с 51 
дни е забавено произнасянето, като не се отчита извеждането – с 
извеждането общо 56 дни.  Към момента на проверката НП е спряно. 
Отбелязано е изтичането на абсолютната давност- 2023г. 

Пр.пр. № 35299/2008г. по описа на СРП, ДП № 5147/08г. по описа на 
03 РУ-СДВР. Получена преписка ЗМ №29454/07 по описа на 03 РУ-СДВР с 
мнение за образуване на  ДП срещу НИ, получена в СРП на 20.06.08г., 
разпределена на прокурор Д. Хаджийски на 23.06.08г. Образувано ДП с 
постановление на прокурор Д. Хаджийски от 08.07.2008г./изведено на 
25.07.09г./ за извършено престъпление чл. 209, ал. 1 от НК. Дадени са 
подробни указания по разследването.  Постъпило ДП в СРП на 15.10.2008г.  с 
мнение за спиране, разпределено на прокурор Д. Хаджийски на 15.10.08г. С 
постановление от 08.01.09г./изведено от 13.01.09г./ прокурор Д. Хаджийски 
спира НП - с 53 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
извеждането – с извеждането общо 58 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност - 2023г. 

Пр.пр. № 10691/08г. по описа на СРП, ДП №107/08 по описа на 02 РУ-
СДВР. Получена преписка ЗМ №107/08 по описа на 02 РУ-СДВР с мнение за 
прекратяване на основание чл. 9, ал. 2 от НК срещу НИ, получена в СРП на 
05.03.08г., разпределена на прокурор Д. Хаджийски на 07.03.08г. Образувано 
ДП с постановление на прокурор Д. Хаджийски от 01.07.2008г./изведено на 
16.07.08г./ за извършено престъпление чл. 195, ал.1, т. 3 от  НК/забавено 
произнасяне със 113 дни./  Дадени са подробни указания по разследването.  
Постъпило ДП в СРП на 14.10.2008г.  с мнение за спиране на НП. С 
постановление от 08.01.09г./изведено от 13.01.09г./ прокурор Д. Хаджийски 
спира НП- с 54 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
извеждането – с извеждането общо 58 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност- 2023г. 

Пр.пр. № 63698/08г. по описа на СРП, ЗМ №3278/08 по описа на 02 РУ-
СДВР. Получена преписка ЗМ №3278/08 по описа на 02 РУ-СДВР с мнение за 
отказ да се образува ДП на основание чл. 9, ал. 2 от НК и налагане на 
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административно наказание по чл. 218б от НК , получена в СРП на 23.12.08г., 
разпределена на прокурор Ир. Ганчева на 29.12.08г. Образувано ДП с 
постановление на прокурор Ир. Ганчева от 14.03.2009г./изведено на 
27.03.09г./ за извършено престъпление вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 
1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК/забавено произнасяне със 42 дни./  Дадени са 
подробни указания по разследването.  Постъпило ДП в СРП на 01.09.2009г.  с 
мнение за предаване на обвиняемите на съд, разпределено на прокурор Ир. 
Ганчева на 02.09.09г. С изх. №ПД 3396/ 26.10.09г. прокурор Ир. Ганчева 
изготвя ОА и внася делото в съда. Делото приключило на 22.01.2010г. със 
споразумение за двете подсъдими. 

Пр.пр. № 12877/2008г. по описа на СРП, ДП № 916/08 по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 13.03.2008г. за извършено престъпление 
по чл. 195, ал.1, т. 4, пр. 2, вр.   чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е 
получено в СРП на 20.03.08г., на 31.03.08г. е била разпределена на  прокурор 
Д. Хаджийски. ДП получено в СРП на 14.10.2008г. от 06 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Д. Хаджийски на 14.10.08г. с мнение за спиране. С 
постановление от 08.01.09г./изведено от 13.01.09г./ прокурор Д. Хаджийски 
спира НП- с 54 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
извеждането – с извеждането общо 59 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност - 2023г. 

Пр.пр. № 15646/08г. по описа на СРП, ДП №240/08 по описа на 06 РУ-
СДВР. Образувано ДП с постановление на прокурор Д. Хаджийски от 
08.07.2008г./изведено на 22.07.08г./ за извършено престъпление чл. 198, ал.1, 
от НК срещу НИ.  Дадени са подробни указания по разследването.  
Постъпило ДП в СРП на 14.10.2008г.  с мнение за спиране на НП. С 
постановление от 08.01.09г./изведено от 13.01.09г./ прокурор Д. Хаджийски 
спира НП- с 54 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
извеждането – с извеждането общо 59 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност- 2023г. 

Пр.пр. № 27493/2008г. по описа на СРП, ДП № 2145/08 по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 14.06.2008г. за извършено престъпление 
по чл. 195, ал.1, т.3, пр. 2, вр.   чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е 
получено в СРП на 18.06.08г., на 23.06.08г. е била разпределена на  прокурор 
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Д. Хаджийски. ДП получено в СРП на 14.10.2008г. от 06 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Д. Хаджийски на 14.10.08г. с мнение за спиране. С 
постановление от 08.01.09г./изведено от 13.01.09г./ прокурор Д. Хаджийски 
спира НП- с 54 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
извеждането – с извеждането общо 59 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност- 2023г. 

Пр.пр. № 28767/2008г. по описа на СРП, ДП № 1965/08 по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 22.06.2008г. за извършено престъпление 
по чл. 195, ал.1, т.3 и т. 4, вр.   чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е 
получено в СРП на 15.07.08г., на 21.07.08г. е била разпределена на  прокурор 
Д. Хаджийски. ДП получено в СРП на 14.10.2008г. от 02 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Д. Хаджийски на 14.10.08г. с мнение за спиране. С 
постановление от 08.01.09г./изведено от 13.01.09г./ прокурор Д. Хаджийски 
спира НП- с 54 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
извеждането – с извеждането общо 59 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност- 2023г. 

Пр.пр. № 2791/07г. по описа на СРП, ДП №8030/08 по описа на 06 РУ-
СДВР. Образувано ДП с постановление на прокурор Д. Хаджийски от 
05.02.2008г./изведено на 05.02.08г./ за извършено престъпление чл. 209, ал.1, 
вр. чл. 18 от НК .  Дадени са подробни указания по разследването.  Срокът за 
разследването е удължен с 4 месеца, считано от 05.04.2008г., с още толкова, 
считано от 05.08.2008г. , и отново от 05.12.08г.Изготвени напомнителни 
писма до Началника на 06 РУ-СДВР за приключване на НП. НП е спирано и 
възобновявано, последвало е отново удължаване на срока на разследване. ДП 
получено в СРП на 15.04.2009г. от 06 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Д. 
Хаджийски на 15.04.09г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд. С 
постановление от 28.04.09г. прокурор Д. Хаджийски спира НП, след което 
делото е възобновено. ДП получено в СРП на 24.08.2009г. от 06 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Д. Хаджийски на 07.09.09г./след отпуск/ с мнение 
за предаване на обвиняемия на съд. Прокурор Д. Хаджийски изготвя ОА, 
внесен в СРС с изх. №ПД 4414/28.12.09г.Образувано НОХД №15247/09г., 
НО, 96 състав по описа на СРС. Към момента на проверката, делото не е 
приключено.  
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Пр.пр. №НСН 358/08г. по описа на СРП, ЗМ №1651/02 по описа на 02 
РУ-СДВР. ДП е образувано и водено срещу 2 лица за извършено 
престъпление по чл. 195, ал.2, т.5, вр. чл. 194, ал.1 от НК. НП е спирано и 
възобновявано поради установяване на адресната регистрация на лицата. В 
началото, като наблюдаващ прокурор е бил прокурор Н. Неделчев. ДП 
получено в СРП на 15.10.2007г. от 02 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Д. 
Хаджийски на 16.10.07г. с мнение за предаване на обвиняемите на съд. 
Прокурор Д. Хаджийски изготвя ОА с изх. № ПД 371/12.02.08г.. Образувано 
НОХД № 1814/08г. по описа на СРС, 4 с-в. С разпореждане от 22.05.08 
г.съдът е върнал делото за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения. ДП, след отстраняване на процесуалните нарушения е получено в 
СРП на 08.08.2008г. от 02 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Д. Хаджийски 
на 01.09.08г./след отпуск/ с мнение за предаване на обвиняемите на съд. 
Прокурор Д. Хаджийски изготвя ОА с изх. № НСН 358/03.02.09 г. 
Образувано е НОХД №1315/09г., НО, 4 състав, приключило на 26.06.09г. със 
споразумение. 

28. Дойчо Тарев – в СРП от 12.04.2006г.,  

- за 2009 г.: набл. 363 преписки, решени 335, откази 184, обжалвани 5, 
потвърдени 4, отменени 1, образувани ДП 148, набл. ДП 726, решени 
610, просрочени по данни на УИС - 1 , 51 ОА, върнати 12, осъдителни 
присъди 18, оправдателни присъди 2, споразумения в съдебна фаза 7, 
споразумения  21, предложения по чл.78а – 6, общо осъдителни 
решения – 52, СЗ – 187,  

- за първото шестмесечие на 2010 г.: набл. 237 преписки, решени 198, 
откази 123, обжалвани няма, образувани ДП 73, набл.ДП 378, решени 
260, просрочени няма, ОА 24, върнати 4, осъдителни присъди 14, 
оправдателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 5, споразумения 
5, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 102 

29. Дочо Дочев – в СРП от 02.02.2009г. 

- за 2009г.: набл. 685 преписки, решени 571, откази 426, обжалвани 5, 
потвърдени 3, отменени 2, образувани ДП 141, набл. ДП 470, решени 
352, просрочени, 11 ОА, върнат 1, осъдителни присъди 3, оправдателни 
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присъди няма, споразумения в съдебна фаза 1, споразумения 1, 
предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения – 6, СЗ – 93, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 402 преписки, решени 291, 
откази 228, обжалвани 5, отменени няма, образувани ДП 61, набл.ДП 
262, решени 175, ОА 12, върнати 3, осъдителни присъди 5, 
оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза няма, 
споразумения 2, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 94. 

 Конкретно проверени върнати от съда дела: 

Пр.пр. № 35408/2009г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 5417/09г. по описа 
на СДВР. Образувано е ДП с постановление на прокурор Д. Дочев от 
01.09.2009г. за извършено престъпление по 201, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1  от НК 
срещу НИ, като са дадени подробни указания по разследването. Срокът на 
разследването е продължен. В СРП на 12.03.2010г. е постъпило заключително 
постановление с мнение за предаване на съд на Ир. С. Г., разпределено на 
прокурор Д. Дочев на 17.03.10г. Изготвен ОА на 29.03.2010г. от прокурор Д. 
Дочев, който с изх.№ ПД 1199/01.04.10 г. е внесен в СРС. Образувано е 
НОХД №4133/10г., по описа на СРС, НК, 1-ви с-в. С разпореждане на съда от 
26.04.10г. съдебното производство е прекратено и е върнато на СРП за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, разпределено на 
прокурор Д. Дочев  на 30.04.10г. С постановление от 04.05.2010г. прокурор Д. 
Дочев изпраща делото на СДВР за отстраняване  на съществени процесуални 
нарушения, давайки подробни указания по разследването, като е даден срок 
от 10 дни. В СРП на 03.06.2010г. е постъпило заключително постановление с 
мнение за предаване на съд на И.С.Г. Отново е изготвен ОА на 09.06.2010г. 
от прокурор Д. Дочев, който с изх.№ ПД 1199/10.06.10 г. е внесен в СРС. 
Образувано е НОХД №7216/10г., по описа на СРС, НК, 1-ви с-в. С 
разпореждане на съда от 09.07.10г. съдебното производство е прекратено и е 
върнато на СРП за отстраняване на допуснатите съществени процесуални 
нарушения. Към момента на проверката, е изготвен частен протест и изпратен 
с изх. № ПД 1199/08.07.10г. в СГС. 

30. Драган Драганов – в СРП от 20.01.2010г.,  
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- за 2009г.: набл. 401 преписки, решени 357, откази 269, обжалвани 12, 
потвърдени 11, отменен 1, образувани ДП 87, набл. ДП 703, решени 
522, просрочени по данни на УИС - 117, 12 ОА, върнат 1, осъдителни 
присъди 19, оправдателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 5, 
споразумения 7, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 31, СЗ – 151, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 259 преписки, решени 188, 
откази 142, обжалван един, отменени няма, образувани ДП 42, набл.ДП 
279, решени 145, просрочени по данни на УИС – 11, ОА 13, върнати 3, 
осъдителни присъди 6, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 3, споразумения 4, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 93. 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 31891/09 г. по описа на СРП, ДП № 1467/08г. по описа на 09 
РУ-СДВР. Образувано на 23.02.2009г. с постановление на прокурор Йоана 
Ралякова за извършено престъпление по  чл.206, ал.1 от НК срещу В.Ц.П.. ДП 
получено в СРП на 17.09.2008г. от 09 РУ-СДВР с мнение за прекратяване. 
Разпределено на прокурор Др. Драганов на 17.09.2009г. С постановление от 
23.10.09г./изведено от 11.11.09г./ прокурор Др. Драганов прекратява НП 
срещу В.Ц.П.и спира НП срещу НИ. Към момента на проверката НП е 
спряно. 

Пр.пр. № 50783/03 г. по описа на СРП, ДП № 5278/03г. по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувано на 19.04.2004г. с постановление на прокурор Р. 
Алексиев за извършено престъпление по  чл.206, ал.1 от НК срещу НИ. НП е 
многократно спирано и възобновявано. ДП получено в СРП на 01.09.2009г. от 
02 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. Разпределено на прокурор Др. 
Драганов на 15.09.2009г./след отпуск/. С постановление от 
21.10.09г./изведено от 04.12.09г./ прокурор Др. Драганов спира НП срещу 
НИ. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязан е изтичането на 
абсолютния давностен срок – 2014г. 

Пр.пр. № НСН535/06 г. по описа на СРП, сл.д. № 67/05г. по описа на 
ССлС-София. Образувано на 05.01.2005г. с постановление на прокурор Кр. 
Костадинов за извършено престъпление по  чл.201, ал.1 от НК срещу Т.В.С. 
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НП е многократно спирано и възобновявано. ДП получено в СРП на 
23.01.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за предаване на съд на обвиняемия. 
Разпределено на прокурор Кр. Костадинов на 26.01.09г., преразпределено на 
прокурор Др. Драганов на 29.04.2009г. Прокурор Др. Драганов изготвя ОА 
и с изх. №НСН535 от 04.06.09г. е внесен в съда. Образувано е НОХД № 
6053/08 г. по описа на СРС, НО, 15 с-в. Към момента на проверката делото не 
е приключило. 

Пр.пр. № 33966/08 г. по описа на СРП, ДП № 826/08г. по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано на 16.07.2008г. с постановление на прокурор Др. 
Драганов за извършено престъпление по  чл.195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал. 1  от 
НК срещу НИ. ДП получено в СРП на 25.02.2009г. от 08 РУ-СДВР с мнение 
за спиране на НП. Разпределено на прокурор Др. Драганов на 25.02.2009г. С 
постановление от 08.04.09г./изведено от 12.05.09г./ /забавено произнасяне 
от 13 дни, с извеждането 47 дни/ прокурор Др. Драганов спира НП срещу 
НИ. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 60211/05 г. по описа на СРП, ДП № 60211/05г. по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано на 13.11.2005г за извършено престъпление по  чл.194, 
ал.1 от НК срещу И.С.Ш., уведомлението е получено в СРП на 18.11.05г. НП 
е многократно спирано и възобновявано  и връщано за доразследване. ДП 
получено в СРП на 21.08.2009г. от 04 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП, 
разпределено на прокурор Др. Драганов на 15.09.2009г. С постановление от 
22.10.09г./изведено от 11.11.09г./ прокурор Др. Драганов прекратява НП 
срещу И.С.Ш и спира НП срещу НИ. Към момента на проверката НП е 
спряно. 

Пр.пр. № 824/07 г. по описа на СРП, ДП № 5275/07г. по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувано на 18.07.2007г. с постановление на прокурор Др. 
Драганов за извършено престъпление по  чл.206, ал.1 от НК срещу С.Ж.Г. НП 
е многократно спирано и възобновявано.  ДП получено в СРП на 03.09.2009г. 
от 07 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП на основание чл. 244, ал.1, т. 3 от 
НПК. Разпределено на прокурор Др. Драганов на 15.09.2009г./след отпуск/ С 
постановление от 22.10.09г./изведено от 30.10.09г./ прокурор Др. Драганов 
прекратява НП. 



 85 

Пр.пр. № 41883/07 г. по описа на СРП, ДП № 1836/07г. по описа на 03 
РУ-СДВР. Образувано на 07.08.2008г. за извършено престъпление по  чл.195, 
ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал. 1  от НК срещу Г.В.М., уведомлението е получено в 
СРП на 13.08.08г., разпределено на прокурорМ.Ботева на 15.08.08г. НП е 
многократно спирано и възобновявано  и връщано за отстраняване на 
процесуални нарушения. ДП получено в СРП на 28.05.2009г. от 03 РУ-СДВР 
с мнение за предаване на съд на обвиняемия. Разпределено на прокурор Др. 
Драганов на 28.05.09г. Прокурор Др. Драганов изготвя ОА и с изх. № ПД 
2251 от 15.07.09г. е внесен в съда./забавено е изготвянето на ОА с 16 дни/. 
Образувано е НОХД № 7995/09 г. по описа на СРС, НО, 23 с-в. Към момента 
на проверката делото не е приключило. 

Пр.пр. № 51621/08 г. по описа на СРП, ДП № 2934/08г. по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувано на 18.09.2008г за извършено престъпление по  чл.195, 
ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 07.10.08г., 
разпределено на прокурор Др. Драганов на 13.10.08г. ДП получено в СРП на 
20.02.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП, разпределено на 
прокурор Др. Драганов на 20.02.2009г. С постановление от 
07.04.09г./изведено от 14.05.09г./ прокурор Др. Драганов спира НП срещу 
НИ. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 53133/08 г. по описа на СРП, ДП № 3385/08г. по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувано на 29.10.2008г за извършено престъпление по  чл.195, 
ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП 
на 20.11.08г., разпределено на прокурор Др. Драганов на 27.11.08г. ДП 
получено в СРП на 20.02.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП, 
разпределено на прокурор Др. Драганов на 20.02.2009г. С постановление от 
07.04.09г./изведено от 14.05.09г./ прокурор Др. Драганов спира НП срещу 
НИ. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането на 
абсолютната давност- 2023г. 

Пр.пр. № 2621/09 г. по описа на СРП, ДП № 72/09г. по описа на 09 РУ-
СДВР. Образувано на 07.01.2009г за извършено престъпление по  чл.195, ал.1, 
т.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 
16.01.09г., разпределено на прокурор Др. Драганов на 22.01.09г. ДП получено 
в СРП на 27.03.2009г. от 09 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП, 
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разпределено на прокурор Др. Драганов на 27.03.2009г. С постановление от 
13.05.09г./изведено от 01.07.09г./ прокурор Др. Драганов спира НП срещу 
НИ./забавено произнасяне от 17 дни, с извеждането 64 дни/. Към момента 
на проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната 
давност- 2024г. 

31. Евгени Стоянов – в СРП от 04.04.2007г.,  

- за 2009г.: набл. 729 преписки, решени 635, откази 464, обжалвани 10, 
потвърдени 5, отменени 5, образувани ДП 167, набл. ДП 795, решени 
570, просрочени по данни на УИС 54, 21 ОА, върнати 4, осъдителни 
присъди 10, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 
2, споразумения 2, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни 
решения – 16, СЗ – 102, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 373 преписки, решени 286, 
откази 205, обжалван 1, отменен 1, образувани ДП 75, набл.ДП 352, 
решени 219, просрочени по данни на УИС 19, ОА 11, върнати 2, 
осъдителни присъди 6, оправдателни присъди 2, споразумения в 
съдебна фаза 1, споразумения 4, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 77. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 54780/2006г. по описа на СРП, ДП № 25008/08 по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 29.10.2006г. за извършено престъпление 
по  чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 
07.11.06г., на 14.11.06г. е разпределено на прокурор Д. Куртов. По 
преписката няма данни прокурор Д. Куртов да се е произнасял до 29.09.08 г., 
като на същата дата - 29.09.08г. преписката е разпределена на прокурор Н. 
Кирилова. С постановление от 25.11.2008г. прокурор Н. Кирилова образува 
ДП срещу НИ. ДП получено в СРП на 18.03.2009г. от 04 РУ-СДВР с мнение 
за спиране. Преписката е разпределена на прокурор Е. Стоянов на същата 
дата. С постановление от 23.04.09г./изведено от 02.06.09г./ прокурор Е. 
Стоянов спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязан е 
изтичането на абсолютният давностен срок – 06.10.2021г. 

Пр.пр. № 33861/2008г. по описа на СРП, ДП № 2266/08 по описа на 01 
РУ-СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по  чл.194, ал.1 
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от НК с мнение за отказ от образуване на ДП, уведомлението е получено в 
СРП на 12.06.08г. Преписката е разпределена на прокурор Е. Стоянов на 
18.06.08г. С постановление от 02.07.2008г./изведено на 15.07.08г./ прокурор 
Е. Стоянов образува ДП срещу НИ с дадени подробни указания за 
разследването. ДП получено в СРП на 29.07.2008г. от 01 РУ-СДВР с мнение 
за спиране. Преписката е разпределена на прокурор Е. Стоянов на същата 
дата. С постановление от 05.08.08г./изведено от 14.08.08г./ прокурор Е. 
Стоянов установява, че не са изпълнени указанията, дадени на разследващите 
в постановлението от 02.07.08г., като указва на водещия разследването 
органда извърши процесуално – следствените действия, указани в 
постановлението на прокурор от 02.07.08г., даден е едномесечен срок. ДП 
получено в СРП на 21.11.2008г. от 01 РУ-СДВР с мнение за спиране. 
Преписката е разпределена на прокурор Е. Стоянов на същата дата. С 
постановление от 29.12.08г./изведено от 07.01.09г./ прокурор Е. Стоянов 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязан е изтичането 
на абсолютният давностен срок – 03.06.2023г. 

Пр.пр. № 49898/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 3102/08 по описа на 
07 РУ-СДВР. Образувана преписка на 16.08.2008г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3, пр.1, чл.194, ал.1 от НК срещу НИ с 
мнение за образуване на ДП, уведомлението е получено в СРП на 01.10.08г. 
Преписката е разпределена на прокурор В. Филипов на 03.10.08г. С 
постановление от 17.10.2008г./изведено на 31.10.08г./ прокурор  В. Филипов 
образува ДП срещу НИ. ДП получено в СРП на 14.03.2009г. от 07 РУ-СДВР с 
мнение за спиране. Преписката е разпределена на прокурор Е. Стоянов на 
същата дата. С постановление от 21.04.09г./изведено от 20.05.09г./ прокурор 
Е. Стоянов спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязан е 
изтичането на абсолютният давностен срок – 16.08.2023г. 

Пр.пр. № 20773/2008г. по описа на СРП, ДП № 1780/08 по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано ДП за извършено престъпление чл. 195, ал.1, т.3, 
чл.194, ал.1 от НК, уведомлението е получено в СРП на 10.06.08г. Преписката 
е разпределена на прокурор Е. Стоянов на 16.06.08г. ДП получено в СРП на 
20.11.2008г. от 04 РУ-СДВР с мнение за спиране. Преписката е разпределена 
на прокурор Е. Стоянов на същата дата. С постановление от 
29.12.08г./изведено от 07.01.09г./ прокурор Е. Стоянов спира НП. Към 
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момента на проверката НП е спряно. Отбелязан е изтичането на абсолютният 
давностен срок – 03.06.2023г. 

Пр.пр. № 61669/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 3401/08 по описа на 
07 РУ-СДВР, получено в СРП на 27.11.08г. Преписката е разпределена на 
прокурор Е. Стоянов на 01.12.08г. Образувано е ДП за извършено 
престъпление чл.194, ал.1 от НК с постановление от 12.01.09г. от прокурор Е. 
Стоянов/изведено от 22.01.09г./. ДП получено в СРП на 30.03.2009г. от 07 РУ-
СДВР с мнение за спиране. Преписката е разпределена на прокурор Е. 
Стоянов на същата дата-30.03.09г. С постановление от 08.05.09г./изведено от 
02.07.09г./ прокурор Е. Стоянов спира НП. Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязан е изтичането на абсолютният давностен срок – 10.09.2023г. 

Проверени още пр.пр. № 3237/2009г., пр.пр.№ 14192/08г., пр.пр.№ 52861/08г., 
пр.пр.№ 61041/08г., пр.пр.№ 1965/08г., пр.пр.№ 28923/08г., пр.пр.№ 
35558/08г., пр.пр.№ 20771/09г., пр.пр.№ 30989/08г., пр.пр.№ 3449/08г., 
пр.пр.№ 47641/09г., пр.пр.№ 4480/08г., пр.пр. № 3443/09г., пр.пр.№ 3657/09г., 
пр.пр.№ 7019/09г., пр.пр.№ 7114/08г., пр.пр.№ 33621/07г., 

32.  Евгения Щъркелова – в СРП от 17.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 408 преписки, решени 345, откази 187, обжалвани 4, 
потвърдени 3, отменен 1, образувани ДП 154, набл. ДП 839, решени 
572, просрочени по данни от УИС 11, 32 ОА, върнати 7, осъдителни 
присъди 22, оправдателни присъди 5, споразумения в съдебна фаза 6, 
споразумения 7, предложения по чл.78а – 6, общо осъдителни решения 
– 41, СЗ – 184, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 264 преписки, решени 189, 
откази 108, обжалван 1, отменен 1, образувани ДП 79, набл.ДП 448, 
решени 186, просрочени по данни от УИС – няма, ОА 13, върнати 4, 
осъдителни присъди 8, оправдателни присъди 4, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения 1, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 92. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 50594/06 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3221/06 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 02.11.06 г. срещу НИ за 
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престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Многократно изпращани напомнителни 
писма до МВР, Спряно и възобновено през 2008 г., за последен път 
материалите по делото постъпват в СРП на 21.08.09 г. с мнение за спиране, 
разпределено на прокурор Щъркелова на 28.09.09 г. след отпуск. С 
постановление от 02.10.09 г., изведено на 03.11.09 г. производството по 
делото е спряно, делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на 
извършителя, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 53418/06 г. по описа на СРП, ДП № 3379/06 г. по описа на 02 
РУ СДВР. Производството е образувано на 08.02.07 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал.1  от НК. Искани удължавания на 
срок, през 2008 г. спряно и възобновено. На  18.03.09 г. материалите по 
делото постъпват в СРП с мнение за предаване на съд.  На 23.04.09 г. е 
изготвен и внесен ОА, образувано е НОХД № 4393/09 г. по описа на СРС, 93 
състав, делото е висящо.  

Пр. пр. № 61304/07 г. по описа на СРП, ДП № 1203/08 г. по описа на 06 
РУ СДВР. Производството е образувано на 05.03.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 206, ал.1  от НК. През м. март 2009 г. 
производството е спряно и възобновено. На  13.07.09 г. материалите по 
делото постъпват в СРП с мнение за предаване на съд.  На 18.08.09 г. е 
изготвен и внесен ОА, образувано е НОХД № 9384/09 г. по описа на СРС, 94 
състав, на 25.05.10 г. делото е приключило с осъдителна присъда. 

Пр. пр. № 47805/08 г. по описа на СРП, ДП № 2849//08 г. по описа на 
04 РУ СДВР. Производството е образувано на 14.09.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3  и 4 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 01.12.08 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 22.12.08 г., изведено на 07.01.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

 

33. Елена Попова – в СРП от 01.08.2005г.,  

- за 2009г.: набл. 403 преписки, решени 348, откази 282, обжалвани 8, 
потвърдени 5, отменени 3, образувани ДП 64, набл. ДП 608, решени 
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495, просрочени по данни на УИС 2, 17 ОА, върнати няма, осъдителни 
присъди 6, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 4, 
споразумения 6, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни решения 
– 18, СЗ – 165, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 245 преписки, решени 187, 
откази 146, обжалвани няма, образувани ДП 39, набл.ДП 274, решени 
180, просрочени по данни на УИС 0, ОА 11, върнати няма, осъдителни 
присъди 9, оправдателни присъди 2, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения няма, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 93. 

` Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 11831/09г. по описа на СРП, ДП № 323/09 по описа на 02 РУ-
СДВР. Образувано на 04.02.2009г за извършено престъпление по  чл.195, ал.1, 
т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 
19.02.09г., на 24.02.09г. е разпределено на прокурор Ел. Попова. ДП получено 
в СРП на 15.05.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за спиране. Разпределено на 
прокурор Ел. Попова на 18.05.2009г. С постановление от 25.05.09г./изведено 
от 22.07.09г./ прокурор Ел. Попова спира НП. Към момента на проверката НП 
е спряно. 

Пр.пр. № 13542/01г. по описа на СРП, ДП № 683/01г. по описа на 05 
РУ-СДВР. Образувано на 27.12.2000г. за извършено престъпление по  чл.196, 
ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б”а”, вр. чл. 
18, ал. 1 от НК, уведомлението е получено в СРП на 20.03.09г. ДП получено в 
СРП на 18.04.2001г. от 05 РУ-СДВР с мнение за предаване на съд. 
Разпределено на прокурор Ел. Попова на 18.04.2001г. С постановление от 
28.05.01г./изведено от 13.06.01г./ прокурор С. Попова връща НП за 
допълнително разследване с дадени указания за разследване. На 06.08.2001г. 
ДП е получено в СРП и е разпределено на прокурор Кр. Костадинов. С 
постановление от 14.09.01г. прокурор Кр. Костадинов връща НП за 
допълнително разследване с дадени указания за разследване. ДП получено в 
СРП на 17.04.2002г. от 05 РУ-СДВР с мнение за предаване на съд, което е 
разпределено на мл. прокурор М. Кавракова. С постановление от 
22.04.02г. мл.прокурор М. Кавракова връща ДП № 683/01г.  за допълнително 
разследване с дадени указания за разследване. След близо година и 
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половина -ДП получено в СРП на 10.09.2003г. от 05 РУ-СДВР и уведомление  
за изтекли процесуални срокове-разпределено на мл.прокурор М. Кавракова. 
С постановление от 10.09.03г. мл.прокурор М. Кавракова връща ДП № 
683/01г.  за допълнително разследване, като установява, че  дадените  
указания за разследване в предходните постановления не са били изпълнени 
от дознател Кочов. Уведомява дозн. Кочов, че при неприключване на 
разследването ще бъде уведомен Инспектората на МВР. След 2 години и 
седем месеца ДП е постъпило в СРП на 14.04.06г. с мнение за спиране. 
Разпределено на 17.04.06г. на прокурор Атанасова. С постановление от 
28.04.06г. прокурор М. Атанасова връща ДП № 683/01г.  за допълнително 
разследване, като установява, че не са налице основания за спиране, че  
дадените  указания за разследване в предходните постановления отново не 
са били изпълнени. ДП е постъпило в СРП на 06.07.06г. с мнение за 
прекратяване на НП на основание чл. 243, ал.1, т.2 от НПК срещу Н.А.М. и 
спиране срещу НИ. С постановление от 07.08.06г./изведено от 15.08.06г./ 
прокурор М. Атанасова спира НП срещу Н.А.М. С постановление от 
02.10.07г./изведено от 16.10.07г./ прокурор М. Атанасова възобновява НП 
срещу Н.А.М, като указва да бъдат изпълнени указанията, дадени в 
предходните 3 постановления. ДП получено в СРП на 20.12.2007г. от 05 РУ-
СДВР с мнение за предаване на съд. Разпределено на прокурор К. 
Александрова. С постановление от 22.02.08г./изведено от 14.03.08г./ 
прокурор К. Александрова спира НП поради непредявяване на материалите 
на представител на пострадалото юридическо лице, както и ненамирането му. 
В СРП получено писмо от 19.08.08г. за отпадане на основанията за спиране 
на НП. Разпределено на прокурор Ел. Попова. С постановление от 
01.09.08г./изведено от 04.09.08г./ прокурор Ел. Попова възобновява НП и дава 
допълнителни указания по разследването. С писмо от 29.20.08г. прокурор Ел. 
Попова прави искане за продължаване на срока на разследване до 6м. Срокът 
е удължен с 4м., считано от 04.11.2008г. ДП получено в СРП на 19.03.2009г. 
от 05 РУ-СДВР с мнение за предаване на съд. Прокурор Ел. Попова изготвя 
ОА от 23.04.09г. Делото приключило със споразумение. 

34. Живка Арсенова – в СРП от 01.10.2007г.,  

- за 2009г.: набл. 427 преписки, решени 355, откази 268, обжалвани 17, 
потвърдени 9, отменени 8, образувани ДП 78, набл. ДП 611, решени 
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476, просрочени по данни на УИС 7, 24 ОА, върнати 4, осъдителни 
присъди 8, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 7, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 18, СЗ – 126, 

- за първото шестмесечие на 2010 г.: набл. 144 преписки, решени 143, 
просрочени по данни на УИС 0, откази 95, обжалвани 3, отменен 1, 
образувани ДП 47, набл.ДП 190, решени 164, ОА 12, върнати 2, 
осъдителни присъди 9, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 4, споразумения няма, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 
36. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 25419/09г. по описа на СРП, ДП № 1112/09 по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувано на 14.04.2009г за извършено престъпление по  чл.195, 
ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП 
на 28.04.09г., на 08.05.09г. е разпределено на прокурор Ж. Арсенова. ДП 
получено в СРП на 16.07.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. 
Разпределено на прокурор Ж. Арсенова на 31.08.2009г./след отпуск/. С 
постановление от 04.09.09г./изведено от 29.09.09г./ прокурор Ж. Арсенова 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането 
на абсолютния давностен срок – 14.04.2024г. 

Пр.пр. № 51644/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2785/08 по описа на 
02 РУ-СДВР. Уведомление за извършено престъпление по  чл.194, ал.1 от НК 
срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 06.10.08г., на 08.10.08г. е 
разпределено на прокурор Ж. Арсенова. С постановление от 28.10.2008г. 
прокурор Ж. Арсенова образува ДП с дадени указания за разследването. ДП 
получено в СРП на 06.03.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. 
Разпределено на прокурор Ж. Арсенова на 06.03.2009г. С постановление от 
30.03.09г./изведено от 12.05.09г./ прокурор Ж. Арсенова спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютния 
давностен срок – 04.09.2023г. 

35. Златко Стоянов – в СРП командирован от 11.06.2007г., преназначен на 
09.09.2008г.,  
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- за 2009г.: набл. 436 преписки, решени 368, откази 209, обжалвани 14, 
потвърдени 8, отменени 6, образувани ДП 149, набл. ДП 664, решени 
493, просрочени по данни от УИС 2, 18 ОА, върнати 2, осъдителни 
присъди 8, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 9, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 20, СЗ – 148, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 257 преписки, решени 196, 
откази 119, обжалван 1, отменен 1, образувани ДП 77, набл.ДП 341, 
решени 208, просрочени по данни от УИС 20, ОА 5, върнати 2, 
осъдителни присъди 2, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза няма, споразумения няма, предложения по чл.78а – няма, 
СЗ – 118. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 7129/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 669/09 г. по описа на 
09 РУ СДВР. Производството е образувано на 26.02.09 г. срещу НИ, за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите са 
постъпили в СРП на 21.05.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
29.05.09 г. производството е спряно и изпратено в МВР за продължаване 
издирване на извършителя – няма забавяне. 

Пр. пр. № 14643/05 г. по описа на  СРП, ДП № ЗМ 554/05 г. по описа 
на 03 РУ СДВР. Производството е образувано на 09.03.05 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 198, ал.1 от НК. От м. юни 2008 г. многократно 
изпращани напомнителни писма с искания за справки, изпратено в СРП на 
04.05.10 г. и върнато обратно за издирване неизвестния извършител по спряно 
ДП. 

36. Иван Кадев – в СРП от 15.03.007г.,  

- за 2009г.: набл. 399, решени 348, откази 233, обжалвани 11, потвърдени 
9, отменени 2, образувани ДП 111, набл. ДП 668, решени 475, 
просрочени по данни на УИС 10, 22 ОА, върнати няма, осъдителни 
присъди 6, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 10, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни решения 
– 20, СЗ – 153, 
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- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 275 преписки, решени 215, 
просрочени по данни на УИС 10, откази 150, обжалвани 3, отменени 
няма, образувани ДП 59, набл.ДП 362, решени 218, ОА 11, върнати 3, 
осъдителни присъди 10, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения 2, предложения по чл. 78а – няма, СЗ – 
83. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 5055/08г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 1882/07 по описа на 08 
РУ-СДВР. Уведомление за извършено престъпление по  чл.195, ал.1, т.3, вр. 
чл.194, ал.1 от НК, уведомлението е получено в СРП на 04.02.08г., на 
05.02.08г. е разпределено на мл. прокурор Ив. Кадев. С постановление от 
11.02.2008г. мл. прокурор Ив. Кадев образува ДП с подробно дадени указания 
за разследването. ДП е спирано и възобновявано. ДП получено в СРП на 
20.05.2009г. от 08 РУ-СДВР с мнение за на обвиняемите на съд. Разпределено 
на прокурор Ив. Кадев на 20.05.2009г. и е приключило със споразумение на 
25.06.09г. 

Пр.пр. № 31679/09г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 1552/09 по описа на 02 
РУ-СДВР. Уведомление за започнато ДП за извършено престъпление по  
чл.195, ал.1, т.4, пр. 2, вр. чл.194, ал.1 от НК, уведомлението е получено в 
СРП на 16.06.09г., на 22.06.09г. е разпределено на мл. прокурор Ив. Кадев. На 
14.07.09г. мл. прокурор Ив. Кадев изпраща напомнително писмо за 
предстоящото изтичане срока на разследването. ДП получено в СРП на 
31.08.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. Разпределено на 
прокурор Ив. Кадев на 21.09.2009г/след отпуск/. С постановление от 
28.09.09г./изведено от 21.10.09г./ прокурор прокурор Ив. Кадев спира НП. 
Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 4593/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ4027/07 по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано с постановление на мл. прокурор Ив. Кадев на 
08.02.08г. за извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК срещу неизвестен 
извършител /НИ/, като подробно са дадени указания за разследването. С 
писмо от 23.02.09г. в СРП е получено   ДП с мнение за спиране. Разпределено 
на прокурор Ив. Кадев на 23.02.2009г. С постановление от 25.02.2009г. 
прокурор прокурор Ив. Кадев констатира, че не са били изпълнени 
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указанията на прокурора, които имат задължителен характер и връща ДП за 
отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в обстоятелствената част 
на постановлението. С постановление от 10.06.09г./изведено от 04.08.09 г. 
прокурор Ив. Кадев спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 28652/07г. по описа на СРП, ДП №ЗМ1174/07 по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано с постановление на. прокурор Ив. Тасков на 02.05.07г. 
за извършено престъпление по чл.129, ал.2, пр. 3, алт. 1,вр. ал.1 , вр. Чл. 63, 
ал.1, т.4 от НК срещу С.С.В., като подробно са дадени указания за 
разследването и е указано дознанието да се докладва на всеки 10 дни. С 
писмо от 10.09.07г. в СРП е получено ДП с мнение за спиране. Разпределено 
на прокурор Ив. Тасков  на 10.09.2007г. С постановление от 02.11.2007г. 
прокурор Ив. Тасков /изведено от 08.11.07г./ прокурор Ив. Тасков спира НП, 
постановлението за спиране е обжалвано пред СРС/отменено постановление 
за спиране от СРС/. ДП получено в СРП с мнение за прекратяване на 
23.12.08г. С постановление от 27.02.2009г. прокурор Ив. Тасков /изведено от 
14.03.09г./ спира НП, впоследствие с постановление от 02.02.09г. 
възобновено. С писмо от 27.04.09г. в СРП е получено ДП с мнение за 
предаване на съд на обвиняемия. Разпределено на прокурор Ив. Тасков на 
28.04.09г. Изготвен ОА от прокурор Ив. Тасков на 27.10.2009 г. Делото е 
приключило. 

/Преписката се води на прокурор Ив. Кадев/ 

Пр.пр. № 57788/08г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 3871/08 по описа на 02 
РУ-СДВР. Уведомление за извършено престъпление по  чл.194, ал.1 от НК с 
мнение за образуване на ДП срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 
21.11.08г., на 25.11.08г. е разпределено на мл. прокурор Ив. Кадев. С 
постановление от 25.11.2008г. мл. прокурор Ив. Кадев образува ДП с 
подробно дадени указания за разследването. ДП получено в СРП на 
15.05.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за спиране. Разпределено на прокурор 
Ив. Кадев на 18.05.2009г. С писмо до Гл. Разследващ полицай на 02 РУ-СДВР 
прокурор Ив. Кадев указва да бъдат взети мерки за приключване на ДП. ДП 
получено в СРП на 24.07.2009г. от 02 РУ-СДВР с мнение за спиране. С 
постановление от 24.07.09г./изведено от 15.09.09г./ прокурор Ив. Кадев 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 
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37.  Илиян Рангелов – в СРП от 04.04.2007г.,  

- за 2009г.: набл. 591, решени 488, откази 299, обжалвани 8, потвърдени 
6, отменени 2, образувани ДП 187, набл. ДП 662, решени 430, 
просрочени по данни от УИС 16, 15 ОА, върнат 1, осъдителни присъди 
6, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 2, споразмения 
22, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения – 31, СЗ – 
191, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 366 преписки, решени 246, 
откази 179, обжалвани няма, образувани ДП 64, набл.ДП 398, решени 
190, просрочени по данни от УИС 76, ОА 3, върнати 1, осъдителни 
присъди 5, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза няма, 
споразмения 11, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 130. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 36028/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1478/08 по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 28.07.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото са постъпили в СРП на 18.12.08 г. с мнение за спиране. С 
постановление от 23.01.09 г., изведено на 06.02.09 г. производството е спряно, 
посочена е възможността за обжалване, делото е върнато в МВР за 
продължаване издирването на извършителя. 

Пр. пр. № 38169/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2466/08 по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 15.08.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 18.12.08 г. с мнение за спиране. С постановление от 23.01.09 г., изведено 
на 03.02.09 г. производството е спряно, посочена е възможността за 
обжалване, делото е върнато в МВР за продължаване издирването на 
извършителя. 

Пр. пр. № 60262/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 14334/08 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 11.12.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 вр. чл. 194, ал.1 от НК. В хода на 
разследването е искано удължаване на срока, разкрит е извършителя.  
Материалите по делото постъпват в СРП с мнение за предаване на съд на 
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24.06.09 г., разпределена на пр. РАНГЕЛОВ на 13.07.09 г. след отпуск. ОА е 
изготвен и внесен СРС на 04.09.09 г. Образувано е НОХД № 9957/09 г. по 
описа на СРС, 20 състав. Делото е висящо. 

Пр. пр. № 63964/08 г. по описа на СРП, ДП № 4916/08 по описа на 01 
РУ СДВР. Производството е образувано на 21.01.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 31.03.09 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 20.05.09 г., 
изведено на 30.05.09 г. производството е прекратено, посочена е 
възможността за обжалване. 

Пр. пр. № 37973/98 г. по описа на СРП, ДП № 16/99 по описа на 01 ТО 
ССлС. Производството е образувано на 23.12.98 г. срещу 3 извършители за 
престъпление по чл. 194, ал.1 вр. чл. 20 от НК. Многократно връщано за 
доразследване, спирано и възобновявано. За последен път материалите по 
делото постъпват в СРП на 07.07.08 г. с мнение за прекратяване, 
разпределени с резолюция на пр. РАНГЕЛОВ на 30.12.08 г. С постановление 
от 20.02.09 г., изведено на 30.05.09 г. производството е прекратено поради 
липса на престъпление, посочена е възможността за обжалване. 

