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Основание на проверката – чл.54 ЗСВ, Годишната програма на
Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) за 2021 г. и заповед №
ПП-21-24/09.06.2021 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Стефка
Мулячка и експерти Сия Иванчова и Мариела Митева.

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата, на
организацията на образуването и движението на преписките и делата в
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ
на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на
противоречива практика. Предходната комплексна планова проверка на
Окръжна прокуратура (ОП) - Бургас и Окръжен следствен отдел (ОСлО) в
ОП - Бургас е извършена от Инспектората към ВСС през 2016 г.
Настоящата проверка обхваща периода  01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. и
01.01.2020 г. - 01.12.2020 г. Нейна допълнителна цел е непосредствено да
бъде установено реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в
Акта за резултати от предходната проверка, както и да се направи оценка
на организацията на дейността на прокуратурата в периода между двете
планови проверки.

Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от
екипи на ИВСС.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните отчетни доклади на Окръжна прокуратура - Бургас за
2019 г. и 2020 г., на предоставените от ОП - Бургас 5 бр. справки за
проверявания период, относно: организацията на административната
дейност на прокуратурата (справка №1), организацията на образуването и
движението на преписките (справка № 2), организацията на образуването и
движението на досъдебните, бързи и незабавни производства (справка №
3), организацията на съдебния надзор (справка № 4), както и справки за
дейността на ОСлО в ОП - Бургас. Справките съдържат информация за
основните показатели, по които се извърши проверката.

          Актът за резултатите от проверката се състои от две части:

Част първа – Проверка на Окръжна прокуратура – Бургас.
Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел в Окръжна

прокуратура – Бургас.
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ЧАСТ ПЪРВА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

І. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРАТУРАТА  НА
ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

/Посочените по-долу данни се съдържат в предоставените от Окръжна
прокуратура - Бургас справки за 2019 г. и 2020 г./

1. ЩАТНА осигуреност.
Към 01.01.2019 г. е ОП-Бургас е била щатно осигурена с 26 броя

длъжности за прокурори, от които:
- административен ръководител – окръжен прокурор - Георги Чинев,
който е бил назначен с Решение на ВСС - т.1 от Протокол
№13/09.05.2018 г. на прокурорската колегия на ВСС, считано от
21.05.2018 г. - 1 щ. бр.;
-   заместник - административни ръководители - 3 щ. бр.;
- прокурори – 22 щ. бр.;
От тях незаетият щат  е 1 щ.бр. за „прокурор“.

През периода 1 прокурор е освободен на основание чл.165, ал.1, т.1
от ЗСВ – навършване на пенсионна възраст, считано от 09.04.2019 г и 1
прокурор – Красимира Кателиева е бил командирован през цялата 2019 г.
да изпълнява функциите на „прокурор в АП-Бургас“.

Към 31.12.2019 г. броят на прокурорите по щат в Окръжна
прокуратура град Бургас е възлизал на 26, от които  2 щ.бр. „прокурор“ не
са били заети, работилите през годината са 23 бр.

Двама прокурори са отсъствали за повече от един месец през 2019
година, завърнали се след майчинство, ползвали платен годишен отпуск за
гледане на дете, надвишаващ 22 последователни работни дни (т.е. повече
от 1 месец).

Командировани прокурори:
- един прокурор от ОП-Бургас е командирован в Апелативна

прокуратура – Бургас, считано от 18.06.2018 г. и през цялата 2019 г.;
- един прокурор от Софийска градска прокуратура е командирован в

ОП-Бургас, считано от 09.04.2019 г.;
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- един прокурор от Окръжна прокуратура - Сливен е бил
командирован в ОП-Бургас считано от 01.10.2018 г. до 30.06.2019 г.;

 - един прокурор от Окръжна прокуратура - Шумен, е бил
командирован в ОП-Бургас считано от 18.06.2018 г. до 31.07.2019 г.

Към 01.01.2020 г. е ОП-Бургас също е била щатно осигурена с 26
броя длъжности за прокурори, от които 2 щ. бр. са били незаети.

През 2020 г. са настъпили кадрови промени - 1 прокурор (на
основание чл.325, ал.1, т.11 от КТ, считано от 25.12.2020 г.) е бил
освободен и 1 прокурор (назначен на длъжност „Заместник на
адм.ръководител – зам.апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура –
София, считано от 03.02.2020 г.) е бил преместен.

Към 31.12.2020 г. броят на прокурорите по щат в Окръжна
прокуратура град Бургас е бил 26 бр., от които незаети щатни бройки  са
били 4.

Отсъствалите прокурори за повече от един месец през 2020 година са
били двама - ползвали са полагаем платен годишен отпуск, надвишаващ 22
последователни работни дни (т.е. повече от един месец).

 Командировани прокурори:
        - един прокурор от ОП-Бургас е бил командирован в Апелативна
прокуратура – Бургас (считано от 18.06.2018 г. и през цялата календарна
2020 г.);
       - в ОП-Бургас са били командировани един прокурор от Софийска
градска прокуратура, считано от 09.04.2019 г. и през цялата календарна
2020 г. и  1 прокурор от Районна прокуратура - Айтос, считано от
10.02.2020 г. до 31.12.2020 г.;

2. АДМИНИСТРАТИВНО ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.

Съгласно утвърдения щат за 2019 г. и 2020 г., прокурорите в ОП –
Бургас са  структурирани по следния начин:  административното
ръководство в ОП - Бургас се осъществява от административен
ръководител - окръжен прокурор и трима заместници на
административния ръководител – заместник-окръжен прокурор.

Цялостното организационно и методическо ръководство, на
прокурорите от Окръжна прокуратура – Бургас през проверявания период
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се е осъществявало от административен ръководител - окръжен прокурор
на Окръжна прокуратура град Бургас - Георги Чинев.

Заместници на административния ръководител през проверявания
период са прокурорите Петя Кралева, Мануел Манев и Светослав
Маринчев. При отсъствието си, административния ръководител на ОП-
Бургас е определял със своя заповед заместващия го зам.адм.ръководител.

Във връзка с административното ръководство на прокуратурата,
разпределението на административните функции и организация на
дейността са били издавани много на брой заповеди и разпореждания от
административният ръководител и окръжен прокурор  Г.Чинев, някои от
които са:

С Разпореждане № РД-04-188/2018 г. е възложено на заместник -
административния  ръководител на ОП-Бургас прокурор Светослав
Маринчев, да осъществява контрол за спазване на сроковете за извършване
на разследването по ДП, наблюдавани от прокурорите от ОП-Бургас;

Със Заповед № РД-04-183/17.10.2019 г. с цел подобряване
организацията на работата в ОП – Бургас и ОСлО при ОП – Бургас и с
оглед повишаване качеството на дейността на магистратите и съдебните
служители са възложени конкретни административно – управленски
функции на заместниците на административния ръководител – окръжен
прокурор на ОП – Бургас - прокурор М.Манев и Св.Маринчев;

Със Заповеди № РД-04-02/04.01.2019 г. и № РД-04-117/02.07.2019 г.
са определени отговорници по надзори и постоянно подпомагащите ги
прокурори в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с всички произтичащи от
това права и задължения, както следва:

Надзор на досъдебното производство - ръководител зам. на адм.
ръководител – зам. окръжен прокурор Петя Кралева. Подпомагащи
дейността по надзора са прокурори Деян Петров, Христина Дамянова и
Валентина Маджарова;

Съдебен надзор – ръководител зам. на адм. ръководител – зам.
окръжен прокурор Светослав Маринчев, а в негово отсъствие – прокурор
Росица Дапчева;

Наказателно- съдебен надзор - ръководител зам. на адм.
ръководител – зам. окръжен прокурор Светослав Маринчев, а в негово
отсъствие – прокурор Росица Дапчева. Подпомагаща дейността по надзора
е прокурор Елгина Чалъмова;

Изпълнение на наказанията - ръководител прокурор Румяна
Славова. Подпомагащ дейността по надзора е прокурор Иван Иванов;
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Гражданско-съдебен надзор - ръководител прокурор Гергана
Илиева. Подпомагащи дейността по надзора –  прокурор Манол Манолов,
Величка Костова, Георги Дуков и Валентина Чакърова;

Противодействие на организираната престъпност и корупцията
- ръководител прокурор Десислава Трифонова. Подпомагащи дейността по
надзора – прокурор Ангел Ангелов и Величка Костова;

Специален надзор – ръководител прокурор Елка Добрикова.
Подпомагащ дейността по надзора – прокурор Галя Маринова;

Административно-съдебен надзор – участия в съдебни заседания
по административни дела - ръководител на надзора прокурор Андрей
Червеняков, а осъществяващи дейност по надзора - прокурорите Христо
Колев и Дарин Христов - прокурор в СГП,  командирован да изпълнява
функции на „прокурор в ОП-Бургас“;

Надзор за законност - ръководител на надзора прокурор Андрей
Червеняков, а осъществяващи дейност по надзора - прокурорите Христо
Колев и Дарин Христов - прокурор в СГП, командирован да изпълнява
функции на „прокурор в ОП-Бургас“;

Надзор за законност и закрила на малолетните и непълнолетните
лица – ръководител  прокурор Йорданка Дачева. Подпомагащ дейността
по надзора – прокурор Валентина Чакърова;

Надзор за законност в местата за лишаване от свобода и
задържане по принудителни мерки и мерките за неотклонение
„Задържане под стража” в местата за задържане - ръководител зам.
окръжен прокурор Мануел Манев. Подпомагащи дейността по надзора –
прокурорите Румяна Славова, Ангел Ангелов, Иван Иванов и Ангел
Георгиев;

Надзор „Международно-правно сътрудничество” – ръководител
зам. окръжен прокурор Светослав Маринчев, подпомагащ - прокурор Галя
Маринова;

Административно - ръководна дейност – административния
ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас –
Георги Чинев.