Върнати от съда дела: 

Пр. пр. № 7011/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2960/07 г. по описа на 
05 РУ СДВР. Досъдебното производство е образувано на 14.03.08 г. от 
прокурор ИЛ. РАНГЕЛОВ срещу известен извършител за престъпление по 
чл. 206, ал. 1 от НК. В постановлението за образуване на ДП са дадени 
конкретни указания за действията, които следва да се извършат от 
разследващия орган. Поискано е удължаване на срок и такова е получено, 
считано от 15.06.08 г. На 19.03.09 г. /девет месеца по-късно/ в СРП са 
постъпили материалите по досъдебното производство и на 22.05.09 г. е 
изготвен ОА, внесен в съда. Образувано е НОХД № 5423/09 г. по описа на 
СРС, 18 състав и с разпореждане от 05.06.09 г. съдът е прекратил 
производството и е върнал делото на прокуратурата за отстраняване на 
съществени процесуални нарушения. На 10.06.09 г.  ДП е върнато на 
разследващия орган за изпълнение указанията на съда. Делото постъпва 
отново в СРП и е получено от прокурор РАНГЕЛОВ на 13.07.09 г., върнато 
отново на 16.07.09 г. за доразследване. На 03.09.09 г. постъпва в СРП с 
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мнение за предаване на съд.  На 02.10.09 г. с постановление е внесено 
предложение по чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност 
и налагане на административно наказание. Образуваното АНД   № 11297/09 г. 
по описа на СРС, 18 състав е прекратено и делото е върнато с разпореждане 
от 15.10.09 г. След ново привличане на 27.11.09 г. делото отново постъпва в 
прокуратурата с мнение за съд, върнато с указания на разследващия орган,  за 
последен път материалите постъпват в СРП на 08.04.10 г. На 17.06.10 г. с 
постановление е внесено предложение по чл. 375 от НПК за освобождаване 
от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. 
Образувано е АНД № 286/10 г. по описа на СРС, 18 състав, делото е висящо, 
насрочено за 08.11.10 г. 

38.  Илиян Точев – в СРП от 23.01.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 408 преписки, решени 338, откази 169, обжалвани 3, 
потвърдени 3, образувани ДП 160, набл. ДП 786, решени 634, 
просрочени по данни от УИС 2, 51 ОА, върнати 4, осъдителни присъди 
30, оправдателни присъди 4, споразумения в съдебна фаза 7, 
споразумения 2, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни решения 
– 41, СЗ – 166, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 270 преписки, решени 216, 
откази 122, обжалвани 2, отменени няма, образувани ДП 87, набл.ДП 
423, решени 243, просрочени по данни от УИС 1, ОА 16, върнати 5, 
осъдителни присъди 15, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 3, споразумения 4, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 98. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 4812/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3209/97 г. по описа на 
06 РУ СДВР, постъпило в СРП на 03.10.08 г. С постановление от 04.12.08 г. 
делото е изпратено по компетентност на СГП. С постановление от 20.01.2009 
г. делото е прието по подсъдност в СГП, производството е спряно и делото е 
изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителите. 

Пр. пр. № 62257/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3392/08 г. по описа 
на 09 РУ СДВР . Производството е образувано на 05.01.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 25.03.09 г. материалите постъпват в 
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СРП с мнение за спиране на производството и с постановление от 30.04.09 г. 
производството по делото е спряно и изпратено в МВР за продължаване 
издирването на извършителя . 

Върнати от съда дела: 

Пр. пр. № 40370/08 г. по описа на СРП, ДП № 2371/08 г. по описа на 02 
РУ СДВР. Досъдебното производство е образувано на 08.08.08 г. от прокурор 
И. ТОЧЕВ срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 198, ал. 1, 
пр.1 от НК. На 08.08.08 г. е постъпило искане за задържане на извършителя, 
който е привлечен като обвиняем. Искането е уважено за 72 часа, с 
определение от 11.08.08 г. искането за постоянна мярка „Задържане под 
стража” е оставено без уважение. Поискано е удължаване на срок и такова е 
получено. На 30.01.09 г. в СРП са постъпили материалите по досъдебното 
производство с мнение за предаване на съд. На 09.03.09 г. е изготвен ОА, 
внесен в съда. Образувано е НОХД № 2467/09 г. по описа на СРС, 108 състав 
и с разпореждане от 15.05.09 г. съдът е прекратил производството и е върнал 
делото на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални 
нарушения. На 20.05.09 г.  ДП е върнато на разследващия орган за 
изпълнение указанията на съда с постановление на прокурор ТОЧЕВ. Делото 
постъпва отново в СРП и е получено от прокурор ТОЧЕВ на 23.06.09 г., а на 
03.07.09 г. отново е изготвен и внесен ОА. Образуваното НОХД № 7470/09 г. 
по описа на СРС, 108 състав е прекратено от съда с разпореждане от 27.07.09 
г. за отстраняване на съществени процесуални нарушения. Делото е върнато 
отново на 29.07.09 г. за доразследване . На 22.10.09 г.  е поискано от 
разследващия орган спиране поради неоткриване на извършителя. На 26.10.09 
г. производството по делото е спряно, а с постановление от 27.10.09 г. е 
възобновено. На 20.11.09 г. делото постъпва в СРП с мнение за предаване на 
съд и на 23.11.09 г. е изготвен и внесен ОА. Образувано е НОХД  № 13371/09 
г. по описа на СРС, 108 състав. Делото е приключило на 08.07.10 г. с 
оправдателна присъда, която не е протестирана, поради промяна във 
фактическата обстановка и недоказаност на обвинението. 

39.  Ина Джокова  - в СРП от 04.04.2005г.,  

- за 2009г.: набл. 379, решени 336, откази 203, обжалвани 6, потвърдени 
5, отменен 1, образувани ДП 128, набл. ДП 765, решени 546, 
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просрочени по данни от УИС 9, 34 ОА, върнати 7, осъдителни присъди 
21, оправдателни присъди 5, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 1, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 25, СЗ – 137, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 248, решени 193, откази 19, 
обжалван 1, отменени няма, образувани ДП 63, набл.ДП 480, решени 
259, просрочени по данни от УИС 4, ОА 22, върнати 2, осъдителни 
присъди 14, оправдателни присъди 4, споразумения в съдебна фаза 5, 
споразумения 5, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 88. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. №  49621/08 г. по описа на СРП, ДП № 950/08 г. по описа на 04 
РУ СДВР. Производството е образувано на 19.09.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Връщано за доразследване. 
Материалите по делото постъпват в СРП на 30.03.09 г. с мнение за спиране, 
разпределени на прокурор ДЖОКОВА на 27.04.09 г. след отпуск по болест. С 
постановление от 08.05.09 г., изведено на 29.06.09 г. производството по 
делото е спряно, делото е изпратено в МВР за продължаване  издирването на 
извършителя, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. №  65224/07 г. по описа на СРП, ДП № 3304/08 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 06.03.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Връщано за доразследване няколко 
пъти. Материалите по делото постъпват в СРП на 20.10.09 г. с мнение за 
спиране. С постановление от 02.12.09 г., изведено на 22.12.09 г. 
производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за 
продължаване  издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. №  49344/05 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 5414/05 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 05.10.05 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 212, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. На 09.03.06 г. е 
изготвен и внесен в съда ОА, образувано е НОХД № 3272/06 г. по описа на 
СРС, 10 състав. На 13.02.07 г. е постановена осъдителна присъда. С решение 
от 09.05.08 г. на СГС, 9 състав присъдата е отменена и делото е върнато за 
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ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. С разпореждане 
на СРС, 6 състав от 29.05.08 г. делото е върнато на прокуратурата за 
отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила. Искано и 
получено удължаване на срок за разследване. На 15.10.09 г. материалите по 
делото постъпват в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 
07.12.09 г. производството по делото е прекратено, поради несъставомерност 
на деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. №  50381/03 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 8243/03 г. по описа 
на 06 РУ СДВР. Производството е образувано на 21.08.06 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В хода на 
разследването е разкрит извършителя, обединени са множество преписки,, 
образувани по повод молби от различни граждани. След връщане за 
доразследване и искано и получено удължаване на срок на 11.07.07 г. 
материалите по делото постъпват в СРП с мнение  за предаване на съд. На 
19.09.07 г. е изготвен и внесен в съда ОА, образувано е НОХД № 12412/07 г. 
по описа на СРС, 97 състав. На 24.03.08 г. с разпореждане съдът е прекратил 
производството и върнал делото на прокуратурата за отстраняване на 
процесуални нарушения. След внесен нов ОА е образувано НОХД № 3861/08 
по описа на СРС, 97 състав. В с. з. на 15.07.09 г. е постановена оправдателна 
присъда. В срок е подаден протест от наблюдаващия прокурор, с решение от 
04.03.10 г. ІІ въззивен състав на СГС е потвърдил присъдата на СРС.    
 Върнати от съда дела: 

Пр. пр. № 45938/09 г. по описа на СРП, ДП № 873/09 г. по описа на 09 
РУ СДВР. Досъдебното производство е образувано през 2009 година  срещу 
известен извършител за престъпление по чл. 206, ал. 1, пр.1 от НК. Няма 
данни за движението на делото до изготвянето на ОА. С постановление от 
06.04.10 г. е оставено като неоснователно искането на обвиняемия за 
изготвяне на допълнителна експертиза, а на 07.04.10 г. прокурор И. 
ДЖОКОВА внася в СРС ОА. 

Образувано е НОХД № 4271/10 година по описа на СРС, 108 състав. С 
разпореждане от 27.04.10 година съдията докладчик приема, че деянието не е 
съставомерно от обективна страна при описаните в обвинителния акт факти, 
приел е, че не е нужно да се обсъжда въпроса,  дали са налице признаците от 
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субективна страна на деянието и е прекратил наказателното производство. 
Отменил е взетата мярка за неотклонение, посочена е възможността за 
обжалване и протестиране на разпореждането. Делото е върнато в СРП на 
10.05.10 г., а на 18.05.10 година прокурор ДЖОКОВА е подала протест, който 
към момента на проверката не е разгледан. 

40.  Ирена Ганчева – в СРП от 13.03.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 433 преписки, решени 347, откази 204, обжалвани 11, 
потвърдени 7, отменени 4, образувани ДП 141, набл. ДП 679, решени 
391, просрочени по данни на УИС 238, 39 ОА, върнати 7, осъдителни 
присъди 23, оправдателни присъди 5, споразумения в съдебна фаза 5, 
споразумения 1, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 30, СЗ – 147, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 273 преписки, решени 200, 
откази 126, обжалвани 3, отменени няма, образувани ДП 71, набл.ДП 
432, решени 198, просрочени по данни на УИС 67, ОА 18, върнати 6, 
осъдителни присъди няма данни, оправдателни присъди 6, 
споразумения в съдебна фаза 3, споразумения 2, предложения по чл.78а 
– 1, СЗ – 105. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 18813/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 3201/08 по описа на 
02 РУ-СДВР. Образувано е ДП с постановление от 26.09.08г. от прокурор Ир. 
Ганчева/изведено от 06.10.08г./ за извършено престъпление по  чл.206, ал.1 от 
НК срещу НИ. ДП получено в СРП на 25.02.09г. от 02 РУ-СДВР с мнение за 
спиране. Преписката е разпределена на прокурор Ир. Ганчева на 25.02.09г. С 
постановление от 17.04.09г./изведено от 04.06.09г./ прокурор Ир. Ганчева 
спира НП – с 23 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
извеждането – с извеждането общо 70 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност- 2021г. 

Пр.пр. № 28782/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 2432/08 по описа на 
03 РУ-СДВР. Образувано е ДП с постановление от 23.06.08г. от прокурор Ир. 
Ганчева/изведено от 09.07.08г./ за извършено престъпление по  чл.194, ал.1 от 
НК срещу НИ. ДП получено в СРП на 25.02.09г. от 03 РУ-СДВР с мнение за 
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спиране. С постановление от 17.04.09г./изведено от 04.06.09г./ прокурор Ир. 
Ганчева спира НП- с 23 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
извеждането – с извеждането общо 70 дни. Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност-м. 02, 2023г. 

Пр.пр. № 42079/2008г. по описа на СРП, ДП № 2347/08 по описа на 09 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 11.08.2008г. за извършено престъпление 
по  чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 
15.08.08г., на 19.08.08г. е била разпределена на  прокурор Ир. Ганчева. ДП 
получено в СРП на 22.01.2009г. от 09 РУ-СДВР, разпределено на прокурор 
Ир. Ганчева на 22.01.09г. с мнение за спиране. С постановление от 
14.03.09г./изведено от 01.04.09г./ прокурор Ир. Ганчева спира НП- с 20 дни е 
забавено произнасянето, като не се отчита извеждането – с извеждането 
общо 37 дни. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е 
изтичането на абсолютната давност-м. 08, 2023г. 

Пр.пр. № 52701/2008г. по описа на СРП, ДП № 3326/08 по описа на 09 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 05.11.2008г. за извършено престъпление 
по  чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 
12.11.08г., на 17.11.08г. е била разпределена на  прокурор Ир. Ганчева. ДП 
получено в СРП на 22.01.2009г. от 09 РУ-СДВР, разпределено на прокурор 
Ир. Ганчева на 22.01.09г. с мнение за спиране. С постановление от 
14.03.09г./изведено от 01.04.09г./ прокурор Ир. Ганчева спира НП- с 20 дни е 
забавено произнасянето, като не се отчита извеждането – с извеждането 
общо 37 дни.  . Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е 
изтичането на абсолютната давност-м. 11, 2023г. 

Пр.пр. № 61033/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 3614/08 по описа на 
09 РУ-СДВР. Образувана преписка на 01.12.2008г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.4, пр. 2, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, 
уведомлението е получено в СРП на 09.12.08г., на 12.12.08г. е била 
разпределена на  прокурор Ир. Ганчева. ДП получено в СРП на 25.02.2009г. 
от 09 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Ир. Ганчева на 25.02.09г. с мнение 
за спиране. С постановление от 17.04.09г./изведено от 03.06.09г./ прокурор 
Ир. Ганчева спира НП- с 23 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
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извеждането – с извеждането общо 69 дни. Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност - м. 11, 2023г. 

Пр.пр. № 63698/08г. по описа на СРП, ЗМ №3278/08 по описа на 02 РУ-
СДВР. Получена преписка ЗМ №3278/08 по описа на 02 РУ-СДВР с мнение за 
отказ да се образува ДП на основание чл. 9, ал. 2 от НК и налагане на 
административно наказание по чл. 218б от НК , получена в СРП на 23.12.08г., 
разпределена на прокурор Ир. Ганчева на 29.12.08г. Образувано ДП с 
постановление на прокурор Ир. Ганчева от 14.03.2009г./изведено на 
27.03.09г./ за извършено престъпление вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 
1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК/забавено произнасяне със 42 дни./  Дадени са 
подробни указания по разследването.  Постъпило ДП в СРП на 01.09.2009г.  с 
мнение за предаване на обвиняемите на съд, разпределено на прокурор Ир. 
Ганчева на 02.09.09г. С изх. №ПД 3396/ 26.10.09г. прокурор Ир. Ганчева 
изготвя ОА и внася делото в съда. Делото приключило на 22.01.2010г. със 
споразумение за двете подсъдими. 

Пр.пр. № 18165/2006г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 13938/2005г.по 
описа на 08 РПУ-СДП. Образувано е ДП с постановление от 16.03.07г. от 
прокурор Ир. Ганчева/изведено от 26.03.07г./ за извършено престъпление по  
чл.207, ал.1 от НК срещу НИ.  НП е спирано и възобновявано неколкократно. 
ДП получено в СРП на 03.04.06г. от 08 РУ-СДВР с мнение за решаване по 
компетентност. С постановление от 22.05.09г./изведено от 30.05.09г./ 
прокурор Ир. Ганчева прекратява НП.  

Пр.пр. № 65935/2008г. по описа на СРП, ДП № 3830/08 по описа на 09 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 16.12.2008г. за извършено престъпление 
по  чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е 
получено в СРП на 23.12.08г., на 06.01.09г. е била разпределена на  прокурор 
Ир. Ганчева. ДП получено в СРП на 22.01.2009г. от 09 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Ир. Ганчева на 22.01.09г. с мнение за спиране. С 
постановление от 14.03.09г./изведено от 01.04.09г./ прокурор Ир. Ганчева 
спира НП- с 20 дни е забавено произнасянето, като не се отчита извеждането 
– с извеждането общо 47 дни.  . Към момента на проверката НП е спряно. 
Отбелязано е изтичането на абсолютната давност-м. 12, 2023г. 
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Пр.пр. № 10163/2008г. по описа на СРП, ДП № 371/08 по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувано е ДП с постановление от 17.04.08г. от прокурор Ир. 
Ганчева/изведено от 20.05.08г./ за извършено престъпление чл. 195, ал. 1, т. 3, 
пр. 1, вр. чл.194, ал.1  от НК срещу НИ. ДП получено в СРП на 09.12.2008г. от 
07 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Ир. Ганчева на 09.12.08г. с мнение за 
спиране. С постановление от 30.01.09г./изведено от 09.02.09г./ прокурор Ир. 
Ганчева спира НП- с 21 дни е забавено произнасянето, като не се отчита 
извеждането – с извеждането общо 31 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност-м. 01, 2023г. 

41. Искра Колева – в СРП от 13.03.2006г.,  

- за 2009г.:  набл. 402 преписки, решени 355, откази 224, обжалвани 11, 
потвърдени 9, отменени 2, образувани 124 ДП, набл. ДП 648, решени 
533, просрочени по данни от УИС 1, 25 ОА, върнати 3, осъдителни 
присъди 13, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 5, предложения по чл.78а – 3,общо осъдителни решения – 
24, СЗ – 149, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 247 преписки, решени 199, 
ткази 123, обжалвани 6, отменени 3, образувани ДП 72, набл.ДП 366, 
решени 268, просрочени по данни от УИС 67, ОА 17, върнат 1, 
осъдителни присъди 8, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 4, споразумения 4, предложения по чл.78а – 3, СЗ – 99. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 11973/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 464/09 г. по описа на 
09 РУ СДВР, образувано на 10.02.09 г., срещу НИ за престъпление по чл. 195, 
ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК, материалите постъпват в СРП на 19.05.09 г. с 
мнение за спиране. С постановление от 23.07.09 г. производството по делото 
е спряно. 

42. Катерина Александрова – в СРП от 03.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 419 преписки, решени 310, откази 209, обжалвани 8, 
потвърдени 4, отменени 4, образувани ДП 98, набл. ДП 611, решени 
404, просрочени по данни на УИС 20, 14 ОА, върнати няма, осъдителни 
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присъди 5, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 2, 
предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни решения – 7, СЗ – 165, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 143 преписки, решени 140, 
просрочени по данни на УИС  20, откази 86, обжалван 1, отменени 
няма, образувани ДП 50, набл.ДП 209, решени 181, ОА 4, върнат 1, 
осъдителни присъди 7, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза няма, внесени споразумения – няма данни, предложения 
по чл.78а – няма, СЗ – 84. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 61429/08г. по описа на СРП, ДП ЗМ №759/08 по описа на  
РУ-„Транспортна полиция”-София. Образувано на 28.11.2008г.  за извършено 
престъпление по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК  срещу неизвестен 
извършител /НИ/. Уведомлението постъпило в СРП на 12.12.08г., 
разпределено на прокурор К. Александрова на 17.12.08г. Постъпило ДП в 
СРП на 23.02.2009г.  с мнение за спиране на НП на основание чл.244, ал.1, т.2 
от НПК. С постановление от 30.03.2009г./изведено на 12.05.09г./ прокурор 
Катерина  Александрова спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 42165/06г. по описа на СРП, ДП ЗМ №2039/06г. по описа на 
09 РУ-СДВР. Уведомление с молба за образуване на ДП за извършено 
престъпление по чл.206, ал.1, вр. чл.20, ал.1 от НК. Уведомлението постъпило 
в СРП на 29.08.06г., разпределено на прокурор Д. Куртов на 07.09.06г. С 
постановление от 13.09.2006г./изведено на 04.10.06г./ прокурор Д. Куртов 
образува ДП.  Постъпило ДП в СРП на 12.12.2006г.  с мнение за предаване 
обвиняемия на съд. Делото е първоначално разпределено на прокурор Д. 
Куртов на 13.12.06г., след това е посочена дата на разпределяне 28.03.07г., и 
отново преразпределена на прокурор Н. Кирилова на 29.09.08г. С 
постановление от 10.11.2008г./изведено на 13.11.08г./ прокурор Н.  Кирилова 
спира НП. С постановление от 11.11.2008г./изведено на 13.11.08г./ прокурор 
Н.  Кирилова възобновява НП. Постъпило ДП в СРП на 23.01.2009г.  с мнение 
за предаване обвиняемия на съд, разпределено на прокурор К. Александрова 
на 23.01.09г. Прокурор К. Александрова изготвя ОА с изх. № ПД 
819/23.03.09г. делото е внесено в съда. Приключило по реда на съкратеното 
съдебно следствие с осъдителна присъда.  
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Пр.пр. № 57529/08г. по описа на СРП, ДП №3071/08г. по описа на 02 
РУ-СДВР. Уведомление с молба за образуване на ДП за извършено 
престъпление по чл.198, ал.1, пр.1, вр. чл. 63, ал.1, т.3, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 
от НК. Уведомлението постъпило в СРП на 12.11.08г., разпределено на 
прокурор К. Александрова на 14.11.08г. С постановление от 
12.12.2008г./изведено на 15.12.08г./ прокурор К. Александрова образува ДП.  
Срокът за разследване е продължен с 4 месеца, считано от 15.02.09г. 
Постъпило ДП в СРП на 19.05.2009г.  с мнение за предаване обвиняемия на 
съд, разпределено на прокурор К. Александрова на 20.05.09г. С 
постановление от 12.06.09г. делото е върнато за прецизиране на обвинението. 
Постъпило ДП в СРП на 31.07.2009г.  с мнение за предаване обвиняемия на 
съд, разпределено на прокурор К. Александрова на 21.09.09г. Прокурор К. 
Александрова изготвя ОА с изх. № ПД 3560/10.11.09г. делото е внесено в 
съда. Приключило с осъдителна присъда.  

43. Катя Михайлова – в СРП от 17.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 418 преписки, решени 328, откази 250, обжалвани 13, 
потвърдени 9, отменени 4, образувани ДП 75, набл. ДП 542, решени 
356, просроченипо данни от УИС 238, 28 ОА, върнати 5, осъдителни 
присъди 26, оправдателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 6, 
споразумения 2, предложения по чл.78а – 4, общо осъдителни решения 
– 38, СЗ – 144, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 285 преписки, решени 191, 
откази 150, обжалвани 2, отменени няма, образувани ДП 38, набл.ДП 
326, решени 142, просрочени по данни от УИС 74, ОА 14, върнати 2, 
осъдителни присъди 8, оправдателни присъди 2, споразумения в 
съдебна фаза 3, споразумения няма, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 
81. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 3209/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 116/09 г. по описа на 
02 РУ СДВР. Производството е образувано на 19.01.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 13.04.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
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от 08.07.09 г., изведено на 01.09.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението./ 55 дни след 
срока/ 

Пр. пр. № 7133/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 683/09 г. по описа на 
09 РУ СДВР. Производството е образувано на 26.02.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 15.04.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 08.07.09 г., изведено 
на 01.09.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението./ 53 дни след срока/ 

Пр. пр. № 57635/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 3113/08 г. по описа 
на 09 РУ СДВР. Производството е образувано на 06.02.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 19.06.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 10.09.09 г., изведено 
на 26.09.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението./ 51 дни след срока/ 

Пр. пр. № 33481/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 1995/09 г. по описа 
на 09 РУ СДВР. Производството е образувано на 10.06.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 4 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото 
постъпват в СРП на 31.08.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
23.11.09 г., изведено на 16.12.09 г. производството по делото е спряно, делото 
е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, посочена е 
възможността за обжалване на постановлението./ 53 дни след срока/  

 постановления за спиране, забавени с два  и повече месеца след 
срока:  

1. Пр. пр. № 8375/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране е с дата 09.09.09 г.; 

2. Пр. пр. № 8886/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 09.09.09 г.; 
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3. Пр. пр. № 17529/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 09.09.09 г.; 

4. Пр. пр. № 17703/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 09.09.09 г.; 

5. Пр. пр. № 17933/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 09.09.09 г.; 

6. Пр. пр. № 25073/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 10.09.09 г.; 

7. Пр. пр. № 25305/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 10.09.09 г.; 

8. Пр. пр. № 10381/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 09.09.09 г.; 

9. Пр. пр. № 37705/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 10.09.09 г.; 

10. Пр. пр. № 56031/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
08.06.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 10.09.09 г.; 

11. Пр. пр. № 42527/07 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
13.03.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 22.06.09 г.; 

12. Пр. пр. № 54010/08 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
17.03.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 22.06.09 г.; 

13. Пр. пр. № 28048/08 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
11.03.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 22.06.09 г.; 

14. Пр. пр. № 66409/07 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
28.12.07 г., разпределени на 14.01.08 г., а постановлението за спиране  е с дата 
22.06.09 г., т.е. 1 година и четири месеца след срока ; 

15. Пр. пр. № 25323/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
24.07.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 23.11.09 г. – 3 месеца след 
срока; 
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16. Пр. пр. № 26367/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
24.07.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 23.11.09 г. – 3 месеца след 
срока; 

17. Пр. пр. № 46228/07 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
24.07.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 23.11.09 г. – 3 месеца след 
срока; 

18. Пр. пр. № 9127/07 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
16.07.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 23.11.09 г. – над 3 месеца 
след срока; 

19. Пр. пр. № 40383/06 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
16.07.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 23.11.09 г. – над 3 месеца 
след срока; 

20. Пр. пр. № 25411/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
16.07.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 23.11.09 г. – над 3 месеца 
след срока; 

21. Пр. пр. № 13115/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
09.07.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 23.11.09 г. – над 3 месеца 
след срока; 

22. Пр. пр. № 26245/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
09.07.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 23.11.09 г. – над 3 месеца 
след срока; 

23. Пр. пр. № 7939/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
31.03.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 08.07.09 г.; 

24. Пр. пр. № 11607/09 г. Материалите постъпват в СРП за решаване на  
31.03.09 г., а постановлението за спиране  е с дата 08.07.09 г.; 

Пр. пр. № 63903/08 г. по описа на СРП, ДП №  255/09 г. по описа на 02 
РУ СДВР. Производството е образувано на 10.11.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК. На два пъти спирано и 
възобновявано. Материалите по делото постъпват в СРП на 17.09.09 г. с 
мнение за прекратяване и с постановление от 16.12.09 г., изведено на 30.12.09 
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г. производството по делото е прекратено, поради несъставомерност на 
деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението./59 дни, 
след срока/ 

Пр. пр. № 38368/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 3472/08 г. по описа 
на 09 РУ СДВР. Производството е образувано на 27.10.08 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Искано удължаване на 
срок. Материалите по делото постъпват в СРП на 10.04.09 г. с мнение за 
прекратяване и с постановление от 10.06.09 г., изведено на 19.06.09 г. 
производството по делото е прекратено, поради несъставомерност на 
деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението./30 дни, 
след срока/ 

Пр. пр. № 43109/07 г. по описа на СРП, ДП №  1140/07 г. по описа на 
08 РУ СДВР. Производството е образувано на 15.08.07 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 3 пъти спирано и 
възобновявано, в хода на разследването е установен извършител. 
Материалите постъпват в СРП на 19.03.09 г. с мнение за прекратяване  и 
изпращане на делото на МКБППНМ и с постановление от 13.05.09 г., 
изведено на 16.05.09 г. производството по делото е прекратено, поради 
малозначителност на деянието, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 27501/00 г. по описа на СРП, ДП №  1660/00 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано през 2000 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Многократно връщано за 
доразследване, спирано и възобновявано. Материалите постъпват в СРП на 
21.04.08 г. с мнение за спиране и с постановление от 09.02.09 г., изведено на 
20.02.09 г. производството по делото е прекратено, поради несъставомерност 
на деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 34638/07 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 70506/07 г. по описа 
на 04 РУ СДВР. Производството е образувано на 16.07.07 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 227б, ал.1 от НК. Искано удължаване на 
срок с 4 месеца. Материалите постъпват в СРП на 27.05.09 г. с мнение за 
прекратяване  и с постановление от 18.12.09 г., изведено на 30.12.09 г. 
производството по делото е прекратено, поради несъставомерност на 
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деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. / 5 
месеца и 19 дни след срока/ 

Пр. пр. № 17720/03 г. по описа на СРП, ДП №  91/05 г. по описа на 
ССлС. Производството е образувано на 15.04.03 г. срещу известни 
извършители за престъпление по чл. 198, ал.1 вр. чл. 20, ал.2 от НК. 
Многократно връщано за доразследване, спирано и възобновявано, частично 
прекратявано. За първи път е внесен ОА на 19.06.08 г. /материалите 
постъпват в СРП на 22.10.07 г. с мнение за предаване на съд, т. е. ОА е 
изготвен  6 месеца и 27 дни след срока/.   

Образувано е НОХД № 7249/08 г. по описа на СРС, 18 състав и с 
разпореждане от 26.06.08 г. делото е върнато на прокуратурата за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. След връчване на 
постановления за частично прекратяване материалите постъпват отново в 
СРП на 22.05.09 г. На 07.07.09 година е внесен нов ОА, образувано е НОХД 
№ 7702/09 г. по описа на СРС, 18 състав и на 23.11.09 г. делото е приключило 
по реда на съкратеното съдебно следствие. 

Пр. пр. № 27322/08 г. по описа на СРП, ДП №  3654/08 г. по описа на 
04 РУ СДВР. Производството е образувано през 2007 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 207, ал.1 от НК. Спряно и възобновено. 
Материалите постъпват в СРП на 16.06.09 г. с мнение за предаване на съд. 
ОА е изготвен и внесен в съда на 23.09.09 г. – забавено произнасяне повече от 
два месеца след срока. Образувано НОХД № 10691/09 г. по описа на СРС, 4 
състав. 

Пр. пр. № 27501/00 г. по описа на СРП, ДП №  1660/00 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано през 2000 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Спирано и 
възобновявано,  многократно връщано за доразследване. Материалите 
постъпват в СРП на 21.04.08 г. с мнение за спиране  и с постановление от 
09.02.09 г., изведено на 20.02.09 г. производството по делото е прекратено, 
поради несъставомерност на деянието, посочена е възможността за обжалване 
на постановлението. / 8 месеца и 9 дни след срока/ 

 



 113

44. Клементина Паличева – в СРП от 04.04.2007г.,  

- за 2009г.: набл. 721 преписки, решени 560, откази 298, обжалвани 11, 
потвърдени 9, отменени 2, образувани ДП 245, набл. ДП 866, решени 
584, просрочени по данни на УИС 19, 25 ОА, върнати 5, осъдителни 
присъди 11, оправдателни присъди 2, споразумения в съдебна фаза 1, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 16, СЗ – 149, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 451 преписки, решени 279, 
просрочени по данни на УИС 12, откази 197, обжалвани 3, отменени 2, 
образувани ДП 80, набл.ДП 417, решени 252, ОА 12, върнати 1, 
осъдителни присъди 10, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 4, споразумения 1, предложения по чл.78а – 3, СЗ – 83. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 4355/09г. по описа на СРП, ДП № 4133/09 по описа на 06 РУ-
СДВР. В СРП на 21.01.09г. е постъпило уведомление за образувана преписка 
срещу НИ от 04 РУ-СДВР с мнение за  образуване на ДП, разпределена на 
прокурор Кл. Паличева на 21.01.09г. С постановление от 28.01.09г. от 
прокурор Кл. Паличева/изведено от 06.02.09г./  образува ДП за извършено 
престъпление по   по  чл. 195, ал.1, т.3, пр. 1, вр. чл.194, ал.1 от НК, като са 
дадени указания за разследването. ДП получено в СРП на 15.06.09г. от 06 РУ-
СДВР с мнение за спиране на НП, разпределено на прокурор Кл. Паличева. С 
постановление от 17.07.09г./изведено от 01.09.09г./ прокурор Кл. Паличева 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането 
на абсолютната давност – 13.11.2023г. 

Пр.пр. № 23223/09г. по описа на СРП, ДП № 2385/09 по описа на 06 
РУ-СДВР. В СРП на 15.04.09г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка срещу И.И.Д. от 06 РУ-СДВР с мнение за  образуване на ДП, 
разпределена на прокурор Кл. Паличева на 23.04.09г. С постановление от 
20.05.09г. от прокурор Кл. Паличева/изведено от 09.06.09г./  образува ДП за 
извършено престъпление по   по  чл. 194, ал.1 от НК. ДП получено в СРП на 
14.10.09г. от 06 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП, разпределено на 
прокурор Кл. Паличева на 14.10.09г. С постановление от 20.11.09г./изведено 
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от 09.12.09г./ прокурор Кл. Паличева спира НП. Към момента на проверката 
НП е спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютната давност – 10.11.2023г. 

Пр.пр. № 34770/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 5013/08г. по описа на 
СДП. В СРП на 13.11.07г. е постъпило уведомление за образувана преписка 
срещу Л.К.М. с мнение за  образуване на ДП, разпределена на прокурор Кл. 
Паличева на 15.11.07г. С постановление от 27.11.07г. от прокурор Кл. 
Паличева/изведено от 03.01.09г./  образува ДП за извършено престъпление по   
по  чл. 209, ал.1 от НК. НП е било спирано и възобновявано неколкократно. 
ДП получено в СРП на 01.10.09г. от СДВР с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия, разпределено на прокурор Кл. Паличева на 02.10.09г./след 
отпуск/. Прокурор Кл. Паличева изготвя ОА от 13.11.09г. и го внася с съда с 
изх. №ПД3696/19.11.09г. Образувано е НОХД №13139/09г., НО, по описа на 
СРС. Към момента на проверката, делото не е приключило. 

45. Красимир Костадинов – в СРП от 01.07.1998г., напуснал на 15.04.2009г.,  

- за 2009г.: набл. 41 преписки, решени 41, откази 21, обжалвани 3, 
потвърден 1, отменени 2, образувани ДП 20, набл. ДП 307, решени 121, 
просрочени по данни на УИС 91, 20 ОА, върнати 16, осъдителни 
присъди 19, оправдателни рисъди 3, споразумения в съдебна фаза 6, 
споразумения 1, предложения по чл.78а – няма данни, общо осъдителни 
решения – 26, СЗ – 28, 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 1139/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 3896/07 по описа на 
02 РУ-СДВР. В СРП на 16.01.08г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка в 02 РУ-СДВР с мнение за образуване на ДП срещу НИ, 
разпределена на прокурор Кр.Костадинов на 18.01.08г. С постановление от 
20.02.08г. на прокурор Кр. Костадинов/изведено от 11.04.08г./  образува ДП 
за извършено престъпление по  чл. 209, ал.1 от НК. ДП получено в СРП на 
24.02.09г. от 02 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 
01.04.09г./изведено от 08.05.09г./ прокурор Кр. Костадинов спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютния 
давностен срок. 
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Пр.пр. № 2155/2008г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3904/07г. по  описа 
на 04 РУ-СДВР. Образувана преписка на 16.12.2007г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, 
уведомлението е получено в СРП на 09.01.08г., на 11.01.07г. е била 
разпределена на  прокурор Кр. Костадинов. ДП получено в СРП на 
23.02.2009г. от 04 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Кр.Костадинов на 
23.02.09г. с мнение за спиране. С постановление от 01.04.09г./изведено от 
08.05.09г./-/ забавено произнасяне – 8 дни, с извеждането – 46 дни/ прокурор 
Кр. Костадинов спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

46. Лилия Стефанова – в СРП от 02.05.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 389 преписки, решени 333, откази 223, обжалвани 9, 
потвърдени 6, отменени 3, образувани ДП 107, набл. ДП 612, решени 
494, просрочени по данни от УИС 6, 29 ОА, върнат 1, осъдителни 
присъди 17, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 5, 
споразумения 4, предложения по чл.78а – 7, общо осъдителни решения 
– 33, СЗ – 108, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 179 преписки, решени 46, 
откази 30, обжалван 1, отменени няма, образувани ДП 16, набл.ДП 284, 
решени 121, просрочени по данни от УИС 7, ОА 5, върнати няма, 
осъдителни присъди 3, оправдателни присъди 2, споразумения в 
съдебна фаза 1, споразумения няма, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 24. 

 Конкретно проверени препски със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 14510/09 г. по описа на СРП / ДП № ЗМ 816/09 г. по описа на 
09 РУ СДВР/ Постановлението за образуване е от 23.03.09 г. на прокурор Л. 
СТЕФАНОВА за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК срещу две лица. 
Заключителното постановление е постъпило в СРП на 08.06.09 г. С 
постановление от  21.08.09 г. наказателното производство е прекратено  и е 
изпратено на 09 РУ СДВР за налагане на административно наказание по реда 
на чл. 218б от НК. 

Пр. пр. № 16595/09 г. по описа на СРП, ДП № 1630/09 г. по описа на 02 
РУ СДВР . Производството е образувано на 16.04.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 17.09.09 г. материалите постъпват в 
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СРП с мнение за спиране на производството и с постановление от 30.10.09 г. 
производството по делото е спряно и изпратено в МВР за продължаване 
издирване на извършителя. 

Пр. пр. № 41323/09 г. по описа на СРП, ДП № 2322/09 г. по описа на 09 
РУ СДВР . Производството е образувано на 02.11.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194 от НК. На 01.10.09 г. 
материалите постъпват в СРП с мнение за спиране на производството и с 
постановление от 02.11.09 г. производството по делото е спряно и изпратено в 
МВР за продължаване издирване на извършителя - няма забавяне. 

Пр. пр. № 7147/09 г. по описа на СРП, ДП № 710/09 г. по описа на 09 
РУ СДВР . Производството е образувано на 01.03.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 21.05.09 г. материалите постъпват в 
СРП с мнение за спиране на производството и с постановление от 16.06.09 г. 
производството по делото е спряно и изпратено в МВР за продължаване 
издирване на извършителя  - няма забавяне. 

Пр. пр. № 7013/09 г. по описа на СРП, ДП № 2803/08 г. по описа на 04 
РУ СДВР . Производството е образувано на 09.09.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194 от НК. На 27.03.09 г. 
материалите постъпват в СРП с мнение за спиране на производството и с 
постановление от същата дата производството по делото е спряно и изпратено 
в МВР за продължаване издирване на извършителя  - няма забавяне. 

Пр. пр. № 36484/04 г. по описа на СРП, ДП № 2050/04 г. по описа на 03 
РУ СДВР . С постановление от 09.12.04 г. на прокурор Р. БОРИСОВ 
образуваното срещу НИ дознание у преобразувано в предварително 
производство и е възложено на следовател   в ССлС  /сл. д. 15/05 г. по описа 
на 10 ТО ССлС/.  Искано и получено удължаване на срок с два месеца. 
Няколкократно връщано за доразследване. На 01.08.06 г. материалите 
изпратени в СРП за спиране, на 04.08.06 г. производството по делото е спряно 
от прокурор Л. СТЕФАНОВА. С постановление от 23.11.07 г. производството 
е възобновено, а с постановление от 26.11.07 г. производството е прекратено 
частично срещу един от извършителите, отделени са материали по делото, 
които да се заведат под нов прокурорски номер и производството по 
отделените материали за престъпление срещу НИ е спряно. На 04.07.08 г. в 
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СРП постъпва  сл. д. № 15/05 г. с мнение  за предаване на съд, а на 21.07.08 г. 
делото е върнато със задължителни указания.  Постъпва отново в СРП на 
04.09.08 г. и на 17.09.08 г. отново е върнато на разследващия следовател. На 
10.11.08 г. отново постъпва в СРП, а на 06.03.09 г. е изготвен и внесен ОА в 
СРС. Образувано е НОХД № 2436/09 г. по описа на СРС, 105 състав. Делото е 
висящо към момента на проверката./ над 3  месеца/ 

47. Любомир Русев – в СРП от 20.01.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 528 преписки, решени 491, откази 333, обжалвани 6, 
потвърдени 5, отменен 1, образувани ДП 158, набл. ДП 770, решени 552, 
просрочени по данни от УИС 36, 37 ОА, върнати 11, осъдителни присъди 
14, оправдателни присъди 5, споразумения в съдебна фаза 6, споразумения 
5, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения – 26, СЗ – 11, 

за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 355 преписки, решени 268, откази 
230, обжалвани няма, образувани ДП 38, набл.ДП 398, решени 244, 
просрочени по данни от УИС 13, ОА 12, върнати 5, осъдителни присъди 
15, оправдателни присъди  3, споразумения в съдебна фаза 4, 
споразумения  6, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 9. 

Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 41511/09 г. по описа на СРП, ДП № 3089/09 г. по описа на 01 
РУ СДВР. Производството е образувано на 10.08.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК с конкретни 
указания до разследващия орган. Материалите постъпват в СРП на 19.10.09 г. 
с мнение за спиране. С постановление от 24.11.09 г., изведено на 11.12.09 г. 
производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за 
организиране издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението, указано е на разследващия делото незабавно 
да бъде докладвано на наблюдаващия прокурор при отпадане основанието за 
спиране. 

Пр. пр. № 8061/07 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 462/07 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 05.02.07 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК, а на 08.02.07 г. е 
привлечен обвиняем.  Материалите постъпват за първи път в СРП на 19.04.07 
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г. с мнение за предаване на съд. След връщане за доразследване 
производството по делото е спирано и възобновявано по различни причини 3 
пъти. За последен път материалите по делото постъпват в СРП на 16.02.09 г. с 
мнение за предаване на съд. На 25.03.09 г. е изготвен и внесен в СРС ОА, 
образувано е НОХД № 3257/09 г. по описа на СРС, 1 състав и на 16.07.09 г. е 
постигнато споразумение, което е одобрено от съда. 

Пр. пр. № 16694/07 г. по описа на СРП, ДП № 1255/07 г. по описа на 05 
РУ СДВР. Производството е образувано на 09.05.07 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Искано и получено 
удължаване на срок, няколкократно връщано за доразследване. За последен 
път материалите по делото постъпват в СРП на 19.05.09 г. с мнение за 
предаване на съд. На 06.07.09 г. е изготвен и внесен в СРС ОА, образувано е 
НОХД № 7630/09 г. по описа на СРС, 95 състав и на 14.05.10 г. е постигнато 
споразумение, което е одобрено от съда. 

Пр. пр. №  14273/98 г. по описа на СРП, ДП № 2206/98 г. по описа на 
01 ТО ССлС. Производството е образувано на 20.03.98 г. срещу ИИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Спряно с 
постановление на 28.10.98 г. поради психическо заболяване на извършителя.  
Възобновено е с постановление от 07.05.07 г. Искани многократно 
материалите от МВР, след което е установено, че същата е изгубена. С 
постановление от 19.06.08 прокурорската преписка е ВЪЗСТАНОВЕНА, а на 
28.10.08 г. възстановеното досъдебно производство № 23404/08 г. е изпратено 
в СРП с мнение за спиране. С постановление от 02.02.09 г., изведено на 
14.02.09 г. производството по делото е прекратено поради изтичане на 
давностен срок, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 
/забава 3 месеца/ 

48. Любка Клисарова – в СРП от 18.07.2005г.,  

- за 2009г.: набл. 338 преписки, решени 321, откази 198, обжалвани 4, 
потвърдени 3, отменен 1, образувани ДП 116, набл. ДП 571, решени 
449, просрочени по данни от УИС 2, съдителни присъди 7, 
оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 1, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – 5, общо осъдителни решения 
– 16, СЗ – 146, 
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- за първото шестмесечие на 2010г.: набл.270 преписки, решени 208, 
откази 230, обжалвани няма, образувани ДП 62, набл.ДП 300, решени 
207, просрочени по данни от УИС 2, осъдителни присъди 6, 
оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 95. 

 Делата, които съгласно УИС  се водят със забавено произнасяне  на 
прокурор КЛИСАРОВА не са работени от нея. 

 

49. Мадлена  Атанасова – в СРП от 13.03.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 682 преписки, решени 565, откази 444, обжалвани 3, 
потвърдени 3, образувани ДП 113, набл. ДП 442, решени 279, 
просрочени по данни на УИС 5, 1 ОА, върнати няма, осъдителни 
присъди 1, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 1, 
споразумения 1, предложения  по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения  - 3, СЗ – 105, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 368 преписки, решени 243, 
просрочени по данни на УИС 19, откази 181, обжалвани 4, отменен 1, 
образувани ДП 56, набл.ДП 305, решени 138, ОА 10, върнат 1, 
осъдителни присъди 1, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза няма, споразумения 1, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 89. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 30685/09г. по описа на СРП, ДП ЗМ №1955/09 по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано  за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4 
вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18,ал.1 от НК  срещу неизвестен извършител /НИ/. 
Постъпило ДП в СРП на 10.09.2009г.  с мнение за прекратяване на основание 
чл.24, ал.1, т.1 от НК. С постановление от 30.10.2009г. прокурор Мадлена 
Атанасова прекратява НП. 