2019 г.
- Със Заповед № РД-04-14/22.01.2019 г. на окръжния прокурор

Г.Чинев е създадена нова организация, касаеща изготвянето на справки,
статистически таблици и поддържане и водене на регистри в Окръжна
прокуратура град Бургас;

- Със Заповед № РД-04-15/23.01.2019 г. е създадена организация на
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работата на прокурорите от отдел „Административен“ при Окръжна
прокуратура гр. Бургас, налагаща се във връзка с промените в ЗИД на
АПК, в сила от 01.01.2019 г., касаеща изпращане на електронните досиета
на делата от Административен съд гр. Бургас, по които прокурорът е
задължен в срока, указан в чл. 217, ал. 4 от АПК, да изготви и представи в
Административен съд гр. Бургас заключение;

- Със Заповед № РД-04-35/28.02.2019 г. и в изпълнение на
допълнителна точка 90.1.6 от Протокол № 21 от заседание на Пленума на
Висшия съдебен съвет, проведено на 19.07.2018 г., при съобразяване с
Решение по т. 6.5. от Протокол № 4 от заседание на Пленума на Висшия
Съдебен Съвет, проведено на 21.02.2019 г., е създадена допълнителна
организация за спрените дела;

- Със Заповеди № РД-04-39/05.03.2019 г., РД-04-91/03.06.2019 г., РД-
04-155/04.09.2019 г. и РД-04-220/04.12.2019 г., е създадена организация, за
извършване на проверки на РП от състава на ОП-Бургас, относно спазване
на сроковете за извършване на проверки по чл.145, ал.2 от ЗСВ и за
произнасяне на прокурора;

- Със Заповед № РД-04-43/13.03.2019 г. е създадена нова организация
за осъществяване на достъп до регистрите на Агенцията по вписванията -
Търговски регистър и Имотния регистър, в изпълнение на Указание изх. №
10100/2018 от 28.02.2019 г. на Главния прокурор на Република България, с
оглед подобряване срочността на разследванията /проверките/;

- Със Заповед № РД-04-152/29.08.2019 г. в изпълнение на указаното с
писмо № 13815/2018  г.   от 23.08.2019  г.  на г-жа Мария Шишкова –
заместник на главния прокурор при ВКП е създадена организация, относно
преценка за възлагане на досъдебни производства за разследване от НСлС;

С други заповеди е създадена организация за изпълнение на Заповед
№ РД-02-06/20.03.2018 г. на Главния прокурор на Република България за
повишаване на информационната сигурност при експлоатация на УИС,
относно предоставяне на достъп на магистрати и съд.служители от ОП-
Бургас в УИС; за приключване на характеризиращите се с висока степен на
обществена опасност досъдебни производства, провеждани за
корупционни престъпления, съгласно Единния каталог на корупционните
престъпления; относно обезпечаване правилното и своевременно
извършване на неотложните и първоначалните действия по разследването
на особено сериозни произшествия от компетентен орган и на
резултатното взаимодействие между органите на досъдебното
производство и координация с държавните органите за разследване във
връзка с безопасността при такива произшествия и за защита от бедствия;
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във връзка с подготовката на процеса по оптимизация на прокурорската
карта за района на Окръжна прокуратура – Бургас и т.н

През 2020 г.
- Със Заповеди № РД-04-22/24.01.2020 г. и № РД-04-35/05.02.2020 г

на адм. ръководител, окръжен прокурор на ОП – Бургас е създадена
организация, относно повишаване ефективността на противодействие на
престъпността чрез разкриване на цялостната престъпна дейност и
ускоряване на разследването по две и повече досъдебни производства в
ОП-Бургас срещу един и същ обвиняем, както и извършване на проверки
на районните прокуратури от Бургаски окръжен район на всяко
тримесечие;

- Със Заповед № РД-04-98/04.05.2020 г. е създадена организация и е
възложено на зам. адм. ръководител на ОП-Бургас да осъществява контрол
за спазване на срока за произнасяне по постъпилите в ОП-Бургас
преписки;

- Със Заповеди № РД-04-154/16.07.2020 г. и № РД – 04 –
277/18.12.2020 г. е създадена организация за изпълнение на Заповед № РД-
04-22/21.01.2020 г. на Главен прокурор на Р. България относно спрените
досъдебни производства, като е указано на прокурорите от ОП-Бургас и
тези от съставните й районни прокуратури незабавно да извършат
проверка на спрените ДП с цел преценка дали е отпаднало основанието за
спиране на наказателното производство или е възникнала необходимост от
извършването на допълнителни действия по разследването.

- С други заповеди е създадена организация за приключване на
характеризиращите се с висока степен на обществена опасност досъдебни
производства, провеждани за корупционни престъпления, съгласно
Единния каталог на корупционните престъпления, въведен със Заповед №
ЛС – 726 от 18.03.2014 г. на главния прокурор на Р. България;

- Със   Заповеди  № РД-04-18/20.01.2020 г.,   № РД-04-91/15.04.2020
г., № РД-04-107/14.05.2020 г., № РД-04-141/01.07.2020 г. и № РД-04-
162/21.07.2020 г. е създадена организация в Окръжен следствен отдел при
ОП-Бургас за случайното разпределение на делата и следствените
поръчки;

- Със Заповед № РД-04-219/02.10.2020 г. и № РД-04-222/02.10.2020 г.
е създадена организация за осъществяване на контрол по изпълнение на
Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за прилагането
му и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на
пари и финансирането на тероризма на ПРБ /в изпълнение на Раздел II от
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Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма на Прокуратурата на Република България,
утвърдени със Заповед № РД-02-13/21.08.2020г.  на г-жа Красимира
Филипова - Заместник на Главния прокурор при ВКП/.

- Със Заповед № РД-04-246/29.10.2020 г.,  с цел осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и в среда на утежнена
епидемиологична обстановка от коронавирусна инфекция, е утвърдена
Инструкция за експлоатация и безопасност при работа с ултравиолетова
гермицидна лампа с озон в Окръжна прокуратура гр.Бургас;

- Със Заповед № РД-04-47/24.02.2020 г., е създал организация за
изготвяне от съдебни служители на месечните графици за дежурствата на
магистрати и съдебни служители от Окръжна прокуратура-Бургас

Издадени са и много на брой други заповеди и разпореждания във
връзка с ръководството на административната дейност на ОП-Бургас.

        3. АДМИНИСТРАЦИЯ.
Утвърденият към 01.01.2019 г. от главния прокурор на Р.България

щат на административния състав на Окръжна прокуратура - град Бургас,
възлиза на 51 щатни бройки съдебни служители, работещи в обособени
структурни звена. От тях 11 щ.бр. са за съдебни служители към ОСлС при
ОП-Бургас. Останалите съдебни служители са разпределени по следния
начин:

Ръководни длъжности:
- Съдебен администратор – 1бр.;
- Административен секретар – 1бр.;
Обща администрация в структурно звено „Финансово-стопанска и

административна дейност“ :
- Главен счетоводител – 1 бр.;
- Главен специалист - счетоводител – 1бр.;
- Старши специалист - счетоводител – 1бр.;
- Главен специалист - човешки ресурси – 1бр.;
- Касиер – 1бр.;
- Домакин – 1бр.;
Обща администрация – структурно звено „Информационно и

техническо обслужване“:
- Системен администратор – 2бр.;
- Шофьор-призовкари – 4бр.;
- Пазач – 1бр.;
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- Чистач – 2бр.;
Специализирана администрация:
- Прокурорски помощник – 3бр.;
Служба „Регистратура, деловодство и архив“:
- Завеждащ-служба – 1бр.;
- Съдебен статистик – 1бр.;
- Съдебни деловодители – 16бр.;
- Съдебен архивар – 1бр.;
- Призовкар – 1бр.;

През годината щатната численост е увеличена с 1 щ.бр. за
длъжността „прокурорски помощник“, с което към 31.12.2019 г. техният
щат възлиза на 4 щ.бр.

Към 31.12.2019 г., щатната численост възлиза на 52 щ.бр. съдебни
служители (в т.ч 11 щ.бр. към ОСлС при ОП-Бургас), като незаетият щат в
структурата на административния състав на Окръжна прокуратура Бургас е
1 щ.бр. за длъжността „шофьор-призовкар“.

Утвърденият към 01.01.2020 г. от главния прокурор на Р.България
щат на административния състав на Окръжна прокуратура - град Бургас,
възлиза на 54 щатни бройки съдебни служители, работещи в обособени
структурни звена. Към същата дата заетият щат възлиза на 51 щ.бр., а
незаетият – на 3 щ.бр.

С Решение на ПК на ВСС по Протокол № 39/11.12.2019 г., считано
от 01.01.2020 г., щатът на Окръжна прокуратура – Бургас, спрямо
предходната 2019 г., е увеличен с 2 щ.бр. за съдебни служители, от които 1
щ.бр. е за длъжността „Експерт, обществени поръчки“ и 1 щ.бр. – за
длъжността „Работник, поддръжка сгради“. Считано от същата дата, със
Заповед № РД-08-1707/16.12.2019 г. на главния прокурор, 1 щ.бр. на
длъжност „шофьор-призовкар“ е трансформирана в щатна бройка на
длъжност „съдебен деловодител“. Новоразкритите щатни бройки, както и
трансформираната такава, са включени в утвърдения от главния прокурор
към 01.01.2020 г. щат на Окръжна прокуратура – Бургас.

През периода са настъпили следните кадрови промени:
- напуснали служители –  5-ма, от които:
прокурорски помощник – 2-ма;
съдебен деловодител – 2-ма;
чистач – 1;
- преназначени служители – 1:
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от длъжност „шофьор-призовкар“ на длъжност „шофьор-призовкар и
снабдител“, считано от 01.01.2020 г.
- новоназначени служители – 3-ма:
експерт, обществени поръчки – 1;
чистач – 1;
работник, поддръжка сгради – 1.

Към 31.12.2020 г. щатната численост на съдебните служители в ОП е
възлизала на 54 щатни бройки, от които: зает щат 49 щ.бр. и незает щат – 5
щ.бр. (2 щ.бр. за длъжността „прокурорски помощник“ и 3 щ.бр. – за
длъжността „съдебен деловодител“).

4. МАТЕРИАЛНА база и техническа обезпеченост.
Окръжна прокуратура - гр. Бургас се помещава в сградата на

Съдебната палата – гр. Бургас, където на етаж – сутерен се полза едно
помещение за архив на дела и преписки; на партерен етаж ползва един
кабинет; на II етаж - 16 бр. кабинети, 2 санитарни помещения; на III етаж -
11 бр. кабинети, 2 санитарни помещения, 1 сървърно помещение и 1
помощение предназначено за архив за веществени доказателства.

Окръжен следствен отдел към ОП-Бургас се помещава в Сградата на
ОД на МВР-град Бургас, където ползва 25 кабинета на втори и трети етаж.
В сградата на 02 Районно полицейско управление се ползват 3 помещения
– 2 кабинета за следователи и 1 кабинет за архив на счетоводна
документация. Окръжен следствен отдел към ОП-Бургас ползва и
помещения, предоставени за безвъзмездно ползване от Военно-
следствения участък в гр. Бургас на ВОП-Сливен.

След закриването на изнесеното работно място, район на действие
гр. Карнобат, в сградата на РУ-Айтос и РУ-Карнобат на разположение на
Окръжен следствен отдел-Бургас са предоставени по 1 кабинет. Тези
кабинети не се ползват постоянно, а само при необходимост, от
следователите от ОСлО при ОП-Бургас.

Броят на използваните персонални компютри през 2020 г. е бил 108,
а този на преносимите компютри - 3 / един за ОП и два за ОСлО при ОП/.

През периода са били инсталирани:
-  в кабинетите на Окръжна прокуратура Бургас: 19 броя принтери,

24 бр. мултифункционални устройства, 10 бр. сканиращи устройства и 4
бр. копирни машини.

- в кабинетите на Окръжен следствен отдел към ОП-Бургас: 13 бр.
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принтери, 20 бр. мултифункционални устройства, 2 бр. сканиращи
устройства, 1бр. копирна машина.

Чрез създадения още през 2016 г. „ЕРА“ Сървър, обслужващ
актуализациите на инсталирания антивирусен софтуер в района на ОП -
Бургас и посредством „Уеб конзола“, от администратора по
информационна сигурност непрекъснато се наблюдава статуса за
евентуални заплахи и злонамерен софтуер до служебната мрежа на
структурите в района.

През проверявания период  са се изпълнявали всички норми за
мрежова сигурност. Използвани са били он-лайн базирани системи за
мониторинг на трафика и при необходимост е било реагирано навременно.
Технически аспекти на ИТ и работата в УИС-3 са били отразени и
анализирани в Риск регистъра на Окръжна прокуратура - град Бургас.

Извън техническото и информационно осигуряване в района на
Окръжна прокуратура –Бургас,  системен администратор на ОП-Бургас е
бил определен като организатор по отношение на събиране, проверка и
обобщаване на статистически и справочни /от справочен модул - Oracle BI/
данни за дейността на прокуратурите в съдебния район.

С Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол №
20/29.07.2019 г., считано от 1 януари 2020 г. са  закрити РП - Несебър, РП -
Поморие, РП - Средец, РП -гр. Малко Търново и РП – Царево и на тяхно
място са разкрити съответни териториални поделения към РП - Бургас. В
изпълнение на решението, сградите стопанисвани  от съответните разкрити
териториални отделения към РП-Бургас, както и работните помещения,
които са се ползвали от РП-Бургас са преминали към Окръжна
прокуратура – Бургас. В тази връзка, административните ръководители на
ОП-Бургас и РП-Бургас са създали необходимата организация за
съвместно разпределение на работните места в предоставените за ползване
сгради.

В изпълнение на новите правила за сигурност, утвърдени от главния
прокурор на Република България, по отношение достъпа до УИС3-
административният ръководител на ОП-Бургас е указал на системните
администратори да провеждат инструктаж и обучение на новоназначените
магистрати и служители, което да се удостоверява лично, срещу подпис.

5. КНИГИ, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

5.1.КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата – 62 броя
1. Входящ  дневник /ЕДСД/;
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2. Изходящ  дневник;
3. Разносна книга;
4. Входящ дневник /ЕДСД/ – „Административен дневник“;
5. Книга за веществените доказателства;
6. Регистър за иззетите и доброволно предадени като веществени

доказателства МПС, които се съхраняват в прокуратурата и органите
по разследването;

7. Книга за изпълнение на присъди;
8. Азбучник към Книга за изпълнение на присъди;
9. Дневник за условните присъди;
10.Азбучник към Дневник за условните присъди;
11.Описна книга на досъдебните производства /дознания и следствени

дела/;
12.Азбучник на обвиняемите лица към описната книга на досъдебните

производства;
13.Книга на обвинителните актове;
14.Азбучник към Книга на обвинителните актове;
15.Книга на споразуменията;
16.Азбучник към Книга на споразуменията;
17.Книга  предложения по чл.78а от НК;
18.Азбучник към Книга  предложения по чл.78а от НК;
19.Регистър на лица с МНО „Задържане под стража“ и „Домашен арест“;
20.Регистър „КПКОНПИ“;
21.Регистър на искания за предоставяне на данни от предприятията,

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл.159а, ал.1 от НПК, във връзка с чл.251г, ал.5 от
ЗЕС;

22.Регистър за извършване на справки НБД „Население“;
23.Регистър на банковите сметки и сейфове /РБСС/;
24.Дневник  за електронните служебни свидетелства за съдимост;
25.Дневник за извършени справки в  Национална информационна

система "Бюра съдимост";
26.Регистър Европейски заповеди за арест;
27.Регистър Спрени ДП;
28.Регистър неприключени дела над 2 години;
29.Регистър граждански дела/искови молби;
30.Регистър Етична комисия на Окръжна прокуратура град Бургас;
31.Регистър „Трудови книжки“;
32.Регистър „Дисциплинарни производства“ срещу магистрати в ОП-

Бургас, създаден в изпълнение на Заповед № 02/20.01.2010 г. на АП-
Бургас и Указание, изх.№ 28/14.01.2010 г. на отдел VI – Инспекторат
във ВКП;

33.Дисциплинарни производства – служители;
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34.Проверки по дисциплинарни нарушения на магистрати;
35.Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ –

Приложение № 1 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

36.Регистър на встъпителни декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
– Приложение № 3 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

37.Регистър на ежегодни декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ –
Приложение № 4 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

38.Регистър на декларации при освобождаване по чл.35, ал.1, т.2 от
ЗПКОНПИ – Приложение 5 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

39.Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ –
Приложение № 2 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

40.Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ –
Приложение № 6 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018г.;

41.Регистър  на заявленията за достъп до лични данни по чл. 29 от Закон
за защита на личните данни;

42.Регистър „ФСД“ – за входяща и изходяща кореспонденция по
финансово-счетоводната дейност;

43.Регистър на описите за наредените трансакции  чрез ПОС устройство,
намиращо се в ОСО при ОП Бургас;

44.Регистър за отчитане на използвания отпуск по чл. 167а от КТ;
45.Регистър за представените болнични листове, молби-декларации и

декларации за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от
ДОО;

46.Регистър за използваните печати и щемпели от ОП-Бургас;
47.Регистър за отразяване на положения извънреден труд;
48.Регистър на постановления за изплащане на възнаграждения на вещи

лица – електронен – води се за нуждите на отчетността на
счетоводството;

49.Регистър на постановления за изплащане на възнаграждения на
съдебни  преводачи – електронен – води се за нуждите на отчетността
на счетоводството;
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50.Регистър за отчитане на временни депозити, гаранции и други чужди
средства в лева и валута по набирателните сметки на ОП-Бургас;

51.Регистър на договорите за възлагане на обществени поръчки по реда
на чл.20, ал.3 и ал.4 от ЗОП и ВПУЦОП в ОП-Бургас;

52.Регистър на получените оферти или заявления за участие в
обществени поръчки;

53.Регистър на проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки;

54.Книга  - начален инструктаж;
55.Дневник за регистриране на трудоустроени лица;
56.Регистър за периодичен инстректаж;
57.Книга за регистриране на трудовите злополуки;
58.Книга за извършване на ежедневен инструктаж на съдебния

служител, заемащи длъжността „шофьор-призовкар;
59.Книга за извършване на проверки за употреба на алкохол на

съдебните служители, заемащи длъжността „шофьор-призовкар“;
60.Регистър на раздадените пътни листи на служебните автомобили;
61.Регистър прием на граждани;

 От тях :
5.1.1. Водени на основание Правилника за администрацията на

прокуратура на Република България (ПАПРБ):
1. Входящ  дневник /ЕДСД/;
2. Изходящ  дневник;
3. Разносна книга;
4. Входящ дневник /ЕДСД/ – „Административен дневник“;
5. Книга за веществените доказателства;
6. Книга за изпълнение на присъди;
7. Азбучник към Книга за изпълнение на присъди;
8. Описна книга на досъдебните производства /дознания и следствени