Пр.пр. № 27602/99г. по описа на СРП, сл.д. №290/00 по описа на 04 
ТО-ССлС. Образувано  от прокурор С. Софиянски на 01.03.2000г. за 
извършено престъпление по чл. 210, ал.1 от НК.  С постановление на 
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прокурор Софиянски от 07.07.2000г. НП е спряно поради неявяване на С.Г. С 
постановление от 24.11.2000г. прокурор Р.Бончева намира, че не са налице 
предпоставките за спиране, издирваното лице не е било търсено на всички 
адреси и връща делото за допълнително разследване, като е даден срок от 60 
дни, след който с постановление от 19.12.2001г. дава нов срок за изпълнение 
на всички указания в обстоятелствената част на постановлението. 
Материалите са били изпратени до СРП с мнение за спиране, но с 
постановление от 21.11.2003 г. прокурор Р. Бончева е върнато за 
доразследване. Делото е постъпило в СРП на 21.04.2006г. с мнение за 
прекратяване на НП. С постановление от 28.04.2006г. прокурор Д. Петров 
връща делото за допълнително разследване. Делото е постъпило в СРП с 
мнение за предаване на съд на 12.10.2006г. С постановление от 22.01.2007г. 
прокурор Д. Петров спира НП.  В постановлението за спиране на НП 
прокурор Д. Петров не е посочил да бъде уведомено пострадалото лице и 
съответно правото му на обжалване. На същата дата – 22.01.2007г. прокурор 
Д. Петров възобновява НП и даване допълнителни указания за разследването. 
Делото е постъпило в СРП с мнение за предаване на съд на 02.04.2007г. С 
постановление от 15.08.2007г. прокурор Д. Петров прекратява  НП, което е 
обжалвано пред СРС от пострадалото лице. С определение от 19.09.2007г. 
СРС, НК, 102 с-в по НЧД № И-2321/07г. по описа на съда, потвърждава 
постановлението за прекратяване на НП. /Вероятно определението на СРС е 
било обжалвано пред СГС, но в материалите липсва това определение/ 
Делото е върнато в СРП на 18.03.2008 г.  С постановление от 13.04.2008 г. 
прокурор Д. Петров повторно прекратява  НП, което е обжалвано пред СРС 
от пострадалото лице. Жалбата е изпратена в СРС на 30.05.2008г. С 
определение от 26.01.2009г. СРС, НК, 97 с-в по НЧД № И-1691/08г. по 
описа на съда, отменя постановлението за прекратяване на НП и връща 
делото на СРП за изпълнение на задължителните указания, дадени в мотивите 
на определението. Делото е върнато в СРП на 16.04.09 г. С постановление от 
16.05.2009г. прокурор Мадлена Атанасова дава указания за продължаване на 
разследването и докладването му 20 дни преди изтичане срока на 
разследването. Делото е постъпило в СРП на 27.07.2009г. с мнение за 
предаване на съд на обвиняемия. Разпределено на прокурор Атанасова 
10.08.2009г. /след отпуск/ Изготвен ОА от прокурор Мадлена Атанасова на 
14.09.2009г. 
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Пр.пр. № 18325/09г. по описа на СРП, ДП ЗМ №1409/09 по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано на 11.04.2009г. за извършено престъпление по чл.195, 
ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК  срещу неизвестен извършител /НИ/. С 
постановление от 02.07.2009г. прокурор М.Атанасова спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно. 

Конкретно проверени върнати от съда дела: 

Пр.пр. № 44765/09г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 1676/09г. по описа на 
03 РУ-СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по 195, ал. 1, 
т. 4, пр. 3, вр. чл. 194, ал. ,, вр. чл. 18, ал. 1  от НК срещу Д.С.С., 
уведомлението е получено в СРП на 12.08.09г., на 14.08.09г. е била 
разпределена на  прокурор М. Атанасова с мнение за образуване на ДП. С 
постановление от 25.08.09г. прокурор М. Атанасова образува ДП за 
извършено престъпление като са дадени подробни указания по разследването. 
ДП получено в СРП на 01.12.09г. от 03 РУ-СДВР с мнение за предаване на 
съд на обвиняемата, разпределено на прокурор М. Атанасова на 01.12.09г. 
Изготвен ОА от прокурор М. Атанасова, който с изх.№ПД 567/23.02.10г. / 
закъсняло произнасяне от 53 дни/ е внесен в СРС. Образувано е НОХД 
№2304/10г., по описа на СРС, НК, 96 с-в. С разпореждане на съда от 
24.03.10г. делото е върнато на СРП за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, разпределено на прокурор М. Атанасова на 
30.03.10г. С постановление от 30.03.10г. прокуррор М.Атанасова връща 
материалите на 03 РУ-СДВР за отстраняване на процесуалните нарушения, 
като е даден срок от 25 дни. От 03 РУ-СДВР в СРП е постъпило предложение  
за спиране на НП, разпределено на прокурор М. Атанасова на 17.05.10г. С 
постановление от 25.06.10г. прокуррор М.Атанасова спира НП, след което е 
възобновено на 28.06.10г., като няма данни да е постъпило искане за 
удължаване на срока на разследване. Изготвен е ОА от прокурор М. 
Атанасова, който с изх. № ПД 567/09.07.10 г. е внесен в СРС. Образувано е 
НОХД №8599/10г. по описа н аСРС, НО, 96 с-в. С разпореждане от 15.08.2010 
г. съдът на основание чл. 250, ал. 1, т. 2 от НПК прекратява НП, като приема, 
че описаното в ОА не съставлява престъплениеи е налице хипотезата на чл. 9, 
ал. 2 от НК. Прокурор М. Атанасова на 07.09.2010г. е оставила без протест 
разпореждането на съда. 
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50. Мария Дамянова – в СРП командирована от 23.06.2008г., преназначена 
на 14.06.2010г.,  

- за 2009г.: набл. 710 преписки, решени 623, откази 505, обжалвани 3, 
потвърдени 2, отменен 1, образувани ДП 116, набл. ДП 533, решени 
293, просрочени по данни от УИС 4, 7 ОА, върнати 2, осъдителни 
присъди 1, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 1, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – 3, общо осъдителни решения 
– 8, СЗ – 133, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 349 преписки, решени 251, 
откази 209, обжалвани 3, отменени няма, образувани ДП 41, набл.ДП 
209, решени 146, просрочени по данни от УИС 3, ОА 11, върнати 2, 
осъдителни присъди 9, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 4, споразумения 3, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 85. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 15870/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 943/09 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 30.03.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 211, ал.1 от НК. На 16.07.09 г. материалите постъпват в 
СРП с мнение за спиране на производството и с постановление от 14.09.09 г. 
производството по делото е спряно и изпратено в МВР за продължаване 
издирване на извършителя . 

Пр. пр. № 12549/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 672/09 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 28.02.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. На 27.05.09 г. 
материалите постъпват в СРП с мнение за спиране на производството и с 
постановление от 15.06.09 г. производството по делото е спряно и изпратено в 
МВР за продължаване издирване на извършителя – няма забавяне. 

Пр. пр. № 58610/03 г. по описа на СРП, ДП № 3555/03 г. по описа на 02 
РУ СДВР . С постановление от 27.02.04 г. на прокурор ВАЛЕРИ ГИНЕВ 
образуваното дознание е преобразувано в предварително производство и е 
възложено на следовател   в ССлС  /сл. д. 219/04 г. по описа на 02 ТО ССлС/.  
Искано и получено удължаване на срок с два месеца. Няколкократно връщано 
за доразследване. На 13.06.06 г. материалите изпратени в СРП за спиране, на 
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04.07.06 г. производството по делото е спряно от прокурор КР. 
КОСТАДИНОВ. С постановление от 15.11.07 г. производството е 
възобновено, искано и получено удължаване на срок, а на 03.04.08 г. отново е 
изпратено на СРП за спиране. Делото няколкократно е спирано и 
възобновявано, за последен път възобновено на 10.12.08 г. от прокурор КР. 
КОСТАДИНОВ, като делото е върнато за доразследване. С постановление от 
08.04.09 производството по делото е частично прекратено поради смъртта на 
един от извършителите. 

С постановление от 29.05.09 г. на прокурор МАРИЯ ДАМЯНОВА е 
указано връчване на копие от това постановление на другия извършител, 
близките на починалия и пострадалата. На 07.08.09 г. е внесен ОА, 
образувано е НОХД № 8991/09 г. по описа на СРС, 110 състав и на 15.07.10 г. 
делото е приключило със споразумение.  

Пр. пр. №  31067/99 г. по описа на СРП, сл. д. № ЗМ 2268/99 по описа 
на 03 ТО ССлС. Досъдебното производство е образувано на 25.11.1999 г., 
срещу известен извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, 
ал.1 от НК. Подготвено е искане за спиране през м. януари 2000 година. Няма 
данни за изпращане в СРП. На 26.01.09г. при разчистване на помещение 
сградата на 03 РУ СДВР са открити досъдебни производства, по които не е 
работено, включително настоящото. Всички ДП са изпратени и постъпили в 
СРП на 11.02.09 г. С постановление  от 06.07.09 г. на прокурор ДАМЯНОВА 
наказателно производство № 25207/09 г. по описа на СРП е спряно. С няколко 
напомнителни писма е искана информация от Началника на 03 РУ СДВР. 

51. Мария Николова – в СРП от 16.03.2007г., от 05.03.2009г. до 16.02.2010г. 
е била в отпуск по майчинство, 

- за 2009г.: набл. 3 преписки, решени 3, откази 3, обжалвани 2, потвърден 
1, отменен 1, няма образувани ДП, няма наблюдавани ДП, няма ОА, 
върнат 1, просрочени по данни от УИС няма, осъдителни присъди няма, 
оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза няма, 
споразумения няма, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 0, СЗ – няма данни, 
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- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 622 преписки, решени 450, 
откази 345, обжалвани 1, отменени няма, образувани ДП 103, набл.ДП 
260, решени 47, ОА 4, върнат 1, осъдителни присъди няма, 
оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза няма, 
споразумения 4, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 101. 

52. Мария Павлова – в СРП от 17.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 743 преписки, решени 651, откази 436, обжалвани 11, 
потвърдени 7, отменени 4, образувани ДП 205, набл. ДП 872, решени 
632, просрочени по данни от УИС 14, 20 ОА, върнати 4, осъдителни 
присъди 17, оправдателни присъди 2, споразумения в съдебна фаза 5, 
споразумения 7, предложения по чл.78а – 6, общо осъдителни решения 
– 35, СЗ – 128, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 369 преписки, решени 239, 
откази 173, обжалвани няма, образувани ДП 62, набл. ДП 476, решени 
312, просрочени по данни от УИС – няма, ОА 23, върнат 1, осъдителни 
присъди 18, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 
6, споразумения 6, предложения по чл.78а – 4, СЗ – 76. 

 Конкретно проверени препски със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 3033/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 4218/09 г. по описа на 
07 РУ СДВР. Производството е образувано на 03.11.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.5 от НК. Материалите по делото постъпват в 
СРП с мнение за спиране на 14.08.09 г., разпределено на пр. ПАВЛОВА  на 
28.09.09 г. след отпуск. С постановление от 05.10.09 г., изведено на 03.11.09 г.  
производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за 
продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване. 

Пр. пр. № 3777/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 174/09 г. по описа на 
08 РУ СДВР. Производството е образувано на 30.01.09 г. срещу известни 
извършители за престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 18 от НК. Материалите 
по делото постъпват в СРП с мнение за прекратяване на 13.04.09 г. С 
постановление от 22.05.09 г., изведено на 30.05.09 г.  производството по 
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делото е прекратено, поради малозначителност на деянието, посочена е 
възможността за обжалване. 

Пр. пр. № 11168/06 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 210/06 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 27.01.06 г. срещу ИИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Спирано и 
възобновявано. По  внесен на 16.07.08 г. ОА е образувано НОХД № 8527/08 г. 
по описа на СРС, 11 състав. С разпореждане от 30.07.08 г. производството е 
прекратено и делото върнато на прокуратурата за отстраняване на 
процесуални нарушения. За последен път делото постъпва в СРП на 26.05.09 
г. с мнение за предаване на съд. На 08.07.09 г. отново е внесен ОА и е 
образувано НОХД  № 7745/09 г. по описа на СРС, 11 състав. Делото е 
приключило на 01.07.10 г. с оправдателна присъда, която не е протестирана. 

Пр. пр. № 10535/99 г. по описа на СРП, ДП № 758/99 г. по описа на 01 
ТО ССлС. Производството е образувано на 26.05.99 г. срещу ИИ за 
престъпление по чл. 206, ал.1 от НК. Многократно спирано и възобновявано, 
връщано за доразследване. Материалите по делото постъпват в СРП с мнение 
за прекратяване на 30.04.09 г., разпределено на пр. ПАВЛОВА  на 10.06.09 г. 
С постановление от 28.07.09 г., изведено на 21.08.09 г.  производството по 
делото е прекратено поради несъставомерност на деянието, посочена е 
възможността за обжалване. 

Пр. пр. № 9405/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 978/08 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 27.03.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП с мнение за спиране на 29.04.09 г. С постановление 
от 26.05.09 г., изведено на 22.07.09 г.  производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване. 

53. Михаела Райдовска – в СРП командирована от 09.02.2009г., 
преназначена на 14.06.2010г.,  

- за 2009г.: набл. 667 преписки, решени 602, откази 421, обжалвани 8, 
потвърдени 7, отменен 1, образувани ДП 177, набл. ДП 461, решени 
323, просрочени по данни от УИС 19, 6 ОА, осъдителни присъди няма, 
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оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза няма, 
споразумения 10, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 11, СЗ – 144, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 311 преписки, решени 239, 
откази 177, обжалвани няма, образувани ДП 57, набл. ДП 293, решени 
171, просрочени по данни от УИС 6, ОА 5, върна 1, осъдителни 
присъди 3, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 1, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 105. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 6653/09 г. по описа на СРП, ДП № 383/08 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 30.01.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 17.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 22.04.09 г., изведено на 04.06.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 7095/09 г. по описа на СРП, ДП № 715/09 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 05.03.09 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1  вр. чл. 18 от 
НК. На  19.05.09 г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за 
предаване на съд.  На 26.06.09 г. е изготвен и внесен ОА, образувано е НОХД 
№ 7216/09 г. по описа на СРС, 109 състав. На 03.02.10 г. по делото е 
постигнато споразумение, което е одобрено от съда. 

Пр. пр. № 15443/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 795/09 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 22.04.09 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото 
постъпват в СРП на 01.10.09 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 
09.11.09 г., изведено на 13.11.09 г. производството по делото е прекратено, 
поради малозначителност на деянието, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 56247/07 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 4042/07 г. по описа 
на 06 РУ СДВР. Производството е образувано на 13.11.07 г. срещу известен 
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извършител за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Делото няколкократно е 
връщано за доразследване и отстраняване на допуснати нарушения. За 
последен път делото е изпратено в СРП на 19.05.09 г. с мнение за спиране. С 
постановление от 30.06.09 г., изведено на 13.07.09 г. производството по 
делото е спряно, посочено е, че извършителят е обявен за ОДИ, дадени са 
конкретни указания. 

Пр. пр. № 6653/09 г. по описа на СРП, ДП № 383/08 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 30.01.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 17.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 22.04.09 г., изведено на 04.06.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 7095/09 г. по описа на СРП, ДП № 715/09 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 05.03.09 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1  вр. чл. 18 от 
НК. На  19.05.09 г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за 
предаване на съд.  На 26.06.09 г. е изготвен и внесен ОА, образувано е НОХД 
№ 7216/09 г. по описа на СРС, 109 състав. На 03.02.10 г. по делото е 
постигнато споразумение, което е одобрено от съда. 

Пр. пр. № 15443/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 795/09 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 22.04.09 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото 
постъпват в СРП на 01.10.09 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 
09.11.09 г., изведено на 13.11.09 г. производството по делото е прекратено, 
поради малозначителност на деянието, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 56247/07 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 4042/07 г. по описа 
на 06 РУ СДВР. Производството е образувано на 13.11.07 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Делото няколкократно е 
връщано за доразследване и отстраняване на допуснати нарушения. За 
последен път делото е изпратено в СРП на 19.05.09 г. с мнение за спиране. С 
постановление от 30.06.09 г., изведено на 13.07.09 г. производството по 
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делото е спряно, посочено е, че извършителят е обявен за ОДИ, дадени са 
конкретни указания. 

54. Момчил Георгиев – в СРП от 23.01.2006г., от 06.01.2009г. е преместен в 
звеното за разследване на престъпления, извършени от служители на МВР 
и ДАНС, 

- за 2009г.: набл. 100 преписки, решени 98, откази 25, обжалвани 4, 
потвърдени 3, отменен 1, образувани ДП 73, набл. ДП 436, решени 339, 
просрочени по данни на УИС 198, 61 ОА, върнати 16, осъдителни 
присъди 47, оправдателни присъди 15, споразумения в съдебна фаза 14, 
споразумения 13, предложения по чл.78а – 7, общо осъдителни решения 
– 81, СЗ – няма данни, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 10 преписки, решени 9, откази 
2, обжалвани няма, образувани ДП 7, набл. ДП 153, решени 74, 
просрочени по данни на УИС 33, ОА няма данни, върнати 9, 
осъдителни присъди 16, оправдателни присъди 13, споразумения в 
съдебна фаза няма, споразумения 7, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 
няма данни. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 5631/08 г. по описа на СРП, ДП № 4978/07 г. по описа на 01 
РУ СДВР. Производството е образувано на 18.04.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 20.01.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 13.03.09 г., изведено 
на 03.04.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за издирването на извършителя, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 17207/08 г. по описа на СРП, ДП № 757/08 г. по описа на 07 
РУ СДВР. Производството е образувано на 30.06.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 20.01.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 12.03.09 г., изведено 
на 03.04.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за издирването на извършителя, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 



 129

Пр. пр. № 49004/08 г. по описа на СРП, ДП № 4116/08 г. по описа на 06 
РУ СДВР. Производството е образувано на 07.10.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 26.01.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 12.03.09 г., изведено 
на 03.04.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за издирването на извършителя, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 9923/08 г. по описа на СРП, ДП № 1839/08 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 18.04.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 20.01.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 13.03.09 г., изведено 
на 03.04.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за издирването на извършителя, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 49213/08 г. по описа на СРП, ДП № 3784/08 г. по описа на 06 
РУ СДВР. Производството е образувано на 19.10.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 20.11.08 г. с мнение за прекратяване и налагане на възпитателни мерки по 
чл. 61 от НК спрямо непълнолетни лица. С постановление от 29.12.08 г., 
изведено на 28.01.09 г. производството по делото е прекратено, делото е 
изпратено на МКБППМН, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 28244/07 г. по описа на СРП, ДП № 450/07 г. по описа на  РУ 
ТП гр. София. Производството е образувано на 03.08.07 г. срещу известни 
извършители за престъпление по чл. 194, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Спряно и 
възобновено, искано и получено удължаване на срок. Материалите по делото 
постъпват в СРП на 30.01.09 г. с мнение за предаване на съд. На 25.02.09 г. е 
изготвен и внесен в СРС ОА. Образувано е НОХД № 2185/09 г. по описа на 
СРС, 5 състав и с разпореждане от 13.03.09 г. производството е прекратено и 
делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на процесуални 
нарушения. След отстраняване на пропуските делото отново постъпва в СРП 
с мнение за съд на 30.04.09 г., а новият ОА е изготвен и внесен в съда на 
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08.06.09 г. Образувано е НОХД № 6162/09 г. по описа на СРС, 5 състав.  
Делото е висящо, насрочено с. з. за 26.10.10 г.. 

Пр. пр. № 43011/07 г. по описа на СРП, ДП № 2568/07 г. по описа на  
04 РУ СДВР. Производството е образувано на 16.08.07 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. 
Материалите по делото постъпват в СРП на 28.11.07 г. с мнение за предаване 
на съд. На 11.12.07 г. е изготвен и внесен в СРС ОА. Образувано е НОХД № 
16139/07 г. по описа на СРС, 6 състав, решено с присъда, която е отменена с 
решение на СГС и делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на 
съществени процесуални нарушения. С постановление от 14.07.09 г. делото е 
изпратено в МВР за изпълнение на указания. Материалите постъпват 
повторно в СРП на 17.08.09 г., а новият ОА е изготвен и внесен в съда на 
24.09.09 г. Образувано е НОХД № 10726/09 г. по описа на СРС, 10 състав.  
Приключило е с осъдителна присъда на 18.03.10 г. 

Пр. пр. № 65797/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 4665/08 г. по описа 
на  06 РУ СДВР. Производството е образувано на 21.12.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, 
ал. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. На 30.03.09 г. наказателното производство 
частично е прекратено по отношение допълнително привлечено лице и са 
отделени материали по делото, по които  е образувано друго досъдебно 
производство срещу НИ. На 28.05.09 г. е изготвен и внесен в СРС ОА. 
Образувано е НОХД № 5696/09 г. по описа на СРС, 108 състав, решено с 
оправдателна присъда на 03.06.10 г., която е протестирана на 11.06.10 г. В с. 
з. обвинението не е поддържано от прокурор Н. ДИМИТРОВ в зала. 

Пр. пр. № 60476/08 г. по описа на СРП, ДП № 726/09 г. по описа на 06 
РУ СДВР. Производството е образувано на 06.02.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 15.05.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 01.07.09 г., изведено 
на 10.07.09 г. производството по делото е прекратено поради 
несъставомерност на деянието, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 34172/08 г. по описа на СРП, ДП № 2220/08 г. по описа на 05 
РУ СДВР. Производството е образувано на 15.09.08 г. срещу известен 
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извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото 
постъпват в СРП на 09.12.08 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 
06.02.09 г., изведено на 20.02.09 г. производството по делото е прекратено 
поради несъставомерност на деянието, посочена е възможността за обжалване 
на постановлението. 

Конкретно проверени върнати от съда дела: 

1. Пр.пр. № НСН 759/10г. по описа на СРП, ДП № 727/08 по описа на 
03 РУ-СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по 209, ал.1 
от НК срещу З.П.М., уведомлението е получено в СРП на 02.04.08г., на 
07.04.08г. е била разпределена на  прокурор М. Георгиев с мнение за 
образуване на ДП, като са дадени подробни указания по разследването. С 
постановление от 30.06.08г. от прокурор М. Георгиев/изведено от 11.07.08г./-
забавено произнасяне – 53 дни-64 дни с извеждането/  образува ДП за 
извършено престъпление по   по  чл. 209, ал.1 от НК. ДП получено в СРП на 
21.01.09г. от 03 РУ-СДВР с мнение за спиране на ДП на основание чл.244, 
ал.1, т.3 от НПК, разпределено на прокурор М. Георгиев на 02.02.09г./след 
отпуск/. С постановление от 20.02.09г./изведено от 09.03.09г./ прокурор 
М.Георгиев спира НП, възобновено на 23.02.09г. На 14.10.09г. отново в СРП 
е получено ДП с мнение за спиране на НП. Междувременно по преписката 
няма данни да е искано удължаване срока на разследването. С постановление 
от 26.10.09г./изведено от 16.11.09г./ прокурор М.Георгиев спира НП, 
възобновено на 29.10.09г. На 29.01.10г. отново в СРП е получено ДП с 
мнение предаване на съд на З.П.М., разпределено на прокурор М. Георгиев на 
08.02.10г. Изготвен ОА от прокурор М. Георгиев, който с изх. № ПД 
759/11.03.10 г. е внесен в СРС. Образувано е НОХД №3037/10 г., по описа на 
СРС, НК, 109 с-в. С разпореждане на съда без дата делото е върнато на СРП 
за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, разпределено на 
прокурор М. Георгиев на 10.05.10г. С постановление от 10.05.10г. прокурор 
Георгиев връща материалите на 03 РУ-СДВР за отстраняване на 
процесуалните нарушения От 03 РУ-СДВР в СРП е постъпило предложение 
за изготвяне на искане за продължаване на срока на разследване, 
разпределено на прокурор Б.Конакчийски на 22.06.10 г. Прокурор Б. 
Конакчийски  изготвя предложение до административния ръководител на 
СРП за удължаване на срока на разследване с 2 месеца, считано от 11.06.10 г., 
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срокът е удължен. Изготвен ОА от прокурор М. Георгиев, който с изх. № ПД 
759/06.07.10 г. е внесен в СРС. Няма данни да е образувано НОХД и 
насрочването му. 

55. Невена Зартова – в СРП от 07.11.2005г.,  

- за 2009г.: набл. 675 преписки, решени 580, откази 320, обжалвани 11, 
потвърдени 6, отменени 5, образувани ДП 257, набл. ДП 812, решени 
596, просрочени по данни на УИС - 9, 6 ОА, върнати 5, осъдителни 
присъди 13, оправдателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 7, предложения по чл.78а – 4, общо осъдителни решения 
– 26, СЗ – 116, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл.  360 преписки, решени 323, 
откази 172, обжалвани 2, отменени няма, образувани ДП 151, набл. ДП 
429, решени 248, ОА 14, върнат 1, осъдителни присъди 6, оправдателни 
присъди няма, споразумения в съдебна фаза 3, споразумения 3, 
предложения по чл.78а – 3, СЗ – 89. 

56. Николай Вълчев – в СРП от 17.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 645 преписки, решени 584, откази 345, обжалвани 7, 
потвърдени 4, отменени 3, образувани ДП 237, набл. ДП 707, решени 
537, просрочени по данни на УИС - 197, 49 ОА, върнати 7, осъдителни 
присъди 19, оправдателни присъди 6, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 4, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 26, СЗ – 139, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 345 преписки, решени 248, 
откази 159, обжалвани 4, отменени 2, образувани ДП 89, набл. ДП 482, 
решени 291, ОА 21, върнати 4, осъдителни присъди 15, оправдателни 
присъди няма, споразумения в съдебна фаза 7, споразумения 2, 
предложения по чл.78а – 3, СЗ – 92. 

57. Николай Димитров – в СРП от 30.01.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 609 преписки, решени 574, откази 428, обжалвани 7, 
потвърдени 4, отменени 3, образувани ДП 145, набл. ДП 576, решени 



 133

512, просрочени по данни на УИС 19, 25 ОА, върнати 6, осъдителни 
присъди 17, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 8, 
споразумения 2, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни решения 
– 29, СЗ – 154, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 351 преписки, решени 266, 
просрочени по данни на УИС  10, откази 196, обжалван 1, отменени 
няма, образувани ДП 70, набл. ДП 322, решени 224, ОА 10, върнати 2, 
осъдителни присъди 6, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза няма, споразумения 4, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 97. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 63345/08г. по описа на СРП, ДП №3306/08 по описа на 03 
РУ-СДВР. Образувано с постановление от 11.12.2008 г. /изведено от 
06.01.2009г./ от мл. прокурор Николай Димитров за извършено престъпление 
по чл.195, ал.1, т.3 и пр.2 вр. чл.194, ал.1 от НК  срещу неизвестен 
извършител /НИ/, като са дадени задължителни указания, които да се 
изпълнят в хода на производството. Указано е делото да бъде докладвано 1 
месец, преди изтичане на 2-месечния срок с оглед евентуалното му спиране и 
даване на допълнителни указания. ДП постъпило в СРП на 15.04.2009г.  с 
мнение за спиране  на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 
23.04.2009г. прокурор Николай Димитров установява, че по делото не е 
разпитан пострадалия  дава  допълнителни указания за разследване. ДП 
постъпило в СРП на 04.08.2009г.  с мнение за спиране  на основание чл.244, 
ал.1, т.2 от НПК и е разпределено на прокурор Н. Димитров на 17.08.09г./след 
отпуск/. С постановление от 24.09.2009г./изведено на 20.10.09г./ прокурор Н. 
Димитров спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

58. Павел Панов –  в СРП от 04.04.2005г.,  

- за 2009г.: набл. 634 преписки, решени 525, откази 320, обжалвани 7, 
потвърдени 4, отменени 3, образувани ДП 204, набл. ДП 698, решени 
467, просрочени по данни на УИС 63, 23 ОА, върнати 9, осъдителни 
присъди 17, оправдателни присъди 4, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 1, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни решения 
– 23, СЗ – 136, 
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- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 362 преписки, решени 251, 
просрочени по данни на УИС  90, откази 153, обжалвани 2, отменен 1, 
образувани ДП 98, набл. ДП 472, решени 270, ОА 10, върнати 3, 
осъдителни присъди 9, оправдателни присъди 2, споразумения в 
съдебна фаза 1, споразумения няма, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 94. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 16027/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 1824/08 по описа на 
07 РУ-СДВР. В СРП на 31.03.08г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка в 07 РУ-СДВР с мнение за отказ от образуване на ДП, разпределена 
на прокурор П.Панов на 02.04.08г. С постановление от 10.04.08г. от прокурор 
П. Панов/изведено от 13.05.08г./  образува ДП за извършено престъпление по  
чл. 198, ал.1, пр.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1 от НК срещу НИ, като са дадени 
подробни указания във връзка със разследването. ДП получено в СРП на 
19.03.09г. от 07 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 
24.04.09г./изведено от 15.06.09г./ прокурор П. Панов спира НП. Към момента 
на проверката НП е спряно.  

 Пр.пр. № 19034/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 818/08 по описа на 
06 РУ-СДВР. В СРП на 03.04.08г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка в 06 РУ-СДВР с мнение за образуване на ДП срещу Л.Л.Ст., 
разпределена на прокурор П.Панов на 09.04.08г. С постановление от 
14.04.08г. прокурор П. Панов/изведено от 14.05.08г./  образува ДП за 
извършено престъпление по  чл. 195, ал.2, вр. чл. 194, ал.1 от НК , като са 
дадени подробни указания във връзка със разследването. ДП получено в СРП 
на 23.01.09г. от 06 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 
23.01.09г. прокурор Панов установява, че не са били изпълнени указанията 
дадени в предходното постановление, като указва да бъдат изпълнени 
указанията в обстоятелствената част на постановлението. ДП получено в СРП 
на 14.04.09г. от 06 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 
20.05.09г./изведено от 21.07.09г./ прокурор П. Панов спира НП. Към момента 
на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 23859/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 1188/08 по описа на 
04 РУ-СДВР. В СРП на 12.05.08г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка в 04 РУ-СДВР с мнение за образуване на ДП, разпределена на 
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прокурор П.Панов на 13.05.08г. С постановление от 23.05.08г. от прокурор П. 
Панов/изведено от 05.06.08г./  образува ДП за извършено престъпление по  
чл. 195, ал.1, т. 3, вр. чл. 194, ал.1 от НК срещу НИ, като са дадени подробни 
указания във връзка със разследването. ДП получено в СРП на 18.03.09г. от 
04 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 
24.04.09г./изведено от 25.06.09г./ прокурор П. Панов спира НП. Към момента 
на проверката НП е спряно.  

 Пр.пр. № 40297/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 23110/08 по описа 
на 01 РУ-СДВР. В СРП на 06.08.08г. е постъпило уведомление за образувана 
преписка в 01 РУ-СДВР с мнение за образуване на ДП, разпределена на 
прокурор П.Панов на 08.08.08г. С постановление от 08.08.08г. от прокурор П. 
Панов/изведено от 01.09.08г./  образува ДП за извършено престъпление по  
чл. 195, ал.1, т. 3, вр. чл. 194, ал.1 от НК срещу НИ, като са дадени подробни 
указания във връзка със разследването. ДП получено в СРП на 17.11.08г. от 
01 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 17.11.08 г. 
прокурор Панов установява, че не са били изпълнени указанията дадени в 
предходното постановление, като указва да бъдат изпълнени указанията в 
обстоятелствената част на постановлението. ДП получено в СРП на 18.03.09г. 
от 01 РУ-СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 
24.04.09г./изведено от 24.06.09г./ прокурор П. Панов спира НП. Към момента 
на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 48695/2008г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2962/08г. по  описа 
на 06 РУ-СДВР. Образувана преписка на 18.08.2008г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3, пр. 2, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, 
уведомлението е получено в СРП на 16.10.08г., на 20.10.08г. е била 
разпределена на  прокурор П. Панов. ДП получено в СРП на 14.04.2009г. от 
06 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Панов на 14.04.09г. с мнение за 
спиране. С постановление от 25.05.09г. /изведено от 22.07.09 г./ прокурор П. 
Панов спира НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

59. Павлин Богданов – в СРП от 03.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 645 преписки, решени 445, откази 277, обжалвани 4, 
потвърдени 3, отменен 1, образувани ДП 168, набл. ДП 637, решени 
506, просрочени по данни на УИС 108, 33 ОА, върнати 8, осъдителни 
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присъди 19, оправдателни присъди 2, споразумения в съдебна фаза 7, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 30, СЗ – 124, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 293 преписки, решени 103, 
просрочени по данни на УИС 50, откази 98, обжалвани няма, 
образувани ДП 4, набл. ДП 393, решени 80, ОА 2, върнати 3, 
осъдителни присъди 5, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 1, споразумения няма, предложения по чл.78а няма, СЗ – 
34. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 62527/06г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 3991/06 по описа на 09 
РУ-СДВР. С постановление от 17.10.06г. на СРП, прокурор Н. Зартова 
образува ДП за извършено престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Срокът за 
разследване е продължен. ДП получено в СРП на 18.07.07г., разпределено на 
прокурор П. Богданов  на 20.07.07г. с мнение за спиране на НП на основание 
чл. 25, т.2 от НК. С постановление от 30.08.07г. прокурор П. Богданов  спира 
НП на основание чл.244, ал1, т.1 от НПК. Следва неколкократно спиране и 
възобновяване на НП, като с постановление от 21.07.09г. прокурор П. 
Богданов  прекратява НП. Указано е препис от постановлението за 
прекратяване да бъде изпратено на адресите на заинтересованите лица. 
Посочено е, че постановлението може да се обжалва пред СРС-НО. 

Пр.пр. № 42867/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 3069/08г. по описа на 
06 РУ-СДВР. Уведомление от 06 РУ-СДВР за извършено престъпление срещу 
НИ. Писмото получено в СРП на 01.09.08г., разпределено на прокурор П. 
Богданов  на 04.09.08г. ДП е получено в СРП на 01.12.08г. с мнение за 
спиране на НП на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 
20.12.08г./изведено 07.01.09г./ прокурор П. Богданов  спира НП на основание 
чл.244, ал1, т.2. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 49103/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 3791/08г. по описа на 
06 РУ-СДВР. Уведомление от 06 РУ-СДВР за извършено престъпление срещу 
НИ. Писмото получено в СРП на 23.10.08г., разпределено на прокурор П. 
Богданов  на 28.10.08г. ДП е получено в СРП на 08.06.09г. с мнение за 



 137

спиране на НП на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 
15.07.09г./изведено 01.09.09г./ прокурор П. Богданов  спира НП на основание 
чл.244, ал1, т.2. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 29663/07 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1106/07 г. по описа на 
02 РУ-СДВР. Уведомление от 02 РУ-СДВР за извършено престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 3 и т. 5 от НК. Писмото получено в СРП на 13.06.07 г., 
разпределено на прокурор П. Богданов  на 15.06.07г. С постановление от 
08.08.07г. /изведено 22.08.07г./ прокурор П. Богданов  образува  ДП, като дава 
подробни указания по разследването. Срокът за разследване е удължаван. НП 
е спирано и възобновявано няколкократно. ДП получено в СРП на 05.07.08 г. 
с мнение за предаване на съд, разпределено на прокурор П. Богданов на 
05.08.08 г. Изготвен ОА от прокурор П. Богданов с изх. № ПД 3353/19.11.08 г. 
Образувано НОХД № 13158/08 г. по описа на СРС, НО, 97 с-в. С 
разпореждане от 05. 12.08 г. СРС връща делото за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения. Изготвен нов ОА от от прокурор П. Богданов с изх. 
НСН № 790/19.01.09 г. Образувано НОХД № 700/09 г., 97 с-в по описа на 
СРС. 

Пр.пр. № 34845/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 1178/08г. по описа на 
03 РУ-СДВР. С постановление от 14.07.08г./изведено 14.08.08г./ прокурор П. 
Богданов  образува  ДП. ДП е получено в СРП на 28.11.08г. с мнение за 
спиране на НП на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК, разпределено на 
прокурор П. Богданов  на 28.11.08г. С постановление от 20.12.08г./изведено 
07.01.09г./ прокурор П. Богданов  спира НП на основание чл.244, ал1, т.2. 
Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 18302/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 1790/08г. по описа на 
03 РУ-СДВР. Уведомление от 03 РУ-СДВР за извършено престъпление 
чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 
23.04.08г./изведено 15.05.08г./ мл. прокурор М. Ботева  образува  ДП. Искане 
за продължаване срока на разследване, делото е спирано и възобновявано 
неколкократно. ДП е получено в СРП на 18.03.09г. с мнение за спиране на НП 
на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 
29.04.09г./изведено 25.06.09г./ прокурор П. Богданов  спира НП на основание 
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чл.244, ал1, т.2. Към момента на проверката НП е спряно. Отбелязана е датата 
и годината при която изтича абсолютната давност. 

Пр.пр. № 30389/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 2417/08г. по описа на 
02 РУ-СДВР. Уведомление от 02 РУ-СДВР за извършено престъпление срещу 
НИ. Писмото получено в СРП на 12.08.08г., разпределено на прокурор П. 
Богданов  на 14.08.08г. ДП е получено в СРП на 18.03.09г. с мнение за 
спиране на НП на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 
29.04.09г./изведено 25.06.09г./ прокурор П. Богданов  спира НП на основание 
чл.244, ал1, т.2. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 16766/07г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 2133/08г. по описа на 
07 РУ-СДВР. С постановление от 09.05.07г./изведено 01.06.07г./ прокурор 
Богданов образува  ДП за извършено престъпление чл.194, ал.1 от НК. ДП 
получено на 30.07.07г., разпределено на прокурор П. Богданов на 02.08.07г. с 
мнение за прекратяване на НП. С постановление прокурор П. Богданов от 
28.08.07г. отстранява водещият разследването дознател, поради съставено 
немотивирано заключително постановление. ДП получено на 30.03.09г., 
разпределено на прокурор П. Богданов на 30.03.09г. с мнение за спиране на 
НП на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. 

 С постановление прокурор П. Богданов спира НП/изведено на 
02.04.09г./ на основание чл.244, ал1, т.2. Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязана е датата и годината при която изтича абсолютната 
давност. 

Пр.пр. № 16470/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 3348/09г. по описа на 
06 РУ-СДВР. С постановление от 13.05.09г./изведено 09.06.09г./ прокурор П. 
Богданов  образува  ДП за извършено престъпление по чл. 216, ал.1 от НК 
срещу НИ с дадени подробни указания по разследването. ДП е получено в 
СРП на 08.09.09г. с мнение за спиране на НП на основание чл. 244, ал.1, т.2 от 
НПК, разпределено на прокурор П. Богданов  на 01.10.09г./след отпуск/. С 
постановление от 13.11.09г./изведено 07.12.09г./ прокурор П. Богданов  спира 
НП на основание чл. 244, ал 1, т.2. Към момента на проверката НП е спряно. 
Отбелязана е датата и годината при която изтича абсолютната давност. 
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Пр.пр. № 60385/07г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 2724/07г. по описа на 
05 РУ-СДВР. Уведомление от 05 РУ-СДВР от 03.12.07г. за извършено 
престъпление чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК . Искане от 
прокурор П. Богданов за продължаване срока на разследване, делото е 
спирано и възобновявано неколкократно. ДП е получено в СРП на 01.09.08г. с 
мнение за предаване на обвиняемия на съд. Отново делото е спирано и следва 
възобновяване. ДП е получено в СРП на 16.12.08г. с мнение за предаване на 
обвиняемия на съд. Изготвен ОА от прокурор П. Богданов с изх. № ПД 
184/26.01.09г. Образувано НОХД №1009/09 г. по описа на СРС , НО, 99 с-в. 
Делото е приключило с осъдителна присъда. 

60. Петя Пешева – в СРП от 14.03.2007г., от 13.05.2009г. до 12.02.2010 г. е 
била в отпуск по майчинство, 

- за 2009г.: набл. 2 преписки, решени 2, отказ 1, потвърден, няма 
образувани ДП, няма набл. ДП, просрочени по данни от УИС няма, 2 
ОА, няма върнати, осъдителни присъди 1, оправдателни присъди няма, 
споразумения в съдебна фаза 1, споразумения няма, предложения по 
чл.78а – няма, общо осъдителни решения – 2, СЗ – няма данни, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 677 преписки, решени 529, 
откази 415, обжалван 1, отменени няма, образувани ДП 104, набл. ДП 
306, решени 77, ОА 4, върнати няма, осъдителни присъди 2, 
оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза няма, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 79. 

61. Пламен Петков – в СРП от 03.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 645 преписки, решени 576, откази 371, обжалвани 8, 
потвърдени 4, отменени 4, образувани ДП 204, набл. ДП 820, решени 
615, просрочени по данни от УИС 3, 31 ОА, върнати 11, осъдителни 
присъди 11, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 
3, споразумения 3, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни 
решения – 18, СЗ – 105, 

-  за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 357 преписки, решени 281, 
откази 218, обжалван 1, отменени няма, образувани ДП 61, набл. ДП 
392, решени 254, просрочени по данни от УИС 1, ОА 8, върнати 5, 
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осъдителни присъди 9, оправдателни присъди 2, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения 1, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 73. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 63371/08 г. по описа на СРП, ДП № 3722/08 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 15.01.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК. Материалите по делото са постъпили в 
СРП на 15.04.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 27.04.09 г., 
изведено на 15.06.09 г. производството е спряно, материалите са изпратени в 
МВР за продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността 
за обжалване.  

Пр. пр. № 44009/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1980/09 г. по описа 
на 03 РУ СДВР. Производството е образувано на 26.06.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото са постъпили в СРП на 22.10.09 г. с мнение за спиране. С 
постановление от 04.11.09 г., изведено на 09.12.09 г. производството е 
спряно, материалите са изпратени в МВР за продължаване издирването на 
извършителя, посочена е възможността за обжалване.  

Пр. пр. № 48158/08 г. по описа на СРП, ДП № 2427/08 г. по описа на 06 
РУ СДВР. Производството е образувано на 02.10.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 198, ал.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в 
СРП на 14.04.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 21.04.09 г., 
изведено на 15.06.09 г. производството е спряно, материалите са изпратени в 
МВР за продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността 
за обжалване.  

62.Пламен Рашков – в СРП от 15.03.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 649 преписки, решени 521, откази 365, обжалвани 11, 
потвърдени 6, отменени 5, образувани ДП 153, набл. ДП 696, решени 
451, просрочени по данни от УИС 4, 23 ОА, върнати 6, осъдителни 
присъди 20, оправдателни присъди 6, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения няма, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни 
решения – 24, СЗ – 147, 
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- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 411 преписки, решени 319, 
откази 220, обжалвани 2, отменен 1, образувани ДП 97, набл. ДП 524, 
решени 261, просрочени по данни от УИС 5, ОА 18, върнати 3, 
осъдителни присъди 11, оправдателни присъди 2, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения 1, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 90. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 13177/06 г. по описа на СРП, ДП № 113/08 г. по описа на 
ОСлС Пловдив. Многократно спирано и възобновявано, искани и получени 
удължавания на срок. На 14.03.09 г. в СРП постъпва сл. Д. 113/08 г. с мнение 
за съд. ОА е внесен на 25.03.09 г., а с разпореждане от 21.04.09 г. 
образуваното НОХД № 3254/09 г. по описа на СРС, 19 състав е прекратено и 
делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на процесуални 
нарушения.  Нов ОА  е внесен в съда на 24.04.09 г. На 15.12.09 г. 
образуваното НОХД № 4487/09 г. е приключило с одобряване на 
споразумение.   

Пр. пр. № 33972/07 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1290/08 г. по описа 
на 03 РУ СДВР. С постановление от 12.07.07 г. е образувано ДП срещу НИ за 
престъпление по чл. 195 вр. чл. 18 от НК. Материалите са постъпили в СРП с 
мнение за спиране на 30.03.09 г. С постановление от 30.03.09 г., изведено на 
13.05.09 г. производството е спряно, посочена е възможността за обжалване и 
е постановено материалите да се върнат в МВР за продължаване издирването. 

Пр. пр. № 19988/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 582/08 г. по описа на 
04 РУ СДВР. С постановление от 26.05.08 г. е образувано ДП срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1  вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите са 
постъпили в СРП с мнение за спиране на 05.12.08 г. С постановление от 
19.01.09 г., изведено на 27.01.09 г. производството е спряно, посочена е 
възможността за обжалване и е постановено материалите да се върнат в МВР 
за продължаване издирването. 