дела/;
9. Азбучник на обвиняемите лица към описната книга на досъдебните

производства;
10. Книга на обвинителните актове;
11. Азбучник към Книга на обвинителните актове;
12. Книга на споразуменията;
13. Азбучник към Книга на споразуменията;
14. Книга  предложения по чл.78а от НК;
15. Азбучник към Книга  предложения по чл.78а от НК;
16. Регистър Спрени ДП;
17. Регистър граждански дела/искови молби.
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5.1.2. Водени по указание на ВКП -14 бр.:
1. Регистър на искания за предоставяне на данни от предприятията,

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл.159а ал.1 от НПК, във връзка с чл.251г ал.5 от
ЗЕС – по Заповед № РД-04-381/21.07.2015 г. на Главен прокурор;

2. Регистър за извършване на справки НБД „Население“ – по Заповед
ЛС № 3829/07.12.2009 г. на Зам.главен прокурор при ВКП
В.Първанов;

3. Регистър на банковите сметки и сейфове /РБСС/ - по Заповед  № РД-
04-174 от 20.06.2017 г. на Главен прокурор на РБ и Заповед № РД-02-
05/07.03.2017 г. на Главен прокурор на РБ;

4. Дневник  за електронните служебни свидетелства за съдимост     –
писмо с изх.№ 398/28.05.2018 г. на Главен прокурор;

5. Дневник за извършени справки в  Национална инф. система "Бюра
съдимост" – Заповед № 1983/21.06.2010 г. на Зам.главен прокурор;

6. Регистър Европейски заповеди за арест – по Заповед РД-
1774/19.05.2014 г. на ГП на ПРБ и РД 02-19/26.07.2019 г. на ГП;

7. Регистър Европейски заповеди за арест – по Заповед РД-
1774/19.05.2014 г. на ГП на ПРБ и РД 02-19/26.07.2019 г. на ГП;

8. Регистър за иззетите и доброволно предадени като веществени
доказателства МПС, които се съхраняват в прокуратурата и органите
по разследването;

9. Регистър „Дисциплинарни производства“ срещу магистрати в ОП-
Бургас, създаден в изпълнение на Заповед № 02/20.01.2010 г. на АП-
Бургас и Указание, изх.№ 28/14.01.2010 г. на отдел VI – Инспекторат
във ВКП;

10. Дисциплинарни производства – служители;
11. Проверки по дисциплинарни нарушения на магистрати;
12.Книга за извършване на проверки за употреба на алкохол на

съдебните служители, заемащи длъжността „шофьор-призовкар“;
13.Книга за извършване на ежедневен инструктаж на съдебния
служител, заемащи длъжността „шофьор-призовкар;
14.Регистър прием на граждани;

5.1.3. Водени по собствена преценка.
1. Регистър „КПКОНПИ“;
2. Регистър неприключени дела над 2 години – по Заповед № РД-04-

50/2019 г. от 01.04.2019 г. на Адм.ръководител ОП-Бургас;
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3. Дневник за условните присъди;
4. Азбучник към Дневник за условните присъди;
5. Регистър на постановления за изплащане на възнаграждения на вещи

лица – електронен – води се за нуждите на отчетността на
счетоводството.

6. Регистър на постановления за изплащане на възнаграждения на
съдебни  преводачи – електронен – води се за нуждите на
отчетността на счетоводството.

7. Регистър на проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки.

8. Регистър на договорите за възлагане на обществени поръчки по реда
на чл.20, ал.3 и ал.4 от ЗОП и ВПУЦОП в ОП-Бургас;

9. Регистър на раздадените пътни листи на служебните автомобили;
10.Книга за регистриране на трудовите злополуки;
11.Регистър за периодичен инстректаж;
12.Книга  - начален инструктаж;
13.Дневник за регистриране на трудоустроени лица;

5.2. От всички:
- водени на хартиен носител -

1. Входящ  дневник /ЕДСД/;
2. Изходящ  дневник;
3. Разносна книга;
4. Входящ дневник /ЕДСД/ – „Административен дневник“;
5. Книга за веществените доказателства;
6. Книга за изпълнение на присъди;
7. Азбучник към Книга за изпълнение на присъди;
8. Дневник за условните присъди;
9. Азбучник към Дневник за условните присъди;
10.Описна книга на досъдебните производства /дознания и следствени

дела/;
11.Азбучник на обвиняемите лица към описната книга на досъдебните

производства;
12.Книга на обвинителните актове;
13.Азбучник към Книга на обвинителните актове;
14.Книга на споразуменията;
15.Азбучник към Книга на споразуменията;
16.Книга  предложения по чл.78а от НК;
17.Азбучник към Книга  предложения по чл.78а от НК;
18.Регистър на лица с МНО „Задържане под стража“ и „Домашен

арест“;
19.Регистър „КПКОНПИ“;
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20.Регистър на искания за предоставяне на данни от предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл.159а, ал.1 от НПК, във връзка с чл.251г, ал.5 от
ЗЕС;

21.Регистър за извършване на справки НБД „Население“;
22.Регистър на банковите сметки и сейфове /РБСС/;
23.Дневник  за електронните служебни свидетелства за съдимост;
24.Дневник за извършени справки в  Национална информационна

система "Бюра съдимост";
25.Регистър Европейски заповеди за арест;
26.Регистър „Трудови книжки“;
27.Регистър за иззетите и доброволно предадени като веществени

доказателства МПС, които се съхраняват в прокуратурата и органите
по разследването;

28.Регистър за отчитане на използвания отпуск по чл. 167а от КТ;
29.Регистър за представените болнични листове, молби-декларации и

декларации за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от
ДОО;

30.Регистър за използваните печати и щемпели от ОП-Бургас;
31.Регистър за отразяване на положения извънреден труд;
32.Регистър на получените оферти или заявления за участие в

обществени поръчки;
33.Регистър на договорите за възлагане на обществени поръчки по реда

на чл.20, ал.3 и ал.4 от ЗОП и ВПУЦОП в ОП-Бургас;
34.Регистър на получените оферти или заявления за участие в

обществени поръчки;
35.Регистър Етична комисия на Окръжна прокуратура град Бургас;
36.Книга за извършване на проверки за употреба на алкохол на

съдебните служители, заемащи длъжността „шофьор-призовкар“;
37.Книга за извършване на ежедневен инструктаж на съдебния

служител, заемащи длъжността „шофьор-призовкар;
38.Регистър на раздадените пътни листи на служебните автомобили;
39.Книга за регистриране на трудовите злополуки;
40.Регистър за периодичен инстректаж;
41.Книга  - начален инструктаж;
42.Дневник за регистриране на трудоустроени лица;

- водени на електронен носител -
1. Книга за веществените доказателства;
2. Регистър за иззетите и доброволно предадени като веществени

доказателства МПС, които се съхраняват в прокуратурата и органите
по разследването;

3. Азбучник към Книга за изпълнение на присъди;
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4. Описна книга на досъдебните производства /дознания и следствени
дела/;

5. Азбучник на обвиняемите лица към описната книга на досъдебните
производства;

6. Регистър на лица с МНО „Задържане под стража“ и „Домашен
арест“;

7. Регистър „КПКОНПИ“;
8. Регистър Европейски заповеди за арест;
9. Регистър Спрени ДП;
10.Регистър граждански дела/искови молби;
11.Регистър неприключени дела над 2 години;
12.Регистър „Дисциплинарни производства“ срещу магистрати в ОП-

Бургас, създаден в изпълнение на Заповед № 02/20.01.2010 г. на АП-
Бургас и Указание, изх.№ 28/14.01.2010 г. на отдел VI – Инспекторат
във ВКП;

13.Дисциплинарни производства – служители;
14.Проверки по дисциплинарни нарушения на магистрати;
15.Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ –

Приложение № 1 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018г.;

16.Регистър на встъпителни декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
– Приложение № 3 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

17.Регистър на ежегодни декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ –
Приложение № 4 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

18.Регистър на декларации при освобождаване по чл.35, ал.1, т.2 от
ЗПКОНПИ – Приложение 5 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

19.Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ –
Приложение № 2 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

20.Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ –
Приложение № 6 на Заповед № РД-04-111/06.06.2018 г. на
Адм.ръководител-Окр.прокурор на ОП-Бургас, във връзка с писмо на
ВСС, техен изх.№ 2915/01.06.2018 г.;

21.Регистър  на заявленията за достъп до лични данни по чл. 29 от
Закон за защита на личните данни;
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22.Регистър „ФСД“ – за входяща и изходяща кореспонденция по
финансово-счетоводната дейност;

23.Регистър на описите за наредените трансакции  чрез ПОС
устройство, намиращо се в ОСО при ОП Бургас;

24.Регистър на постановления за изплащане на възнаграждения на вещи
лица;

25.Регистър на постановления за изплащане на възнаграждения на
съдебни  преводачи;

26.Регистър за отчитане на временни депозити, гаранции и други чужди
средства в лева и валута по набирателните сметки на ОП-Бургас;

27.Регистър на договорите за възлагане на обществени поръчки по реда
на чл.20, ал.3 и ал.4 от ЗОП и ВПУЦОП в ОП-Бургас;

28.Регистър на проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки;

29. Регистър прием на граждани.

6. ИНФОРМАЦИОННИ технологии.
Окръжна прокуратура - град Бургас използва правната програма

„АПИС“, предоставена от ВКП на локалната страница на ПРБ.
Деловодните програми също са предоставени от ВКП - деловодна

програма УИС-3 на ПРБ и Web базирана система за водене на база данни и
справки за проведени обучения – модул „Обучения“.

7. СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.
Със Заповед № РД-04-121/219.06.2018 г. административният

ръководител на ОП-Бургас е възложил  правомощията си по определяне на
групите за случайно разпределение на преписките и досъдебните
производства, чрез модула за случайно разпределение на УИС-3 на
зам.административния ръководител - прокурор Петя Кралева, а в нейно
отсъствие - на зам.административните ръководители прокурор Мануел
Манев и прокурор Светослав Маринчев.

Случайното разпределение на преписки и досъдебни производства
в Окръжна прокуратура - град Бургас се извършва чрез модула за
случайно разпределение - УИС-3 в изпълнение на Правилата за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени със
Заповед РД-02-41/14.10.2015 г., изменени и допълнени със Заповед  № РД
02-6/06.04.2016 г., Заповед № РД – 02 – 23/02.11.2017 г., както и Заповед
РД-04-459/27.12.2018 г. – всички на главния прокурор на Република
България, като за 2019 г. са издадени следните заповеди: № РД-04-
11/15.01.2019 г., № РД-04-40/07.03.2019 г., № РД-04-53/01.04.2019 г., №
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РД-04-58/08.04.2019 г., № РД-04-115/01.07.2019 г., № РД-04-130/27.07.2019
г., № РД-04-133/01.08.2019 г., № РД-04-135/05.08.2019 г., № РД-04-
146/27.08.2019 г., № РД-04-158/11.09.2019 г., № РД-04164/19.09.2019г. и №
РД-04-237/23.12.2019 г., а  за 2020 г. - № РД-04-01/02.01.2020 г.,  № РД-04-
05/07.01.2020 г.,  № РД-04-33/03.02.2020 г.,  № РД-04-37/10.02.2020г.,   №
РД-04-39/11.02.2020 г.,  № РД-04-40/11.02.2020 г.,  № РД-04-42/12.02.2020
г., № РД-04-64/16.03.2020 г., № РД-04-142/01.07.2020 г., № РД-04-
153/16.07.2020 г., № РД-04-165/29.07.2020 г., № РД-04-172/06.08.2020 г., №
РД-04-186/25.08.2020 г., № РД-04-198/02.09.2020 г., № РД-04-
206/14.09.2020 г. и № РД-04-282/31.12.2020 г.

Във всяка от  горепосочените заповеди са определени групите за
случаен подбор на преписки и досъдебни производства, разпределението на адм.
ръководител, неговите заместници и прокурорите в групите, процентът на
натовареност на всеки един от тях в съответната група, както и съдебните
служители, които да осъществяват случайното разпределение на преписките и
досъдебните производства.

2019 г.

Със Заповед № РД-04-11/15.01.2019 г. са определени:
- Група 01 – ПРЕПИСКИ -  преписки по молби на граждани, ЮЛ

и постъпили по компетентност:
1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 80%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 80%
4. Ангел Славов Ангелов – 100%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Иван Георгиев Иванов – 100%
7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 100%
11. Манол Георгиев Манолов - 100%
12. Румяна Иванова Славова -100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Росица Георгиева Дапчева - 100%
15. Елгина Янчева Чалъмова – 90%
16. Галя Славчева Маринова - 100%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров - 100%
20. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%
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21. Валентина Иванчева Маджарова – 100%
22. Руси Ненчев Русев – 100%

- Група 02 – ПФПС-  преписки с фактическа и правна сложност:
1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 80%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 60%
4. Ангел Славов Ангелов – 100%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Иван Георгиев Иванов – 100%
7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 100%
11. Манол Георгиев Манолов - 100%
12. Румяна Иванова Славова -100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Росица Георгиева Дапчева - 100%
15. Елгина Янчева Чалъмова – 90%
16. Галя Славчева Маринова - 100%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров - 100%
20. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%
21. Валентина Иванчева Маджарова – 100%
22. Руси Ненчев Русев – 100%

- Група 03 – ДП - досъдебни производства:
1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 100%
4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 50%
5. Ангел Славов Ангелов - 70%
6. Гергана Стоянова Илиева -100%
7. Руси Ненчев Русев -100%
8. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
9. Елка Русева Добрикова -100%
10. Величка Костова Петрова -100%
11. Йорданка Цветанова Дачева -80%
12. Манол Георгиев Манолов -80%
13. Румяна Иванова Славова -100%
14. Десислава Евгениева Трифонова -100%
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15. Росица Георгиева Дапчева -100%
16. Елгина  Янчева Чалъмова - 80%
17. Галя Славчева Маринова – 60%
18. Георги Димитров Дуков -100%
19. Валентина Андонова Чакърова -100%
20. Деян Генчев Петров – 80%
21. Христина Димчева Дамянова-Димитрова -100%
22. Иван Георгиев Иванов -100%
23. Андрей Обретенов Червеняков – 50%
24. Христо Кръстев Колев – 50%
25. Валентина Иванчева Маджарова – 80%

- Група  04 - КП ПП  ИДП - образувани досъдебни производства,
касаещи корупционни престъпления, пране на пари и сложни
икономически и данъчни престъпления:

1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 100%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 50%
4. Ангел Славов Ангелов – 50%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Иван Георгиев Иванов – 100%
7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 80%
11. Манол Георгиев Манолов - 80%
12. Румяна Иванова Славова -100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Росица Георгиева Дапчева - 100%
15. Елгина  Янчева Чалъмова – 80%
16. Галя Славчева Маринова – 60%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров – 80%
20. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%
21. Валентина Иванчева Маджарова – 80%
22. Руси Ненчев Русев – 100%

- Група 05 – ФПС - досъдебни производства с изключителен
обществен интерес, фактическа и правна сложност:

1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор - 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 80%
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4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор - 80%

- Група 06 – НСН - наказателно-съдебен надзор:
1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор - 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 80%
4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор - 80%
5. Ангел Славов Ангелов – 100%
6. Гергана Стоянова Илиева - 100%
7. Руси Ненчев Русев – 100%
8. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
9. Елка Русева Добрикова -100%
10. Величка Костова Петрова -100%
11. Йорданка Цветанова Дачева -100%
12. Манол Георгиев Манолов -100%
13. Румяна Иванова Славова -100%
14. Десислава Евгениева Трифонова -100%
15. Росица Георгиева Дапчева -100%
16. Елгина  Янчева Чалъмова – 90%
17. Галя Славчева Маринова - 100%
18. Георги Димитров Дуков -100%
19. Валентина Андонова Чакърова -100%
20. Деян Генчев Петров - -100%
21. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - -100%
22. Иван Георгиев Иванов -100%
23. Андрей Обретенов Червеняков – 50%
24. Христо Кръстев Колев – 70%
25. Валентина Иванчева Маджарова – 100%

- Група 07 – ИСК - инстанционен и служебен контрол:
1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор - 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 80%
4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор - 80%
5. Ангел Славов Ангелов – 100%
6. Гергана Стоянова Илиева - 100%
7. Иван Георгиев Иванов - 100%
8. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
9. Елка Русева Добрикова -100%
10. Величка Костова Петрова -100%
11. Йорданка Цветанова Дачева -100%
12. Манол Георгиев Манолов -100%
13. Румяна Иванова Славова -100%
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14. Десислава Евгениева Трифонова -100%
15. Росица Георгиева Дапчева -100%
16. Елгина  Янчева Чалъмова – 90%
17. Галя Славчева Маринова - 100%
18. Георги Димитров Дуков - 100%
19. Валентина Андонова Чакърова - 100%
20. Деян Генчев Петров - 100%
21. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%
22. Валентина Иванчева Маджарова – 100%
23. Руси Ненчев Русев – 100%

- Група 08 – ИН - изпълнение на наказанията:
1. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 10%
2. Румяна Иванова Славова – 100%
3. Иван Георгиев Иванов – 50%

- Група 09 – ПЗА - проверки в затвора и ареста:
1. Мануел Тотев Манев - Зам.окр.прокурор - 80%
2. Ангел Славов Ангелов – 100%
3. Иван Георгиев Иванов - 100%
4. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
5. Руси Ненчев Русев – 100%

- Група 10 – НЗ - надзор за законност:
1. Андрей Обретенов Червеняков – 100%
2. Христо Кръстев Колев – 100%
3. Тиха Стефанова Стоянова - 100%

- Група 11 – МПС - международно правно сътрудничество:
1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 80%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 80%
4. Ангел Славов Ангелов – 100%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Руси Ненчев Русев - 100%
7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 100%
11. Манол Георгиев Манолов - 100%
12. Румяна Иванова Славова - 100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Христина Димчева Дамянова-Димитрова -100%
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15. Елгина Янчева Чалъмова – 90%
16. Галя Славчева Маринова - 100%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров - 100%
20. Росица Георгиева Дапчева - 100%
21. Христо Кръстев Колев – 50%
22. Иван Георгиев Иванов - 100%
23. Андрей Обретенов Червеняков – 50%
24. Валентина Иванчева Маджарова – 100%

- Група 12 – ГСН -  гражданско-съдебен надзор:
1. Гергана Стоянова Илиева - 100%
2. Манол Георгиев Манолов - 100%
3. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%
4. Георги Димитров Дуков - 100%
5. Величка Костова Петрова - 100%
6. Валентина Андонова Чакърова - 100%