Пр. пр. № 22500/05 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ1067/05 г. по описа на 
02 РУ СДВР. Образувано за престъпление по чл. 195 от НК срещу ИИ. 
Многократно спирано и възобновявано, искани и получени удължавания на 
срок. На 27.03.09 г. материалите по ДП постъпват в СРП с мнение за 
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предаване на съд. ОА  е внесен в съда на 11.05.09 г. На 20.01.10 г. 
образуваното НОХД № 4897/09 г. по описа на СРС, 101 състав е приключило 
с одобряване на споразумение.   

62. Радка Стоянова – в СРП от 17.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 751 преписки, решени 655, откази 559, обжалвани 16, 
потвърдени 7, отменени 9, образувани ДП 90 , набл. ДП 602, решени 
470, просрочени по данни на УИС 56, 17 ОА, върнати 4, осъдителни 
присъди 13, оправдателни присъди 1, споразумения в съдебна фаза 4, 
споразумения 7, предложения по чл.78а – 1, осъдителни решения – 25, 
СЗ – 183, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 348 преписки, решени 255, 
просрочени по данни на УИС 10, откази 228, обжалвани 4, отменени 3, 
образувани ДП 26, набл. ДП 331, решени 236, ОА 14, върнати 2, 
осъдителни присъди 4, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 1, споразумения 3, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 97. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 28437/08г. по описа на СРП, ДП № 29/08г./бързо 
производство/ по описа на РГС ГКПП-Аерогара София. Образувано на 
09.07.2008г. за извършено престъпление по  чл.251, ал.1 от НК срещу А.А., 
гръцки гражданин, уведомлението е получено в СРП на 10.07.08г., на 
10.07.08г. е разпределено на прокурор Р. Стоянова. С постановление от 
10.07.08г. прокурор Р. Стоянова забранява на В.А. – гръцки гражданин да 
напуска пределите на РБългария без разрешение на СРП. ДП получено в СРП 
на 01.10.2008г. от РГС ГКПП-Аерогара София с мнение за предаване на съд 
на обвиняемия. Разпределено на прокурор Р. Стоянова на 01.10.2008г. 
Прокурор Р. Стоянова изготвя ОА и с изх. № ПД 277 от 30.01.09г. е внесен в 
съда /забавено произнасяне – 2м. и 29 дни/. Образувано е НОХД № 1214/09 
г. по описа на СРС, НО, 23 с-в. Към момента на проверката делото не е 
приключило. 

Пр.пр. № 47989/08 г. по описа на СРП, ДП № 3565/08г. по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувано на 23.09.2008г за извършено престъпление по  чл.216, 
ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 30.09.08г. ДП 



 143

получено в СРП на 18.12.2008г. от 07 РУ-СДВР с мнение за спиране. 
Разпределено на прокурор Р. Стоянова на 18.12.2008г. С постановление от 
23.01.09г./изведено от 05.02.09г./ прокурор Р. Стоянова спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 48507/08 г. по описа на СРП, ДП № 2995/08г. по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано на 26.09.2008г за извършено престъпление по  чл.195, 
ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП 
на 14.10.08г., разпределено на прокурор Р. Стоянова на 17.10.08г. ДП 
получено в СРП на 18.12.2008г. от 04 РУ-СДВР с мнение за спиране на 
основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. Разпределено на прокурор Р. Стоянова 
на 18.12.2008г. С постановление от 23.01.09г./изведено от 04.02.09г./ 
прокурор Р. Стоянова спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 54300/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ1471/09г. по описа на 
08 РУ-СДП. Получена преписка в СРП на 11.09.09г. с мнение за образуване 
на ДП за извършено престъпление по  чл.194, ал.1  от НК.  Разпределено на 
прокурор Р. Стоянова на 11.09.09г. С постановление от 11.09.2009г. прокурор 
Р. Стоянова образува НП. ДП е получено в СРП на 13.11.09г. с мнение за 
предаване на съд на обвиняемата, разпределено на прокурор Р. Стоянова на 
16.11.09г. Прокурор Р. Стоянова изготвя ОА и с изх. №ПД 4364 от 22.12.09г. 
е внесен в съда. Образувано е НОХД № 15142/09 г. по описа на СРС, НО, 13 
с-в. Към момента на проверката делото е приключило с осъдителна присъда. 

 Пр.пр. № 60673/08 г. по описа на СРП, ДП № 1819/08г. по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано на 27.11.2008г. за извършено престъпление по  чл.195, 
ал.1, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 
02.12.08г., разпределено на прокурор Р. Стоянова на 02.12.08г. ДП получено в 
СРП на 13.02.2008г. от 08 РУ-СДВР с мнение за спиране на основание чл. 
244, ал.1, т. 2 от НПК. Разпределено на прокурор Р. Стоянова на 13.02.2009г. 
С постановление от 23.03.09г./изведено от 28.04.09г./ прокурор Р. Стоянова 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 7497/09 г. по описа на СРП, ДП № 410/09г. по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано на 09.03.2009г. за извършено престъпление по  чл.195, 
ал.1, т. 3, пр. 2, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в 
СРП на 19.03.09г., разпределено на прокурор Р. Стоянова на 26.03.09г. ДП 
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получено в СРП на 29.04.2009г. от 08 РУ-СДВР с мнение за спиране на 
основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. Разпределено на прокурор Р. Стоянова 
на 07.05.2009г./след отпуск/. С постановление от 15.06.09г./изведено от 
28.08.09г./ прокурор Р. Стоянова спира НП. Към момента на проверката НП е 
спряно. 

63.  Радослав Стоев – в СРП от 31.01.2006г.,  

- за 2009г.:набл. 639 преписки, решени 550, откази 415, обжалвани 15, 
потвърдени 7, отменени 8, образувани ДП 132, набл. ДП 605, решени 
438, просрочени по данни на УИС 19, 11 ОА, върнати 3, осъдителни 
присъди 11, оправдателни присъди  4, споразумения в съдебна фаза 
няма, споразумения 1, предложения по чл. 78а – няма, общо осъдителни 
решения – 12, СЗ – 133, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 388 преписки, решени 315, 
просрочени по данни на УИС 35, откази 263,  обжалвани 3, отменени 2, 
образувани ДП 44, набл. ДП 334, решени 240, ОА 12, върнат 1, 
осъдителни присъди 8, оправдателни присъди  няма, споразумения в 
съдебна фаза 3, споразумения 2, предложения по чл. 78а – няма, СЗ – 
84. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 8090/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ4946/08 по описа на 07 
РУ-СДВР. Уведомление от 07 РУ-СДВР за извършено престъпление срещу 
НИ. Писмото получено в СРП на 18.02.09г., разпределено на прокурор 
Радослав Стоев  на 19.02.09г. Образувано от прокурор Радослав Стоев  с 
постановление от 24.02.09г./изведено на 11.03.09г./  за извършено 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител /НИ/. ДП е 
получено в СРП на 16.06.09г. с мнение за спиране на НП на основание чл. 
244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 24.06.09г. прокурор Радослав Стоев  
спира НП на основание чл.244, ал. 1, т.2. Към момента на проверката НП е 
спряно. 

 Пр.пр. № 37466/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 15001/09г. по описа на 
04 РУ-СДВР. С постановление от 18.08.2008г., изведено от СРП на 
22.08.2008г. прокурор А. Попколев възлага извършването на проверка въз 
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основа на подаден сигнал в СРП с подробни указания. Даден срок за 
извършването на проверката 20 дни. С писмо от 17.10.08г. прокурор 
Попколев изисква преписката, тъй като срокът й е многократно надвишен. С 
повторно писмо – напомнително от 25.11.08г. прокурор А. Попколев до 
Началника на 04 РУ-СДВР. Преписката е получена в СРП на 09.12.2008г., 
разпределена на прокурор Попколев на 11.12.08г. С постановление от 
11.12.08г./изведено на 30.12.08г./ прокурор Попколев образува ДП по чл. 201, 
ал.1 от НК срещу НИ с дадени подробни указания на разследващите органи. 
Преписката е разпределена на прокурор Стоев на 15.01.2009г. Направено е 
искане за продължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от 
27.02.09г. – срокът е продължен. 

ДП е получено в СРП на 21.08.09г. с мнение за спиране на НП на 
основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК, разпределено но прокурор Р. Стоев на 
14.09.09г./след отпуск/. С постановление от 22.10.09г. прокурор Радослав 
Стоев  спира НП на основание чл.244, ал1, т.2. Към момента на проверката 
НП е спряно. 

Пр.пр. № 50988/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 5171/08 по описа на 07 
РУ-СДВР. Уведомление от 07 РУ-СДВР за извършено престъпление срещу 
НИ. Писмото получено в СРП на 10.10.08г., разпределено на мл.прокурор 
Радослав Стоев  на 14.10.08г. Прокурор Радослав Стоев  с постановление от 
15.10.08г./изведено на 05.11.08г./ образува ДП за извършено престъпление по 
чл. 201, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител /НИ/. С постановление от 
02.02.09г. мл. прокурор Р. Стоев дава указания за извършване на действия по 
разследването.  ДП е получено в СРП на 27.02.09г. с мнение за предаване на 
съд на обвиняемия. Мл. прокурор Р. Стоев изготвя ОА от 06.04.09г. Делото 
приключило със споразумение от 30.09.09г. 

От проверените преписки на мл. прокурор Р. Стоев се вижда, че в 
постановленията за спирене, прекратяване на НП, мл. прокурор Р. Стоев 
указва копия от актовете да бъдат изпратени на обвиняемите или пострадали 
лица, както и че постановлението подлежи на обжалване пред СРС – НК по 
реда на НПК. 

64.  Росица Маринова – в СРП 14.03.2007г.,  



 146

- за 2009г.: набл. 752 преписки, решени 664, откази 415, обжалвани 10, 
потвърдени 7, отменени 3, образувани ДП 241, набл. ДП 874, решени 
670, просрочени по данни от УИС 11, 24 ОА, върнати 3, осъдителни 
присъди 7, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 16, предложения по чл.78а – 4, общо осъдителни решения 
– 30, СЗ – 162, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 355 преписки, решени 277, 
откази 188, обжалвани 3, отменен 1, образувани ДП 77, набл. ДП 453, 
решени 301, просрочени по данни от УИС 4, ОА 16, върнати 2, 
осъдителни присъди 8, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 3, споразумения 9, предложения по чл.78а – 3, СЗ – 93. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 4580/08 г. по описа на  СРП, ДП № 19/08 г. по описа 
ГД”БОП-МВР”. Производството е образувано с постановление на СГП  
срещу НИ за престъпление по чл. 212, ал.5 вр. ал.2 вр. чл. 26, ал.1 от НК.  В 
хода на разследването са предявени обвинения на извършителя. С 
постановление от 14.07.08 г. на СГП материалите по делото са изпратени по 
компетентност на СРП. По сигнал от СРП с постановление от 05.09.08 г. на 
САП постановлението на СГП е отменено и материалите по делото са 
върнати на СГП. 

С постановление от 18.09.08 на СГП са отделени от материалите по 
досъдебното производство тези, съдържащи се в том І и том ІІ и по тях е 
образувано ДП срещу НИ. Останалите материали са изпратени на СРП за 
произнасяне по компетентност. На 06.10.08 г. делото постъпва в СРП и на 
13.11.08 г. е внесен ОА в СРС. Образувано е НОХД № 13023/08 г. по описа на 
СРС, 11 състав и с разпореждане от 28.11.08 г. производството е прекратено и 
делото е върнато на СРП за отстраняване на процесуални нарушения. 

На 29.12.08 г. е внесен нов ОА, образувано е НОХД № 46809 г. по описа 
на СРС, 11 състав и с разпореждане от 08.01.09 г. делото отново е върнато за 
отстраняване на процесуални нарушения. За трети път е внесен ОА на 
14.01.09 г., производството по образуваното НОХД  отново е прекратено и 
делото върнато на прокуратурата за съставяне на обвинителен акт съгласно 
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указанията на съда. На 14.04.09 г. е внесен пореден ОА, образувано е НОХД 
№ 4150/09 г. по описа на СРС, 11 състав и делото е приключило на 04.12.09 г. 
с оправдателна  присъда. В срок е подаден протест. 

Пр. пр. № 38313/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1943//08 г. по описа 
на 02 РУ СДВР. Производството е образувано на 01.08.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Искано и получено удължаване на срок. 
В хода на разследването е привлечен обвиняем. Материалите по делото 
постъпват в СРП на 25.03.09 г. с мнение за предаване на съд. С постановление 
от 30.04.09 г., изведено на 26.05.09 г. производството по делото е прекратено 
частично срещу известния извършител, а производството срещу НИ  е 
спряно, делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на 
извършителя, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 44461/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 1608/08 г. по описа 
на 05 РУ СДВР. Производството е образувано на 27.08.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 207, ал.1 от НК.  На 30.12.08 г. 
производството е спряно, а на 22.06.09 г. е възобновено. На 11.09.09 г. делото 
е изискано от прокурора поради изтекъл срок, материалите по делото 
постъпват в СРП на 20.10.09 г. с мнение за прекратяване и с постановление от 
25.11.09 г., изведено на 04.12.09 г. производството по делото е прекратено, 
поради несъставомерност на деянието, посочена е възможността за обжалване 
на постановлението. 

Пр. пр. № 62933/08 г. по описа на СРП, ДП № 3864/08 г. по описа на 07 
РУ СДВР. Производството е образувано на 29.12.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1  от НК. Искано и получено 
удължаване на срок. На  24.07.09 г. материалите по делото постъпват в СРП с 
мнение за предаване на съд, разпределени на прокурор МАРИНОВА на 
10.08.09 г.  На 18.09.09 г. е изготвен и внесен ОА, образувано е НОХД № 
10590/09 г. по описа на СРС, 6 състав, на 14.12.09 г. делото е приключило със 
споразумение, одобрено от съд 

65.  Росица Рускова – в СРП от 17.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 693 преписки, решени 565, откази 326, обжалвани 9, 
потвърдени 7, отменени 2, образувани ДП 237, набл. ДП 613, решени 
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403, просрочени по данни от УИС 138, 18 ОА, върнати 6, осъдителни 
присъди 8, оправдателни присъди 2, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни решения 
– 16, СЗ – 14, 

- за първто шестмесечие на 2010г.: набл. 374 преписки, решени 200, 
откази 143, обжалвани няма, образувани ДП 52, набл. ДП 404, решени 
179, просрочени по данни от УИС 14, ОА 11, върнати 5, осъдителни 
присъди 6, оправдателни присъди 1, споразумения в съдебна фаза 1, 
споразумения 2, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 8. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 28837/08 г. по описа на СРП, ДП № 1966/08 г. по описа на 09 
РУ СДВР. Производството е образувано на 06.07.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК. Искано и получено 
удължаване на срок. Материалите по делото постъпват в СРП на 22.01.09 г. с 
мнение за спиране. С постановление от 27.02.09 г., изведено на 19.03.09 г. 
производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за издирването 
на извършителя, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 33459/08 г. по описа на СРП, ДП № 18706/08 г. по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 23.09.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 19.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 24.04.09 г., изведено 
на 15.06.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за издирването на извършителя, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 55350/08 г. по описа на СРП, ДП № 64/08 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 01.12.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 19.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 24.04.09 г., изведено 
на 15.06.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за издирването на извършителя, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 
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Пр. пр. № 61572/08 г. по описа на СРП, ДП № 3070/08 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 12.12.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 19.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 24.04.09 г., изведено 
на 15.06.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за издирването на извършителя, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 30235/08 г. по описа на СРП, ДП № 2436/08 г. по описа на 02 
РУ СДВР. Производството е образувано на 03.08.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1 т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 18.03.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 24.04.09 г., изведено на 15.06.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за издирването на извършителя, посочена е 
възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 60516/07 г. по описа на СРП, ДП № 1217/08 г. по описа на 03 
РУ СДВР. Производството е образувано на 29.01.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1 т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 21.01.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 27.02.09 г., изведено на 19.03.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за издирването на извършителя, посочена е 
възможността за обжалване на постановлението 

Пр. пр. № 63674/06 г. по описа на СРП, ДП №  70428/07 г. по описа на 
04 РУ СДВР. Производството е образувано на 02.06.07 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 227б, ал.2 вр. ал.1 от НК.  Спряно и 
възобновено, връщано за доразследване. Материалите по делото постъпват в 
СРП на 20.01.09 г. с мнение за спиране и с постановление от 27.02.09 г., 
изведено на 06.03.09 г. производството по делото е прекратено, поради 
несъставомерност на деянието, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 31858/06 г. по описа на СРП, /НСН № 540/01 г./, ДП №  ЗМ 
5028/00 г. по описа на 02 РУ СДВР. Производството е образувано на 01.03.00 
г. срещу известен извършител за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК.  През 
2001 г. е внесен ОА, образувано е НОХД № 4340/01 г. по описа на СРС, 95 
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състав и с разпореждане от 11.06.01 г. производството по делото е прекратено 
и същото е върнато на прокуратурата за изпълнение на указанията, дадени в 
мотивите. След връщането делото е спирано и възобновявано, връщано за 
доразследване. За последен път материалите по делото постъпват в СРП на 
15.01.09 г. с мнение за спиране и с постановление от 14.03.09 г., изведено на 
17.03.09 г. производството по делото е прекратено, поради несъставомерност 
на деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 3891/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1604/08 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 28.03.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1 т.4 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 22.12.08 г., разпределени на пр. РУСКОВА на 
15.01.09 г. след отпуск,  с мнение за спиране. С постановление от 14.03.09 г., 
изведено на 03.04.09 г. производството по делото е спряно, делото е 
изпратено в МВР за издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението 

Пр. пр. № 55785/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 857/08 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 29.01.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1 т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 22.12.08 г., разпределени на пр. РУСКОВА на 
15.01.09 г. след отпуск,  с мнение за спиране. С постановление от 14.03.09 г., 
изведено на 03.04.09 г. производството по делото е спряно, делото е 
изпратено в МВР за издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

66.  Русалина Михайлова – в СРП от 01.03.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 708 преписки, раешени 640, откази 333, обжалвани 9, 
потвърдени 4, отменени 5, образувани ДП 300, набл. ДП 939, решени 
704, просрочени по данни на УИС 86, 49 ОА, върнати 9, осъдителни 
присъди 22, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 
7,споразумения 7, предложения по чл.78а  - 3, общо осъдителни 
решения – 39, СЗ – 153, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 342 преписки, решени 273, 
просрочени по данни на УИС 1, откази 173, обжалвани 2, отменен 1, 



 151

образувани ДП 92, набл. ДП 475, решени 333, ОА 25, върнат 1, 
осъдителни присъди 19, оправдателни присъди 4, споразумения в 
съдебна фаза 6, споразумения 5, предложения по чл.78а  - 2, СЗ – 100. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

 Пр.пр. № 3503/2009г. по описа на СРП, ДП № 3119/08 по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 18.08.2008 г. за извършено 
престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3 от НК срещу НИ, уведомлението е 
получено в СРП на 02.02.09г., на 09.02.09г. е била разпределена на  
прокурор Р. Михайлова. ДП получено в СРП на 30.03.2009г. от 07 РУ-
СДВР, разпределено на прокурор Р. Михайлова на 30.03.09г. с мнение за 
спиране. С постановление от 15.05.09г./изведено от 22.07.09г./ прокурор 
Р. Михайлова спира НП. Забавено произнасяне от 16 дни.  Към момента на 
проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 26365/2006г. по описа на СРП, ДП № 1189/06 по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по  чл. 194, ал.1 
от НК срещу НИ. ДП получено в СРП на 30.03.2009г. от 07 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Р. Михайлова на 30.03.09г. с мнение за спиране. С 
постановление от 15.05.09г./изведено от 03.07.09г./ прокурор Р. Михайлова 
спира НП. Забавено произнасяне от 16 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно.  

Пр.пр. № 62627/2009г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 63/09 по описа на 
07 РУ-СДВР. Образувано е ДП за извършено престъпление по  чл. 195, ал.1 от 
НК срещу НИ с постановление от 09.12.08г. от прокурор Р. 
Михайлова/изведено от 06.01.09г./, като са дадени подробни указания за 
разследването. ДП получено в СРП на 30.03.09г. от 07 РУ-СДВР с мнение за 
спиране на НП, разпределено на прокурор Р. Михайлова на 30.03.09г.. С 
постановление от 15.05.09г./изведено от 03.07.09г./ прокурор Р. Михайлова 
спира НП. Забавено произнасяне от 16 дни.  Към момента на проверката НП е 
спряно.  

Пр.пр. № 32220/2008г. по описа на СРП, ДП № 3664/08 по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано наказателно производство с постановление на 
прокурор М. Георгиев на 13.10.2008г. за извършено престъпление по  чл. 194, 
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ал.1 от НК срещу НИ, на 07.11.08г. е била разпределена на  прокурор Р. 
Михайлова. ДП получено в СРП на 21.01.2009г. от 04 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Р. Михайлова на 21.01.09г. с мнение за спиране. С 
постановление от 26.02.09г./изведено от 06.03.09г./ прокурор Р. Михайлова 
спира НПКъм момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № РА-66/2000г. по описа на СРП, сл.д. № 28/00 по описа на 07 
ТО-ССлС. Образувано наказателно производство с постановление на 
прокурор Кр. Ангелов на 28.08.2000г. за извършено престъпление по  чл. 282, 
ал.1 от НК срещу Г.В.М. и Е.К.К., срокът на разследването непрекъснато е 
продължаван, на 24.03.08г. делото е било разпределено на  прокурор Р. 
Михайлова, която изисква от деловодството подробна справка за движението 
на делото, да бъдат приложени всички прокурорски актове и налични 
материали. Видно от приложенато деловодсна справка, на 06.07.2005г. 
прокурор Кр. Ангелов е изпратил делото на СГП по компетентност. С 
постановление от 10.01.2009г. прокурор Вл. Йорданов от СГП изпраща на 
СРП по компетентност материалите по ДП по  сл.д.№28/2000 г. По описа на 
ССлС – 5 тома, 3 класьора и 1 папка. Делото получено в СРП на 27.01.09г. 
Изготвен ОА от прокурор Р. Михайлова на 13.03.09г. и с изх. № ПД 
724/16.03.09 г. е внесен в СРС. Образувано е НОХД №2805/09г., НО, 23 с-в по  
описа на СРС. Към момента на проверката делото не е приключило. 

Пр.пр. № 33561/2007г. по описа на СРП, ДП № 866/07 по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано е ДП за извършено престъпление по  чл. 194, ал.1 от 
НК срещу НИ с постановление от 25.06.07г. от прокурор Р. 
Михайлова/изведено от 09.07.07г./, като са дадени подробни указания за 
разследването. С писмо до Началника на 06 РУ-СДВР от 15.04.08г. прокурор 
Р. Михайлова изисква НП да бъде приключено, да бъдат изпълнени 
указанията на СРП в цялост, поради изтичане на процесуалния срок на 
разследване. ДП получено в СРП на 30.07.08г. от 06 РУ-СДВР с мнение за 
спиране на НП, разпределено на прокурор Р. Михайлова на 18.08.08г./след 
отпуск/. С постановление от 16.09.08г./изведено от 19.09.09г./ прокурор Р. 
Михайлова спира НП.  Към момента на проверката НП е спряно.  

Върнати от съда дела: 
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Пр. пр. № 22888/07 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1044/07 г. по описа 
на 09 РУ СДВР. Досъдебното производство е образувано 05.06.07 г. от 
прокурор Р. МИХАЙЛОВА срещу неизвестен извършител за престъпление по 
чл. 194, ал. 1, пр.1 от НК. На 28.08.07 г. е искано удължаване на срок с 4 
месеца. Няма данни за уважаване на искането. На 20.12.07 г. материалите по 
делото постъпват в СРП с мнение за спиране и са получени от прокурор 
МИХАЙЛОВА на 31.01.08 г. след отпуск за болест. С постановление от 
10.03.08 производството по делото е спряно, а на 11.03.08 г. е възобновено с 
конкретни указания до разследващия орган за необходимите действия по 
разследване. На 17.07.08 г. делото отново е изпратено в СРП с мнение за 
спиране, получено от наблюдаващия прокурор на 18.08.08 г. и върнато за 
доразследване с постановление от 11.09.08 г. На 23.10.08 г. делото отново 
постъпва в СРП с мнение за предаване на съд на открития в хода на 
разследването извършител. На 31.10.08 г. е изготвен и внесен в съда ОА. 
Образувано е НОХД № 12512/08 г. по описа на СРС, 4 състав, което е 
прекратено поради допуснати съществени процесуални нарушения и делото е 
върнато на прокуратурата за отстраняването им на 15.04.09 г. С 
постановление от 23.04.09 г. делото е изпратено на разследващия орган за 
изпълнение указанията на съда. На 05.06.09 г. делото отново постъпва в СРП 
с мнение за съд. С постановление от 10.06.09 г. делото е върнато за 
доразследване,  отново е изпратено в СРП с мнение за съд на 10.07.09 г. 
Поредният ОА е изготвен и внесен в съда на 14.07.09 г., образувано е НОХД 
№ 7979/09 по описа на СРС, 4 състав, делото е висящо, многократно 
отлагано.  

67. Сашко Ранчев – в СРП от 05.09.1994г.,  

- за 2009г.: набл. 681 преписки, решени 522, откази 342, обжалвани 2, 
потвърден 1, отменен 1, образувани ДП 179, набл. ДП 595, решени 403, 
просрочени по данни на УИС 87, 9 ОА, върнати 2, осъдителни присъди 
19, оправдателни присъди 9, споразумения в съдебна фаза 4, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 26, СЗ – 97, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 428 преписки, решени 301, 
просрочени по данни на УИС 105, откази 249, обжалвани няма, 
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образувани ДП 50, набл. ДП 448, решени 259, ОА 15, върнати 4, 
осъдителни присъди 3, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 1, споразумения 1, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 84. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 6977/2009г. по описа на СРП, ДП № ЗМ658/08 по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувана преписка на 13.02.2009г. за извършено престъпление 
по  чл. 195, ал. 1, т.3 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 
11.03.09г., на 17.03.09г. първоначално е била разпределена на  прокурор Я. 
Димитров, впоследствие на 07.05.09г. е разпределено на прокурор С. 
Ранчев/след отпуск/. ДП получено в СРП на 24.07.2009г. от 07 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор С. Ранчев на 27.07.09г. с мнение за спиране. С 
постановление от 01.09.09г./изведено от 07.10.09г./ прокурор С. Ранчев спира 
НП. Към момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 12989/2009г. по описа на СРП, ДП № 466/08 по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано ДП на 16.03.2009г. за извършено престъпление по  чл. 
195, ал. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК срещу НИ, уведомлението е 
получено в СРП на 30.03.09г. е разпределено на прокурор С. Ранчев. ДП 
получено в СРП на 24.05.2009г. от 08 РУ-СДВР, разпределено на прокурор С. 
Ранчев на 20.05.09г. с мнение за спиране. С постановление от 
22.06.09г./изведено от 26.08.09г./ прокурор С. Ранчев спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 15961/2009г. по описа на СРП, ДП № 822/09 по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано е ДП с постановление от 07.05.09г. от прокурор С. 
Ранчев/изведено от 21.05.09г./ за извършено престъпление по  чл.194, ал.3 от 
НК срещу НИ. ДП получено в СРП на 24.07.09г. от 08 РУ-СДВР с мнение за 
спиране. Преписката е разпределена на прокурор С. Ранчев на 27.07.09г. С 
постановление от 01.09.09г./изведено от 23.09.09г./ прокурор С. Ранчев спира 
НП. Указано е на водещия разследването да изготви мотивирано 
предложение за възобновяване на ДП  при отпадане на основанието за 
спиране. Към момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 25977/2009г. по описа на СРП, ДП № 740/08 по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано ДП на 10.05.2009г. за извършено престъпление по  чл. 
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194, ал. 1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП на 19.05.09г., на 
25.05.09г. е разпределено на прокурор С. Ранчев. ДП получено в СРП на 
24.07.2009г. от 08 РУ-СДВР, разпределено на прокурор С. Ранчев на 
27.07.09г. с мнение за спиране. С постановление от 01.09.09г./изведено от 
06.10.09г./ прокурор С. Ранчев спира НП. Към момента на проверката НП е 
спряно. Отбелязано е изтичането на абсолютния давностен срок – 2024г. 

Пр.пр. № 16754/2009г. по описа на СРП, ДП № 698/09 по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувано е ДП с постановление от 02.06.09г. от прокурор С. 
Ранчев/изведено от 12.06.09г./ за извършено престъпление по  чл.194, ал.1 от 
НК. ДП получено в СРП на 19.10.09г. от 07 РУ-СДВР с мнение за спиране. 
Преписката е разпределена на прокурор С. Ранчев на 19.10.09г. С 
постановление от 25.11.09г./изведено от 04.12.09г./ прокурор С. Ранчев 
прекратява  ДП.   

68. Светлана Шопова – в СРП от 24.01.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 763 преписки, решени 598, откази 470, обжалвани 8, 
потвърдени 4, отменени 4, образувани ДП 124, набл. ДП 602, решени 
351, просрочени по данни от УИС 22, ОА 21, върнати 4, осъдителни 
присъди 8, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 
няма, споразумения 9, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 17, СЗ – 160, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 380 преписки, решени 266, 
откази 211, обжалвани 3, отменен 1, образувани ДП 53, набл. ДП 374, 
решени 212, просрочени по данни от УИС 19, ОА 12, върнати 1, 
осъдителни присъди 11, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 4, споразумения 1, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 89. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 1141/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 3734/07 г. по описа на 
02 РУ СДВР. Производството е образувано на 25.01.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1  от НК. Спряно и възобновено 
през м. март 2009 г. На  08.06.09 г. материалите по делото постъпват в СРП с 
мнение за предаване на съд.  На 15.07.09 г. е изготвен и внесен ОА, 
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образувано е НОХД № 8053/09 г. по описа на СРС, 100 състав, на 06.10.09 г. 
делото е приключило по реда на съкратеното съдебно следствие. 

Пр. пр. № 57771/07 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 3377/07 г. по описа 
на 04 РУ СДВР. Производството е образувано на 27.10.07 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4  вр. чл. 194, ал.1  вр. чл. 18, 
ал.1 от НК. Спряно и възобновено, искано удължаване на срок, връщано за 
доразследване. На  27.05.09 г. материалите по делото постъпват в СРП с 
мнение за предаване на съд по чл. 216 от НК.  На 13.07.09 г. е изготвен и 
внесен ОА, образувано е НОХД № 7904/09 г. по описа на СРС, 17 състав, на 
14.12.09 г. делото е приключило с осъдителна присъда. 

Пр. пр. № 36586/02 г. по описа на СРП, ДП №  653/04 г. по описа на 03 
ТО ССлС. Производството е образувано на 06.08.03 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 190, ал.1 от НК.  С постановление от 
10.04.04 г. дознанието е преобразувано в предварително производство. 
Спряно и възобновено, искано удължаване на срок, връщано за 
доразследване. Материалите по делото постъпват в СРП на 26.10.09 г. с 
мнение за прекратяване и с постановление от 03.12.09 г., изведено на 11.12.09 
г. производството по делото е прекратено, поради несъставомерност на 
деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 34480/08 г. по описа на СРП, ДП № 2186/08 г. по описа на 07 
РУ СДВР. Производството е образувано на 23.07.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Искано и получено 
удължаване на срок. Материалите по делото постъпват в СРП на 24.07.09 г. с 
мнение за спиране. С постановление от 31.07.09 г., изведено на 15.09.09 г. 
производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за 
продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

69. Светослав Джельов – в СРП от 03.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 670 преписки, решени 592, откази 424, обжалвани 20, 
потвърдени 13, отменени 7, образувани ДП 161, набл. ДП 695, решени 
553, просрочени по данни от УИС 4, 39 ОА, върнати 10, осъдителни 
присъди 25, оправдателни присъди 3, споразумения в съдебна фаза 10, 
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споразумения  няма, предложения по чл.78а – няма, общо осъдителни 
решения – 35, СЗ – 151, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 368 преписки, решени 278, 
откази 211, обжалван 1, отменен 1, образувани ДП 65, набл. ДП 308, 
решени 176, просрочени по данни от УИС 2, ОА 12, върнати 4, 
осъдителни присъди 21, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 6, споразумения  няма, предложения по чл.78а – няма, СЗ 
– 93. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 16257/08 г. по описа на СРП, ДП № 758/08 г. по описа на 08 
РУ СДВР. Производството е образувано на 23.04.08 г. срещу ИИ за 
престъпление по чл. 206, ал.1 от НК. Материалите постъпват в СРП на 
18.08.08 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 27.08.08 г., изведено 
на 03.09.08 г. производството по делото е прекратено, посочена е 
възможността за обжалване. По подадена жалба с определение на СРС, 13 
състав , постановено на 03.12.08 г. по ЧНД№  И-3063/08 г., потвърдено от 
СГС, постановлението на СРП е отменено. С постановление от 22.01.09 г., 
изведено на 28.01.09 г. преписката е върната с МВР с конкретни указания за 
изпълнение. За втори път материалите постъпват в СРП  на 13.04.09 г. и с 
постановление от 25.05.09 г., изведено на 30.05.09 г. производството отново е 
прекратено. 

Пр. пр. № 22141/03 г. по описа на СРП, ДП № 31/08 г. по описа 
СОСлС.  Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК. 
Искани и получени удължавания на срок. Внесено с ОА в СРС, на 04.09.08  г. 
по  обвинително заключително постановление, постъпило в СРП на 03.06.08 
г. С разпореждане от 15.09.08 г. по НОХД № 10611/08 г. по описа на СРС, 106 
състав, производството по делото е прекратено и делото върнато на 
прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения. Спирано и 
възобновявано. Повторно материалите постъпват в СРП на 30.04.09 г., 
разпределено с резолюция на 11.05.09 г. Нов ОА  е внесен на 10.06.09 г., 
образувано е НОХД № 6305/09 г. по описа на СРС, 106 състав, приключило 
на 18.03.10 г. с  налагане наказание на подсъдимия. 



 158

Пр. пр. №  2549/09 г. по описа на СРП, ДП № 40/09 г. по описа на 06 
РУ СДВР. Производството е  образувано срещу НИ за престъпление по чл. 
195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите постъпват в СРП с мнение 
за спиране на 17.03.09 г. С постановление от 19.03.09 г., изведено на 29.04.09 
г. производството по делото е спряно, материалите са изпратени в МВР за 
продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване. 

Пр. пр. №  37655/07 г. по описа на СРП, ДП № 40/09 г. по описа на 06 
РУ СДВР. На 09.09.09 г. преписката е изискана от СГП по компетентност. С 
писмо от 11.09.09 г., изведено на 15.09.09 г. материалите по наблюдателното 
производство са изпратени в СГП. 

70. Силвия Антова – в СРП от 03.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 734 преиски, решени 611, откази 343, обжалвани 9, 
потвърдени 5, отменени 4, образувани ДП 261, набл. ДП 941, решени 
583, просрочени по данни от УИС 72, 8 ОА, върнати 2, осъдителни 
присъди 11, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 6, 
споразумения 5, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 23, СЗ – 124, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 402 преписки, решени 275, 
откази 182, обжалван 1, отменен 1, образувани ДП 91, набл. ДП 457, 
решени 280, просрочени по данни от УИС 19, ОА 8, върнат 1, 
осъдителни присъди 1, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 1, споразумения 4, предложения по чл.78а – 3, СЗ – 81. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 11447/09 г. по описа на СРП, ДП № 475/09 г. по описа на 07 
РУ СДВР. Производството е образувано на 02.02.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 15.04.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 21.05.09 г., изведено на 20.07.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 
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Пр. пр. № 30833/08 г. по описа на СРП, ДП № 1964/08 г. по описа на 01 
РУ СДВР. Производството е образувано на 29.08.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
на 15.04.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 21.05.09 г., изведено 
на 20.07.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 14938/09 г. по описа на СРП, ДП № 572/09 г. по описа на 07 
РУ СДВР. Производството е образувано на 15.05.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 31.08.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 07.10.09 г., изведено на 16.11.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 6944/08 г. по описа на СРП, ДП №  1338/08 г. по описа на 09 
РУ СДВР. Производството е образувано на 24.03.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК.  Спирано и 
възобновявано, искано и получено удължаване на срок. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 27.05.09 г. с мнение за прекратяване и с 
постановление от 03.07.09 г., изведено на 10.07.09 г. производството по 
делото е прекратено, поради несъставомерност на деянието, посочена е 
възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 51715/05 г. по описа на СРП, ДП №  3264/05 г. по описа на 
09 РУ СДВР. Производството е образувано на 24.03.08 г. срещу известни 
извършители за престъпление по чл. 194, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  Спряно 
и възобновено. Материалите по делото постъпват в СРП на 20.01.09 г. с 
мнение за спиране, а с постановление от 27.02.09 г., изведено на 25.03.09 г. 
производството по делото е прекратено, поради недоказаност авторството на 
деянието, спряно срещу НИ, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението, делото е изпратено на МВР за издирване на неразкрития 
извършител. 

Пр. пр. № 25318/08 г. по описа на СРП, ДП №  5307/08 г. по описа на 
04 РУ СДВР. Производството е образувано на 24.10.08 г. срещу известен 
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извършител за престъпление по чл. 227б, ал. 2 от НК.  Спряно и възобновено. 
Материалите по делото постъпват в СРП на 15.01.09 г. с мнение за 
прекратяване, а с постановление от 27.02.09 г. производството по делото е 
прекратено, поради липса на престъпление посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. 8157/07 г. по описа на СРП, ДП №  390/07 г. по описа на 04 РУ 
СДВР. Производството е образувано на 09.02.07 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.  Спирано и 
възобновявано на 2 пъти. Материалите по делото постъпват в СРП на 12.12.08 
г. с мнение за предаване на съд. На 26.01.09 г. е изготвен и внесен в СРС ОА, 
образувано е НОХД № 1016/09 г. по описа на СРС, 16 състав. Делото е 
приключило при проведено съкратено следствие на 16.03.09 г. 

71. Снежана Станчева – в СРП от 24.01.2006г.,  

-за 2009г.: набл. 543 преписки, решени 486, откази 369, обжалвани 8, 
потвърдени 7, отменен 1, образувани ДП 111, набл. ДП 539, решени 
375, просрочени по данни на УИС - няма, 19 ОА, върнати 5, осъдителни 
присъди 1, оправдателни присъди 2, споразумения в съдебна фаза няма, 
споразумения 3, предложения по 78а – 1, общо осъдителни решения – 5, 
СЗ – 139,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 361 преписки, решени 278, 
откази 234, обжалвани 6, отменени 3, образувани ДП 42, набл. ДП 304, 
решени 161, ОА 15, върнати 2, осъдителни присъди 5, оправдателни 
присъди няма, споразумения в съдебна фаза 1, споразумения 5, 
предложения по 78а – 1, СЗ – 103. 

72. Снежана Христова – в СРП от 12.07.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 688 преписки, решени 592, откази 389, обжалвани 10, 
потвърдени 7, отменени 3, образувани ДП 200, набл. ДП 645, решени 
385, просрочени по данни на УИС 5, 16 ОА, върнати 4, осъдителни 
присъди 5, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 3, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни решения 
– 13, СЗ – 156, 
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- за пърото шестмесечие на 2010г.: набл. 388 преписки, решени 279, 
просрочени по данни на УИС 8, откази 211, обжалван 1, отменен 1, 
образувани ДП 67, набл. ДП 474, решени 274, ОА 19, върнат 1, 
осъдителни присъди 5, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 1, споразумения 7, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 90. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 64840/08г. по описа на СРП, ДП № 22812/08 по описа на 08 
РУ-СДП. Образувано с постановление от прокурор Сн. Христова на 12.01.09г. 
за извършено престъпление по  чл.206, ал.3, пр. 1 , вр. ал.1 от НК. Искано е 
удължаване на срока на разследване с 4 месеца, считано от 15.07.09г. В СРП 
постъпило заключително постановление от 26.03.09г. за спиране на НП.  С 
постановление на прокурор Сн. Христова от 30.04.2009г./изв. на 15.05.09г./ 
НП е спряно и на същата дата е възобновено. С постановление от 
25.09.2009г., докладвано и одобрено от прокурор Сн. Христова, лицето е 
привлечено като обвиняемо. ДП получено в СРП на 20.05.2009г. от СДВР с 
мнение за спиране. Отново срока на разследване е удължен с 4 месеца. ДП 
получено в СРП на 19.10.2009г. от СДВР с мнение за предаване на съд на 
обвиняемата. С постановление от 24.11.09г./изведено от 04.12.09г./ прокурор 
Сн. Христова прекратява НП. 

Пр.пр. № 09586/08г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 2589/08 по описа на 
09 РУ-СДП. Образувано на 15.08.2008г с постановление на прокурор Гроздан 
Грозев от СРП за извършено престъпление по  чл.194, ал. 1 от НК срещу НИ. 
Искане от прокурор Сн. Христова за продължаване на срока на разследване с 
4 месеца, считано от 29.10.08г./изв.09.10.08г./. На 06.03.09г. на пострадалото 
лице е предявено разследването. На 27.04.09г. с постановление НП е 
прекратено. 

Пр.пр. № 31483/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1564/09 по описа на 
04 РУ-СДВР. Образувано на 21.05.2009г за извършено престъпление по  
чл.195, ал.1, т.3 пр.2, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ. ДП получено в СРП на 
01.09.2009г. от СДВР с мнение за спиране. Разпределено на прокурор Сн. 
Христова на 03.09.2009г. С постановление от 14.09.09г./изведено от 
16.10.09г./ прокурор Сн. Христова спира НП. Към момента на проверката НП 
е спряно. 
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Пр.пр. № 32015/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1724/09 по описа на 
04 РУ-СДВР. Образувано на 05.06.2009г за извършено престъпление по  
чл.195, ал.1, т.4 пр.2, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е 
получено в СРП на 23.06.09г., на 26.06.09г. е разпределено на прокурор Сн. 
Копчева. ДП получено в СРП на 01.09.2009г. от СДВР с мнение за спиране. 
Разпределено на прокурор Сн. Христова на 02.09.2009г. С постановление от 
14.09.09г./изведено от 16.10.09г./ прокурор Сн. Христова спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 30608/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1054/09 по описа на 
03 РУ-СДВР. Образувано от прокурор Р. Рускова с постановление на 
02.07.2009г за извършено престъпление по  чл.194, ал.1 от НК срещу НИ. На 
04.09.09г. е разпределено на прокурор Сн. Христова, която изисква ДП. ДП 
получено в СРП на 17.09.2009г. от РУ-СДВР с мнение за спиране. 
Разпределено на прокурор Сн. Христова на 17.09.2009г. С постановление от 
09.11.09г./изведено от 08.12.09г./ прокурор Сн. Христова спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно. 

73. Снежанка Копчева – в СРП от 17.04.2006г., от 23.11.2009г. до момента е 
командирована в СГП 

- за 2009г.: набл. 588 преписки, решени 559, откази 435, обжалвани 3, 
потвърдени 3, образувани ДП 121, набл. ДП 487, решени 342, 
просрочени по данни на УИС 11, 6 ОА, върнати няма, осъдителни 
присъди няма данни, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна 
фаза няма, споразумения 2, предложения по чл.78а – 1, общо 
осъдителни решения – 3, СЗ – 128,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: командирована в СГП  

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 5983/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ4387/07 по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувано с постановление от прокурор Сн. Копчева на 01.07.08г. 
за извършено престъпление по  чл.194, ал.1 от НК срещу неизвестен 
извършител /НИ/. ДП получено в СРП на 30.01.2009г. от Началника на 02 РУ-
СДВР с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. На 
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09.03.2009г. прокурор Сн. Копчева с постановление спира НП. Към момента 
на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 13051/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ149/09 по описа на 
СДВР. Образувано с постановление от прокурор Сн. Копчева за извършено 
престъпление чл.195, ал.1, т.3, пр.2, вр. чл.194, ал.1 от НК  срещу неизвестен 
извършител /НИ/. ДП получено в СРП на 21.05.2009г. от СДВР с мнение за 
спиране. На 30.06.2009г. прокурор Сн. Копчева с постановление спира НП. 
Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 12325/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ593/09 по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано с постановление от прокурор Сн. Копчева за 
извършено престъпление чл.195, ал.1, вр. чл.194, ал.1 от НК  срещу 
неизвестен извършител /НИ/. ДП получено в СРП на 20.05.2009г. от СДВР с 
мнение за спиране. На 30.06.2009г. прокурор Сн. Копчева с постановление 
спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 12359/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ318/09 по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано на 23.02.2009г. за извършено престъпление чл.195, 
ал.1, т.3, пр.2, вр. чл.194, ал.1 от НК  срещу неизвестен извършител /НИ/. ДП 
получено в СРП на 20.05.2009г. от 08 РУ-СДВР с мнение за спиране. На 
30.06.2009г. прокурор Сн. Копчева с постановление спира НП. Към момента 
на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 12785/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 429/09 по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано на 12.03.2009г. за извършено престъпление чл.195, 
ал.1, т.3, пр.2, вр. чл.194, ал.1 от НК  срещу неизвестен извършител /НИ/. ДП 
получено в СРП на 20.05.2009г. от 08 РУ-СДВР с мнение за спиране. На 
30.06.2009г. прокурор Сн. Копчева с постановление спира НП. Към момента 
на проверката НП е спряно. 