- Група 13 – ОС - произнасания  по отводи и самоотводи:
1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор - 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 80%
4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор - 80%
5. Ангел Славов Ангелов – 100%
6. Гергана Стоянова Илиева - 100%
7. Иван Георгиев Иванов - 100%
8. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
9. Елка Русева Добрикова -100%
10. Величка Костова Петрова -100%
11. Йорданка Цветанова Дачева -100%
12. Манол Георгиев Манолов -100%
13. Румяна Иванова Славова -100%
14. Десислава Евгениева Трифонова -100%
15. Росица Георгиева Дапчева -100%
16. Елгина  Янчева Чалъмова – 90%
17. Галя Славчева Маринова - 100%
18. Георги Димитров Дуков - 100%
19. Валентина Андонова Чакърова - 100%
20. Деян Генчев Петров - 100%
21. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%
24. Валентина Иванчева Маджарова – 100%
25. Руси Ненчев Русев – 100%
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- Група 14 – СДП - спрени досъдебни производства:
1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 80%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 80%
4. Ангел Славов Ангелов – 100%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Руси Ненчев Русев – 100%
7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 100%
11. Манол Георгиев Манолов - 100%
12. Румяна Иванова Славова - 100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Христина Димчева Дамянова-Димитрова -100%
15. Елгина Янчева Чалъмова – 90%
16. Галя Славчева Маринова - 100%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров - 100%
20. Росица Георгиева Дапчева - 100%
21. Христо Кръстев Колев – 70%
22. Иван Георгиев Иванов - 100%
23. Андрей Обретенов Червеняков – 50%
24. Валентина Иванчева Маджарова – 100%

- Група 15 – АСН - административно съдебен надзор:
1. Андрей Обретенов Червеняков – 100%
2. Христо Кръстев Колев – 100%
3. Тиха Стефанова Стоянова – 100%

С горепосочените заповеди адм. ръководител е определил и
съдебните служители, които да извършват случайното разпределение на
преписки и досъдебни производства в Окръжна прокуратура - Бургас,
както следва: Н.К. – съдебен администратор; М.Р. – административен
секретар;  И.Д. – съдебен деловодител; К.В. - съдебен деловодител; Д. Т. –
съдебен деловодител;  С.В. – завеждащ служба; С.П. - съдебен
деловодител; С.Г. - съдебен деловодител; Д.А. – съдебен деловодител; Г.К.
- съдебен деловодител.

Ежемесечно, след 25 число се изготвя и утвърждава със заповед на
адм. ръководител на ОП-Бургас график за дежурствата на прокурорите и
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служителите, като за 2019 година са издадени следните заповеди: № РД-
04-19/29.01.2019 г., № РД-04-32/26.02.2019 г., № РД-04-47/27.03.2019 г., №
РД-04-65/24.04.2019 г., № РД-04-86/29.05.2019 г., № РД-04-105/26.06.2019
г., № РД-04-131/29.07.2019 г., № РД-04-147/28.08.2019 г., № РД-04-
172/26.09.2019 г., № РД-04-190/29.10.2019 г., № РД-04-211/27.11.2019 г., №
РД-04-236/20.12.2019 г. Ежемесечно се изготвя и график за участие на
прокурорите в съдебни заседания по наказателни, въззивни, граждански и
административни дела.

2020 г.

Със Заповед № РД-04-01/02.01.2020г. са определени:
- Група 01 – ПРЕПИСКИ -  преписки по молби на граждани, ЮЛ

и постъпили по компетентност:
1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 80%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 80%
4. Ангел Славов Ангелов – 100%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Иван Георгиев Иванов – 100%
7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 100%
11. Манол Георгиев Манолов - 100%
12. Румяна Иванова Славова -100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Росица Георгиева Дапчева - 100%
15. Елгина Янчева Чалъмова – 90%
16. Галя Славчева Маринова - 100%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров - 100%
20. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%

- Група 02 – ПФПС-  преписки с фактическа и правна сложност:
1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 80%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 60%
4. Ангел Славов Ангелов – 100%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Иван Георгиев Иванов – 100%
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7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 100%
11. Манол Георгиев Манолов - 100%
12. Румяна Иванова Славова -100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Росица Георгиева Дапчева - 100%
15. Елгина Янчева Чалъмова – 90%
16. Галя Славчева Маринова - 100%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров - 100%
20. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%

- Група 03 – ДП - досъдебни производства:
1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 60%
4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 60%
5. Ангел Славов Ангелов - 80%
6. Гергана Стоянова Илиева -100%
7. Дарин Велчев Христов -100%
8. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
9. Елка Русева Добрикова -100%
10. Величка Костова Петрова -100%
11. Йорданка Цветанова Дачева -100%
12. Манол Георгиев Манолов -100%
13. Румяна Иванова Славова -100%
14. Десислава Евгениева Трифонова -100%
15. Росица Георгиева Дапчева -100%
16. Елгина  Янчева Чалъмова - 60%
17. Галя Славчева Маринова – 60%
18. Георги Димитров Дуков -100%
19. Валентина Андонова Чакърова -100%
20. Деян Генчев Петров – 80%
21. Христина Димчева Дамянова-Димитрова -100%
22. Иван Георгиев Иванов -100%
23. Андрей Обретенов Червеняков – 50%
24. Христо Кръстев Колев – 70%
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- Група  04 - КП ПП  ИДП - образувани досъдебни производства,
касаещи корупционни престъпления, пране на пари и сложни
икономически и данъчни престъпления:
1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 60%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 60%
4. Ангел Славов Ангелов – 50%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Иван Георгиев Иванов – 100%
7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 100%
11. Манол Георгиев Манолов - 100%
12. Румяна Иванова Славова -100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Росица Георгиева Дапчева - 100%
15. Елгина  Янчева Чалъмова – 60%
16. Галя Славчева Маринова – 60%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров – 50%
20. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%

- Група 05  –  ФПС -  досъдебни производства с изключителен
обществен интерес, фактическа и правна сложност:
1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор - 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 80%
4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор - 80%

- Група 06 – НСН - наказателно-съдебен надзор:
1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор - 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 80%
4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор - 80%
5. Ангел Славов Ангелов – 100%
6. Гергана Стоянова Илиева - 100%
7. Дарин Велчев Христов – 100%
8. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
9. Елка Русева Добрикова -100%
10. Величка Костова Петрова -100%
11. Йорданка Цветанова Дачева -100%
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12. Манол Георгиев Манолов -100%
13. Румяна Иванова Славова -100%
14. Десислава Евгениева Трифонова -100%
15. Росица Георгиева Дапчева -100%
16. Елгина  Янчева Чалъмова – 90%
17. Галя Славчева Маринова - 100%
18. Георги Димитров Дуков -100%
19. Валентина Андонова Чакърова -100%
20. Деян Генчев Петров - -100%
21. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - -100%
22. Иван Георгиев Иванов -100%
23. Андрей Обретенов Червеняков – 50%
24. Христо Кръстев Колев – 70%

- Група 07 – ИСК - инстанционен и служебен контрол:
1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор - 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 80%
4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор - 80%
5. Ангел Славов Ангелов – 100%
6. Гергана Стоянова Илиева - 100%
7. Иван Георгиев Иванов - 100%
8. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
9. Елка Русева Добрикова -100%
10. Величка Костова Петрова -100%
11. Йорданка Цветанова Дачева -100%
12. Манол Георгиев Манолов -100%
13. Румяна Иванова Славова -100%
14. Десислава Евгениева Трифонова -100%
15. Росица Георгиева Дапчева -100%
16. Елгина  Янчева Чалъмова – 90%
17. Галя Славчева Маринова - 100%
18. Георги Димитров Дуков - 100%
19. Валентина Андонова Чакърова - 100%
20. Деян Генчев Петров - 100%
21. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%

- Група 08 – ИН - изпълнение на наказанията:
1. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 10%
2. Румяна Иванова Славова – 100%
3. Иван Георгиев Иванов – 50%

- Група 09 – ПЗА - проверки в затвора и ареста:
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1. Мануел Тотев Манев - Зам.окр.прокурор - 80%
2. Ангел Славов Ангелов – 100%
3. Иван Георгиев Иванов - 100%
4. Ангел Атанасов Георгиев - 100%

- Група 10 – НЗ - надзор за законност:
1. Андрей Обретенов Червеняков – 100%
2. Христо Кръстев Колев – 100%
3. Дарин Велчев Христов - 100%

- Група 11 – МПС - международно правно сътрудничество:
1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 80%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 80%
4. Ангел Славов Ангелов – 100%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Дарин Велчев Христов - 100%
7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 100%
11. Манол Георгиев Манолов - 100%
12. Румяна Иванова Славова - 100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Христина Димчева Дамянова-Димитрова -100%
15. Елгина Янчева Чалъмова – 90%
16. Галя Славчева Маринова - 100%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров - 100%
20. Росица Георгиева Дапчева - 100%
21. Христо Кръстев Колев – 70%
22. Иван Георгиев Иванов - 100%
23. Андрей Обретенов Червеняков – 50%

- Група 12 – ГСН -  гражданско-съдебен надзор:
1. Гергана Стоянова Илиева - 100%
2. Манол Георгиев Манолов - 100%
3. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%
4. Георги Димитров Дуков - 100%
5. Величка Костова Петрова - 100%
6. Валентина Андонова Чакърова - 100%
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- Група 13 – ОС - произнасания  по отводи и самоотводи:
1. Георги Тодоров Чинев –  Административен ръководител – 50%
2. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор - 80%
3. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор - 80%
4. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор - 80%
5. Ангел Славов Ангелов – 100%
6. Гергана Стоянова Илиева - 100%
7. Иван Георгиев Иванов - 100%
8. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
9. Елка Русева Добрикова -100%
10. Величка Костова Петрова -100%
11. Йорданка Цветанова Дачева -100%
12. Манол Георгиев Манолов -100%
13. Румяна Иванова Славова -100%
14. Десислава Евгениева Трифонова -100%
15. Росица Георгиева Дапчева -100%
16. Елгина  Янчева Чалъмова – 90%
17. Галя Славчева Маринова - 100%
18. Георги Димитров Дуков - 100%
19. Валентина Андонова Чакърова - 100%
20. Деян Генчев Петров - 100%
21. Христина Димчева Дамянова-Димитрова - 100%