Проверени още са пр.пр. № 27610/1996г-прекратено., .№ 24811/2009г.-
спряно, .№ 65843/2008 г.-приключило с ОА, .№ 229171/2008 г.-спряно. 

74. Станислав Стойков – в СРП от 04.04.2007г.,  

- за 2009г.: набл. 378 преписки, решени 326, откази 214, обжалвани 9, 
потвърдени 8, отменени 1, образувани  ДП 109, набл. ДП 608, решени 
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422, просрочени по данни от УИС 8, 28 ОА, върнати 10, осъдителни 
присъди 6, оправдателна присъда 1, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 5, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни решения 
– 16, СЗ – 126, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 260 преписки, решени 201, 
откази 138, обжалвани няма, образувани ДП 57, набл. ДП 324, решени 
180, просрочени по данни от УИС 3, ОА 15, върнати 2, осъдителни 
присъди 12, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 
6, споразумения 1, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 92. 

 Конкретно проверени преписки сас сзабавени произнасяния: 

Пр. пр. №  7127/09 г. по описа на СРП, ДП № 669/09 г. по описа на 09 
РУ СДВР. Производството е образувано на 25.02.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 19.05.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 25.05.09 г., изведено на 22.07.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за организиране работата по  издирването на 
извършителя, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. №  34019/09 г. по описа на СРП, ДП № 2203/09 г. по описа на 
09 РУ СДВР. Производството е образувано на 30.06.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 14.10.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 05.11.09 г., изведено на 09.12.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за организиране работата по  издирването на 
извършителя, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 47871/08 г. по описа на СРП, ДП №  3190/08 г. по описа на 
03 РУ СДВР. Производството е образувано на 24.09.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 198, ал.1  от НК. На  13.03.09 г. 
материалите по делото постъпват в СРП с мнение за спиране, а с 
постановление от 19.03.09 г. делото е върнато с указания до разследващия 
орган. На 08.06.09 г. материалите отново постъпват в СРП с мнение за 
предаване на съд. С постановление  от 25.06.09 г. са отделени материали и е 
постановено тези материали да се опишат в нов номер. Производството по 
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тези материали е спряно срещу НИ .На 04.08.09 г. е изготвен и внесен ОА, 
образувано е НОХД № 8858/09 г. по описа на СРС, 103 състав, делото е 
висящо. 

Пр. пр. №  2078/02 г. по описа на СРП, ДП № 3123/01 г. по описа на 02 
РУ СДВР. Производството е образувано на 13.11.01 г. срещу известни 
извършители за престъпление по чл. 195, ал.1, т.2 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 20, 
ал.2 от НК. По делото не е работено и не са извършвани процесуално-
следствени действия. Делото е открито при извършена служебна проверка на 
спрени срещу НИ дела, но постановление за спиране не е приложено. За пръв 
път материалите постъпват в СРП на 15.10.08 г., върнати на МВР за 
установяване причините, поради които не е работено. С докладна записка от 
разследващ полицай, на когото делото е разпределено на 30.01.09 г. 
материалите по делото постъпват в СРП на 14.03.09 г. за произнасяне по 
същество.С постановление от 12.05.09 г., изведено на 16.05.09 г. 
производството по делото е прекратено поради малозначителност на 
деянието, посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

75. Стефан Милев – в СРП от 02.02.2009г., 

- за 2009г.: набл. 670 преписки, решени 602, откази 366, обжалвани 4, 
потвърдени 3, отменен 1, образувани ДП 234, набл. ДП 567, решени 
463, просрочени по данни от УИС 5, 27 ОА, върнати няма, осъдителни 
присъди 8, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 2, 
споразумения 10, предложения по чл.78а – 2, общо осъдителни решения 
– 22, СЗ – 103, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 339 преписки, решени 262, 
откази 155, обжалвани 2, отменени няма, образувани ДП 102, набл. ДП 
350, решени 222, просрочени по данни от УИС няма, ОА 12, върнати 3, 
осъдителни присъди 12, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 3, споразумения 4, предложения по чл.78а – 1, СЗ – 82. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. №  11723/09 г. по описа на СРП, ДП № 505/09 г. по описа на 06 
РУ СДВР. Производството е образувано на 18.03.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194 от НК. На 21.05.09 г. материалите по досъдебното 
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производство са постъпили в СРП с мнение за спиране. С постановление от 
22.05.09 г., изведено на 21.07.09 г. производството е спряно, делото е 
изпратено на МВР за издирване на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване. 

Пр. пр. №  17405/09 г. по описа на СРП, ДП № 1071/09 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 06.02.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3  от НК. На 23.06.09 г. материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 26.06.09 г., изведено на 24.08.09 г. производството е 
спряно, делото е изпратено на МВР за издирване на извършителя, посочена е 
възможността за обжалване. 

Пр. пр. №  15475/09 г. по описа на СРП, ДП № 1486/09 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 20.03.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 207, ал.1 от НК. На 23.06.09 г. материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 26.06.09 г., изведено на 25.08.09 г. производството е 
спряно, делото е изпратено на МВР за издирване на извършителя, посочена е 
възможността за обжалване. 

Пр. пр. №  17377/09 г. по описа на СРП, ДП № 1010/09 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 15.03.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 от НК. На 23.06.09 г. материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 26.06.09 г., изведено на 24.08.09 г. производството е 
спряно, делото е изпратено на МВР за издирване на извършителя, посочена е 
възможността за обжалване. 

Пр. пр. № 15528/01 г. по описа на СРП, ДП № 136/01 г. по описа на 06 
ТО ССлС. Производството е водено срещу известен извършител за 
престъпления по чл. 150, пр.1 от НК, по чл. 152, ал.1, т.2 от НК  и по чл. 339 
от НК. Първоначално внесеният ОА е върнат с разпореждане от съда за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. По последния ОА, 
внесен в съда е образувано НОХД № 7536/05 г. по описа на СРС, 95 състав. 
Делото е приключило с осъдителна присъда от 16.11.2009 г. На 18.11.09 г. 
прокурор МИЛЕВ е подал сигнал до СГП и МВР за установени в хода на 
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съдебното следствие  данни за неправомерни действия на полицейски 
служители. 

Върнати от съда дела: 

Пр. пр. № 55031/07 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3779/07 г. по описа 
на 02 РУ СДВР. Досъдебното производство е образувано 06.11.07 г. срещу 
двама известни извършители за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 3, вр. 
чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1  от НК. Извършителите са 
привлечени като обвиняеми и на 07.11.07 г. прокурор К. АЛЕКСАНДРОВА е 
наложила и на двамата мярка ”Задържане под стража” за срок от 72 часа. На 
09.11.07 г. СРС – 5 състав е наложил и на двамата постоянна мярка за 
неотклонение ”Задържане под стража”. Определенията на СРС са обжалвани 
и потвърдени от  СГС. По молби за изменение на мярката делото отново е 
изпратено в СРС и по жалба в СГС. 

На 11.07.08 г. прокурор П. БОГДАНОВ е спрял досъдебното 
производство поради изтичане на сроковете и  на същата дата с отделно 
постановление  производството е възобновено. На 04.12.08 г. производството 
отново е спряно и на същата дата е възобновено. На 18.03.09 г. материалите 
по делото постъпват в СРП с мнение за предаване на съд. С постановление от 
25.05.09 г. прокурор БОГДАНОВ отново спира  производството по делото  и 
на същата дата го възобновява. Материалите по делото постъпват  в СРП на 
13.08.09 г. с мнение за предаване на съд и 19.10.09 г. е изготвен и внесен в 
съда ОА. С разпореждане от 27.10.09 г. образуваното НОХД № 11687/09 г. по 
описа на СРС, 1 състав е прекратено и делото е върнато на прокуратурата за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Делото е постъпило в 
прокуратурата на 06.11.09 г., а с  постановление от 26.01.10 г. делото е спряно 
и отново възобновено. Искано е удължаване на срок, което не е уважено. За 
последен път материалите постъпват в СРП с мнение за предаване на съд на 
14.06.10 г., делото е разпределено на прокурор СТ. МИЛЕВ. 

На 22.06.10 г. е изготвен и внесен в съда ОА. С разпореждане от 
06.07.10 г. образуваното НОХД № 7826/10  година по описа на СРС, 1 състав 
е прекратено, като съдът е приел, че повдигнатите обвинения са неясни и 
непълни и делото е върнато на СРП. Разпореждането е съобщено на СРП на 



 168

09.07.10 г. и на  същата дата е подаден протест от прокурор МИЛЕВ до СГС, 
който все още не е разгледан към датата на проверката. 

76. Теодора Георгиева – в СРП от 04.04.2005г.,  

- за 2009г.: набл. 494 преписки, решени 367, откази 310, няма обжалвани, 
образувани ДП 56, набл. ДП 324, решени 172, просрочени по данни на 
УИС 3, 7 ОА, върнати 2, осъдителни присъди 4, оправдателна присъда 
1, споразумения в съдебна фаза 2, споразумения 1, предложения по 
чл.78а – няма, общо осъдителни решения – 7, СЗ – 75, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 389 преписки, решени 270, 
просрочени по данни на УИС 15, откази 214, обжалван 1, отменен 1, 
образувани ДП 55, набл. ДП 306, решени 160, ОА 12, върнат 1, 
осъдителни присъди 1, оправдателна присъда 1, споразумения в 
съдебна фаза няма, споразумения 4, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 
85. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 41599/09 г. по описа на СРП, ДП № 3098/09 по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувано на 30.07.2009г за извършено престъпление по  чл.195, 
ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено в СРП 
на 14.08.09г., на 28.08.09г. е разпределено на прокурор Т. Георгиева. ДП 
получено в СРП на 22.10.2009г. от 07 РУ-СДВР с мнение за спиране. 
Разпределено на прокурор Т. Георгиева на 22.10.2009г. С постановление от 
03.11.09г./изведено от 09.12.09г./ прокурор Т. Георгиева спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно. 

Пр.пр. № 41465/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3190/09 по описа на 
07 РУ-СДВР. Образувано на 05.08.2009г за извършено престъпление по  
чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу НИ, уведомлението е получено 
в СРП на 12.08.09г., на 18.08.09г. е разпределено на прокурор Т. Георгиева. 
ДП получено в СРП на 19.10.2009г. от 07 РУ-СДВР с мнение за спиране на 
НП. Разпределено на прокурор Т. Георгиева на 19.10.2009г. С постановление 
от 02.11.09г./изведено от 09.12.09г./ прокурор Т. Георгиева спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно. 
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Пр.пр. № 6687/1996 г. по описа на СРП, сл.д. № 200/97г. по описа на 04 
ТО-ССлС. Образувано за извършено престъпление по  чл.155, ал.2, пр.1 от 
НК, сл. дело е било спряно с постановление на СРП на 26.03.03г. на 
основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. Разпределено на прокурор К. Георгиев на 
07.11.08г. С постановление от 17.11.2008г. прокурор К. Георгиев възобновява 
НП, след като е установил, че срокът, предвиден в чл. 244, ал.7 от НПК е 
изтекъл и следва да се проведат допълнителни ПСД. Дава подробни указания 
за извършване на ПСД. Сл.д. е получено в СРП на 25.02.09г. с мнение за 
спиране на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК и разпределено на прокурор К. 
Георгиев на същата дата. С постановление от 04.03.09г. прокурор К. Георгиев 
постановява да бъдат изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част 
на постановлението, като е указан срок от 25 дни. Сл. д. е получено в СРП на 
12.05.09г. с мнение за предаване на съд. Прокурор К. Георгиев изготвя ОА и с 
изх. № от 29.07.09г. е внесен в съда. Образувано е НОХД № 8655/09 г. по 
описа на СРС, НО, 20 с-в. Към момента на проверката делото не е 
приключило. 

77.  Теодора Златева – в СРП от 17.04.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 771 преписки, решени 653, откази 514, обжалвани 6, 
потвърдени 3, отмеени 3, образувани ДП 136, набл. ДП 885, решени 
546, просрочени по данни от УИС 102, 24 ОА, върнати 9, осъдителни 
присъди 16, оправдателни присъди 4, споразумения в съдебна фаза 7, 
споразумения няма, предложения по чл.78а – 4, общо осъдителни 
решения – 27, СЗ – 130, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 320 преписки, решени 220, 
откази 175, обжалван 1, отменени няма, образувани ДП 43, набл. ДП 
466, решени 284, просрочени по данни от УИС 25, ОА 13, върнати 3, 
осъдителни присъди 5, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения няма, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 95. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 32849/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 1170/08 г. по описа 
на 03 РУ СДВР. Производството е образувано на 15.07.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по делото постъпват в СРП 
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на 25.02.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 20.03.09 г., изведено 
на 16.04.09 г. производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР 
за продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението./ в срок/ 

Пр. пр. № 41031/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 2318/09 г. по описа 
на 04 РУ СДВР. Производството е образувано на 15.07.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 27.10.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 24.11.09 г., изведено на 14.12.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението./ в срок/ 

Пр. пр. № 26531/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 1879/09 г. по описа 
на 07 РУ СДВР. Производството е образувано на 07.05.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 03.09.09 г. с мнение за спиране. С постановление 
от 21.10.09 г., изведено на 02.11.09 г. производството по делото е спряно, 
делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 47921/07 г. по описа на СРП, ДП №  4177/07 г. по описа на 
02 РУ СДВР. Производството е образувано на 02.11.07 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК. В хода на разследването е привлечен 
извършител. Материалите по делото постъпват в СРП на 05.12.08 г. с мнение 
за предаване на съд. С постановление от 21.01.09 г., изведено на 23.01.09 г. е 
внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно състояние. Образувано е  АХД № 919/09 г. по 
описа на СРС, 109 състав. 

Пр. пр. № 30079/06 г. по описа на СРП, ДП №  2406/06 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано на 23.08.06 г. срещу известни 
извършители за престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал.2 от НК. Искано 
удължаване на срок, спирано и възобновявано. Материалите по делото 
постъпват в СРП на 08.09.09 г. с мнение за предаване на съд. С постановление 
от 27.10.09 г., изведено на 11.11.09 г. производството по делото е прекратено 
срещу привлечените лица, поради недоказаност авторството на деянието, 
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постановено е производството да се води срещу НИ, спряно е и делото е 
изпратено в МВР за издирване на извършителя. Посочена е възможността за 
обжалване. 

Пр. пр. № 50078/08 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 343/09 г. по описа на 
07 РУ СДВР. Производството е образувано на 14.01.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 30.06.09 г. с мнение за прекратяване. С 
постановление от 17.08.09 г., изведено на 21.08.09 г. производството по 
делото е прекратено, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 19611/06 г. по описа на СРП, ДП №  3/09 г. по описа на 
ОСлС София. Производството е образувано на 28.04.06 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.  

Многократно искано удължаване на срок, спирано и възобновявано, 
връщано за доразследване. За последен път материалите по делото постъпват 
в СРП на 24.06.09 г. с мнение за предаване на съд. На 14.08.09 г. е изготвен и 
внесен в съда ОА, образувано е НОХД № 9220/09 г. по описа на СРС, 94 
състав. Делото е приключило със споразумение, одобрено от съда на 15.02.10 
г. 

Пр. пр. № 25043/09 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 572/09 г. по описа на 
08 РУ СДВР. Производството е образувано на 05.04.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 20.05.09 г. с мнение за прекратяване. С 
постановление от 13.07.09 г., изведено на 28.08.09 г. производството по 
делото е прекратено, посочена е възможността за обжалване на 
постановлението. 

Пр. пр. № 161/06 г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 1029/06 г. по описа на 
06 РУ СДВР. Производството е образувано през м. март 2006 г. срещу 
известен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал.1 от 
НК. Многократно спирано и възобновявано, искано и получено удължаване 
на срок, връщано за доразследване. Материалите по делото постъпват за 
последен път в СРП на 27.05.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 
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02.07.09 г., изведено на 20.07.09 г. производството по делото е прекратено 
срещу извършителя, поради недоказаност авторството на деянието, 
постановено е производството да се води срещу НИ, спряно е и делото е 
изпратено в МВР за издирване на извършителя. посочена е възможността за 
обжалване на постановлението. 

Пр. пр. № 13758/03 г. по описа на СРП, ДП №  1425/03 /бързо 
полицейско производство/ г. по описа на 04 РУ СДВР. Производството е 
образувано на 27.03.03 г. срещу известни извършители за престъпление по чл. 
195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. С постановление от 
28.03.03 г. е преобразувано в следствие. Многократно искано удължаване на 
срок, спирано и възобновявано, връщано за доразследване. За последен път 
материалите по делото постъпват в СРП на 27.03.09 г. с мнение за предаване 
на съд. На 27.04.09 г. е изготвен и внесен в съда ОА, образувано е НОХД № 
4535/09 г. по описа на СРС, 101 състав. Делото е приключило със 
споразумение, одобрено от съда на 16.09.09 г. 

Върнати от съда дела: 

Пр. пр. № 63583/07 г. по описа на СРП, ДП № 3871/07 г. по описа на 04 
РУ СДВР. Досъдебното производство е образувано на 15.12.07 г. от прокурор 
КР. КОСТАДИНОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 206, 
ал. 1 от НК. Поискано е удължаване на срок и такова е получено, считано от 
15.02.08 г. На 23.06.08 г. в СРП са постъпили материалите по досъдебното 
производство с мнение за предаване на съд и на 13.08.08 г. е изготвен ОА, 
внесен в съда. Образувано е НОХД № 9711/08 г. по описа на СРС, 108 състав 
и с протоколно определение от 21.05.09 г. съдът е прекратил производството 
и е върнал делото на прокуратурата за отстраняване на съществени 
процесуални нарушения. На 29.05.09 г.  ДП е върнато на разследващия орган 
за изпълнение указанията на съда с постановление на прокурор Т. ЗЛАТЕВА. 
Делото постъпва отново в СРП и е получено от прокурор ЗЛАТЕВА на 
10.08.09 г., върнато отново на 10.08.09 г. за доразследване . След изпращане 
на две напомнителни писма за изпращане на делото, на 11.11.09 г. постъпва в 
СРП с мнение за предаване на съд, отново е върнато за изпълнение на 
указанията. За последен път материалите по делото постъпват в 
прокуратурата на 05.05.10 г. и на 17.05.10 г. е изготвен и внесен ОА от 
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прокурор ЗЛАТЕВА. Образувано е НОХД  по описа на СРС, 108 състав. 
Делото е приключило с осъдителна присъда на 12.10.10 г.  

78. Цветана Петкова – в СРП от 02.02.2009г.,  

- за 2009г.: набл. 682 преписки, решени 557, откази 451, обжалвани 4, 
потвърдени 2, отменени 2, образувани ДП 105, набл. ДП 376,  решени 
327, просрочени по данни на УИС 2, ОА няма данни, осъдителни 
присъди няма данни, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза няма, споразумения 4, предложения по чл.78а – 1, общо 
осъдителни решения 5, СЗ – 80, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл.154 преписки, решени 152, 
просрочени по данни на УИС 1, откази 119, обжалвани 2, отменени 
няма, образувани ДП 30, набл. ДП 136, решени 98, ОА няма данни, 
осъдителни присъди няма, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза няма, споразумения 1, предложения по чл.78а – няма, СЗ – 
76. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 32659/09г. по описа на СРП, ДП ЗМ №2364/09 по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано на 15.06.2009г. за извършено престъпление по чл.195, 
ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК  срещу неизвестен извършител /НИ/. 
Разпределено на прокурор Цв. Петкова на 15.08.2009г. С писмо от 
18.08.2009г. прокурор Цв. Петкова изисква преписката поради изтичане на 
срока за разследване. ДП получено в СРП на 10.09.2009г. от 06 РУ-СДВР с 
мнение за спиране на НП. Разпределено на прокурор Цв. Петкова на 
05.10.2009г./след отпуск/. С постановление от 02.11.2009г./изведено на 
09.12.09г./  прокурор Цв. Петкова спира НП. Към момента на проверката НП 
е спряно. 

 Пр.пр. № 52043/03г. по описа на СРП, ДП ЗМ №5014/03 по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано на 23.10.2003г. за извършено престъпление по чл.198, 
ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК  срещу неизвестен извършител /НИ/. На по късен 
етап към пр.5014/03г. е приобщена пр. 5012/03г., които са срещу едно и също 
лице и са обединени под сл.д.49/04г. по описа на 04 ТО при ССлС. Делото е 
разпределено на прокурор Н. Кирилова , която изготвя ОА изх. № ПД 
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3246/21.09.06г. Образувано е НОХД № 1385/06г., НО, 18 с-в по описа на СРС. 
С разпореждане на съда, съдебното производство е прекратено, делото е 
върнато на прокуратурата, като е указано, да бъдат отстранени съществени 
процесуални нарушения. Част от тях касаят действия на  водещият 
разследването, а именно не са предявени материалите на пострадалите. С 
постановление от 31.10.06г. прокурор Н. Кирилова връща делото на водещия 
разследването следовател за отстраняване на процесуалните нарушения. До 
момента, от приложените материали в делото няма данни да е искано 
удължаване срока на разследване.  Със заключително постановление от 
15.11.06г. Капка Милева - следовател при ССлС постановява делото да се 
изпрати в СРП с мнение за прекратяване на НП спрямо 2-мата обвиняеми. С 
постановление от 28.12.06г. прокурор Н. Кирилова връща делото на водещия 
разследването следовател за отстраняване на процесуалните нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на постановлението. Със заключително 
постановление от 22.01.2007г. Капка Милева- следовател при ССлС 
постановява делото да се изпрати в СРП с мнение за спиране на НП на 
основание чл.244, ал.1, т.1, вр. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 
02.02.07г. прокурор Н. Кириловасе произнася, че до момента не са изпълнени 
дадените указания, че следва да се предявят материалите на пострадалите и 
обвиняемите, да се прецизират обвиненията и връща делото на водещият 
разследването следовател за отстраняване на процесуалните нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на постановлението. Със заключително 
постановление от 09.03.2007г. К. М.- следовател при ССлС постановява 
делото да се изпрати в СРП с мнение за предаване на съд на обвиняемите. 
Изготвен е ОА от прокурор Н. Кирилова, с изх. №  НСН 907/06.04.04 г. 
Образувано е НОХД № 5174/07 г., НО, 18 с-в по описа на СРС. С 
разпореждане от 13.04.07 г. съдия Виолета Магдалинчева прекратява 
съдебното производство и връща делото на СРП за отстраняване на 
процесуални нарушения. С постановление от 25.04.07 г. прокурор Н. 
Кирилова връща делото на водещия разследването следовател за 
отстраняване на процесуалните нарушения. Даден е срок от 25 дни. Със 
заключително постановление от 08.06.07г. К. М.- следовател при ССлС 
постановява делото да се изпрати в СРП с мнение за прекратяване на НП 
спрямо 2-мата обвиняеми. Изготвен  ОА от прокурор Кирилова. Образувано 
НОХД № 10334/07 г. ,НО, 18 с-в. С разпореждане от 31.07.07г. съдия Виолета 
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Магдалинчева за пореден път прекратява съдебното производство и 
връща делото на СРП за отстраняване на процесуални нарушения. С 
постановление от 19.09.07г. прокурор Н. Кирилова прекратява частично  НП.  
С постановление от 17.04.09г. прокурор Цв. Петкова прекратява НП. 

 Делото през целия период е водено от прокурор Н. Кирилова, но на 
23.02.2009 г. е разпределено на прокурор Цв. Петкова. Преписката не е 
номерирана,   липсват част от актовете на прокуратурата. 

79. Цветимир Цанов – в СРП от 20.01.2006г.,  

- за 2009г.: набл. 752 преписки, решени 641, откази 464, обжалвани 9, 
потвърдени 6, отменени 3, образувани ДП 176, набл. ДП 959, решени 
594, просрочени по данни на УИС 93, 25 ОА, върнат 1, осъдителни 
присъди 18, оправдателни присъди 5, споразумения в съдебна фаза 6, 
споразумения 1, предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения 
– 31, СЗ – 139, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 332 преписки, решени 248, 
просрочени по данни на УИС 39, откази 183, обжалвани 4, отменен 1, 
образувани ДП 65, набл. ДП 541, решени 331, ОА 19, върнати 1, 
осъдителни присъди 8, оправдателни присъди 1, споразумения в 
съдебна фаза 3, споразумения 2, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 99. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 1099/2007г. по описа на СРП, ДП № 3426/08 по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувано е ДП за извършено престъпление чл.194, ал.1, вр. чл. 
26, ал. 1, чл. 63, ал. 1,т 3 от НК с постановление от 16.01.07г. от прокурор В. 
Филипов/изведено от 17.01.07г./. ДП получено в СРП на 06.03.09г. от 07 РУ-
СДВР с мнение за спиране на  НП. Преписката е разпределена на прокурор 
Цв. Цанов на 11.03.09г. С постановление от 23.07.09г./изведено от 03.09.09г./ 
прокурор Цв. Цанов прекратява НП. /3м. и 12 дни забавено произнасяне, с 
извеждането  - 4м. и 7 дни / 

Пр.пр. № 39118/2003г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 162/03 по описа на 
01 ТО-ССлС. Образувано е ДП за извършено престъпление по  чл. 195, ал.1, 
т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК срещу К.Н.Н. на 10.08.03г. НП е спирано, 
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възобновявано и многократно връщано за доразследване. ДП получено в СРП 
на 26.02.09г. 01 ТО-ССлС с мнение за предаване на обвиняемия на съд. 
Преписката е разпределена на прокурор Цв. Цанов на 26.02.09г. С 
постановление от 23.06.09г./изведено от 20.07.09г./ прокурор Цв. Цанов 
прекратява НП. /2м. и 27 дни забавено произнасяне, с извеждането  - 3м. и 
24 дни /. 

 Пр.пр. № 62367/05г. по описа на СРП, сл.д. №1101/05 по описа на 03 
ТО-ССлС. Образувано ДП с постановление на прокурор В. Чаушев от 
05.12.2005г./изведено на 21.12.05г./ за извършено престъпление чл. 198, ал.1, 
пр. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т.3 от НК .  Дадени са подробни указания по 
разследването.  НП е спирано и възобновявано. Срокът за разследването е 
удължаван. ДП получено в СРП на 12.02.2009г. от 03 ТО-ССлС, разпределено 
на прокурор Цв. Цанов на 12.02.09г. с мнение за предаване на обвиняемия на 
съд. Прокурор Цв. Цанов изготвя ОА на 03.06.09г., внесен в СРС с изх. № ПД 
1714/08.06.09 г. /Забавено произнасяне с 2м. и 9 дни/. Образувано НОХД № 
6276/09 г., НО, 94 състав по описа на СРС. Към момента на проверката, 
делото е приключило с осъдителна присъда.  

Пр.пр. № 60245/2005г. по описа на СРП, ДП № 121/06 по описа на 07 
ТО-ССлС. Образувана преписка на 18.11.2005г. за извършено престъпление 
по  чл.194, ал.1 от НК срещу З.М.К., уведомлението е получено в СРП на 
22.11.05г., на 13.02.06г. е получено за преобразуване на предварителното 
производство на основание чл. 171, ал.1, т.2 от НПК, на 13.02.06г. е била 
разпределена на  прокурор Цв. Цанов. С постановление от 17.02.06г. прокуро 
Цв. Цанов преобразува НП. ДП е спирано, възобновявано, връщано за 
допълнително разследване. ДП получено в СРП на 10.10.2008г. 07 ТО-ССлС, 
разпределено на прокурор Цанов на 10.10.08г. с мнение за спиране. С 
постановление от 06.02.09г./изведено от 24.02.09г./ 2м. и 26 дни забавено 
произнасяне/ прокурор Цв. Цанов прекратява НП срещу З.М.К. и  спира НП 
срещу НИ. Към момента на проверката НП е спряно.  

Пр.пр. № 24868/2005г. по описа на СРП, ДП № 142/06 по описа на 
СОСлС. Образувано е ДП за извършено престъпление по  чл. 195, ал.1, т.7, 
вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 28 от НК срещу П.М. и Д.С. 
НП е спирано, възобновявано и многократно връщано за доразследване. ДП 
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получено в СРП на 07.11.08г. от 01 СОСлС с мнение за прекратяване. 
Преписката е разпределена на прокурор Цв. Цанов на 07.11.08г. С 
постановление от 16.03.09г./изведено от 07.04.09г./ прокурор Цв. Цанов 
прекратява НП срещу обвиняемите лица и спира НП срещу НИ. /3м. и 9 дни 
забавено произнасяне, с извеждането  - 4м./. 

Пр.пр. № 195/2006г. по описа на СРП, ДП № 191/06 по описа на 02 ТО-
ССлС. Образувано е ДП на 24.12.2005г.  за извършено престъпление по  чл. 
198, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, от НК срещу НИ. НП е спирано, 
възобновявано и многократно връщано за доразследване. ДП получено в СРП 
на 16.03.09г. от на 02 ТО-ССлС с мнение за прекратяване на основание чл. 
243, ал. 1, т. 2 от НПК. Преписката е разпределена на прокурор Цв. Цанов на 
16.03.09г. С постановление от 24.07.09г./изведено от 03.09.09г./ прокурор Цв. 
Цанов прекратява НП срещу обвиняемите лица и спира НП срещу НИ. /3м. и 
8 дни забавено произнасяне, с извеждането  - 4м. и 9 дни/. Към момента на 
проверката НП е спряно срещу НИ.  

Пр.пр. № 34030/2004г. по описа на СРП, ДП № 2392/04 по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувано е ДП за извършено престъпление чл.198, ал.1, пр. 1, 
вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 1 от НК . НП е спирано, възобновявано и многократно 
връщано за доразследване. ДП получено в СРП на 19.03.09г. от 02 РУ-СДВР с 
мнение за предаване на съд на обвиняемите. Преписката е разпределена на 
прокурор Цв. Цанов на 19.03.09г. Прокурор Цв. Цанов изготвя ОА на 
23.07.09г., внесен в СРС с изх. №ПД 2398/29.07.09г. /Забавено произнасяне с 
3м. и 4 дни/. Образувано НОХД № 8666/09г., НО, 20 състав по описа на СРС. 
Към момента на проверката, делото не  е приключило . 

Пр.пр. № 38353/2005г. по описа на СРП, ДП № 171/06 по описа на 07 
ТО-ССлС. Образувано е ДП на 09.12.2005г.  за извършено престъпление по  
чл. 196, ал.1,т.1, вр. чл 194, ал.1, вр. чл 18, ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, б „А” и б”Б” 
от НК срещу Т.Б.Д. НП е спирано и възобновявано. ДП получено в СРП на 
05.12.08г. от 07 ТО-ССлС с мнение за предаване на съд на обвиняемия. 
Преписката е разпределена на прокурор Цв. Цанов на 05.12.08г. Прокурор Цв. 
Цанов изготвя ОА , внесен в СРС с изх. №ПД 656/12.03.09г. /Забавено 
произнасяне с 2м. и 7 дни/. Образувано НОХД №2690/09г., НО, 16 състав по 
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описа на СРС. Към момента на проверката, делото е приключило  със 
споразумение. 

Пр.пр. № 9678/2005г. по описа на СРП, ДП № 38/05г. по описа на 11 
ТО-ССлС. Образувано е ДП на 07.12.2004г.  за извършено престъпление по  
чл. 195, ал.1,т.4, пр. 2, вр. чл 194, ал.1, вр. чл 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал.1 от НК 
срещу Видин А.А. и Валентин А.А. НП е спирано, възобновявано и връщане 
за допълнително разследване. ДП получено в СРП на 06.10.08г. от 11 ТО-
ССлС с мнение за предаване на съд на обвиняемиите. Преписката е 
разпределена на прокурор Цв. Цанов на 06.10.08г. Прокурор Цв. Цанов 
изготвя ОА от 16.03.09г., внесен в СРС с изх. № ПД 997/06.04.09г. /Забавено 
произнасяне с 4м. и 10 дни, с извеждането 5 месеца/. Образувано НОХД 
№3812/09г., НО, 94 състав по описа на СРС. Към момента на проверката, 
делото не е приключило. 

Върнати от съда дела: 

Пр.пр. № 51271/09г. по описа на СРП, ДП № 2803/09г. по описа на 04 
РУП-СДВР. Образувано е ДП на 09.09.09г. за извършено престъпление по 
195, ал.1, т. 3, вр. чл. 194, ал.1 от НК срещу НИ. С постановление на СРП от 
26.11.09г. ДП е било спряно, впоследствие е било възобновено. Прокурор Ц. 
Цанов прави искане за продължаване на срока на разследване. С 
постановление са върнати веществени доказателства на пострадалото 
лице.Срокът на разследване отново е удължен с 4 месеца, считано от 
09.02.10г. На 25.03.10г. в СРП е получено ДП с мнение предаване на съд на 
П.Хр.Ил. и Б.С.К., разпределено на прокурор Цв. Цанов на 06.04.10г. 
Изготвен ОА от прокурор Цв. Цанов, който с изх.№ ПД 2250/15.06.10 г. е 
внесен в СРС. Образувано е НОХД №7408/10г., по описа на СРС, НК, 110 с-в. 
С разпореждане на съда от 19.07.10г. делото е върнато на СРП за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, разпределено на 
прокурор Ц. Цанов на 26.07.10г. /след отпуск/. С протест до СГС –НО, 
изведен на 27.07.10 г. прокурор Ц. Цанов моли да бъде отменено 
разпореждането на СРС и делото върнато на първоинстанционния съд за 
разглеждане. 

80. Чавдар Пастованов – в СРП от 04.04.2005г.,  
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- за 2009г.: набл. 723 преписки, решени 626, откази 369, обжалвани 10, 
потвърдени 9, отменен 1, образувани ДП 254, набл. ДП 1055, решени 
754, просрочени по данни на УИС 60, 41 ОА, върнати 5, осъдителни 
присъди 23, оправдателни присъди 5, споразумения в съдебна фаза 10, 
споразумения 10, предложения по чл.78а – 9, общо осъдителни решения 
– 52, СЗ – 184,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 357 преписки, решени 279, 
просрочени по данни на УИС 16,  откази 175, обжалвани 3, отменен 1, 
образувани ДП 102, набл. ДП 493, решени 280, ОА 24, върнати 6, 
осъдителни присъди 13, оправдателни присъди 3, споразумения в 
съдебна фаза 7, споразумения 8, предложения по чл.78а – 2, СЗ – 131. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр.пр. № 39941/2006г. по описа на СРП, ДП № 18846/06 по описа на 01 
РУ-СДВР. Получена преписка на 26.06.06г. - ЗМ №18846/06 по описа на 01 
РУ-СДВР с мнение за отказ да се образува ДП на основание чл. 9, ал. 2 от НК. 
Разпределена на прокурор Ч. Пастованов на 01.08.06г. С постановление от 
03.08.06г. на прокурор Ч. Пастованов/изведено от 17.08.06г. е образувано  ДП 
за извършено престъпление по  чл.194, ал.1 от НК срещу НИ. ДП получено в 
СРП на 14.03.09г. от 01 РУ-СДВР с мнение за спиране. Преписката е 
разпределена на прокурор Ч. Пастованов на 14.03.09г. С постановление от 
07.05.09г./изведено от 30.05.09г./ прокурор Ч. Пастованов спира НП. Към 
момента на проверката НП е спряно. Указано е препис от постановлението за 
спиране на НП да бъде изпратено на пострадалата, като същото подлежи на 
обжалване по реда на чл. 244, ал.5 от НПК. 

Пр.пр. № 13804/2007г. по описа на СРП, ДП № 603/07г. по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувано е НП с постановление на прокурор Ч. Пастованов от 
02.04.2007г./изведено на 11.04.07г./ за извършено престъпление чл. 234в, ал. 1 
от НК. Дадени са подробни указания по разследването.  Постъпило ДП в СРП 
на 25.03.2009г.  с мнение за предаване на съд на Хр.Г.Л. на основание чл. 232, 
ал. 1 от НПК, разпределено на прокурор Ч. Пастованов на 25.03.09г. С 
постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание от 20.05.09г. /изведено от 25.05.09г./ 
прокурор Ч. Пастованов изпраща постановлението в СРС.  Образувано е АХД 
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№ 5514/09 г., НО, 109 състав по описа на съда. Към момента на проверката 
няма данни делото да е приключило. 

Пр. пр. № 2075/2009г. по описа на СРП, ДП № 74/09г. по описа на 07 
РУ-СДВР. Образувано е НП за извършено престъпление чл. 210, ал. 1 , т. 1, 
пр.2, вр. чл. 209, ал. 1, пр.2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18 ал. 1 от НК. 
Дадени са подробни указания по разследването.  Постъпило ДП в СРП на 
20.03.2009г.  с мнение за предаване на съд на В.Г.Ст., разпределено на 
прокурор Ч. Пастованов на 20.03.09г. С постановление от 12.05.09г./изведено 
от 02.06.09г./ прокурор Ч. Пастованов  отделя материалите по  ДП № 74/09г., 
като спира новозаведеното НП срещу НИ за престъпление по престъпление 
чл. 210, ал. 1 , т. 1, пр.2, вр. чл. 209, ал. 1, пр.2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. 
чл. 18 ал. 1 от НК. . С изх. № ПД 1638/ 03.06.09 г. прокурор Ч. Пастованов  
изготвя ОА и внася делото в съда. Образувано е НОХД № 5976/09г., НО, 109 
състав, по описа на съда. Делото приключило с осъдителна присъда. 

Пр. пр. № 16918/2007г. по описа на СРП, ДП № 667/07г. по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано е НП с постановление на прокурор Ч. Пастованов от 
26.04.2007г. срещу НИ за извършено престъпление чл. 194 ал. 1 от НК. 
Дадени са подробни указания по разследването.  НП няколкократно е спирано 
и възобновявано. Постъпило ДП в СРП на 18.03.2009г.  с мнение за спиране 
на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НК, разпределено на прокурор Ч. 
Пастованов на 18.03.09г. С постановление от 12.05.09г. /изведено от 
01.07.09г./  прокурор Ч. Пастованов спира НП. 

Пр. пр. № 19758/2008г. по описа на СРП, ДП № 926/08г. по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано е НП с постановление на прокурор Ч. Пастованов от 
04.03.2008г. срещу НИ за извършено престъпление чл. 194 ал. 1 от НК. 
Дадени са подробни указания по разследването.  Постъпило ДП в СРП на 
18.03.2009г.  с мнение за спиране на основание чл. 244, ал.2,  от НК, 
разпределено на прокурор Ч. Пастованов на 18.03.09г. С постановление от 
12.05.09г./изведено от 01.07.09г./ прокурор Ч. Пастованов спира НП. 

81. Чудомир Спасов – в СРП от 21.10.1999г.,  

- за 2009г.:  набл. 731 преписки, решени 671, откази 421, обжалвани 11, 
потвърдени 5, отменени 6, образувани ДП 240, набл. ДП 1000, решени 
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710, просроченипо данни от УИС 3, 41 ОА, върнати 11, осъдителни 
присъди 28, оправдателни присъди 6, споразумения в съдебна фаза 3, 
споразумения 11, предложения по чл.78а – 6, общо осъдителни решения 
– 47, СЗ – 156, набл. ДП 447,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 325 преписки, решени 247, 
откази 177, обжалвани 4, отменени 3, образувани ДП 63, решени 314, 
просрочени по данни от УИС няма, ОА 21, върнат 1, осъдителни 
присъди 15, оправдателни присъди 5, споразумения в съдебна фаза 4, 
споразумения  6, предложения по чл.78а – 4, СЗ – 99.  

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. №  3501/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2696/08 г. по описа на 
07 РУ СДВР. Производството е образувано на 16.07.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. Материалите по 
делото постъпват в СРП на 24.07.09 г. с мнение за спиране, разпределени на 
прокурор СПАСОВ на 24.08.09 г. след отпуск. С постановление от 02.09.09 г., 
изведено на 21.09.09 г. производството по делото е спряно, делото е 
изпратено в МВР за продължаване издирването на извършителя, посочена е 
възможността за обжалване на постановлението. 

Пр. пр. №  850/87 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 416/87 г. по описа на 
08 РУ СДВР. Производството е образувано на 05.10.87 г. срещу ИИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Спирано поради неоткриване на 
извършителя. Материалите по делото постъпват в СРП на 05.11.08 г. за 
произнасяне по същество.С постановление от 10.11.08 г., изведено на 
17.02.09 г. производството по делото е възобновено, върнати са откраднатите 
вещи и делото е прекратено поради изтекла абсолютна давност през 2002 г., 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

82. Юлиана Радойкова – в СРП 29.03.2007г.,  

- за 2009г.: набл. 704 преписки, решени 635, откази 393, обжалвани 13, 
потвърдени 8, отменени 5, образувани ДП 234, набл. ДП 909, решени 
695, просрочени по данни от УИС 4, 37 ОА, върнати 7, осъдтелни 
присъди 20, оправдателни присъди няма, споразумения в съдебна фаза 
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5, споразумения 11, предложения по чл.78а – 3, общо осъдителни 
решения – 39, СЗ – 151,  

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 319 преписки, решени 244, 
откази 166, обжалвани 2, отменени 2, образувани ДП 77, набл. ДП 390, 
решени 279, просрочени по данни от УИС 2, ОА 22, върнат 1, 
осъдителни присъди 10, оправдателни присъди 4, споразумения в 
съдебна фаза 2, споразумения 2, предложения по чл. 78а – 3, СЗ – 95. 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 

Пр. пр. № 38663/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 857/09 г. по описа на 
08 РУ СДВР. Производството е образувано на 06.07.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 вр. чл. 194, ал.1 от НК с конкретни 
указания до разследващия орган. Материалите постъпват в СРП на 26.09.09 г. 
с мнение за спиране. С постановление от 02.11.09 г., изведено на 09.12.09 г. 
производството по делото е спряно, делото е изпратено в МВР за 
продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване на постановлението, указано е на разследващия да се изпраща 
ежемесечна справка за резултатите от издирването. 

Пр. пр. № 65102/08 г. по описа на СРП, ДП № 31598/08 г. по описа на 
07 РУ СДВР. Производството е образувано на 12.02.09 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК с конкретни указания до разследващия 
орган. Материалите постъпват в СРП на 20.05.09 г. с мнение за спиране. С 
постановление от 20.05.09 г., изведено на 22.07.09 г. производството по 
делото е спряно, делото е изпратено в МВР за продължаване издирването на 
извършителя, посочена е възможността за обжалване на постановлението, 
указано е на разследващия да се изпраща ежемесечна справка за резултатите 
от издирването. 

Пр. пр. № 730/93 г. по описа на СРП, ДП № 3325/92 г. по описа на 04 
РУ СДВР. След спиране, материалите по делото постъпват в СРП на 08.05.09 
г. на разпореждане. С постановление от 18.05.09 г., изведено на 30.06.09 г. 
прокурор В. ГАНЧЕВА възобновява и прекратява наказателното 
производство поради изтичане на абсолютна давност. 

Върнати от съда дела: 
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Пр. пр. № 64161/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15016/09 г. по описа 
на 07 РУ СДВР. Досъдебното производство е образувано 05.02.09 г. от 
прокурор Ю. РАДОЙКОВА срещу известен извършител за престъпление по 
чл. 206, ал. 3, пр.1, вр. ал.1, пр. 1  от НК. На 01.04.09 г. е искано удължаване 
на срок с 4 месеца и срокът е удължен, считано от 05.04.09 г.  На 24.08.09 г. 
материалите по делото постъпват в СРП с мнение за спиране и са получени от 
прокурор РАДОЙКОВА на 02.09.09 г. след отпуск. С постановление от 
02.09.09 г. делото е върнато за доразследване с конкретни указания. На 
23.11.09 г. делото отново постъпва в СРП с мнение за предаване на съд.  На 
02.12.09 г. е изготвен и внесен в съда ОА. Образувано е НОХД № 13859/09 г. 
по описа на СРС, 9 състав, което е прекратено с разпореждане  от 17.12.09 г. 
поради допуснати съществени процесуални нарушения и делото е върнато на 
прокуратурата за отстраняването им на 22.12.09 г. Поредният ОА е изготвен и 
внесен в съда на 06.01.10 г., образувано е НОХД № 177/10 г. по описа на СРС, 
9 състав, с разпореждане от 26.04.10 г. делото отново е прекратено и  върнато 
на прокуратурата. Последният ОА е изготвен и внесен в съда на 02.06.10 г. и с 
разпореждане от 10.06.10 г. по НОХД № 6820/10 г. делото отново е 
прекратено, като в мотивите на съда изрично е посочено, че не са изпълнени 
указанията, дадени с предишните две разпореждания за връщане и е посочена 
възможността за изготвяне на протест, предвид промените в НПК. На 
17.06.10 г. е подаден протест до СГС, който все още не е разгледан към датата 
на проверката. 

83. Явор Димитров – в СРП от 03.04.2006г., от 23.03.2009г. до момента е 
командирован  в СГП, 

- за 2009г.: набл. 133 преписки, решени 133, откази 82, няма обжалвани 
образувани ДП 50, набл. ДП 336, решени 101, просрочени по данни от 
УИС 2, 6 ОА, върнат 1, осъдителни присъди 10, оправдателна присъда 
1, споразумения в съдебна фаза 4, споразумения няма данни, 
предложения по чл.78а – 1, общо осъдителни решения – 15 , СЗ – 50, 

- за първото шестмесечие на 2010г.: командирован в СГП 

 Конкретно проверени преписки със забавени произнасяния: 
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Пр. пр. № 38489/08 г.  по описа на СРП, ДП № 2089/08 г. по описа на 
02 РУ СДВР. Производството е образувано на 15.08.08 г. срещу НИ за 
престъпление по чл. 198 , ал.1 от НК. Искано и получено удължаване на срок. 
На 28.10.08 г. е привлечен обвиняем. Материалите постъпват в СРП на 
19.12.08 г. с мнение за предаване на съд. На 29.01.09 г. е изготвен ОА, внесен 
в съда на 02.02.09 г. Изготвено споразумение, одобрено от съда на 21.12.09 г. 

Пр. пр. № 40579/07 г.  по описа на СРП, ДП № 5498/07 г. по описа на 
СДП. Производството е образувано на 17.09.07 г. срещу ИИ за престъпление 
по чл. 212, ал.1 от НК. Искано и получено удължаване на срок. Материалите 
постъпват в СРП на 17.06.08 г. с мнение за спиране. С постановление от 
16.07.08 г. производството по делото е спряно и на същата дата е възобновено 
с указания. Писани напомнителни писма. Няма данни за движението от м. 
октомври 2008 г. 

84. Лида Осипова – младши прокурор в СРП от 01.06.2009г., била е на 
обучение в НИП до 08.01.2010г., 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 435 преписки, решени 355, откази 
269, обжалвани няма, образувани ДП 82, набл.ДП 291, решени 173, ОА 8, 
върнат 1, осъдителни присъди 1, оправдателни присъди няма, споразумения 
в съдебна фаза няма, споразумения няма данни, предложения по чл. 78а – 1, 
СЗ – 78. 

 

85. Ралица Петрова – младши прокурор в СРП от 02.06.2009г., била е на 
обучение в НИП до 08.01.2010г., 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 424 преписки, решени 339, откази 
252, обжалван 1, отменен 1, образувани ДП 82, решени 154, ОА 7, върнати 
няма, осъдителни присъди 1, оправдателни присъди няма, споразумения в 
съдебна фаза няма, споразумения 5, предложения по чл. 78а – няма, СЗ – 84. 

 

86. Стоян Моневски – в СРП командирован от 14.06.2010г.,  
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- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 163 преписки, решени 70, откази 
70, обжалвани няма, образувани ДП няма, набл. ДП 91, решени 1, ОА няма, 
върнати няма, осъдителни присъди няма, оправдателни присъди няма, 
споразумения в съдебна фаза няма, споразумения няма данни, предложения 
по чл. 78а – няма данни, СЗ – 18. 

87. Клаудия Митова –  младши прокурор в СРП от 04.06.2009г., била е на 
обучение в НИП до 08.01.2010г. 

- за първото шестмесечие на 2010г.: набл. 428 преписки, решени 357, откази 
225, обжалвани 2, отменени няма, образувани ДП 127, набл.ДП 287, решени 
165, ОА 4, върнат 1, осъдителни присъди няма, оправдателни присъди няма, 
споразумения в съдебна фаза няма, споразумения 4, предложения по чл. 78а 
– 1, СЗ – 89. 

 

Общо за отдела:  

за 2009 г.:  

наблюдавани 44 452 преписки, решени 37 955 /85% от наблюдаваните/, 
откази 25 442 /67% от решените/, обжалвани 622 /2,44 % от всички откази/, 
потвърдени 402 /65% от обжалваните /, отменени 220 /35% от обжалваните 
и 0,86% от всички откази /, образувани ДП 12 197 /27% от наблюдаваните 
преписки и 32% от решените/, набл. ДП 50 847 /от тях новообразувани 
23 078 и образувани в предходни години 27 769/, решени 36 351 /71,5% от 
наблюдаваните/, 1 752 ОА /3,5% от наблюдаваните и 4,82% от решените/, 
върнати ОА 408 /23,3% от внесените/, от тях 380 върнати с разпореждане и 
28 върнати с определение, 1 101 осъдителни присъди /1 055 по общия ред 
и 46 по реда на чл.371 ал.2 от НПК/, оправдателни присъди 192 /189 по 
общия ред, от тях 138 протестирани и 3 по реда на чл. 371 ал.2 от НПК, от 
тях 2 протестирани/,  съотношението:  оправдателни/осъдителни присъди е 
приблизително 1 към 6, споразумения в съдебна фаза 304, внесени 
споразумения в СРС 440, от тях одобрени 437, внесени в СРС 
предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание при условията на чл.78а от НК - 165 бр., от тях 
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върнати 12 бр., участие на прокурорите от отдела в съдебни заседания – 
9 950 бр.,  

за първото шестмесечие на 2010 г.:  

наблюдавани 26 358 преписки /21 102 новообразувани и 5 256 образувани 
в предходен период/, решени 19 617  /74,4% от наблюдаваните/, откази 
14 011 /53% от наблюдаваните и 71,4% от решените/, обжалвани 153 
/1,09% от всички откази/, потвърдени 95 /62,09% от обжалваните/, 
отменени 58 /37,9% от обжалваните и 0,41% от всички откази/, образувани 
ДП 5 365 /20,35% от набюдаваните преиски и 27,34% от решените/, 
наблюдавани производства 28 750 – от тях ДП 28 415 /новообразувани 
10 737 и образувани в предходен период 17 678/, бързи производства 335, , 
решени 17 216 /близо 60% от наблюдаваните/, внесени ОА - 933 бр., 
върнати 167 бр. /18% от внесените/, от тях 154 върнати с разпореждане и 
13 върнати с определение, осъдителни присъди – 665 /от тях 619 по общия 
ред и 46 по реда на чл.371 ал. 2 от НПК/, оправдателни присъди – 132 /129 
по общия ред и 3 по реда на чл.371 ал.2 от НПК/, съотношението 
оправдателни/осъдителни присъди е 1 към 5, споразумения в съдебна фаза 
– 217, споразумения внесени в СРС - 272, от тях одобрени - 266, внесени в 
СРС предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание при условията на чл.78а от НК 85, 
от тях върнати - 7, участие на прокурорите от отдела в съдебни заседания – 
6 732. 

 

ПРОКУРОРИ ОТ ВТОРИ ОТДЕЛ НА СРП С НАЙ - МНОГО И НАЙ - 
МАЛКО НАБЛЮДАВАНИ И РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 Въпреки  че сухата статистика не може да даде най-точна представа за 
качеството на работата на отделния магистрат, все пак провряващият екип 
се опита да направи съпоставка в натовареността между отделните 
прокурори, в срочността на произнасянията им и в количеството краен 
продукт на техния труд – внесените в съда актове. Поради огромния обем 
преписки и дела е възможно да са допуснати някои статистически грешки, 
но те в никакъв случай не са от определящо значение. В голяма степен 
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долупосочените цифри показват тенденциите в работата на отделните 
прокурори.  

ПРЕПИСКИ 

2009г. 

Прокурори с най-много наблюдавани преписки 

Мария Павлова – 743, Радка Стоянова - 751, Росица Маринова – 752, 
Светлана Шопова – 763, Силвия Антова – 734, Теодора Златева – 771, 
Цветимир Цанов – 752, Чудомир Спасов – 731; 

  

Прокурори, работили през целия отчетен период, с най-малко 
наблюдавани  преписки 

Антон Милев – 354, Венцислава Хаджиева – 373, Детелина Ганчева – 
388, Дойчо Тарев – 363, Иван Кадев – 399, Ина Джокова – 379, Лилия 
Стефанова – 389, Любка Клисарова – 338, Станислав Стойков – 378; 

 

Прокурори с най-много решени преписки 

Мария Павлова – 651, Радка Стоянова – 655, Росица Маринова – 664, 
Русалина Михайлова – 640,  Теодора Златева – 653,  Цветимир Цанов – 641, 
Чудомир Спасов – 671; 

  

Прокурори, работили през целия отчетен период, с най-малко решени 
преписки 

Антон Милев – 317, Галина Господинова – 299, Десислава Въткова – 
224, Димитър Куртов – 316, Катерина Александрова – 310, Катя Михайлова – 
328, Станислав Стойков – 326; 
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Първо шестмесечие на 2010 г.  

Прокурори с най-много наблюдавани преписки 

Димитър Куртов – 463, Клементина Паличева – 451, Клаудия Митова – 428, 
Лида Осипова – 435, Пламен Рашков – 411, Ралица Петрова – 424, Сашко 
Ранчев – 428;  

Забележка: на прокурор Мария Николова след отпуск по майчинство, от 
16.02.10 г. са разпределени 622 преписки, а на прокурор Петя Пешева след 
отпуск по майчинство, от 12.02.10 г. са разпределени 677 преписки. 

 

Прокурори, работили през целия отчетен период, с най-малко 
наблюдавани преписки 

Дойчо Тарев – 237, Драган Драганов – 259,  Елена Попова – 245, Ина 
Джокова – 248, Искра Колева – 247, Ж. Арсенова – 144,  Катерина 
Александрова – 143, Лилия Стефанова – 179, Цветана Петкова – 154;  

 

Прокурори с най-много решени преписки 

Десислава Въткова – 343, Клаудия Митова - 357, Лида Осипова – 355, 
Невена Зартова – 323, Пламен Рашков – 319, Радослав Стоев – 315, Ралица 
Петрова – 339, Сашко Ранчев – 301;  

 

Прокурори, работили през целия отчетен период, с най-малко 
решени преписки 

Антон Милев – 172, Евгения Щъркелова – 189, Елена Попова – 187, Ж. 
Арсенова – 143, Катерина Александрова – 140, Катя Михайлова – 191, 
Павлин Богданов – 103, Цветана Петкова – 152. 

 

 



 189

 

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Прокурори с най- много наблюдавани досъдебни производства през 
2009г.: 

Ангел Попколев – 964; Димитър Петров – 878; Евгения Щъркелова – 
839; Клементина Паличева – 866; Мария Павлова – 872; Росица Маринова – 
874; Русалина Михайлова – 939; Силвия Антова – 941; Теодора Златева – 885;  
Цветимир Цанов – 959; Чавдар Пастованов – 1055; Чудомир Спасов – 1000; 
Юлияна Радойкова - 909 

Прокурори с най-малко наблюдавани досъдебни производства през 
2009г. : 

Галина Господинова – 260,  Диана Кръстилева – 287, Теодора Георгиева 
– 324 броя,  Цветана  Петкова – 376, Венцислава  Хаджиева – 382  

 

Прокурори с най-много наблюдавани досъдебни производства през 
първото шестмесечие на 2010г.: 

Ангел Попколев - 524; Димитър Петров – 516; Ина Джокова – 480; 
Мария Павлова – 476; Николай Вълчев – 482; Павел Панов – 472; Пламен 
Рашков – 524;  Русалина Михайлова – 475;  Снежанка Христова – 474; 
Теодора Златева – 466;  Цветимир Цанов – 541;  Чавдар Пастованов – 493;   

 

Прокурори с най-малко наблюдавани досъдебни производства през 
първото шестмесечие на 2010г.: 

Цветана Петкова – 136 , Живка Арсенова  – 190 , Катерина 
Александрова  – 209, Елена Попова  – 274, Дочо  Дочев – 262, Драган 
Драганов  – 279 
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Прокурори с най- много решени досъдебни производства през 
2009г.: 

Ангел Попколев – 750; Георги Мойсев – 622; Димитър Петров – 719;  
Дойчо Тарев – 610;  Илиян Точев – 634; Мария Павлова – 632; Росица 
Маринова – 670; Русалина Михайлова – 704; Чавдар Пастованов – 754; 
Чудомир Спасов – 710; Юлияна Радойкова – 695 

 

Прокурори с най-малко решени досъдебни производства през 2009г. 

Галина Господинова – 90, Теодора Георгиева– 172, Диана Кръстилева – 
200, Мадлена Атанасова  – 279, Дочо  Дочев – 352  

 

Прокурори с най- много решени досъдебни производства през 
първото шестмесечие на 2010г.: 

Ангел Попколев – 295; Валентин Ангелов – 346; Димитър Куртов – 319; 
Димитър Петров – 331; Мария Павлова -312; Николай Вълчев – 291;  Росица 
Маринова – 301; Русалина Михайлова – 333; Теодора Златева – 284; 
Цветимир Цанов – 331; Чудомир Спасов - 314 

 

Прокурори с най-малко решени досъдебни производства през първото 
шестмесечие на 2010г. 

Цветана  Петкова – 98, Мадлена   Атанасова – 138, Драган  Драганов – 
145, Ралица   Петрова – 154, Снежана  Станчева – 161, Клаудия  Митова – 165  

 

Прокурори с най- много внесени обвинителни актове  през 2009 г.: 

Георги Мойсев – 41;  Дойчо Тарев – 51;  Илиян Точев – 51; Ирена 
Ганчева – 39; Любомир Русев – 37; Николай Вълчев – 49; Момчил Георгиев – 
61; Юлияна Радойкова – 37; Светослав Джельов – 39; Р. Михайлова – 48;  
Чавдар Пастованов – 41; Чудомир Спасов – 41 
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Прокурори с най-малко  внесени обвинителни през 2009 г.: 

Цветана Петкова – 0, Мадлена Атанасова  – 1, Галина Господинова – 2, 
Венцислава  Хаджиева – 4 , Диана Ангелова - 8 

 

Прокурори с най- много внесени обвинителни актове  през първото 
шестмесечие на 2010 г.: 

Валентин Ангелов – 22; Дойчо Тарев – 24; Ина Джокова – 22; Николай 
Вълчев – 21; Русалина Михайлова – 25; Чавдар Пастованов – 24; Чудомир 
Спасов – 21; Юлияна Радойкова – 22; Цветимир Цанов – 19; Мария Павлова – 
23; Детелина Ганчева – 19; Снежана Христова – 19 

 

Прокурори с най-малко  внесени обвинителни актове през първото 
шестмесечие на 2010г.: 

 

Цветана Петкова – 0, Илиян    Рангелов – 3, Клаудия   Митова – 4, Диана  
Спасова – 5, Галина  Господинова – 5  

 

Прокурори с най- много внесени в съда споразумения  през 2009 г.: 

Ахмед Кокоев – 18; Виктор Тарчев – 27; Десислава Пиронева – 16; 
Дойчо Тарев – 21; Илиян Рангелов – 22; Росица Маринова – 16; Михаела 
Райдовска – 11; Чудомир Спасов – 11; Юлияна Радойкова – 11 

 

Прокурори с най-малко  внесени в съда споразумения през 2009г.: 

Диана  Ангелова – 0, Ирена   Ганчева – 1, Детелина   Ганчева – 1, 
Мадлена Атанасова  – 1, Павел Панов  – 1, Диана Кръстилева - 1  
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Прокурори с най- много внесени споразумения  през първото 
шестмесечие на 2010 г.: 

Ахмед Кокоев -16; Десислава Пиронева – 15; Димитър Куртов – 8; 
Илиян Рангелов – 11; Росица Маринова – 8;  Снежана Христова – 7;  Чавдар 
Пастованов – 7;  Момчил Георгиев – 7; Георги Герасимов – 6; Димитър 
Петров – 6; Любомир Русев – 6; Мария Павлова – 6; Чудомир Спасов – 6 

 

Прокурори с най-малко  внесени споразумения през първото 
шестмесечие на 2010г.: 

Венцислава  Хаджиева – 0, Елена  Попова – 0, Детелина   Ганчева – 0, 
Павел Панов – 0, Пламен Рашков - 1 

 

Прокурори с най-голям брой просрочени произнасяния по ДП през 2009г. 
по данни от УИС: 

 Димитър Петров – 131, Димитър Хаджийски – 134, Ирена Ганчева – 
238, Катя Михайлова – 233, Момчил Георгиев – 198, Николай Вълчев 197,  
Росица Рускова – 138. 

 

Прокурори с най-голям брой просрочени произнасяния по ДП през 2010г. 
по данни от УИС: 

Георги Герасимов – 146,  Димитър Хаджийски – 74,  Илиян Рангелов – 
76, Ирена Ганчева – 67, Катя Михайлова – 74, Павел Панов – 90, Сашко 
Ранчев - 105 

 

 



 193

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТ „НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ” 

В изпълнение на годишната програма на ИВСС в рамките на 
настоящата планова проверка беше извършен и тематичен преглед на 
досъдебните производства с предмет на престъплението „недвижими имоти”, 
наблюдавани през 2010г. Трябва да се отбележи, че са проверявани и 
преписки на прокурори от Трети отдел на СРП поради факта, че често тези 
деяния са квалифицирани не като „измами”, а като „документни 
престъпления”.  

 Конкретно проверени преписки и дела: 

1. Пр. пр.№ 19198/10 г. по описа на СРП, пр. № 13425/10г. по описа на 
04 РУ- СДВР. С постановление от 31.03.2010г. прокурор Б. Качуров възлага 
извършването на предварителна проверка по повод данни за извършено 
престъпление по повод недвижим имот, като прокурор Б. Качуров е дал 
подробни указания за извършване на проверката. С постановление от 
15.06.2010г. прокурор Б. Качуров възлага извършването на допълнителна 
проверка. След извършването на проверката, на 05.08.10 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за прекратяване. Разпределена на прокурор Б. 
Качуров на 20.08.2010 г. С постановление от 01.09.2010г. прокурор Б. 
Качуров отказва да образува ДП и прекратява преписката. Указано е препис 
от постановлението за прекратяване да се изпрати на жалбоподателката, 
както и че  постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 

2. Пр. пр.№ 6253/08 г. по описа на СРП, ДП №8141/08г. по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по  чл. 209, ал.1 
от НК срещу В.Т.К., уведомлението е получено в СРП на 07.02.08г., на 
11.02.08г. първоначално е била разпределена на  прокурор К. Александрова, 
впоследствие на 26.03.08г. е разпределено на прокурор М. Георгиев. С 
постановление от 28.03.08г. прокурор М. Георгиев /изведено от 08.05.08г./ 
образува ДП, като са дадени подробни указания по разследването.  ДП е 
получено в СРП на 11.06.2008г. от 06 РУ-СДВР, с изготвена обобщена 
докладна записка с мнение за присъединяване на материали към № 6253/08г. 
по описа на СРП, ЗМ № 8141/08г.по описа на 06 РУ-СДВР. Срокът на 
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разследването е удължаван. ДП получено в СРП на 20.11.2008 г. от 06 РУ-
СДВР с мнение за спиране на НП. С постановление от 20.11.08 г./изведено от 
26.11.08 г./ прокурор М. Георгиев спира НП, след което същото е 
възобновявано и спирано няколкократно. ДП  е получено в СРП на 
14.05.2010г. от 06 РУ-СДВР, с мнение за прекратяване на НП, разпределено 
на прокурор Н.Вълчев на 19.05.10г. С постановление от 10.06.2010г. прокурор 
Н. Вълчев прекратява НП.  

3. Пр. пр. № 5208/04 г. по описа на СРП, ДП № 10094/08г. по описа на 
04 РУ-СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по  чл. 316, 
вр. чл. 308, ал.1 от НК, като с постановление от 01.09.04г. прокурор Г. 
Мирчев /изведено от 20.02.04г./ образува ДП/сключен предварителен договор 
за покупко-продажба на недвижим имот – ул.”Хр. Белчев” и ул.”Денкоглу” и 
обявяването му в СГС за окончателен, без знанието на истинските 
собственици/. Със заключително постановление от 15.04.04г. Е. С. – дознател 
при 04 РПУ-СДВР постановява дознанието да бъде прекратено. С 
постановление от 21.06.04г. прокурор Г. Мирчев връща ДП за допълнително 
разследване, като дава подробни указания за разследването. ДП получено в 
СРП от 04 РУ-СДВР, с мнение за спиране. С постановление ДП е спирано и 
възобновявано, поради ненамиране на обвиняемото лице, което е обявено за 
ОДИ с мярка „принудително довеждане”. Лицето е издирено и разпитано. С 
постановление от 16.03.10г. прокурор Б. Димитрова прекратява НП, поради 
изтичането на предвидената в закона абсолютна давност. 

4. Пр. пр. № 9590/08 г. по описа на СРП, ДП № 15112/09г. по описа на 
01 РУ-СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по  чл. 209, 
ал.1 от НК, като с постановление от 13.02.09 г. прокурор В. Ангелов 
/изведено от 27.02.09г./ образува ДП - поддържано заблуждение у Д.С.Е., че 
продажбата на жилището й в гр. София – ж.к. Дружба е привидна сделка и 
същата служи единствено за обезпечение на даденият й заем от 5000 лв., след 
връщането на който, собствеността на жилището й ще бъде възстановена/. С 
постановление от 19.02.08 г. прокурор В. Ангелов възлага извършването на 
проверка. ДП е спирано и възобновявано, срокът на разследване е продължен. 
С протокол № 943/09 г. е изложено заключението на графическа експертиза, 
че подписите и ръкописният текст в квитанциите са положени от едно и също 
лице-Л.К. Хр. Със заключително постановление за прекратяване на НП от 
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15.12.09 г. Л. К. - разследващ полицай, счита, че спорът следва да се отнесе за 
решаване по реда на ГПК. С постановление от 30.12.09 г., прокурор Д. Петров 
прекратява НП, водено срещу Л. К. Хр.  

5. Пр.пр. № 36464/08 г. по описа на СРП, ДП № 3923/08г. по описа на 
04 РУ-СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по  чл. 209, 
ал.1 от НК, като с постановление от 14.11.08 г. прокурор Б. Кирилов 
/изведено от 19.11.08г./ образува ДП  срещу Б. К. След разследване и 
приложени към делото доказателства е постигнато споразумение мужду 
обвинения и пострадалото лице /бившата съпруга/. С постановление от 
16.02.10 г. прокурор Ц. Цанов прекратява  НП. 

6. Пр. пр. № 14209/01 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ15111/01г. по описа 
на 01 РУ-СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по  чл. 308, 
ал.1 от НК срещу НИ. С постановление от 18.06.01 г. мл. прокурор Р. 
Алексиев връща делото за допълнително разследване и възлага извършването 
на посочените в обстоятелствената част на постановлението указания. ДП е 
спирано и възобновявано. ДП получено в СРП на 10.03.2010 г. от 01 РУ-
СДВР, разпределено на прокурор Ант. Софрониева на 12.03.10 г. с мнение за 
спиране. С постановление от 15.04.10 г., прокурор А. Софрониева прекратява 
НП, водено срещу НИ, поради изтичането на предвидения в закона абсолютен 
давностен срок. 

7. Пр. пр. № 9151/01 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ5451/01г. по описа 
на СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление по  чл. 316, вр. чл. 
309 от НК срещу НИ. С постановление  от 01.08.01 г. прокурор Д. Руков 
образува предварително производство, което с постановление от 03.10.2001г. 
е преобразувано в дознание. ДП е спирано и възобновявано. ДП получено в 
СРП на 10.03.2010г. от отдел „Икономическа полиция” - РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор Д. Симеонова на 12.03.10 г. с мнение за спиране. С 
постановление от 08.04.10 г., прокурор Д. Симеонова прекратява НП, водено 
срещу НИ, поради изтичане на абсолютната давност. 

8. Пр. пр. № 12584/98 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ В-1096/00 г. по 
описа на 04 РПУ - СДВР. Образувана преписка за извършено престъпление 
по  чл. 308, ал. 1 от НК срещу НИ. С постановление  от 08.01.99 г. прокурор 
С. Ранчев образува дознание срещу НИ, който за неизвестен период през 1997 
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г. е съставил неистински официален документ/махленско свидетелство от 
10.07.97 г., с цел да бъде използван/. ДП е спирано и възобновявано, връщано 
многократно за допълнително разследване. ДП получено в СРП на 11.03.2010 
г. от 04 РУ-СДВР, разпределено на прокурор  К. Въжаров на 16.03.10г. с 
мнение за прекратяване поради изтекла абсолютна давност, предвидена в 
закона. С постановление от 16.03.10 г., прокурор К. Въжаров прекратява НП, 
водено срещу НИ, поради изтичане на абсолютната давност. 

9. Пр. пр. № 15164/06 г. по описа на СРП, ДП № 60170/06 г. по описа 
на 04 РПУ - СДВР. Образувана преписка на 04.04.06 г. за извършено 
престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1 от НК срещу П.Д.Д. ДП е получено 
в СРП на 31.03.2010 г. от 04 РУ-СДВР, разпределено на прокурор  
В.Ортакчиев на 07.04.10 г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 
1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК. С постановление от 08.04.10 г., прокурор 
В.Ортакчиев прекратява НП, водено срещу П.Д.Д, поради изтичане на 
абсолютната давност. 

10. Пр. пр. № 18022/08 г. по описа на СРП, ДП № 5088/08 г. по описа 
на 08 РПУ - СДВР. Образувано ДП с постановление на прокурор М. 
Кавракова на 07.07.08 г. за извършено престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК 
срещу НИ, като преди образуването е възложена предварителна проверка. 
Срокът за разследването е удължен с 4 месеца, считано от 07.10.08 г. С 
постановление от 24.04.09г. прокурор М. Кавракова спира НП, а с 
постановление от 27.04.09г., възобновява НП и дава подробни указания по 
разследването. Отново делото е спирано , възобновявано и удължаван срока 
на разследването. ДП получено в СРП на 09.06.2010 г. от 08 РУ-СДВР, 
разпределено на прокурор  Кавракова на 14.06.10 г. с мнение за прекратяване 
на НП на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 15.06.10 г., 
прокурор М. Кавракова прекратява НП, водено срещу НИ, поради изтичане 
на абсолютната давност. 

11. Пр.пр. № 17276/09 г. по описа на СРП, ДП ЗМ № 15073/09 г. по 
описа на  СДВР. Образувано ДП с постановление на прокурор А. Алексова на 
27.04.09 г. за извършено престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК срещу НИ, за 
това, че на неустановена дата през 2007 г. в София е съставил неистински 
частен документ – съобщение, в което е вписано, че е получено от М. Д. И му 
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е придаден вид, че същата се е подписала за получаването му и е употребен за 
да се докаже, че съществува някое право, като са дадени подробни указания 
по разследването. Срокът на разследването е удължен от СДГП до 15.11.09 г.  
ДП получено в СРП на 04.12.2009г. от 09 РУ-СДВР, разпределено на 
прокурор  А.Алексова на 04.12.09 г. с мнение за прекратяване на НП на 
основание чл. 243, ал.  1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. С постановление 
от 28.12.09 г., прокурор А. Алексова прекратява НП, водено срещу НИ на 
основание чл. 24, ал. 1 ,т. 1 от НПК. 

12. Пр. пр. № 58814/08 г. по описа на СРП, ДП № 5531/09 г. по описа 
на  09 РУ-СДВР. Образувано ДП с постановление на прокурор Д. Спасова на 
23.10.09 г. за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК срещу Г.К.Ц., за 
това, че март през 2000 г. в София с цел да набави за себе си имотна облага, 
възбудила заблуждение у различни лица, че има право да се разпорежда с 
недвижим имот от името на А.Ч. и в качеството на неин пълномощник 
продала недвижим имот – празно място от 3379,95 кв.м. по полана на гр. 
Банкя, като са дадени подробни указания по разследването. Срокът на 
разследването е удължен , като с постановление от 12.10.10 г. на прокурор Д. 
Спасова ДП е изпратено в СДВР за събиране на допълнителни доказателства.  
В СГП с изх.№ 58814/08 г. -18.10.10 г. е изпратено искане за продължаване на 
срока за разследване с 5 месеца, считано от 01.07.10 г., като преди това е 
искано удължаване на срока. 

13. Пр. пр. №21497/09 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ15167/09г. по 
описа на  03 РУ-СДВР. Образувано ДП с постановление на прокурор Б. 
Конакчийски на 05.08.09 г. за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК 
срещу М.Н.М., за това, че на 28.02.08 г. с цел да набави за себе си имотна 
облага, възбудил у Р.В.В. и Г.А.С. че е собственик на имота и с това им 
причинил имотна вреда. Срокът на разследването е удължаван многократно, 
делото е спирано и възобновявано. Последното удължаване на срока е с 4 
месеца, считано от 30.08.2010 г. Наблюдаващ прокурор – Д. Дочев. 

14. Пр. пр. № 24956/08 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ15030/09 г. по 
описа на  06 РУП-СДВР. Образувано ДП с постановление на прокурор Н. 
Вълчев на 05.02.09 г. за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 
209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК срещу А.Н.А. и Д.П.П., за това, че 
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на през м. август 2007г. в гр. София, в съучастие като съизвършители, с цел 
да набавят за себе си имотна облага възбудили и поддържали у И.Н.Т. 
заблуждение и с това му причинили имотна вреда в размер на 37000 евро, 
като причинената вреда е в големи размери, като са дадени подробни 
указания по разследването. Срокът на разследването е удължаван 
многократно, делото е спирано и възобновявано. Последното удължаване на 
срока е с 4 месеца, считано от 19.05.2010 г. Наблюдаващ прокурор – Н. 
Вълчев. 

15. Пр. пр. № 55706/07 г. по описа на СРП, ДП № 37522/07г. по описа 
на  07 РУП-СДВР. Образувано ДП с постановление на прокурор Д. Ганчева 
на 08.02.08 г. за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 
1, чл. 314 от НК и по чл. 316, вр. чл. 314 от НК за това, че  Кр. Ст. Д. 
умишлено станал причина да се внесат неверни обстоятелства, че същият е 
единствен наследник на починалия Ст. Кр. Д. Срокът на разследването е 
удължаван многократно, делото е спирано и възобновявано. Последното 
удължаване на срока е с 2 месеца, считано от 02.07.2010 г. Наблюдаващ 
прокурор – Д. Ганчева. По делото няма привлечено обвиняемо лице. 

16. Пр. пр. № 60544/05 г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 15232/06г. по 
описа на  01 РУ-СДВР. Образувано ДП с постановление на прокурор К. 
Николова на 07.03.06 г. за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК 
срещу НИ за това, с цел да набави имотна облага за себе си възбудил 
заблуждение и с това причинил имотна вреда. Срокът на разследването е 
удължаван многократно, делото е спирано и възобновявано. Последното 
удължаване на срока е с 4 месеца, считано от 21.07.2010 г. Наблюдаващ 
прокурор – Сн .Станчева. По делото няма привлечено обвиняемо лице и не са 
взети мерки за процесуална принуда. 

17. Пр. пр. № 14892/06 г. по описа на СРП, ДП № 2958/08 г. по описа 
на  03 РУ-СДВР. С постановление от 03.04.2006г. прокурор Ц. Цанов възлага 
извършването на проверка, в хода на която да бъдат изпълнени указанията, 
дадени в обстоятелствената част на постановлението. С напомнително от 
24.08.07 г. прокурор Ц. Цанов изисква материалите по преписката. 
Образувано е ДП с постановление на прокурор Ц.Цанов на 30.07.08 г. срещу 
Цв. К. Ц. за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК за това, че на 
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21.09.04 г. в гр. София с цел да набави за себе си или за другиго имотна 
облага поддържала заблуждение у нотариус № 274, че притежава право на 
разпоредителни действия /продажба/ върху недвижим имот – вилна сграда 
........”, район Панчарево, като са дадени подробни указания за разследването. 
С постановления прокурор Цанов възлага извършването на допълнителни 
проверки. Срокът на разследването е удължаван многократно, делото е 
спирано и възобновявано. ДП е получено в СРП на 20.04.10 г. с мнение за 
спиране на основание чл. 25, т. 2 от НПК, лицето Цв. К. Ц. е обявена за ОДИ с 
мярка „принудително довеждане”. С постановление от 17.05.10 г. прокурор 
Ц.Цанов спира НП. 

18. Пр. пр. № 32216/97 г. по описа на СРП, ДП № 5260/02 г. по описа 
на  07 РУ-СДВР. Сигналът е в СРП от 24.09.99 г. с жалба срещу Н. П. Д. С 
постановление от 11.09.2000 г. прокурор Д. Славов възлага извършването на 
проверка, в хода на която да бъдат изпълнени указанията, дадени в 
обстоятелствената част на постановлението. С постановление от 25.04.2001 г.  
прокурор Д. Славов възлага извършването на допълнителна проверка. С 
постановление от 30.04.2002г.  прокурор Д. Славов възлага извършването на 
предварителна проверка. Образувано е ДП с постановление на прокурор 
Д.Славов на 17.09.02 г. срещу Н. П. Д.  за извършено престъпление по чл. 
210, ал. 1, т. 3, пр. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК за това, че на 04.04.1997 г. с цел 
да набави за себе си или за другиго имотна облага, възбудила и поддържала у 
Д. Ст. Л. заблуждение и с това причинила на същия имотна вреда в размер на 
410 000 лв., като е действала в качеството на пълномощник и в кръга на 
пълномощието си  е продала недвижим имот, находящ се в гр. София, ж.к. 
„Младост” 3 от негово име и за негова сметка. Делото е спирано и 
възобновявано, лицето Н. П. Д.  е била обявена за ОДИ, намерена и 
основанието е отпаднало. Дознанието е изпратено на СРП с мнение за 
предаване на уличената за съд. С постановление от 01.11.2005 г. прокурор Д. 
Славов връща дознанието за допълнително разследване, след което от 
06.10.06 г.  прокурор Д. Кръстилева спира НП, тъй като обвиняемата не е 
била установена на адреса. Срокът на разследването е удължаван 
многократно, делото е спирано и възобновявано. Последното спиране е от 
16.07.2010 г. Към момента на проверката НП е спряно. 
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19.  Пр. пр. № 47502/2008 г. по описа на СРП, ДП № 5722/06 г. по 
описа на  СДВР. С постановление от 27.10.2008 г. прокурор В. Шикренова 
възлага извършването на проверка, в хода на която да бъдат изпълнени 
указанията, дадени в обстоятелствената част на постановлението. 
Образувано е ДП с постановление на прокурор В. Шикренова на 12.02.09 г. 
срещу НИ  за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Делото е 
спирано и възобновявано. Срокът на разследването е удължаван многократно. 
Постъпило искане за продължаване срока на разследване да бъде удължен с 4 
месеца, считано от 11.09.2010 г., което е уважено. 

20. Пр. пр. № 880/2008 г. по описа на СРП, ДП № 5156/09 г. по описа 
на  05 РУ-СДВР. С постановление от 30.01.2008 г. прокурор Т. Златева 
възлага извършването на проверка, в хода на която да бъдат изпълнени 
указанията, дадени в обстоятелствената част на постановлението. 
Образувано е ДП  на 20.03.09 г. срещу Б. В. Г. и Ц. П. К.  за извършено 
престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. Делото е връщано 
многократно за доразследване от прокурор Т. Златева, която счита, че не са 
изпълнени указанията на СРП. Срокът на разследването е удължаван 
многократно, делото е спирано и възобновявано. Постъпило искане за 
удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 30.09.2010 г. 
Искането за удължаване на срока на разследване е било първо поред. По 
делото няма привлечени обвиняеми лица и взети мерки за процесуална 
принуда. 

21. Пр. пр. № 35925/2009 г. по описа на СРП, ДП № 977/10 г. по описа 
на  04 РУ-СДВР. С постановление от 21.07.2009 г. прокурор М. Павлова 
възлага извършването на проверка, в хода на която да бъдат изпълнени 
указанията, дадени в обстоятелствената част на постановлението. 
Образувано е ДП  на 26.03.09 г. срещу НИ  за извършено престъпление по 
чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. Постъпило предложение от мл.  р. 
полицай  Н. В. за удължаване срока на разследване, считано от 09.06.2010 г., 
разпределено на прокурор М.Павлова на 09.06.10 г, след което няма данни да 
е бил удължен.  

22. Пр. пр. № 19232/2004 г. по описа на СРП, ДП № 15353/04 г. по 
описа на  01 РУ-СДВР. С постановление от 04.05.2004 г. прокурор В. 
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Ортакчиев възлага извършването на проверка, в хода на която да бъдат 
изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на постановлението. 
Даден е срок за проверката – 20 дни. Образувано е ДП  на 10.06.04 г. срещу 
Й. М. Т.  за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от 
НК, като е даден срок за разследването – 30 дни. Делото 2 пъти е спирано и 
възобновявано, като с постановлението за възобновяване от 28.07.10 г. е 
указано да бъде изготвена справка за резултата от издирването на Й. М. Т., в 
която да се посочи какви конкретно действия са предприети за издирването 
на лицето. 

23. Пр. пр. № 36792/2008 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15242/08г. по 
описа на  01 РУ-СДВР. С постановление от 01.08.2008 г. прокурор Д. Спасова 
образува ДП  срещу В. Н. Вл.  за извършено престъпление по чл. 210, ал. 5, 
вр. чл. 209, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, като е даден срок за разследването – 60 дни. 
Дадени са конкретни указания по разследването. Направено е искане за 
удължаване на срока на разследване с 4 месеца, считано от 01.10.08 г. Към 
делото са приложени материали – доклад от „Агенцията за социално 
подпомагане”- Люлин относно „имуществени измами, засягащи интересите 
на дете”. Делото е спирано и възобновявано, като с постановлението за 
възобновяване от 19.08.09 г. е указано да бъдат допълнителни действия по 
разследването – конкретно посочени. Отново е искано удължаване на срока 
на разследване. ДП е получено в СРП на 05.03.2010 г. с мнение за 
прекртяване на НП. С постановление от 11.03.2010 г. прокурор Д. Спасова 
връща ДП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения и 
изпълнение на указанията в обстоятелствената част на постановлението. 
Постъпило искане за удължаване срока на разследване да бъде продължен с 4 
месеца, считано от 26.07.2010г., което е уважено. 

24. Пр. пр. № 26018/2008 г. по описа на СРП, ДП № 5346/08 г. по описа 
на  СДВР. Образувано е ДП на 13.06.2008г. срещу НИ  за извършено 
престъпление по чл. чл. 209, ал. 1 от НК. ДП е спирано – 19.05.10 г. и 
възобновявено на 20.05.10г. С напомнителни писма от 20.07.10 г., 08.10.10 г. 
и 14.10.10 г. прокурор А. Попколев изисква делото за доклад с изпълнените 
указания.  Към 04.11.2010 г. делото не е постъпило в СРП. 
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25. Пр. пр. № 1024/2009 г. по описа на СРП, ДП № 5062/09 г. по описа 
на  СДВР. С постановление от 02.02.2009 г. прокурор А. Попколев образува 
ДП  срещу НИ  за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, като са 
дадени подробни указания по разследването. В СРП е постъпило искане за 
удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от 11.04.09 г.  и с 4 
месеца от 25.11.09г. С постановление от 09.04.10 г. прокурор А. Попколев 
спира НП. 

26. Пр. пр. № 814/2009 г. по описа на СРП, ДП № 15346/09 г. по описа 
на  01 РУ-СДВР. С постановление от 02.02.2009 г. прокурор Н. Димитров 
възлага на 06 РУ-СДВР извършването на проверка, в хода на която да бъдат 
изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на постановлението. 
Даден е срок за проверката – 30 дни. 06 РУ-СДВР връща преписката на СРП 
поради извършено деяние в района ва 03 РУ-СДВР. С постановление от 
15.04.2009 г. прокурор Н. Димитров възлага на 03 РУ-СДВР извършването на 
проверка, в хода на която да бъдат изпълнени указанията, дадени в 
обстоятелствената част на постановлението. Даден е срок за проверката – 10 
дни. Образувано ДП  на 09.07.09 г. срещу НИ  за извършено престъпление по 
чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК с дадени подробни указания по 
разследването, като е даден срок за разследването – 60 дни. ДП е  постъпило в 
СРП на 22.10.2009 г. от 01 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Н.Димитров 
на 22.10.09 г. с мнение за спиране. С постановление от 01.02.10 г./изведено 
от 22.03.10 г./ прокурор Н. Димитров спира НП. 

27. Пр. пр. № 13900/2009 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15170/09 г. по 
описа на  06 РУ-СДВР. С постановление от 14.03.2009 г. прокурор Б. 
Конакчийски възлага на 06 РУ-СДВР извършването на проверка, в хода на 
която да бъдат изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на 
постановлението. Даден е срок за проверката – 30 дни. На 11.05.09г. 06 РУ-
СДВР връща преписката на СРП с извършената проверка. С постановление от 
13.05.2009 г. прокурор Б. Конакчийски възлага на 06 РУ-СДВР извършването 
на допълнителна проверка, в хода на която да бъдат изпълнени указанията, 
дадени в обстоятелствената част на постановлението. Даден е срок за 
проверката – 30 дни. Проверката е извършена и с постановление от 05.08.09 г. 
прокурор Б. Конакчийски е образувал ДП  срещу НИ  за извършено 
престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК с дадени подробни указания по 
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разследването, като е даден срок за разследването – 60 дни. Преписката е 
разпределена на прокурор Д. Дочев на 27.08.09 г. ДП е  постъпило в СРП на 
08.03.2010 г. от 06 РУ-СДВР, разпределено на прокурор Д. Дочев на 11.03.10 
г. с мнение за спиране. С постановление от 23.03.10 г./изведено от 20.04.10 г./ 
прокурор Д. Дочев спира НП. 

28. Пр. пр. № 34434/2009 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15226/09г. по 
описа на  04 РУ-СДВР. С постановление от 17.06.2009 г. прокурор 
В.Шикренова възлага на 06 РУ-СДВР извършването на проверка, в хода на 
която да бъдат изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на 
постановлението. Даден е срок за проверката – 30 дни. На 16.09.09 г. 04 РУ-
СДВР връща преписката на СРП с извършената проверка. С постановление от 
05.10.09 г. прокурор В.Шикренова образува ДП  срещу Ш. Ст. М.  за 
извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК с дадени подробни указания 
по разследването, като е даден срок за разследването – 60 дни. Преписката е 
разпределена на прокурор Ч. Спасов на 28.10.09 г. Делото е спирано, 
възобновявано и е искано удължаване сроковете за разследване . Последното 
удължаване на срока на разследване е с 4 месеца, считано от 29.08.10 г. 

29. Пр. пр. № 17836/2009 г. по описа на СРП, пр.пр.№ 6041/04 г. по 
описа на СГП, ДП № 32/05г. по описа на  01 ТО-ССлС. С постановление от 
27.12.2004 г. на СГП е образувано ДП за извършено престъпление по чл. 212, 
ал. 4, вр. ал. 1 от НК срещу НИ.  НП е било спряно през 2005 г. Прокурор Св. 
Горанова от СГП изпраща материалите по ДП с писмо № 6041/31.03.09 г.  на 
СРП по компетентност, с оглед съдържащите се данни за извършено 
престъпление по чл. 209 от НК. Преписката е разпределена на прокурор Д. 
Ганчева  на 08.04.09 г. Делото е постъпило на 11.05.2010 г. в СРП с мнение за 
спиране на НП, разпределено на прокурор Д. Ганчева  на 14.05.10 г. С 
постановление от 17.05.10 г., НП е спряно. Указано е копие от 
постановлението да се изпрати на пострадалия и че подлежи на обжалване 
пред СРС. 