- Група 14 – СДП - спрени досъдебни производства:
1. Петя Петрова Кралева - Зам.окр.прокурор – 80%
2. Мануел Тотев Манев – Зам.окр.прокурор – 80%
3. Светослав Здравков Маринчев - Зам.окр.прокурор – 80%
4. Ангел Славов Ангелов – 100%
5. Гергана Стоянова Илиева - 100%
6. Дарин Велчев Христов - 100%
7. Ангел Атанасов Георгиев - 100%
8. Елка Русева Добрикова - 100%
9. Величка Костова Петрова - 100%
10. Йорданка Цветанова Дачева - 100%
11. Манол Георгиев Манолов - 100%
12. Румяна Иванова Славова - 100%
13. Десислава Евгениева Трифонова - 100%
14. Христина Димчева Дамянова-Димитрова -100%
15. Елгина Янчева Чалъмова – 90%
16. Галя Славчева Маринова - 100%
17. Георги Димитров Дуков - 100%
18. Валентина Андонова Чакърова - 100%
19. Деян Генчев Петров - 100%
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20. Росица Георгиева Дапчева - 100%
21. Христо Кръстев Колев – 70%
22. Иван Георгиев Иванов - 100%
23. Андрей Обретенов Червеняков – 50%

- Група 15 – АСН - административно съдебен надзор:
1. Андрей Обретенов Червеняков – 100%
2. Христо Кръстев Колев – 100%
3. Дарин Велчев Христов – 100%.

Адм. ръководител на ОП-Бургас е определил и съдебните служители,
които да извършват случайното разпределение на преписки и досъдебни
производства, както следва: Н.К. – съдебен администратор; М.Р.–
административен секретар; И.Д.– съдебен деловодител; К.В.- съдебен
деловодител; С.В.– завеждащ служба; С.П. - съдебен деловодител; С.Г.-
съдебен деловодител; Д.А. - съдебен деловодител; Г.К. - съдебен
деловодител.

Ежемесечно, и през 2020 г. след 25 число се изготвя и утвърждава
със заповед на адм. ръководител на ОП-Бургас график за дежурствата на
прокурорите и служителите, с посочване на телефонните им номера, като
за годината са издадени следните заповеди: № РД-04-25/28.01.2020 г., РД-
04-51/26.02.2020 г., РД-04-82/30.03.2020 г., РД-04-96/29.04.2020 г., РД-04-
125/27.05.2020 г., РД-04-138/25.06.2020 г., РД-04-189/27.08.2020 г., РД-04-
214/29.09.2020 г., РД-04-244/28.10.2020 г., РД-04-264/27.11.2020 г., и РД-
04-280/29.12.2020 г.

Ежемесечно се изготвя и график за участие на прокурорите в
съдебни заседания по наказателни, въззивни, граждански и
административни дела.

В ОП-Бургас преписките и делата се разпределят чрез УИС-3 на
принципа на случайния подбор. В заповедите е посочено преписките и ДП,
постъпили в ОП-Бургас, да се разпределят при първоначалното им
постъпване, съобразно поредността на завеждането им между
прокурорите в съответните групи. Преписките се разпределят в деня на
постъпването им или на следващия работен ден съобразно поредността
на завеждането им.

В заповедите е посочено, преписки да се разпределят  извън
посоченото правило, ако е необходимо незабавно образуване на досъдебно
производство и извършване на неотложни действия по разследване или
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процесуални такива или ако е необходимо извършване на действия на
прокурора, които не търпят отлагане.

Принципът на случайния подбор не се прилага при свързани преписки
- в тези случаи новопостъпилите материали се разпределят с мотивирана
резолюция на вече определения наблюдаващ прокурор.

В последната за 2020 г. заповед за случайното разпределение на
преписки и дела  е посочено още, че административният ръководител или
негов заместник при отсъствието му, може да изключи с мотивирана
заповед конкретен прокурор от разпределението на новообразувани
преписки за определен срок, поради голяма натовареност, но срокът не
може да надвишава 20 дни, като заповедта се оповестява на всички
прокурори с изпращане на електронно копие за случайното разпределение
от системния администратор, за дните на изключване през съответния
период.

При необходимост от формиране на екип само от прокурори, както
и на съвместен екип от прокурори и следователи по конкретна преписка
/досъдебно производство/, участниците в екипа се определят на принципа
на случайния подбор.

Административният ръководител, респ. негов заместник - в случай
на делегиране на съответните функции, разпорежда с мотивирана
резолюция преразпределяне на конкретна преписка на принципа на
случайния подбор, при следните случаи:

- уважен самоотвод или отвеждане на наблюдаващия прокурор;
- избраният на принципа на случайният подбор прокурор е следвало

да бъде изключен от разпределението, но това не е сторено;
- при отсъствие на наблюдаващия прокурор по преписки/досъдебни

производства/, по които се налага  извършване на действия с неотложен
характер. След завръщането на първоначално определения наблюдаващ
прокурор, наблюдението на преписката/досъдебното производство/ му се
възлага отново, освен ако административният ръководител, респ. негов
заместник - в случай на делегиране на съответните функции, прецени, че
това ще затрудни обективното и срочно приключване и/или решаване на
казуса;

- преписката или делото, следва да бъдат разпределени в група, в
която вече определеният наблюдаващ прокурор/дежурният такъв/ не
участва;

- наблюдаващият прокурор е изключен от разпределение или вече не
работи в съответната прокуратура;
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- отсъствие на наблюдаващия прокурор в законния срок за решаване
на бързо производство.

Промяната в състава на групите не е основание за определяне на
нов наблюдаващ прокурор, ако вече определеният наблюдаващ прокурор е
бил в съответната група към момента на първоначалното разпределение
на преписката.

В ОП - Бургас се поддържа архив от общи протоколи за деня,
подписани от административния ръководител, както и електронно копие
от общия протокол за извършеното разпределение за всеки ден, до което
се осигурява достъп на всички прокурори от ОП-Бургас, по начин,
определен от Дирекция ИОТ в Администрацията на главния прокурор.

Принципът на случайния подбор не се прилага за участието на
прокурорите в съдебни заседания. Прокурорът, упражнявал ръководство
и надзор върху разследването, участва в съдебните заседания пред
първоинстанционния съд. При обективна невъзможност за неговото
участие, административният ръководител, респ. негов заместник – в
случай на делегиране  на съответните функции определя друг прокурор.

При извършената проверка не се установиха отклонения от
принципа на случайното разпределение на преписките и делата.

8. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.
Средната натовареност на един прокурор се определя съобразно

Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на
индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, приети от
ВСС с решение по протокол №60 от заседание, проведено на 11.12.2014 г.

През 2019 г. общият обем на прокурорската дейност в ОП – Бургас, съобразно
указанието на главния прокурор за статистическата отчетност в ПРБ, средната
натовареност на един прокурор в окръжна прокуратура, съобразно реално
работилите прокурори е 840.2, а за ОП-Бургас средната натовареност на
прокурор, според реално работили прокурори е 1070.9,  т.е.  ОП-Бургас е на
трето място в страната по натовареност от 32 окръжни прокуратури.
/Приложение №14-2а-Раздел 2 от Приложението към доклада на ПРБ за 2019 г .за
натовареността/

Според Правилата на ВСС за измерване на натовареността на магистратите
за 2019 г., средната натовареност на един прокурор в окръжна прокуратура
за страната, съобразно сортирани по брой точки на ден на прокурор е 1.19,
а в ОП – Бургас тя е 1.23, като по този показател ОП - Бургас е на 12
място по натовареност от 32 окръжни прокуратури в страната, т.е. е била с
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натовареност над средната.
При натовареността по административно-ръководната дейност

ОП-Бургас е с 1137.2 и е на 2-ро място /след СГП/ от всички 32 окръжни
прокуратури в страната /Приложение №14-1б-Раздел2 от Приложението към
доклада на ПРБ за 2019 г . за натовареността/.

През 2020 г. общият обем на прокурорската дейност в ОП – Бургас, съобразно
указанието на Главния прокурор за статистическата отчетност в ПРБ средната
натовареност на един прокурор в окръжна прокуратура, съобразно реално
работилите прокурори е 901, а за ОП-Бургас средната натовареност на прокурор
според реално работили прокурори е 1090.3, т.е.  ОП-Бургас е на трето място
/след СП и СГП /в страната по натовареност от 32 окръжни
прокуратури. /Приложение №14-2а-Раздел2 от Приложението към доклада на
ПРБ за 2020 г .за натовареност/

Според Правилата на ВСС за измерване на натовареността на магистратите
за 2020 г., средната натовареност на един прокурор в окръжна прокуратура
за страната, съобразно сортирани по брой точки на ден на прокурор е 1.12,
а в ОП – Бургас тя е 1.21, като по този показател ОП - Бургас е на 7-мо
място по натовареност от 32 окръжни прокуратури в страната, т.е. – с
натовареност много над средната.

 Натовареността в ОП-Бургас по административно-ръководна
дейност е 1184 точки и е на 3-то място  от всички окръжни
прокуратури в страната. /Приложение №14-1б-Раздел2 от Приложението към
доклада на ПРБ за 2020 г . за натовареността/.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.
Статистическите данни в ОП –Бургас се извеждат от УИС-3.
Периодичността на статистическата отчетност е регламентирана с

указание на главния прокурор на РБ, съобразно което се изготвят
ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни отчети,
по основни и допълнителни показатели в утвърдени образци на таблици.