30. Пр.пр. № 38308/2008 г. по описа на СРП, ДП № 8255/08 г. по описа 
на  06 РУ-СДВР. С постановление от 30.09.2008 г. прокурор Ч. Пастованов 
образува НП срещу НИ за извършено престъпление по чл. 209, ал.1 от НК, 
като указва  да бъдат изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част 
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на постановлението. Делото е разпределено на прокурор Н. Зартова  на 
22.10.08 г.  Срокът на разследването е удължен с 4 месеца, считано от 
07.12.08 г. ДП постъпило в СРП на 17.03.09 г. с мнение за предаване на 
обвиняемата на съд. С постановление от 23.04.09 г. прокурор Н. Зартова 
връща ДП за събиране на допълнителни доказателства. Даден е срок от 20 
дни. ДП постъпило в СРП на 27.05.09 г. с мнение за предаване на 
обвиняемата на съд. Преписката е разпределена на прокурор Н. Зартова  на 
28.05.09 г. С постановление от 03.08.09г. прокурор Н. Зартова спира НП. С 
постановление от 03.08.09г. прокурор Н. Зартова възобновява  НП, като дава 
указания за разследването. Срокът на разследването е удължаван. Предстои 
внасяне на ОА. 

31. Пр. пр. № 45796/2005 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15441/05 г. по 
описа на  01 РУ-СДВР. ДП е образувано и водено срещу НИ за извършено 
престъпление по чл. 211 от НК, за това, че на 06.10.05 г. в гр. София, с цел да 
набави за себе се имотна облага е възбудил и поддържал у нотариус К. 
заблуждение, че е пълномощник на Ст. Б. К, с което й причинил имотна вреда 
в размер на продажната цена на апартамента, находящ се на ул.”Шейново” 4, 
С постановления на прокурор Н. Зартова, НП е спирано и възобновявано, 
като са давани подробни указания на водещия разследването. Последното 
възобновяване е от 19.05.10 г. Няма данни да е искано удължаване срока на 
разследване. С напомнително писмо от 13.10.10 г. до 01 РУП-СДВР прокурор 
Н.Зартова, изисква материалите, като напомня че срокът за разследане е 
изтекъл. 

32. Пр. пр. № 33417/2000 г. по описа на СРП, ДП № 15152/01 г. по 
описа на  01 РУ-СДВР. С постановление от 20.02.2001 г.  на прокурор 
К.Въжаров и водено срещу Б.П. К. за извършено престъпление по чл. 316, вр. 
чл. 309 от НК  е образувано полицейско производство - дознание. НП е 
получено в СРП на 20.08.01 г. с мнение за образуване на предварително 
производство срещу Б. П. К. С постановление от 20.05.2002 г. прокурор К. 
Въжаров образува предварително производство срещу Б. П. К. за извършено 
престъпление по чл. 212, ал. 1 НК. Срокът на разследването е удължен. 
Постъпило е НП на 09.12.03 г. с мнение за спиране, прокурор Въжаров с 
постановление от 26.05.04 г. връща НП/сл. д. 986/02 г.по описа на 01 ТО 
ССлС/ за допълнително разследване, отново постъпило в СРП с мнение за 
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спиране, отново върнато за допълнително разследване с постановление от 
15.10.04 г. с подробни указания по разследването, като е даден срок от 60 дни, 
постъпило предварително производство на 17.04.06 г. с мнение за спиране, 
върнато за допълнително разследване с постановление  на прокурор Ир. 
Ганчева от 18.04.06г., постъпило предварително производство на 12.10.06г. с 
мнение за спиране, прокурор Ир. Ганчева с постановление от 06.11.2006 
г.спира НП, следва възобновяване. ДП е постъпило в СРП на 22.02.07г. с 
мнение за прекратяване на основание чл. 24 от НК и с постановление от 
13.03.07 г. прокурор Ир. Ганчева прекратява НП срещу Б. П. К. и спира срещу 
НИ. С постановление от 31.03.2010 г. прокурор Ир. Ганчева прекратява НП, 
тъй като е изтекла абсолютната давност, предвидена в закона за престъпление 
по чл. 308, ал.1 от НК. 

33. Пр. пр. № 36990/2008 г. по описа на СРП, ДП № 15452/08 г. по 
описа на  01 РУ-СДВР. С постановление от 05.08.2008г. прокурор П. Панов 
възлага на 01 РУ-СДВР извършването на проверка, в хода на която да бъдат 
изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на постановлението. 
Даден е срок за проверката –20 дни. На 11.11.08 г. 01 РУ-СДВР връща 
преписката на СРП с извършената проверка. С постановление от 21.11.08 г. 
прокурор П. Панов е образувал ДП  срещу Е. Хр. Я.  за извършено 
престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК и по чл. 316, вр. чл. 
308, ал. 1 от НК с дадени подробни указания по разследването, като е даден 
срок за разследването – 60 дни. Преписката е била разпределяна на прокурор 
Д. Кръстилева, Д. Младенов, /пр. Кръстилева е била в болнични/, Г. 
Господинова, НП е спирано и възобновявано, като при възобновяването са 
давани подробни указания за разследването, срокът на разследването е 
удължаван. С постановление от 06.07.2010 г. прокурор Г. Господинова 
възобновява НП. Последното удължаване на срока на разследване е с 4 
месеца, считано от 06.07.10 г. 

34. Пр. пр. № 25782/2005 г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15284/08г. по 
описа на  01 РУП-СДВР. С постановление от 01.08.08 г. прокурор П. Панов е 
образувал ДП  срещу Д. Ил. Вл.  за извършено престъпление чл. 209, ал. 1 от 
с дадени подробни указания по разследването, като е даден срок за 
разследването – 60 дни. Срокът на разследването е удължен. Делото 
многократно е спирано, възобновявано и е искано удължаване сроковете за 
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разследване. Към момента на проверката делото с постановление на прокурор 
П. Панов от 30.07.10 г. е възобновено. Последното удължаване на срока на 
разследване е с 4 месеца, считано от 30.07.10 г. 

35. Пр. пр. № 47242/2008 г. по описа на СРП, ДП № 24/09 г. по описа 
на  05 РУ-СДВР. С постановление от 07.10.2008 г. прокурор В. Филипов 
възлага на 05 РУ-СДВР извършването на проверка. Даден е срок за 
проверката – 30 дни. Образувано е ДП  срещу Л. С. И. и Кр. П. И.  за 
извършено престъпление чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1. ДП е получено в 
СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 20.07.09 г. прокурор В. 
Ангелова  прекратява НП. Постановлението за прекратяване на НП е 
обжалвано пред СРС, който отменя постановлението. С частен протест СРП 
протестира определението на СРС. СГС, НК, VIII въззивен състав 
потвърждава определението на СРС и връща делото на СРП за доразследване. 
С постановления прокурор Г. Господинова спира и възобновява НП. 
Последното постановление за спиране на НП на прокурор Господинова е от 
27.09.10 г. на основание чл. 244, ал.1, т. 3 от НК. 

36. Пр. пр. № 37400/2003 г. по описа на СРП, ДП № 15736/03 г. по 
описа на  01 РУ-СДВР и пр.пр. № НСН 549/05г. по описа на СРП, сл.д. № 
990/02 г. по описа на  01 ТСО-ССлС. С постановление от м. 09.2003 г. 
прокурор С. Ранчев възлага на 01 РПУ-СДВР извършването на проверка на 
сигнал във връзка с покупка на недвижим имот от Д. Т. Гр., която извършила 
покупката без знанието на собственика в нотариалната кантора на нотариус 
Е. К. Даден е срок за проверката – 20 дни. С постановление от 20.11.03 г.е 
образувано ДП  срещу Д. Т. Гр.  за извършено престъпление по чл. 209, ал.1 
от НК. С постановление от 29.01.04 г. прокурор С. Ранчев връща дознанието 
за допълнително разследване, като изисква от нотарус К. доброволно да 
достави съответният нотариален акт, за да бъдат извършени графологическа 
експертиза относно положените подписи „продавач” и „купувач”. Със 
заключително постановление от 02.09.05 г. от разследващите е искано 
удължаване срока на разследване. С постановление от 25.11.05 г. прокурор С. 
Ранчев връща дознанието за допълнително разследване, като указва да бъдат 
изпълнени указанията в предходното постановление. Със заключително 
постановление от 08.02.06 г. дознател К. К. от 01 РПУ-СДВР предлага ДП № 
15736/03 г. по описа на  01 РУ-СДВР да бъде изпратено на СРП за 
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прекратяване на основание чл.21, ал.1, т. 6 от НПК и присъединяване на 
материалите по сл. д. № 990/02 г. по описа на  01 ТСО-ССлС .  Отбелязано е, 
че от нотариус К. е бил поискан оригиналът на нотариалния акт, но същият е 
отказал да го предаде, като се е позовал на чл. 28 от ЗН, както и че веднаж 
вече е представил документите за експертиза по сл. д. № 990/02 г. по описа на  
01 ТСО-ССлС. С постановление от 04.02.08 г. прокурор Ранчев спира НП по 
пр. пр. № 37400/2003 г. по описа на СРП, ДП № 15736/03 г. по описа на  01 
РУ-СДВР. С постановление от 26.03.09 г. прокурор Д. Пиронева възобновява 
служебно пр. пр. № 37400/2003 г. по описа на СРП, ДП № 15736/03 г. по 
описа на  01 РУ-СДВР. ДП получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 29.10.09 г. прокурор Д. Пиронева спира НП за издирване на 
Д. Т. Гр. С постановление от 30.10.09 г. прокурор Д. Пиронева възобновява 
ДП. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 14.05.10 
г. прокурор Д. Пиронева спира НП за издирване на Д. Т. Гр, следва 
възобновяване. С постановление от 01.11.2010 г. прокурор Елена Попова 
обединява ДП № 15736/03 г. по описа на  01 РУ-СДВР, пр. пр. № 37400/03 г. 
и пр. пр. № НСН 549/05г. по описа на СРП и сл. д.№ 990/02 г. по описа на  01 
ТСО-ССлС , едното срещу П. Р. Ст., а другото срещу Д. Т. Г. и указва да 
бъдат докладвани на прокурора. Няма данни да е искано удължаване срока на 
разследване.Преписката не е номерирана и хронологично подредена. 

37. Пр. пр. № 25978/2008 г. по описа на СРП, ДП № 15250/09 г. по 
описа на  01 РУ-СДВР и пр. пр. № 41070/08г. по описа на СРП, ЗМ № 
10078/08 г. по описа на  02 РПУ-СДП. С постановление от 12.09.2008 г. 
прокурор Ил. Рангелов образува ДП срещу НИ за това, че на 27.12.07 г. в 
София, в кантората на нотариус Е.К. с цел да набави за себе си имотна 
облага, възбудил у Ив. Сл. Ст. заблуждение, че представлява собственика на 
недвижим имот на  Зл Хр. и прехвърлил имота на Ив. Ст., с което му 
причинил имотна вреда в размер на платната цена-престъпление по чл. 209, 
ал.1 от НК, като са дадени указания по разследването. Срокът на 
разследването е удължен. НП е спирано и възобновявано, като последното 
постановление за спиране е от 27.10.1 0г. 

 38. Пр.пр. № 69924/2009 г. , включваща пр. пр. № 32632/09 г. по описа 
на СРП, ДП № 15018/10 г. по описа на  01 РУП-СДВР. С постановление от 
06.01.10 г. прокурор Г. Господинова е образувала ДП  срещу Ив. Д. К.  за 
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извършено престъпление чл. 209, ал. 1 от с дадени подробни указания по 
разследването, като е даден срок за разследването – 60 дни. С постановление 
от 02.06.2010 г. прокурор Г. Господинова спира НП срещу НИ, а на 03.06.10 
г.го възобновява. С постановление от 21.10.10 г. прокурор Сн. Станчева  
обединява ДП № 15018/10 г. по описа на  01 РУП-СДВР, пр. пр. № 
69924/2009 г.  с ДП № 15051/10г. по описа на  01 РУП-СДВР, пр. пр. № 
69926/2009 г.  Направено е искане за удължаване срока на разследване с 6 
месеца, считано от 24.06.2010 г.  

39. Пр. пр. № 61069/2009 г. по описа на СРП, ДП № 15148/09 г. по 
описа на  05 РУ-СДВР. Образувано е ДП на 13.10.09 г. с постановление на 
прокурор Г. Господинова срещу П. С. С.  за извършено престъпленеие по  чл. 
209, ал. 1. С писма до 05 РУП-СДВР от 21.04.10г.,07.06.10г., 28.06.10г., 
прокурор Г. Господинова изисква делото на доклад. ДП е получено в СРП на 
27.10.10 г. с искане за удължаване срока на разследването.  

С постановление от 01.11.10 г. прокурор Г. Господинова установява, 
че не са били извършвани почти никакви действия по разследването  и такива 
действия са извършени единствено в периода 14.10.-20.10.2009 г., че в 
нарушение на изискването за разумен срок за провеждане на ДП е проявено 
бездействие от страна на разследващите органи, като за срок от 6 месеца не е 
изготвена графологична експертиза на инкриминирания документ-
разрешение за строеж, не е било извършено разпознаване на лицата ..., не са 
били извършени множество разпити на свидетели, вместо това са били 
отправяни искания по реда на чл. 234, ал. 3 от НПК за удължаване срока на 
разследването със сходно съдържание, без да са били обосновани 
обстоятелствата, обуславящи фактическата или правна сложност на делото, 
налагащи удължаване на срока за разследване по същото и без фактически да 
е провеждано разследване по делото. Поради тази причина СРП многократно 
е отправяла искания до 05 РУ-СДВР за докладване на делото от страна на 
разследващия орган на основание чл. 203 от НПК. Постъпили искания в СГП 
за удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 01.11.2010г.. 

40. Пр. пр. № 52457/2001 г. по описа на СРП, ДП № 15708/03 г. по 
описа на  01 РУ-СДВР.  На 29.11.01 г. е образувано  ДП  срещу И. М. Г.  за 
извършено престъпление чл. 209, ал. 1. Срокът по разследването е удължаван. 
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ДП получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 24.03.02 г. 
прокурор С. Цанков  спира НП, следва възобновяване и връщане за 
допълнително разследване. ДП е получено в СРП на 15.02.2005 г. от 01 РУ-
СДВР, разпределено на прокурор Ранчев на 15.02.05 г. с мнение за предаване 
на обвиняемата на съд, връщано е за доразследване и отново внесено на 
23.11.05 г. в СРП за предаване на съд. На 22.12.05 г./изх. № ПД 3724/22.12.05 
г./ прокурор С. Ранчев изготвя ОА за извършено престъпление по чл. 209, ал. 
1, пр. 1, от НК и чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1от НК. Образувано е НОХД № 
15300/05  г., НК, 9 с-в по описа на СРС.  Съгласно разпореждане на съда от 
24.02.06 г. делото е върнато за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения. С постановление от 14.03.06 г. прокурор С. Ранчев връща ДП № 
15708/03 г. за разследване и изпълнение на указанията, дадени в 
обстоятелствената част на постановлението. ДП е получено в СРП на 
21.04.2006 г. от 01 РУ-СДВР, разпределено на прокурор С. Ранчев на 25.04.06 
г. С постановления ДП е спирано многократно, след което е възобновявано, 
срокът на разследването е удължаван. ДП е получено в СРП на 19.11.2009 г. 
от 01 РУ-СДВР, разпределено на прокурор С. Станчева на 23.11.05 г. с 
мнение за предаване на обвиняемата на съд. На 21.12.09 г./изх. № ПД 
3724/22.12.05 г./ прокурор Сн. Станчева изготвя ОА за извършено 
престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1  от НК. Образувано е 
НОХД №358/10 г., НК, 9 с-в по описа на СРС.  Делото е приключило на 
13.07.10 г. с осъдителна присъда. 

41. Пр. пр. № 19861/2007 г. по описа на СРП, ДП № 177/07 г. по описа 
на  СДВР. , пр. пр. № 1410/00 г. по описа на СРП, НП № 127/08г. по описа на 
НСлС, пр. пр. № 23970/04 г. по описа на СРП. НП по пр. пр. № 1410/00 г. по 
описа на СРП сл. д. № 127/08 г. е получено в СРП на 03.11.08 г. с мнение за 
предаване на съд нотариус С. Кр. за престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, 
Н. К. Т. и Л. Ст. Т за престъпление по чл.  212, ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 
2 вр. ал. 1 от НК. На 25.11.08 г. прокурор Ив. Петров внася в СРС ОА. 
Образувано е НОХД № 3395/08 г. по описа на СРС, 2 –ри състав. ВКП 
периодично изпраща в СРП запитвания за движението на делото и дали е 
приключило. Насрочени заседания са били на 24.03.09 г, 04.06.09 г., 22.10.09 
г.и 04.02.10 г, когато с разпореждане на съда от 04.02.10 г. НОХД 13395/08 г. 
по описа на СРС, 2 с-в е било върнато на СРП за отстраняване на 
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процесуални нарушения. За изпълнение на указанията на съда, делото е 
изпратено в НСлС с постановление на СРП от 22.02.10 г., като е поискано и 
удължаване на срока на разследване от Гл. Прокурор на Р България с 4 
месеца, считано от 12.03.10 г. От НСлС в СРП на 26.03.10 г. е получено ДП № 
127/08 г. по описа на НСлС, пр. пр. № 88/10 г. – ДП-7тома, и НОХД № 
13395/08 г. – 100 л., разпределено на прокурор Ив. Петров на 30.03.10 г., 
който на 02.06.10 г. внася ОА в съда. Към момента на проверката е 
образувано НОХД № 6825/10 г., като съдебно заседание е насрочено на 
23.11.10 г. от 13ч.  

С постановление .....от горепосоченото дело, материалите по пр. пр. № 
19861/2007 г. по описа на СРП, ДП № 177/07 г. по описа на  СДВР са 
отделени от пр. пр. № 23970/04 г. по описа на СРП. На 03.04.07 г. отделените 
материали от пр. пр. № 23970/04 г. са заведени на пр. пр. № 19861/07 г. срещу 
Цв. Г. Х.  

С постановление от 21.07.2010 г. прокурор Ив. Петров  установява, 
че делото е изгубено или унищожено и това налага неговото 
възстановяване. Разпорежда на СДВР да бъде възстановено ДП № 177/07  г. 
по описа на СДВР, пр. пр.№ 19861/07 г. по описа на СРП, като в хода на 
възстановяване на делото постановява да бъдат изискани и приложени 
материалите по пр. пр. № НСН/10г. по описа на СРП и НОХД № 13395/08г. 
по описа на СРС-НО. За самото изгубване на делото е образувано 
досъдебно производство по чл. 319 от НК срещу НИ на 17.09.2010 г. по пр. 
пр. № 40130/10 г. по описа на СРП. / До СРС-2 състав е постъпило писмо от 
прокурор Ив. Петров за възстановяване на изгубено НП с №№ 19861/07 г. по 
описа на СРП, НП № 177/07 г. по описа на СДВР,  с молба, за нуждите на 
прокуратурата да бъде изпратено НОХД №6825/10 г. образувано срещу Сл. К. 
К., Н.К.Т., Л.Ст.Ил., и е посочено, че  делото е необходимо в рамките на 1 
работен ден и ще бъде върнато незабавно. Делото по пр. пр. № 19861/07 г. по 
описа на СРП, НП № 177/07 г. по описа на СДВР е водено срещу Цв.  Г. Х. за 
извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 309 от НК. На 18.10.2010 г. е 
получено в СРП  искане за продължаване на срока на разследването по 
наказателното производство. Делото е изискано за възстановяване на НП, за 
да се извършат ПСД. Предвид обстоятелството, че възстановяването на 
делото представлява фактическа и правна сложност е постъпила молба до 
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Административния ръководител на СРП за удължаване на срока на 
разследване с 6 месеца, считано от 16.11.2010 г.   

42. Пр. пр. № 55339/04 г. по описа на СРП,  ДП № 15428/04 по описа на 
01 РУ СДВР. Производството е образувано на 12.01.05 г. по сигнал от ДП 
„Оборище” срещу известен извършител за престъпление по чл. 316 вр. чл. 309 
от НК от прокурор Кр. Костадинов. / представяне на фалшива данъчна оценка 
на недвижим имот/ Досъдебното производство е спирано и възобновявано, 
няколкократно връщано за доразследване, искано и получено удължаване на 
срок.. На 26.02.10 г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за 
прекратяване. С постановление от 24.03.10 г. производството по делото е 
прекратено поради недоказаност на деянието, посочена е възможността за 
обжалване 

43. Пр. пр. № 18008/08 г. по описа на СРП,  ДП № 15073/09 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 03.02.09 г. срещу известен 
извършител /нотариус/ за престъпление по чл. 311 вр. чл. 309, ал. 1 от НК от 
прокурор А. ЕФТИМОВ /съставяне на частен документ – пълномощно, в 
който са удостоверени неверни обстоятелства/ Досъдебното производство е 
връщано за доразследване, извършена графологична експертиза. На 18.06.10 
г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за прекратяване. С 
постановление от 10.08.10 г. производството по делото е прекратено поради 
липса на престъпление, посочена е възможността за обжалване. 

44. Пр. пр. № 23448/01 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 56/08 по описа 
на ОП Пловдив , отдел „Следствен”. Производството е образувано на 04.10.01 
г. срещу известен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК от 
прокурор Иван Петров. /предварителен договор, обявен за окончателен/ 
Досъдебното производство многократно е спирано и възобновявано. На 
28.07.10 г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 24.03.10 г. на прокурор БАЙРАКОВ производството по 
делото е прекратено поради липса на престъпление, посочена е възможността 
за обжалване. 

45. Пр. пр. № 28400/07 г. по описа на СРП,  ДП № 715/08 по описа на 
04 РУ СДВР. Производството е образувано на 13.03.08 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК от прокурор Р. 
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МИХАЙЛОВА. Досъдебното производство многократно е спирано и 
възобновявано. На 04.05.10 г. материалите по делото постъпват в СРП с 
мнение за спиране. С постановление от 13.05.10 г. производството по делото 
е прекратено поради липса на престъпление, посочена е възможността за 
обжалване. 

46. Пр. пр. № 51209/03 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 15621/03 г. по 
описа на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 21.10.03 г. срещу 
известен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Досъдебното 
производство многократно е спирано и възобновявано, връщано за 
доразследване. На 16.07.10 г. материалите по делото постъпват в СРП с 
мнение за спиране. С постановление от 13.05.10 г.  на прокурор БАЙРАКОВ 
производството по делото е прекратено поради липса на престъпление, 
посочена е възможността за обжалване. 

47. Пр. пр. № 23010/06 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 5688/06 г. по 
описа на СДВР. Производството е образувано на 13.12.07 г. от прокурор 
ЕФТИМОВ срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 308, ал. 1 от 
НК. /съставяне на неистински официален документ – договор за продажба на 
недвижим имот/ Делото е спирано и възобновявано, на 09.03.10 г. 
материалите по делото постъпват в СРП по искане на прокурор ИВАН 
ЛЮБЕНОВ. С постановление от 09.04.10 г.  производството по делото е 
възобновено и прекратено поради липса на престъпление, посочена е 
възможността за обжалване. 

48. Пр. пр. № 49104/02 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 8276/03 г. по 
описа на 06 РУ СДВР. Производството е образувано на 31.03.04 г. от 
прокурор ПЛАМЕН ДИМИТРОВ срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК. /съставяне на неистински официален 
документ / Делото е спирано и възобновявано, многократно е връщано за 
доразследване. На 10.03.10 г. материалите по делото постъпват в СРП с 
мнение за прекратяване. С постановление от 07.04.10 г. на прокурор ДЕЯН 
СЛ. СЛАВОВ производството по делото е прекратено поради изтекла 
давност, посочена е възможността за обжалване. 

49. Пр. пр. № 48423/01 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 5152/02 г. по 
описа на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 05.04.02 г. от 
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прокурор А. ХРИСТОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 
308, ал. 1 от НК. /съставяне на неистински официален документ пълномощно/ 
Делото е спирано и възобновявано, многократно е връщано за доразследване. 
На 11.03.10 г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за 
прекратяване. С постановление от 17.03.10 г. на прокурор А. АЛЕКСОВА 
производството по делото е прекратено поради липса на престъпление и 
изтекла давност, посочена е възможността за обжалване. 

50. Пр. пр. № 11924/03 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 15371/03 г. по 
описа на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 10.08.06 г. от 
прокурор К. ВЪЖАРОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 
210, ал. 1 вр. чл. 209, ал. 1 от НК. Делото е спирано и възобновявано, 
многократно е връщано за доразследване. На 21.01.09 г. материалите по 
делото постъпват в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 
22.01.09 г. на прокурор Д. СПАСОВА производството по делото е прекратено 
поради липса на престъпление, посочена е възможността за обжалване. 

51. Пр. пр. № 34594/07 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 15443/07 г. по 
описа на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 18.10.07 г. от 
прокурор Д. КРЪСТИЛЕВА срещу известен извършител за престъпление по 
чл. 209, ал. 1 от НК. Делото е спирано и възобновявано, многократно е 
връщано за доразследване. На 29.10.09 г. материалите по делото постъпват в 
СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 08.02.10 г. на прокурор Д. 
КУРТОВ производството по делото е прекратено поради липса на 
престъпление, посочена е възможността за обжалване. 

52. Пр. пр. № 60170/05 г. по описа на СРП,  ДП № 15172/07 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 29.03.07 г. от прокурор Д. 
АТАНАСОВА срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 309, ал. 
1 от НК. /съставяне на неистински частен документ – пълномощно/ Делото 
многократно е спирано и възобновявано, както и връщано за доразследване, 
искано и получавано удължаване на срокове. На 19.02.10 г. материалите по 
делото постъпват в СРП с мнение за спиране. С постановление от 25.02.10 г. 
производството по делото е прекратено поради липса на престъпление, 
посочена е възможността за обжалване. 



 214

53. Пр. пр. № 54732/08 г. по описа на СРП,  ДП № 15153/09 г. по описа 
на 02 РУ СДВР. Производството е образувано на 09.07.09 г. от прокурор К. 
МИХАЙЛОВА срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 
1 от НК. Делото многократно е спирано и възобновявано, искано и 
получавано удължаване на срокове. На 29.06.10 г. материалите по делото 
постъпват в СРП с мнение за спиране. С постановление от 23.09.10 г. 
производството по делото е спряно, делото е изпратено на МВР за 
продължаване издирването на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване. 

54. Пр. пр. № 34539/06 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 5171//07 г. по 
описа на 05 РУ СДВР. Производството е образувано на 26.01.07 г. от 
прокурор В. АНГЕЛОВ срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
209, ал. 1 от НК. Делото многократно е връщано за доразследване, искано и 
получавано удължаване на срокове. На 03.08.10 г. материалите по делото 
постъпват в СРП с мнение за спиране. С постановление от 06.08.10 г. 
производството по делото е спряно, делото е оставено на съхранение в СРП, 
на разследващите са дадени конкретни указания, посочена е възможността за 
обжалване. 

55. Пр. пр. № 35415/00 г. по описа на СРП,  ДП № 15250/00 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 25.08.00 г. срещу известни 
извършители за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1 вр. чл. 20, ал.2 и 
чл.211 вр. чл. 209, ал. 1 от НК. Делото многократно е връщано за 
доразследване, спирано и възобновявано, частично прекратено по отношение 
един от извършителите. На 20.04.10 г. материалите по делото постъпват в 
СРП с мнение за спиране. С постановление от 06.08.10 г. на прокурор 
КОКОЕВ производството по делото е спряно, делото е оставено на 
съхранение в СРП, на разследващите са дадени конкретни указания, посочена 
е възможността за обжалване. 

56. Пр. пр. № 23822/06 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 5172//07 г. по 
описа на 05 РУ СДВР. Производството е образувано на 20.07.07 г. от 
прокурор П. ПАНОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 209, 
ал. 1 от НК. Делото многократно е спирано и възобновявано, искано и 
получавано удължаване на срокове. На 29.06.10 г. материалите по делото 
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постъпват в СРП с мнение за спиране. С постановление от 13.08.10 г. 
производството по делото е спряно, на разследващите са дадени конкретни 
указания, посочена е възможността за обжалване. 

57. Пр. пр. № 4978/09 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 15006/10 г. по 
описа на 03 РУ СДВР. Производството е образувано на 09.12.09 г. от 
прокурор П. ПАНОВ срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
209, ал. 1 от НК. Делото е спирано и възобновявано. На 16.06.10 г. 
материалите по делото постъпват в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 12.08.10 г. производството по делото е спряно, на 
разследващите са дадени конкретни указания, посочена е възможността за 
обжалване. 

58. Пр. пр. № 47832/06 по описа на СРП,  ДП № 846/02 г. по описа на 
СГП отдел „Следствен”. Производството е образувано на 29.10.98 г. срещу 
известен извършител за престъпление по чл. 210, ал. 1, т.5 вр. чл. 209, ал. 1 от 
НК. Делото многократно е спирано и възобновявано, както и връщано за 
доразследване, искано и получавано удължаване на срокове. Извършителят е 
обявен за ОДИ с телеграма. На 31.08.10 г. материалите по делото постъпват в 
СРП с мнение за спиране. С постановление от 13.09.10 г. на прокурор Л. 
КЛИСАРОВА производството по делото е спряно, на разследващите са 
дадени конкретни указания, посочена е възможността за обжалване. 

59. Пр. пр. № 55266/07 по описа на СРП,  ДП № 5239/07 г. по описа на 
09 РУ СДВР. Производството е образувано от прокурор КЛ. ПАЛИЧЕВА на 
11.02.08 г. срещу известен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от 
НК. Делото е спирано и възобновявано, искано и получавано удължаване на 
срокове. Извършителят е обявен за ОДИ с телеграма. На 14.07.10 г. 
материалите по делото постъпват в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 06.08.10 г. производството по делото е спряно, на 
разследващите са дадени конкретни указания, посочена е възможността за 
обжалване. 

60. Пр. пр. № 24926/08 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 3350/08 г. по 
описа на 03 РУ СДВР. Производството е образувано от прокурор М. БОТЕВА  
на 29.09.08 г. срещу известен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от 
НК. Делото е спирано и възобновявано, многократно е искано и получавано 
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удължаване на срокове. Извършителят е обявен за ОДИ. На 19.02.10 г. 
материалите по делото постъпват в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 20.02.10 г. на прокурор ПЛ. РАШКОВ производството по 
делото е спряно,  а на 25.03.10 г. е възобновено, на разследващите са дадени 
конкретни указания, посочена е възможността за обжалване. На два пъти е 
искано удължаване на срок, няма данни за уважаването му. 

61. Пр. пр. № 36311/09 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 15079/10 г. по 
описа на 01 РУ СДВР. Производството е образувано от прокурор ИЛ. 
РАНГЕЛОВ  на 16.02.10 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 
чл. 209, ал. 1  и по чл. 316,  вр. чл. 309, ал. 1 от НК. Няколкократно е искано и 
получавано удължаване на срокове. В момента на проверката срокът е 
удължен до 26.12.10 г., наблюдаващият прокурор изисква  материалите да му 
се докладват незабавно на 20.10.10 г. 

62. Пр. пр. № 9575/01 по описа на СРП,  ДП № 10/02 г. по описа на 
СГП отдел „Следствен”. Производството е образувано през 2002 г. срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК, след като в 
рамките на две години са извършвани предварителни проверки. Делото 
многократно е спирано и възобновявано, както и връщано за доразследване, 
искано и получавано удължаване на срокове. В хода на разследването е 
установено лице, имащо отношение към извършване на измамата. За 
последен път производството е възобновено от прокурор Л. РУСЕВ, на 
06.10.09 г. В постановлението са дадени множество конкретни указания към 
разследващия орган. Искано удължаване на срок.  На 22.02.10 г. материалите 
по делото постъпват в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 
22.02.10 г. производството по делото е спряно срещу неизвестен извършител, 
на разследващите са дадени конкретни указания, посочена е възможността за 
обжалване. В мотивите е посочено, че установеното лице, съпричастно към 
извършеното престъпление страда от психично заболяване, което изключва 
вменяемостта му, а другото лице, участвало в поредицата от сделки е 
починало. 

63. Пр. пр. № 41373/07 г. по описа на СРП,  ДП № 15432/08 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 28.10.08 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, след като в рамките на 
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повече от 1 година са извършвани предварителни проверки. Делото 
многократно е спирано и възобновявано, искано и получавано удължаване на 
срокове. За последен път материалите по делото постъпват в СРП с мнение за 
спиране на 14.07.10 г. С постановление от 30.07.10 г. на прокурор Д. 
ПИРОНЕВА производството по делото е спряно срещу неизвестен 
извършител, на разследващите са дадени конкретни указания, посочена е 
възможността за обжалване, постановено е делото да остане в СРП. 

64. Пр. пр. № 35776/10 г. по описа на СРП,  ДП № 334/10 г. по описа на 
01 РУ СДВР. След извършена проверка по сигнал от „Б… „ЕАД София, 
постъпил в СРП на 25.01.10 г., с постановление от 28.06.10 г. е образувано 
досъдебно производство от прокурор ПЛ. РАШКОВ  срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 314 от НК, извършено през 2004 година. 
На 03.08.10 г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за 
прекратяване. С постановление от 30.08.10 г. производството по делото е 
прекратено поради давност, посочено е, че няма пострадало лице, не е 
посочена възможността за обжалване.  

65. Пр. пр. № 49734/05 г. по описа на СРП,  ДП № 15046/09 г. по описа 
на 05 РУ СДВР. Производството е образувано на 12.12.07 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, след като продължително 
време са извършвани предварителни проверки и първоначално е постановен 
отказ за образуване на досъдебно производство. Делото многократно е 
спирано и възобновявано, искано и получавано удължаване на срокове. За 
последен път материалите по делото постъпват в СРП с мнение за предаване 
на съд на 14.07.10 г. С постановление от 01.10.10 г. на прокурор С. РАНЧЕВ 
производството по делото е прекратено поради несъставомерност на 
деянието, посочена е възможността за обжалване. 

66. Пр. пр. № 55526/07 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 15069/09 г. по 
описа на 06 РУ СДВР. Производството е образувано на 11.03.09 г. срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, след като 
продължително време са извършвани предварителни проверки и 
първоначално е постановен отказ за образуване на досъдебно производство. 
След отмяна на отказа отново са извършвани допълнителни проверки. Делото 
е спирано и възобновявано, искано и получавано удължаване на срокове. За 
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последен път материалите по делото постъпват в СРП с мнение за спиране на 
24.02.10 г. С постановление от 26.02.10 г. на прокурор Д. МЛАДЕНОВ 
производството по делото е прекратено поради липса на престъпление, 
посочена е възможността за обжалване на постановлението. 

67. Пр. пр. № 47452/06 г. по описа на СРП,  ДП № 15456/06 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано през 2006 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 от НК. С 
постановление от 06.10.06 г. на прокурор В. ОРТАКЧИЕВ е прието, че следва 
да бъдат отделени материали от досъдебното производство, които да бъдат 
заведени под нов номер, отнасящи се   до съставяне на инкриминирания 
документ – завещание и производството да се води срещу НИ. Със същото 
постановление това наказателно производство е спряно, а по отношение на 
лицето, ползвало документа е внесено предложение за налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК. Материалите по 
спряното ДП са внесени в СРП на 11.03.10 г. с мнение за прекратяване поради 
изтекла давност. С постановление от 25.03.10 г. производството по делото е 
прекратено поради изтекла давност, посочена е възможността за обжалване 
на постановлението. 

68. Пр. пр. № 38006/04 г. по описа на СРП,  ДП № 590/04 г. по описа на 
СГП отдел „Следствен”. Производството е образувано на 21.09.04 г. срещу 
известен извършител за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 от 
НК. Делото многократно е спирано и възобновявано, искано и получавано 
удължаване на срокове. За последен път материалите по делото постъпват в 
СРП с мнение за прекратяване на 06.04.10 г. С постановление от 29.04.10 г. на 
прокурор С. ДЖЕЛЬОВ производството по делото е прекратено поради 
несъставомерност на деянието, посочена е възможността за обжалване. 

69. Пр. пр. № 41174/06 г. по описа на СРП,  ДП № 545/05 г. по описа на 
01 ТО ССлС. Производството е образувано на 06.07.05 г. и е водено  срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 115 от НК. С постановление от 
09.11.06 г. производството е прекратено частично за престъплението по чл. 
115, като със същото постановление е разпоредено на СРП разследване по 
компетентност за престъпления по чл. 209 и сл. и чл. 308 от НК. С 
постановление от 08.12.06 г. прокурор СВ. ШОПОВА е приела по 
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компетентност следственото дело и е дала конкретни указания на 
разследващия орган. Делото многократно е спирано и възобновявано, за 
последен път материалите постъпват в СРП на 22.12.09 г. с мнение за 
спиране. С постановление от 22.01.10 производството по делото е прекратено 
поради несъставомерност на деянията и изтекла давност, посочена е 
възможността за обжалване. 

70. Пр. пр. № 42175/02 по описа на СРП,  ДП № 5586/03 г. по описа на 
СДВР. Производството е образувано през 2003 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Делото многократно е 
спирано и възобновявано, както и връщано за доразследване, искано и 
получавано удължаване на срокове. На 20.11.09 г. материалите по делото 
постъпват в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 13.01.10 г. на 
прокурор Ч. ПАСТОВАНОВ производството по делото е прекратено, поради 
несъставомерност на деянието, посочена е възможността за обжалване.  

71. Пр. пр. № 29653/05 г. по описа на СРП,  ДП № 5067/05 г. по описа 
на 03 РУ СДВР. Производството е образувано на 13.06.05 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК. Делото многократно е 
спирано и възобновявано, както и връщано за доразследване, искано и 
получавано удължаване на срокове. На 09.03.10 г. материалите по делото 
постъпват в СРП с мнение за предаване на съд. С постановление от 09.04.10 г. 
на прокурор Б. ДИМИТРОВА производството по делото е прекратено, поради 
несъставомерност на деянието, посочена е възможността за обжалване, 
постановено е делото да остане на съхранение в СРП.  

72. Пр. пр. № 28294/07 г. по описа на СРП,  ДП № 2035/08 г. по описа 
на 03 РУ СДВР. Производството е образувано на 26.05.08 г. от прокурор Д. 
АНГЕЛОВА срещу известен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от 
НК. Делото  е връщано за доразследване, няма данни да е искано и получено  
удължаване на срокове. На 25.03.10 г. материалите по делото постъпват в 
СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 20.05.10 г. 
производството по делото е прекратено, поради несъставомерност на 
деянието, посочена е възможността за обжалване, постановено е делото да 
остане на съхранение в СРП.  
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73. Пр. пр. № 33030/04 г. по описа на СРП,  ДП № 382/04 г. по описа на 
01 ТО ССлС. Производството е образувано на 16.07.04 г. от прокурор С 
ВАСИЛЕВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 
вр. чл. 209, ал. 1 от НК./ измама при продажба на два апартамента с обещание 
за заплащане на суми на обща стойност около 20 000 лв. през 2001 г. от 
купувача на продавача/ В хода на разследването е установено сериозно 
психично заболяване на продавача чрез множество съдебно психиатрични 
експертизи. Делото многократно е спирано и възобновявано, както и връщано 
за доразследване, искано и получавано удължаване на срокове. На 26.01.10 г. 
материалите по делото постъпват в СРП на разпореждане. С постановление 
от 10.03.10 г. на прокурор К. МИХАЙЛОВА производството по делото е 
прекратено, поради несъставомерност на деянието, посочена е възможността 
за обжалване.  

74. Пр. пр. № 30922/00 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 15218/01 г. по 
описа на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 13.07.00 г. срещу 
известен извършител за престъпление по чл. 308 и 318 от НК. Делото  
многократно е връщано за доразследване, спирано и възобновявано. На 
18.11.05 г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за прекратяване 
по отношение на известния извършител. С постановление от 21.12.05 на 
прокурор К. ВЪЖАРОВ производството е прекратено по отношение 
известния извършител, като е постановено спиране на наказателното 
производство срещу НИ. На 10.03.10 г. материалите по спряното ДП 
постъпват в СРП за прекратяване поради изтекла давност. С постановление от 
15.03.10 г. производството по делото е прекратено, поради изтекла давност, 
посочена е възможността за обжалване, постановено е делото да остане на 
съхранение в СРП.  

75. Пр. пр. № 34174/99 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМВ 636/00 г. по 
описа на 01 РУ СДВР. Производството е образувано през 2000 г. срещу 
известен извършител за престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК. Делото  
многократно е връщано за доразследване, спирано и възобновявано. На 
20.12.02 г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за прекратяване 
по отношение на известния извършител. С постановление от 27.12.02 г. на 
прокурор К. ВЪЖАРОВ производството е прекратено по отношение 
известния извършител, като е постановено спиране на наказателното 
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производство срещу НИ. На 10.03.10 г. материалите по спряното ДП 
постъпват в СРП за прекратяване поради изтекла давност. С постановление от 
15.03.10 г. производството по делото е прекратено, поради изтекла давност, 
посочена е възможността за обжалване, постановено е делото да остане на 
съхранение в СРП.  

76. Пр. пр. № 26245/99 г. по описа на СРП,  ДП № 163/00 г. по описа на 
01 ТО ССлС. Производството е образувано на 15.12.99 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК. Делото  многократно е 
връщано за доразследване, спирано и възобновявано. През 2008 г. 
материалите по делото постъпват в СРП с мнение за възобновяване и 
евентуално прекратяване. С постановление от 17.10.08 г. на прокурор ИВАН 
ЛЮБЕНОВ е отказано възобновяване, делото е изпратено за продължаване 
издирването на неизвестния извършител. На 16.03.10 г. материалите по 
спряното ДП постъпват в СРП за прекратяване поради изтекла давност. С 
постановление от 04.06.10 г. на прокурор БОГДАН АНГЕЛОВ 
производството по делото е прекратено, поради изтекла давност, посочена е 
възможността за обжалване, постановено е делото да остане на съхранение в 
СРП.  

77. Пр. пр. № 54809/08 г. по описа на СРП,  ДП № 15072/08 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 03.02.09 г. от прокурор А. 
ЕФТИМОВ срещу известен извършител /нотариус Р. Д./ за престъпление по 
чл. 311, ал. 1  вр. чл. 309, ал.1 от НК. Делото  е връщано за доразследване, 
няма данни да е искано и получено  удължаване на срокове. На 30.12.09 г. 
материалите по делото постъпват в СРП с мнение за прекратяване. С 
постановление от 12.02.10 г. производството по делото е прекратено, поради 
липса на престъпление /установено с експертна справка, че подписът върху 
пълномощното е положен от посочения в него упълномощител/, посочена е 
възможността за обжалване, постановено е делото да остане на съхранение в 
СРП.  

78. Пр. пр. № 18052/02 г. по описа на СРП,  ДП № 50195/03 г. по описа 
на 04 РУ СДВР. Производството е образувано на 11.02.03 г. от прокурор Н. 
НЕСТОРОВ срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 309, ал. 1 
от НК. Делото многократно е връщано за доразследване, поради 
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неизпълнение указанията на наблюдаващия прокурор, както и многократно е 
спирано и възобновявано, искано и получавано удължаване на срок. В хода на 
разследването е открит извършителя и е привлечен като обвиняем от 
наблюдаващ прокурор М. БЕШКОВ. На 24.08.09 г. е изготвен и внесен ОА за 
престъпления, както следва –  по чл. 210, ал.1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 от НК;   по 
чл. 210, ал.1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 от НК;   чл. 316, пр. 1, вр. чл. 309, ал. 1 от 
НК и  чл. 316, пр. 1, вр. чл. 309, ал. 1 от НК. Образувано е НОХД № 9586/09 г. 
по описа на СРС, 102 състав. В момента на проверката делото е висящо, 
отлагано е 4 пъти, последното с. з. е насрочено за 23.11.10 г. 

79. Пр. пр. № 53326/09 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 663/09 г. по 
описа на СДВР. Производството е образувано на 24.09.09 г. от прокурор В. 
АНГЕЛОВА срещу известен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от 
НК. Делото е спирано и възобновено, на 2 пъти е искано и получавано 
удължаване на срок. В момента на проверката, на 03.11. 2010 г. в СРП са 
постъпили материалите по делото с мнение за предаване на съд на 
обвиняемата за две отделни престъпления, едното от които е „ имотна 
измама” – чл. 211, пр. 3, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 261 ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. 
„а” и „б” от НК. Предстои изготвяне на ОА. 

80. Пр. пр. № 55098/08 г. по описа на СРП,  ДП № 5224/09 г. по описа 
на СДВР. Производството е образувано на 21.05.09 г. срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 от НК. Искано и 
получено удължаване на срок. На 15.12.09 г. материалите по делото 
постъпват в СРП с мнение за прекратяване по отношение на известния 
извършител. С постановление от 28.12.09 г. на прокурор Д. МАРИНОВ 
производството е прекратено по отношение известния извършител, поради 
ниска степен на обществена опасност на деянието. Постановено е отделяне на 
материали от делото, с оглед наличие на данни за извършено престъпление по 
чл. 214 от НК, посочена е възможността за обжалване, постановено е делото 
да остане на съхранение в СРП.  

81. Пр. пр. № 58454/08 г. по описа на СРП,  ДП № 15181/09 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 28.04.09 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1 от НК от прокурор 
А. ЕФТИМОВ. Връщано за доразследване няколко пъти. На 01.02.10 г. 
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материалите по делото постъпват в СРП с мнение за частично прекратяване. 
С постановление от 02.03.10 г. производството за едното деяние е прекратено. 
Постановено е отделяне на материали от делото, образувано е ново ДП срещу 
известен извършител, разследването е възложено на 01 РУ СДВР, посочена е 
възможността за обжалване, постановено е делото да остане на съхранение в 
СРП.  

82. Пр. пр. № 58214/08 г. по описа на СРП,  ДП №  ЗМ 15278/09 г. по 
описа на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 15.06.09 г. срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК от прокурор 
Д. АТАНАСОВА. Спирано и възобновявано, искано и получено удължаване 
на срок.  На 15.12.09 г. материалите по делото постъпват в СРП с мнение за 
прекратяване. С постановление от 07.01.10 г. производството по делото е 
прекратено, поради недоказаност на деянието, посочена е възможността за 
обжалване.  

83. Пр. пр. № 19818/09 г. по описа на СРП,  ДП № 15300/09 г. по описа 
на 03 РУ СДВР. Производството е образувано на 09.12.09 г. от прокурор Н. 
ВЪЛЧЕВ срещу двама известни извършители за престъпление по чл. 210, ал. 
1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. По делото е искано и 
получено удължаване на срок, спряно е за издирване на свидетел и е 
възобновено на 03.11.10 г. с постановление на прокурор Н. ВЪЛЧЕВ  с 
конкретни указания по процесуално-следствените действия, които следва да 
се извършат. Инкриминираните сделки са извършени в кантората на нотариус 
Р. Д. 

84. Пр. пр. № 5304/09 г. по описа на СРП,  ДП № 15440/09 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 20.10.09 г. от прокурор Ч. 
СПАСОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 2, вр. 
ал. 1 от НК. По делото е искано и получено удължаване на срок, спряно е за 
издирване на извършителя и е възобновено на 21.04.10 г. с постановление на 
прокурор Г. ГЕРАСИМОВ с конкретни указания по процесуално-
следствените действия, които следва да се извършат. Въпреки указанията 
делото да се изпрати преди изтичане на сроковете по разследване или 
своевременно да се иска удължаване на срок, материалите постъпват в СРП 
на 26.10.10 г. с мнение за спиране - няма произнасяне към 04.11.10 г. 
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85. Пр. пр. № 51794/06 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 5096/07 г. по 
описа на 05 РУ СДВР. Производството е образувано на 27.02.07 г. от 
прокурор Д. ПЕТРОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 210, 
ал. 1, т 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. По делото е искано и получавано 
удължаване на срок, спирано е за издирване на извършителя, който е обявен 
за ОДИ  и се издирва и по други досъдебни производства. Последното 
възобновяване е с постановление от 12.02.10 г., а за последен път е получено 
удължаване на срок с четири месеца, считано от 12.04.10 г. През този период 
е привлечен извършителя като обвиняем, извършени са разпити на свидетели, 
както и графологични експертизи. Материалите от разследването постъпват в 
СРП на 25.08.10 г. с мнение за предаване на съд, разпределени на прокурор Д. 
ПЕТРОВ на 20.10.10 г. след отпуск – няма произнасяне към 04.11.10 г.  

86. Пр. пр. № 44585/07 г. по описа на СРП,  ДП № 5197/07 г. по описа 
на 02 РУ СДВР. Производството е образувано на 26.10.07 г. от прокурор Д. 
ПИРОНЕВА срещу известни извършители за престъпление по чл. 209, ал. 1, 
пр. 1 и 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Многократно е спирано и 
възобновявано. За последен път производството е спряно на 16.04.10 г. с 
постановление на прокурор ПИРОНЕВА поради неоткриване на основен 
свидетел очевидец и е възобновено   на 20.04.10 г. с конкретни указания по 
процесуално-следствените действия, които следва да се извършат. 
Материалите постъпват в СРП на 30.09.10 г. с мнение за спиране, 
разпределени на прокурор ПИРОНЕВА на 05.10.10 г. - няма произнасяне към  
04.11.10 г. 

87. Пр. пр. № 38914/09 г. по описа на СРП,  ДП № 5156/10 г. по описа 
на СДВР. Производството е образувано на 23.10.09 г. от прокурор ЕВГ. 
ЩЪРКЕЛОВА срещу известен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 
от НК. По делото е искано и получено удължаване на срок, считано от 
23.05.10 г. Материалите по делото постъпват в СРП на 04.10.10 г. с мнение за 
прекратяване, разпределено на прокурор ЩЪРКЕЛОВА на 07.10.10 г. - няма 
произнасяне към 04.11.10 г. 

88. Пр. пр. № 11846/03 г. по описа на СРП,  ДП № ЗМ 50098/03 г. по 
описа на 04 РУ СДВР. Производството е образувано на 27.06.03 г. от 
прокурор П. САНТИРОВ срещу известен извършител за престъпление по чл. 
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209, ал. 1 от НК. Делото многократно е връщано за доразследване с 
конкретни указания на прокурор ЕВГ. ЩЪРКЕЛОВА, спирано е за издирване 
на извършителя на два пъти, искано  е и получавано удължаване на срок. 
Последното възобновяване е с постановление от 14.01.10 г., а за последен път 
е искано удължаване на срок с четири месеца, считано от 23.05.10 г. Няма 
данни за уважаване на искането. През този период е привлечен извършителя 
като обвиняем. Материалите от разследването постъпват в СРП на 04.05.10 г. 
с мнение за предаване на съд, разпределени на прокурор ЩЪРКЕЛОВА на 
11.05.10 г. На 08.06.10 година в СРС е внесен ОА. Няма данни за образуване 
на НОХД и насрочване на съдебно заседание. 

89. Пр. пр. № 53402/08 г. по описа на СРП,  ДП № 15052/08 г. по описа 
на 04 РУ СДВР. Производството е образувано на 22.01.09 г. от прокурор Ж. 
АРСЕНЕВА срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1, 
вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На 23.03.09 г. е искано и получено удължаване на срок 
с два месеца, считано от 02.04.09 г. В хода на разследването е открит 
извършителя, който е привлечен като обвиняем на 17.06.09 г. На 10.09.09 г. 
материалите постъпват в СРП с мнение за предаване на съд, а с 
постановление от 09.10.09 г. делото е върнато за доразследване с конкретни 
указания. На 07.12.09 г. делото отново е изпратено в СРП с мнение за 
предаване на съд. На 12.01.10 г. е изготвен и внесен в СРС ОА. Образувано е 
НОХД № 434/10 г. по описа на СРС, 102 състав, в  проведено с. з. на 15.04.10 
година делото е отложено с няколко дати. 

90. Пр. пр. № 53602/06 г. по описа на СРП,  ДП № 5215/06 г. по описа 
на 02 РУ СДВР. Производството е образувано на 08.02.07 г. от прокурор А. 
РАЧЕВА срещу известен извършител за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, 
ал. 1 от НК. След изпратени 4 напомнителни писма до разследващия орган за 
изпращане на делото, материалите са  изпратени на 28.11.08 г. С 
постановление от същата дата производството е спряно поради неоткриване 
на извършителя, а с постановление от 01.12.08 г. същото е възобновено. 
Искано и получено удължаване на срок с 4 месеца. След изпратени нови 5 
писма до разследващия орган за изпращане на делото, материалите са  
изпратени на 13.11.09 г. с мнение за спиране. Няма данни за спиране и 
възобновяване. На 29.03.10 г. материалите постъпват в СРП с мнение за 
предаване на съд. С постановление от 23.04.10 г. на прокурор РАЧЕВА са 
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отделени материали от досъдебното производство и са изпратени на РП 
Кюстендил за разследване на престъпление, извършено на територията 
на гр. Кюстендил от нотариус. На същата дата е изготвен и внесен в СРС 
ОА за две престъпления – по чл. 316, вр. чл. 309, ал.1 от НК и по чл. 210, ал.1, 
т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. Няма данни номера на образуваното  НОХД , 
посочено е върху корицата заседание на 11.10.10 г. 

91. Пр. пр. № 52893/08 г. по описа на СРП,  ДП № 15434/08 г. по описа 
на 01 РУ СДВР. Производството е образувано на 14.11.08 г. от прокурор М. 
КАВРАКОВА-АРШЕВА срещу известен извършител нотариус В. Б. за 
престъпление по чл. 311, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  Искано е удължаване на 
срок и е получено удължаване до 14.05.09 г., по второ искане, срокът е 
удължен с още 2 месеца, считано от 14.05.09 г. С постановление от 16.07.09 г. 
производството е спряно поради неоткриване на единствения свидетел 
очевидец, който е обявен за издирване. С  постановление от 17.07.09 г. 
производството е възобновено и са дадени конкретни указания по 
разследването. На 21.10.09 г. материалите по делото постъпват в СРП с 
мнение за предаване на съд.  На 27.10.09 г. в СРС е внесен ОА, образувано е 
НОХД № 12145/09 г. по описа на СРС, 3 състав. С разпореждане от 28.12.09 г. 
производството е прекратено и делото е върнато на прокуратурата за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. На 04.02.10 г. е внесен 
нов ОА. Няма данни номера на образуваното  НОХД , посочено е върху 
корицата заседание на 22.10.10 с две резервни дати. 

92. Пр. пр. № 66 024/06 г. по описа на СРП – отказ, за служебна 
проверка от СГП. Преписката е образувана под № 2/06 г. по описа на РПУ 
гр.Несебър. На 03.01.05г. пр. Антон Желев от РП гр. Несебър възлага 
проверка на РПУ гр.Несебър, а на 07.03.05г. пр.Желев възлага допълнителна 
проверка – срок 16.03.05г. 

На 18.10.05г. /десет месеца след изтичане на срока/ проверката е 
приключена и материалите са постъпили в РП гр.Несебър. На 18.11.05 г. пр. 
Желев постановява отказ да се образува ДП и изпраща преписката по 
компетентност на СРП с оглед извършено престъпление по чл. 309 ал. 1 от 
НК. 

На 21.12.05г. преписката постъпва в СРП и е заведена под № 
66 024/06г.,  на 28.12.05г. преписката е разпределена на прокурор Д.Славов. 
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На 02.06.06 г. /изх. печат от 11.07.06 г./ пр. Славов постановява отказ 
да се образува досъдебно производство. Отказът е абсолютно формален и е 
постановен, без да бъде извършена каквото и да е проверка по случая. 
Прокурорът се позовава на експертна справка № 28/22.04.05 г. на РПУ 
гр.Несебър /л. 55/, без да коментира, че в преписката /л.16/ се намира 
експертна справка № 93/16.11.04 г., която дава заключение, че подписът, 
положен в графа №  2 в протокол от общо събрание на „Е…”ООД от 
12.05.04 г., не е положен от съответния съдружник. Освен това, 
прокуратурата въобще не е изследвала последиците от използването на 
този инкриминиран документ, които се изразяват в промяна в 
собствеността на дружествените дялове, което от своя страна води и до 
сериозно имуществено облагодетелстване на едната страна, респ. 
сериозни вредоносни резултати за другата. Това от своя страна би довело 
и до друга квалификация на деянието /евентуално по чл.212 от НК/. 

 93. Пр. пр. № 9 588/07 г. по описа на СРП. Производството е 
образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 212 ал. 1 от НК. 

 На 17.05.10г. пр.Цанов прекратява производството, СРС – НО, 20 състав с 
определение от 22.06.10г. отменя прекратяването.Няма други данни след тази 
дата, вероятно определението за прекратяване не е влязло още в сила. В СРП 
няма други материали /освен горецитираните/, по които да се проследи 
движението на делото.  

94. Пр. пр. № 26 599/10 г. по описа на СРП.  

Образувано на 04.05.2010 г. от мл. прокурор К. Митова срещу две лица 
за престъпление по чл. 209, ал. 1, вр.чл. 20, ал. 2, вр.ал. 1, вр.чл. 26, ал. 1 от 
НК.  Привлечени две лица в качеството на обвиняеми на 11.06.10 г. Взети МН 
„задържане под стража” на 14.06.10 г. На 29.06.10 г. СГС изменя МН на 
единия обвиняем в „парична гаранция в размер на 5 000 лв.”. На 02.07.10 г. е 
изговено искане до адм. ръководител на СРП за удължаване на срока с четири 
месеца – до 04.11.10 г. Срокът е удължен от зам. районния прокурор Р. 
Алексиев с четири месеца. На 08.07.10 г. определен по заместване пр. Д. 
Спасова. На 09.07.10 г. делото е изпратено на СДВР за продължаване на 
разследването. 
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Няма данни за удължаване на срока след 04.11.10 г.На 17.11.10г. делото 
е изпратено в СРС за произнасяне по молба за изменение на мярка за 
неотклонение. 

 95. Пр. пр. № 61 680/09 г. по описа на СРП. На 12.11.09г. пр. Сн. 
Христова постановява отказ за образуване на досъдебно производство, който 
с постановление от 27.01.10г. по описа на СГП е отменен. На 17.02.10г. пр. 
Сн. Христова възлага проверка на 07 РУП-СДВР – срок 30 дни. На 12.05.10г. 
/два месеца просрочие/ 07 РУП – СДВР изпраща материалите в СРП. 

На 07.07.10 г. пр. Сн. Христова образува ДП срещу ИИ по чл. 209, ал.  1 
от НК. Възлага разследването на 07 РУП – СДВР. Изготвя искане до 
зам.районния прокурор Р. Алексиев за удължаване на срока с 4 месеца /в НП 
на искането няма дата и никакъв печат/ и на 31.08.10 г. зам. районният 
прокурор Р. Алексиев  удължава срока с 4 месеца – до 07.01.11г. Няма данни 
след тази дата. 

96. Пр. пр. № 40 477/01 г. по описа на СРП. На 01.10.01 г. дознател 
при РЗБОП-СДВР образува дознание срещу ИИ по чл. 211, ал. 1, вр.чл. 209, 
ал. 1 от НК. На 04.10.01 г. СРС взема по отношение на  обвиняемата П. Р. С. 
МН „Домашен арест”. 

На 21.01.02 г. пр. Несторов при СРП преобразува дознанието в 
предварително производство и го възлага на ССлС. СГП удължава срока за 
разследване с 2 месеца - до 04.06.02 г. На 31.05.02 г. сл. М. П. изпраща делото 
с мнение за спиране. На 28.03.03 г. пр. Несторов спира наказателното 
производство. Лицето е обявено за ОДИ. На 21.09.04 г. пр. Несторов 
възобновява производството поради издирване на лицето. СГП удължава 
срока с 4 месеца – до 21.11.04 г., СГП удължава срока с още 2 месеца – до 
21.01.05г. На 19.05.05г. е изпратено напомнително писмо от пр. Несторов до 
ССлС за приключване на делото. На 21.06.05 г. сл. М. П. изпраща делото за 
спиране, а на 11.07.05 г. пр. Несторов връща делото за допълнително 
разследване – срок 2 месеца. На 13.04.06г. 9 месеца след връщането !!! сл. П. 
изпраща делото с мнение за предаване на съд. На 19.06.06 г. пр. Др. Янчев 
изпраща делото на СГП по компетентност, а на 14.07.06г.  пр. Симона Попова 
от СГП прекратява частично производството и го изпраща на СРП за 
решаване по същество.  
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На 27.11.06 г. пр. Др. Янчев изпраща делото на ССлС с указания – срок 
30 дни. Отменя МН „Домашен арест” /пет години след налагането и / а на 
04.07.07 г. 6 месеца след изтичане на срока за разследване !!! пр. Ил. 
Рангелов изисква от ССлС делото да се приключи. 

На 30.11.07 г. една година след постъпване на делото и без срокът да 
е удължаван !!! зам.директорът на ССлС изпраща делото в СРП с мнение за 
предаване на съд. На 02.01.08 г. пр. Ил. Рангелов изпраща делото на ССлС с 
указания – срок 20 дни. На 07.01.08 г. пр. Ил. Рангелов изготвя искане до ГП 
на РБ за удължаване на срока с 4 месеца. Няма данни за удължаване на 
срока. 

Изпратени са четири напомнителни от пр.Рангелов до ССлС за 
приключване на делото, както и писма от 26.07.10 г. от определения прокурор 
по заместване Д. Ганчева. На 27.07.10 г. пр. Ганчева изисква справка от СО-
СГП, а на 28.07.10 г. е изискана справка от сл. Ю. Х.  

Към 28.10.10г. няма данни делото да е приключено. Изминали са девет 
години от образуването на делото и близо три години от последното му 
връщане на разследващия орган. На 29.10.10г. делото е изпратено от 
Следствения отдел към СГП до СРП с мнение за предаване на съд. 

 97. Пр. пр. № 43 536/09 г. по описа на СРП. На 16.09.09г. пр. Сн. 
Христова възлага на 07 РПУ предварителна проверка, а на 23.11.09 г. 
постъпват  материалите от проверката. С постановление от 17.12.09г. е 
възложена допълнителна проверка – срок 10 дни. Материалите от проверката 
постъпват в СРП на 27.01.10 г. На 18.02.10 г. пр. Христова образува ДП 
срещу две лица за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. 

На 11.05.10 г. делото постъпва в СРП с мнение за прекратяване и с 
постановление от 07.06.10г. пр. Христова спира делото, а с постановление от 
24.06.10г. възобновявава делото и го възлага на 7 РПУ – срок 60 дни. По 
искане за удължаване на срока на 31.08.10 г. зам. районният прокурор Р. 
Димов удължава срока до 02.09.10 г. Няма данни по делото след 02.09.10 г. 
На 04.11.10 г. пр.Христова иска от СГП удължаване на срока с 4 месеца 
/считано от 03.09.10 г./. 
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 98. Пр. пр. №  60 514/06 г. по описа на СРП. С постановление от 
11.08.08 г. СРП образува ДП срещу НИ по чл. 209, ал. 1 от НК. На 28.10.09 г. 
пр. Р. Маринова спира производството. С определение от 21.12.09 г. СРС 
отменя посатновлението за спиране на ДП и на 06.01.10 г. пр. Маринова 
изпраща делото на 04 РПУ с указания. На два пъти е искано и получено 
удължаване на срок - 12.03.10 г. СГП удължава срока с 4 месеца - до 06.09.10 
г. и на 27.09.10 г. СГП удължава срока с още 3 месеца - до 06.12.10 г. 

 99.  Пр. пр. № 5864/07 г. по описа на СРП. На 10.08.07 г. пр. Г. 
Мирчев образува ДП срещу НИ за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 
209, ал. 1 от НК. По искане от СРП на 17.10.07 г. пр. Д. Димитров от СГП 
удължава срока, считано от 10.10.07г. без да посочи с колко ! /искането е за 4 
месеца/. На 03.01.08 г. пр. М. Димитров изпраща делото на СГП по тяхно 
искане, а на 15.04.08 г. пр. Мирчев с писмо иска връщането на делото, което 
от м. януари е в СГП, а също така и удължаване на срока. На 08.05.08 г. мл. 
пр. Ст. Милев от СГП изпраща делото обратно в СРП. С постановление от 
27.06.08 г. пр. Г. Мирчев спира производството по делото, и на същата дата 
възобновява производството. Възлага разследването на 04 РПУ – срок 60 дни. 

На 20.08.08 г. пр Г. Мойсев изпраща искане до СГП за удължаване на 
срока с 4 месеца и на 26.08.08 г. пр. Н. Борисова от СГП удължава срока с 4 
месеца – до 27.12.08 г. С писмо от 18.02.09 г. делото постъпва в СРП с мнение 
за спиране. С постановление от 31.03.09 г. пр. Г. Мирчев спира делото и на 
същата дата го възобновява. На 30.05.09 г. пр. Г. Мирчев изготвя искане до 
СГП за удължаване на срока, няма данни за произнасяне на СГП по искането. 

На 08.07.09 г. за наблюдаващ прокурор по заместване е определен Бл. 
Байраков. Той изпраща две напомнителни до 04 РПУ за приключване на 
разследването и на 21.08.09г. делото постъпва в СРП с мнение за спиране. 

На 31.08.09 г. в СРП постъпва искане от 04 РПУ за възобновяване на 
делото  /то всъщност още не е спряно/. Разпределено е на пр. Г. Мирчев на 
08.09.09 г. и с постановление от 30.10.09 г. пр. Г. Мирчев спира делото, на 
същата дата го възобновява и възлага разследването на 04 РПУ – срок 60 дни. 

На 17.12.09 г. делото е разпределено на пр. Пл. Рашков и с писмо от 
15.01.10 г. пр. Рашков изсква от 04 РПУ разследването да приключи и делото 
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да бъде изпратено в СРП. На 01.02.10 г. делото постъпва в СРП с мнение за 
спиране и на 02.03.10 г. с постановление пр. Рашков спира производството, 
възобновява го на същата дата  и го възлага на 04 РПУ за разследване – срок 
60 дни.  На 09.04.10 г. пр. Рашков изпраща до СГП искане за удължаване на 
срока с 3 месеца. Същото явно е уважено, но в НП липсва писмото на СГП. С 
резолюция от 19.07.10 г. за прокурор по заместване е определен Р. Стоев. На 
23.07.10 г. пр. Стоев изпраща до СГП искане за удължаване на срока с 4 
месеца /в искането номерът на пр.пр. погрешно е посочен като 46 557/06г./и  
СГП удължава срока с 4 месеца. – до 02.12.10 г.  

 100. Пр. пр. № 18 540/04 г. по описа на СРП. На 26.04.04 г. пр. С. 
Димитров възлага проверка на 06 РПУ и след извършването й на 08.07.04 г. 
образува ДП срещу ИИ по чл.210, ал. 1, т . 5, вр. чл. 209 от НК. С писмо от 
13.09.04 г. 06 РПУ приключва разследването и изпраща делото с мнение за 
спиране. На 22.10.04 г. пр. С. Димитров връща делото за допълнително 
разследване – срок 14 дни. Делото постъпва в СРП на 03.02.05 г. от 06 РПУ с 
мнение за предаване съд. С постановление от 15.03.05 г. пр. С. Димитров 
спира делото поради отсъствието на обвиняемия. С резулюция от 22.01.09 г. 
за наблюдаващ прокурор е определен Св.Джельов и с постановление от 
01.10.09 г. пр. Джельов възобновява делото и го възлага на 06 РПУ – срок 60 
дни. По искане от 01.12.09 г.  за удължаване на срока с 4 месеца се произнася 
на 04.12.09 г. пр. П.Никова от СГП И удължава срока с 4 месеца, считано от 
17.09.09 г. С писмо от  09.04.10 г. пр. Джельов изисква от 06 РПУ 
разследването да приключи и на 09.04.10 г. 06 РПУ изпраща делото с мнение 
за спиране. С постановление от 28.04.10 г. пр.Джельов спира делото поради 
отсъствието на обвиняемия, а на 14.05.10 г. пр. Джельов възобновява делото и 
го възлага на 06 РПУ – срок 60 дни. 

 На 25.05.10 г. водещият разследването изпраща в СРП следствено-
календарен план, а на 19.07.10 г. пр.Джельов иска от СГП удължаване на 
срока с 4 месеца. С постановление от 22.07.10 г. пр. П. Никова от СГП 
удължава срока с 4 месеца, считано от 14.05.10 г., т.е. до 14.09.10 г.  

 Към 23.11.10 г. в НП няма данни за приключване на разследването и 
решаване на делото. 
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101.  Пр. пр. № 56 965/09 г. по описа на СРП. С постановление от 
26.03.10 г. пр. Т. Георгиева образува ДП срещу НИ за престъпление по чл. 
209, ал. 1, пр. 1 от НК. Възлага делото на СДВР и определя срок 2 месеца. 
/касае се за имотна измама, продажба на апартамент на стойност 240 232, 60 
лв. – собственост на лице, което поради продължително разстройство на 
съзнанието не е било  способно да сключва правно валидни сделки през 
инкриминирания период/. По искане на 09.06.10 г. СГП удължава срока за 
разследване с 1 месец – до 26.05.10 г., а на 07.07.10 г. зам. районният 
прокурор удължава срока за разследване с четири месеца – до 26.09.10г. На 
26.10.10 г. делото постъпва в СРП. Към 23.11.10 г. няма произнасяне. 

 102.  Пр. пр. № 55 117/09 г. по описа на СРП. С постановление от 
16.11.09 г. пр. М. Райдовска образува ДП срещу НИ за престъпление по 
чл.209, ал. 1 от НК. По искане от СРП на 22.01.10 г. СГП удължава срока с 2 
месеца, считано от 16.01.10 г. С постановление от 15.06.10 г. пр. Райдовска 
спира ДП, а на 13.08.10 г. пр.Райдовска възобновява ДП. На 18.08.10 г. СГП 
удължава срока с 4 месеца – до 10.12.10 г., а на 19.08.10 г. е привлечен в 
качеството на обвиняем Х.Г.А. и  и по отношение на него е взета МН 
„Подписка”. На 18.10.10 г. делото приключено и изпратено в СРП с мнение за 
предаване на съд. 

 103.  Пр. пр. № 26 670/05 г. по описа на СРП. С постановление от 
16.05.06 г. пр. Емил Дангов образува ДП срещу НИ за престъпление по 
чл.209, ал. 1 от НК. С писмо от 03.08.06 г. 06 РПУ изпраща делото в СРП с 
мнение за спиране. С постановление от 22.12.06 г. пр. Д. Куртов спира ДП. 

 По същата пр.преписка пр. Д. Петров възлага проверка и впоследствие 
образува ДП срещу ИИ. Към момента и второто ДП е спряно с постановление 
на пр. Д. Петров от м. май 2010 г. Предстои евентуално обединяване. 

 104.  Пр. пр. № 37 330/08 г. по описа на СРП. С постановление от 
15.12.08 г. пр. Д. Тарев образува ДП срещу ИИ за престъпление по чл. 210, ал. 
1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и го възлага на 01 РПУ – срок 
60 дни. На 23.07.09 г. пр. В. Ангелова изисква делото от МВР, а на 17.08.09 г. 
пр. В. Ангелова изпраща напомнително писмо до 01 РПУ. 
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 На 31.08.09 г. 01 РПУ изпраща ДП с мнение за спиране и с 
постановление от 06.10.09 г. пр. В. Ангелова спира ДП, като на същата дата 
го възобновява. С резолюция на 13.10.09 г. за наблюдаващ прокурор е 
определен Д. Куртов. На 15.12.09 г. 01 РПУ изпраща ДП за даване на 
указания и с постановление от 22.01.10 г. пр. Куртов спира делото. С 
постановление от 17.03.10 г. пр. Куртов възобновява ДП и го изпраща на 01 
РПУ за разследване. Досъдебното производството отново постъпва в СРП на 
15.06.10 г. с мнение за спиране. С постановление от 22.11.10 г. пр. Куртов 
прекратява ДП. 

 105. Пр. пр. № 18 892/08 г. по описа на СРП.  На 20.11.08 г. пр. В. 
Филипов образува ДП срещу ИИ за извършено престъпление по чл. 211, 
предл. 1, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. Разследването е възложено на 04 РПУ. На 
03.12.08 г. за наблюдаващ прокурор е определена Т. Златева, която изисква 
делото от 04 РПУ. С писмо от 05.03.09 г. делото постъпва в СРП с мнение за 
спиране. На 24.04.09 г. пр. Златева изпраща делото на 04 РПУ с конкретни 
указания – срок 25 дни. С писмо от 14.08.09 г. делото постъпва в СРП с 
мнение за спиране и на 28.08.09 г. пр. Златева отново изпраща делото на 04 
РПУс конкретни указания – срок 25 дни. С писмо от 09.11.09 г. пр. Златева 
изисква делото да бъде приключено и изпратено с обосновано заключително 
постановление, като на същата дата /19.11.09 г./ делото постъпва в СРП с 
мнение за спиране.  С постановление от 16.12.09 г. пр. Златева спира делото. 
ИИ е обявен за ОДИ.  

 На 17.03.10 г. пр. Златева възобновява делото, а на 04.05.10 г.  
присъединява към делото материалите по пр. пр. № 4543/09 г. по описа на 
СРП. По искане на СРП на 27.05.10 г. СГП удължава срока с 4 месеца – до 
17.09.10г., а на 15.10.10 г. СГП удължава срока с още 2 месеца – до 17.11.10 г. 
На 17.11.10 г. пр. Златева прави искане до адм. ръководител на СРП за 
удължаване на срока с още 4 месеца. 

  

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТНОСНО „ИМОТНИТЕ ИЗМАМИ” 

От общо наблюдаваните през първото полугодие на 2010 г. ДП с 
предмет на престъплението – недвижими имоти – 245 броя, внесените с ОА 
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са 30 броя, прекратените – 54 броя, спрените – 34 броя, споразумения - 1 бр., 
внесено в съда по чл. 78а – 1 бр. ,  и 125 броя дела, по които разследването 
продължава. 

Продължителността на разследване на делата, приключили с 
внасяне на ОА в съда е средно 4 г. и 1 м. , като най-дългият срок на 
разследване е по пр. пр. №  16718/98 г. – 11 г. и 1 м. 

От  общо проверените от екипа на ИВСС досъдебни производства с 
предмет на престъплението – недвижими имоти - 104 броя, прекратените НП 
са – 35 броя и от тях прекратени по давност – 14 броя: 

1. пр.пр. 12584/98г.  -  11 г. 2 м. 
2. пр.пр. 9151/01г.   -   8 г. 5 м. 
3. пр.пр. 9407/99г.   -   4 г. 1 м. 
4. пр.пр. 14209/01г.   -  8 г. 11 м. 
5. пр.пр. 47452/06г.   -   3 г. 4 м. 
6. пр.пр. 41174/06г.   -    7 г. 11 м. 
7. пр.пр. 30922/00г.   -    9 г. 7 м. 
8. пр.пр. 34174/99г.   -    10 г.  
9. пр.пр. 26245/99г.   -    10 г. 3 м. 
10. пр.пр. 5208/04г.   -      6 г. 1 м. 
11. пр.пр. 15164/06г.   -    3 г. 11 м. 
12. пр.пр. 18022/08г.   -    1 г. 10 м. 
13. пр.пр. 33417/00г.   -    9 г. 1 м. 
14. пр.пр. 35776/10г.   -    2 м. /тук сигналът е подаден от пострадалата банка 

десет години след извършване на деянието/ 
 

Средната продължителност на разследването при прекратените по 
давност дела е   6  г. и 7 м. 

  Установи се, че при този тип дела разследването е продължително, тъй 
като разследващите органи не изпълняват указанията на наблюдаващите 
прокурори, делата многократно се връщат за доразследване, многократно са 
спирани и възобновявани  /в много от случаите за саниране на сроковете/. В 
някои от случаите са извършвани много продължителни предварителни 
проверки, като не винаги наблюдаващият прокурор е давал пълни и точни 
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указания, което е налагало впоследствие възлагането на допълнителни 
проверки. 

 Много важна причина за прекратяването по давност на тези дела е, че в 
повечето случаи деянията са квалифицирани по чл. 316 от НК, където 
предвиденото наказание е ниско, респ. давностният срок е кратък. След 
извършената промяна в чл. 212 от НК най - накрая се създаде възможност 
престъпленията с предмет ”недвижими имоти” да се квалифицират като 
„документни измами”, където предвидените  наказания са значително по - 
високи, респ. давностният срок е по - дълъг. 

Делът на внесените обвинителни актове в процентно отношение е 
нисък, освен това в проверените прокурорски дела почти навсякъде не се 
попълват справките, в които следва да се попълват номерата на образуваните 
НОХД, датите  на насрочените съдебни заседания, както и резултатът при 
приключване на делото. 

От конкретно проверените преписки се установи, че инкриминираните 
сделки и съставянето и ползването на инкриминирани документи по пр. пр. 
№№ 33417/00 г. по описа на СРП; № 18052/02 г. по описа на СРП, № 37400/03 
г. по описа на СРП ; №  25978/08 г. по описа на СРП и №  41070/08 г. - 
обединени са извършени в нотариалната кантора на нотариус Е. К. , рег. 
№ … 

 От конкретно проверените преписки се установи, че инкриминираните 
сделки и съставянето и ползването на инкриминирани документи по пр. пр. № 
55098/08 г. по описа на СРП; № 54809/08 г. по описа на СРП, № 19818/09 г. 
по описа на СРП са извършени в нотариалната кантора на нотариус Р.Д. , 
рег. № … 

 

 

ОСНОВНИ  КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА РАБОТАТА 
НА СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
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1. Много лоши условия за работа 

- Условията за работа в никакъв случай не отговарят на ролята и значението, 
които има Софийска районна прокуратура. Необяснимо е, как толкова години  
прокурорите от най-голямата прокуратура  в страната продължават да работят 
в примитивни условия. Вместо сградата на СРП да бъде най-добре 
оборудваната и функционално пригодена с оглед на това, че тук се 
наблюдават около една трета от досъдебните производства в цялата страна, то 
на практика е точно обратното. 

- Прокурорите са разположени в пет отделни сгради, връзката между които се 
осъществява много трудно. Особен проблем е участието в съдебни заседания 
на прокурорите, които се помещават извън основната сграда на бул. „Драган 
Цанков” № 6. 

- Кабинетите са малко и недостатъчно добре оборудвани. В един кабинет 
обикновено работят по четирима прокурори, заместник-районните прокурори 
са петима в един кабинет !  

- Недостатъчен е броят помещения за деловодство, архив и веществени 
доказателства. Има служители, чиито работни места са разположени в самия 
коридор на прокуратурата. Операторите, които въвеждат данните в УИС се 
намират в сградата на ул. ”Развигор” № 1. Предаването и обработката на 
информацията от различните сгради става бавно, което води до закъсняло 
извеждане на част от изходящата кореспонденция /най-вече на 
постановленията за спиране/   

2. Голяма обща натовареност на прокуратурата и неравномерна 
натовареност на отделните прокурори 

-  Като цяло СРП е изключително натоварена. Тук се наблюдават най – много 
преписки и досъдебни производства в цялата страна. Въпреки че щатният 
брой на прокурорите не е малък - близо 200, то реално работят не повече от 
150. 

- Всяка година се  увеличава броят на наблюдаваните преписки, но 
същевременно се увеличава и броят и процентът на решените, което е 
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показател за добра работа на прокурорите по отношение решаване на 
преписките.  

- Налице е трайна тенденция към увеличаване ефективността на работата на 
прокурорите при решаване по същество на досъдебните производства, по 
които се извършва разследване. 

- Забелязва се неравномерна натовареност на прокурорите в един и същи 
отдел, както по отношение на наблюдавани преписки и досъдебни 
производства, така и по отношение на участие в съдебни заседания. При 
преписките тази разлика за 2009 г. надминава 400 броя /напр. прокурор Т. 
Златева е наблюдавала 771 преписки, а прокурор Л. Клисарова е наблюдавала 
338 преписки/. При досъдебните производства разликата за 2009 г. надхвърля 
700 броя /напр. прокурор Ангел Попколев е наблюдавал 964 ДП, а прокурор 
Галина Господинова е наблюдавала 260 ДП /. 

3. Трудно упражняване на надзор по отношение на работата на 
разследващите органи 

- Не се осъществява достатъчен контрол от страна на наблюдаващите 
прокурори по отношение на работата на разследващите полицаи, а понякога и 
на следователите. Допуска се в дълги периоди от време, да не се извършват 
никакви действия по разследването, удължават се срокове по дела, които в 
никакъв случай не представляват фактическа или правна сложност.  

- Факт е липсата на достатъчен капацитет за разследване от страна органите 
на МВР /лоши условия за работа, голяма натовареност, работа само по 
определени дела, голямо текучество/. Като сравнително добра може да се 
отбележи работата на разследващите полицаи от Второ и Девето РУП - 
СДВР.  

- По голяма част от конкретно проверените  преписки се установява, че 
разследващите органи не изпълняват указанията на наблюдаващите 
прокурори, което налага многократното връщане на делата за доразследване. 
Установи се също, че разследващите не изпращат делата при поискване от 
прокурора и не спазват сроковете, определени от него. Не са редки случаите 
по едно дело да се пишат по няколко напомнителни писма,  докато делото 
постъпи в СРП, т.е. невъзможно е да се упражнява ефективен контрол.  
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- Поради голямата си натовареност прокурорите от Втори отдел на СРП 
нямат възможност сами да водят разследвания и поради това са изцяло 
зависими от работата на разследващите органи.  

- Трябва да се отбележи, че не винаги прокурорите дават конкретни и пълни 
указания по разследването, което води до многократни изпращания от страна 
разследващите органи и обратни връщания от страна на прокуратурата 
/отделен въпрос е доколко тези връщания са законосъобразни/. Практика е, в 
постановленията за образуване указанията да са абсолютно формални и 
еднотипни. 

- Въпреки че ръководството на СРП се опитва максимално да улесни 
отделните прокурори в следеното на изтичащите срокове по предварителни 
проверки и досъдебни производства и в комуникацията със разследващите 
полицаи, тези усилия не винаги дават желания резултат. 

- Много от започнатите от МВР досъдебни производства приключват със 
спиране или прекратяване. По-качествено разследване има по делата, които 
са образувани от прокурор, вследствие на извършена предварителна 
проверка. Постановените от прокурорите откази се отменят много рядко 
/около 1%/. 

4. Субективни слабости в работата на отделни прокурори 

- Забелязва се системно неспазване на сроковете от страна на определени 
прокурори /посочени на стр. 192 от акта/ – както в хода на досъдебното 
производство, когато не следят и не искат при необходимост своевременно 
удължаване на срока за разследване, така и след приключване на делото от 
разследващия орган, когато не спазват срока по чл. 242, ал. 3 от НПК. Много 
честа практика до средата на 2010 г. е, делата да се спират и възобновяват 
/понякога в един и същи ден/ с цел саниране на сроковете. 

- Отчита се ниска ефективност и качество на работата на определени 
прокурори. Дори при сравнително еднаква натовареност едни прокурори 
успяват да спазват предвидените в НПК срокове и обикновено те имат и 
повече внесени актове в съда /обвинителни актове, споразумения, 
предложения по чл.78а/. Други не спазват сроковете, не осъществяват 
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достатъчен надзор по отношение на разследването, в резултат на което и 
крайната им ефективност е много по–ниска.  

- В отделни случаи, поради бездействие и формално изпълнение на 
служебните задължения от страна на наблюдаващия прокурор, се допуска 
изтичане на  абсолютния давностен срок. 

- Масово /в нарушение на чл. 246, ал. 3 от НПК/ не се отбелязва датата на 
съставяне на обвинителния акт.  

- Административният ръководител на СРП взема своевременни и адекватни 
дисциплинарни мерки по отношение на прокурорите, в чиято работа се 
наблюдават горепосочените слабости. 

5.Проблеми при воденото на наблюдаталните преписки, книгите и 
проблеми с отчетността 

- Много от наблюдателните преписки са непълни и недобре подредени. 
Понякога липсват основни прокурорски актове, напр. постановление за 
образуване или екземпляр от постановлението за привличане. Често липсват 
и писмата от СГП за разрешено удължаване на срока. Това води и до 
неточности в исканията за удължаване на срока за разследване /например -  не 
се посочва датата на образуване на делото, не се посочва, че има обвиняемо 
лице и др./ 

- В наблюдателните преписки не се прилагат разпорежданията и 
определенията на съда с основанията, поради които делото е върнато и не 
може да се проверят посочените от съда нарушения на процесуалните 
правила, както и дали те са отстранени при повторното внасяне на 
обвинителния акт. След измененията на НПК от м. юни т.г., относно 
възможността за протестиране на актовета на съда за връщане на делата, 
копия от тях вече се прилагат в наблюдателните преписки. 

- При проверка на книгата, в която се описват ЕЗА се установи, че се записва 
само датата на изпращане на искането, но не и датата на получаване на 
резултата, няма обратна информация – не е посочен краен резултат от 
изпълнението. Не е посочено името на изпълняващата държава – до коя 
страна е изпратено искането за ЕЗА. Не винаги се посочва номерът на 
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досъдебното производство,  по описа на кое РПУ е образувано, както и 
номерът на прокурорската преписка. 

- Констатира се /най-вече при постановленията за спиране на досъдбни 
производства/ много дълъг период от време между реалното изготвяне на 
постановленията от прокурорите и фактическото им извеждане с изходящ 
печат. Това води до неточности в УИС, където много дела се водят 
просрочени, без на практика те да са такива. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

Към административния ръководител на СРП и заместника на 
административния ръководител и ръководител на Втори отдел в СРП: 

1. Да осъществяват постоянен контрол по отношение спазването на 
сроковете от страна на наблюдаващите прокурори при решаването на 
преписките и досъдебните производства. При необходимост 
административният ръководител да използва правомощията си по чл. 
311, т.1 и чл. 312, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

2. Да се направи опит за оптимизиране системата за разпределението на 
преписките и делата, за да се избегне голямото разминаване в 
натоварването на отделните прокурори. 

3. Да използват всички възможности за по - строг контрол по отношение 
на разследващите органи, с оглед провеждане на по - интензивни и по -
качествени разследвания. Да се дават конкретни и изчерпателни 
указания на разследващите органи и да се следи стриктно за тяхното 
изпълнение в срок. 

4. Да се следи за извършването на всички възможни ПСД по досъдебните 
производства, с оглед недопускане прекратяването им поради изтекла 
давност. 

5. Да се осъществява строг контрол и да се проверява истинността на 
посочените факти в исканията на прокурорите за удължаване на срока. 
Да не се допуска да се удължават срокове по дела, които не 
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представляват фактическа и правна сложност, както и по дела, по които 
не са провеждани ПСД.  

6. Системно да се следи за реално извършваните действия по издирване на 
лицата, поради чието отсъствие или неустановено местонахождение  са 
спрени наказателни производства. 

7. Да се използват максимално възможностите за провеждане на „задочни 
производства” при наличие на предвидените в закона предпоставки за 
това.  

8. Периодично да се провеждат събрания, на които да се обсъждат 
причините за връщането на делата от съда и постановяването на 
оправдателни присъди - с цел тяхното намаляване. 

9. Да се оптимизира организацията по технологичното обработване на 
прокурорските актове, за да не се допуска голямо забавяне в тяхното 
деловодно извеждане и регистриране в УИС. 

10. Към наблюдателните преписки да се прилагат своевременно всички  
необходими актове на прокурора, разследващия орган и съда. Същите 
да се подреждат пригледно така, че да се получава пълна и точна 
представа за хронологичното развитие на производството. Когато има 
образувано НОХД регулярно да се попълва справката за него /№, дата 
на насрочените СЗ, резултат при приключване на делото/. 

11.  Да се подобри воденето на книгата за веществени доказателства и на 
книгата за ЕЗА. 

 

 

Към административния ръководител на СГП: 

1. Да осъществява строг контрол и да проверява истинността на 
посочените факти в исканията на СРП за удължаване на срока. Да не се 
допуска удължаване на срокове по дела, които не представляват 
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фактическа и правна сложност, както и по дела, по които не са 
провеждани ПСД.  

2. Да се извърши служебна проверка относно законосъобразността на 
постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство по 
пр.пр. № 66 024/05 г. по описа на СРП.    

 

Копие от доклада да се изпрати на: 

1. Административния ръководител на СРП г-н Ал. Налбантов - за 
сведение и изпълнение на пръпоръките  

2. Административния ръководител на СГП г-н Н. Кокинов - за сведение 
и изпълнение на препоръките 

  3. Административния ръководител на Софийска апелативна   
прокуратура г-н В. Вичев - за сведение 

4. Главния прокурор на Р България г-н Б. Велчев - за сведение 

5. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Анелия Мингова - за 
сведение 

6. Министъра на правосъдието г-жа М.Попова - за сведение 

 

 

23.12.2010 г.     ИНСПЕКТОР: 

   София          /Ясен Тодоров/ 

 