Организацията и изпълнението за всеки отчетен период се
регламентира с писмо на административния ръководител на АП - Бургас, с
което се определят сроковете, проверката и обобщаването на данните.

С оглед навременното изготвяне на справки и спазването на
сроковете, визирани  в Указанието за организация на информационната
дейност на ПРБ, в Окръжна прокуратура град Бургас е създадена
организация, чрез сформиране на екип от четирима съдебни служители,
които имат задължения по извличане на статистически данни,
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обработването им и изготвяне на всички статистически таблици. Екипът се
състои от съдебен статистик и двама съдебни деловодители, подпомагани
от системния администратор на ОП-Бургас. Същият екип извършва
проверките и изготвя всички останали справки, изисквани от горестоящи
прокуратури или други организации.

10. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.
Аналитичната дейност на Окръжна прокуратура - град Бургас

включва изготвянето на годишни доклади към статистическите таблици;
справки, анализи, доклади и становища/възражения по различните
надзори, изготвени от отговорниците и подпомагащите дейността;
съвещания, касаещи дейността на ОП-Бургас.

Съвещанията и работните срещи, проведени в Окръжна прокуратура-
Бургас през 2019 г. и 2020 г. се отнасят до обсъждане на обобщения доклад
на АП-Бургас, относно приложението на чл.83а-е от ЗАНН и върнатите от
съда дела; обсъждане на случаите с проявена агресия към лекари при
изпълнение на задълженията им и начин за разрешаването им; обсъждане
на обобщения анализ на влезлите в сила оправдателни актове и съдебни
актове за връщане на дела на прокурора от района на ОП-Бургас;
обсъждане и координиране на организацията на работа във връзка с
изборите за членове на Европейския парламент от Р.България; обсъждане
на върнатите от съда дела на прокурорите от ОП-Бургас и влезлите в сила
оправдателни актове по дела, наблюдавани от ОП-Бургас; обсъждане на
делата, разследвани от следователите от ОСлО при ОП-Бургас с
натовареност по 20 и повече дела на производство; обсъждане на делата,
образувани преди 2016 г. и тези с предмет на разследване корупционни
престъпления; обсъждане на констатациите и препоръките в доклада на
АП-Бургас относно извършена комплексна ревизия на ОП-Бургас за 2018
г;  обсъждане с адм. ръководители от Бургаски окръжен район на
конкретно набелязани въпроси относно оптимизацията на прокурорската
карта.

Изготвяните доклади, анализи, становища, възражения и
справки, са следните:

- Годишен доклад за дейността на Окръжна прокуратура град Бургас
и районните прокуратура от съдебния район;

- доклади и справки по Надзора на досъдебното производство,
включващи такива по плана за 2019 г. и други изискани - справка за
неприключените ДП извън срок; справки и доклади за дела, по които няма
произнасяне в срока по чл.242 от НПК; доклади от проверка относно
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спазването от първоинстанционните прокуратури на сроковете за
извършване на проверки и за произнасянето на прокурора по чл.145, ал.2
от ЗСВ; справки от проверка относно спазването от прокурорите от ОП-
Бургас на сроковете за извършване на проверки и за произнасянето на
прокурора по чл.145, ал.2 от ЗСВ; справка от проверка на отменените от
по-горестоящите прокуратури постановления за прекратяване на
досъдебни производства и за откази да се образуват такива; доклади от
срещи със следователите; проверка и доклад относно спрените на
основание чл.244, ал.1, т. 3 от НПК досъдебни производства и др.

- доклади и справки по Наказателно-съдебния надзор, включващи
такива по плана за 2019 г. и други изискани - справки, доклади и анализи
на влезлите в сила оправдателни присъди, на съдебните актове за връщане
дела на прокурорите, на съдебните актове за прекратяване на
наказателното производство на осн.чл.24, ал.1, т.3  /давност/, т.6 /нон бис
ен идем/ и т.8а /АНП/ по чл.250, ал.1, т.2 /административно нарушение/ от
НПК; проверка и доклад на протестите подадени през периода м.11.2018г.-
м.10.2019г., вкл. срещу разпореждане/определение за прекратяване на
производството от съда и връщане делото на прокурора и на протестите
срещу оправдателните присъди;

- доклади и справки по НИНДПМ, включващи такива по плана за
2019 г. и 2020 г.  и друге - по т.2 от плана за 2019 г. и 2020 г. - проверка на
дейността по отлагане на изпълнението на наложените наказания ЛОС и
пробация за определени периоди.; по т.3 от плана за работа по надзора за
2019 г. - проверка на дейността на прокуратурата по изготвяне на
предложения с правно основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК и анализ на
затрудненията и съмненията, налагащи тълкуване на постановените
съдебни актове и др.

- доклади и справки по надзор Противодействие на организираната
престъпност и корупцията - доклад относно причините за неприключени
над 2 години дела на ОП-Бургас за корупционни престъпления и
прогнозни срокове за приключване на тези разследвания; справки и
доклади за неприключени дела за корупционни престъпления;

- доклади и справки по Надзор за законност и закрила на
малолетните и непълнолетните лица - справки за непълнолетни лица с
наложена МНО „ЗС“ по неприключили ДП; справки да сроковете, в които
се разследват неприключените ДП с непълнолетни лица, с оглед
отстраняване на причините при констатирано забавяне на разследването и
даване на указания за срочното им приключване и др.
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- доклади и справки по Надзор за законност в местата за лишаване
от свобода и задържане по принудителни мерки и мерките за
неотклонение „Задържане под стража” в местата за задържане -
тематична проверка на „ Арест“ към Затвора гр.Бургас, относно спазване
разпоредбите на ЗИНЗС и подзаконовите нормативни актове,
регламентиращи медицинското обслужване на задържаните в тях лица;
проверка и справка на дейността по прекъсване на изпълнението на
наложени наказания ЛОС

- доклади и справки по надзор Международно правно
сътрудничество - доклад по т.8 от Правилата за работа на НПМ за МПС в
Р България);

- доклади и справки по надзор по Надзора за законност и АСН -
доклад от проверка за законност за изпълнение на изискванията на Закона
за пътищата и подзаконовите актове, отнасящи се до пътните съоръжения
на общинските пътища /мостове, виадукти, естакади и др./; доклад от
проверка по Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ и Закона за
защита на животните /ЗЗЖ/, с оглед отново зачестилите случаи на
трагични инциденти в резултата на проявена агресия  от кучета-домашни
любимци  срещу хора;

- доклад от извършена комплексна ревизия на цялостната дейност на
Районна прокуратура - Карнобат за 2018 г.; доклад от извършена
комплексна ревизия цялостната дейност на Районна прокуратура - Средец
за 2018 г.; доклад от извършена комплексна ревизия на цялостната дейност
на Районна прокуратура - Айтос за 2018 г.; доклад от извършена тематична
ревизия на РП-Несебър на делата, образувани преди 01.01.2017 г., по които
още се води разследване.

11. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ.
2019 г.
- предложения за поощрения  / чл.304,ал.1 ЗВС/ - През 2019 г. са

изготвени 6 /шест/ предложения за поощрения на магистрати и съдебни
служители (2 предложения до ПК на ВСС и 5 бр. предложения до
гл.прокурор на Р. България). Всички направени предложения са уважени.

- предложения за налагане  на дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1
и 2 ЗВС/ - През 2019 г. е изготвено 1 /едно/ мотивирано предложение за
налагане на дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.2 от ЗСВ, въз
основа на което същата година ПК на ВСС е образувала дисциплинарно
дело спрямо магистрата. С решение от януари 2020 г. дисциплинарният
състав на ВСС е предложил на ПК на ВСС да приеме, че следователят е
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извършил дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.3, т.2 от ЗСВ, за което
следва да се наложи дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.2 от ЗСВ –
намаляване на основното трудово възнаграждение с 20 на сто за срок от
една година. На 22.01.2020 г. ПК на ВСС е отложила разглеждането на
дисциплинарното дело, поради представен от страна на магистрата
болничен лист. С Решение по т.2 от Протокол № 7/26.02.2020 г., ПК на
ВСС е приела, че следователят е реализирал виновно дисциплинарни
нарушения по разглежданите ДП, за което му наложила дисциплинарно
наказание по чл.308, ал.1, т.2 от ЗСВ за допуснато нарушение по чл.307,
ал.3, т.2 от ЗСВ. С писмо от 14.04.2020 г., следователят е депозирал Молба
за освобождаване от заеманата от него длъжност. С Решение на ПК на
ВСС по Протокол №16 от 13.05.2020 г. същият е освободен на основание
чл.160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

2020 г.
През 2020 г. е изготвено едно предложение до гл.прокурор за

поощрение на съдебен служител. Същото е уважено.
          Предложения за налагане  на дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1
и 2 ЗВС/ - няма.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

Организацията на дейността по съхраняване на веществени
доказателства в Окръжна прокуратура - Бургас се осъществява в
съответствие с изискванията, указани в Правилника за администрацията на
Прокуратура на Република България, както и в изпълнение на Вътрешни
правила за приемането, съхраняването и предаването на веществени
доказателства в Окръжна прокуратура - Бургас, утвърдени със Заповед №
РД-04-58/2014 г. от 27.05.2014 г. на административния ръководител на
прокуратурата.

В ОП - Бургас, съхраняването на веществени доказателства се
осъществява в специално помещение, находящо се на етаж трети в
сградата на прокуратурата на ул. „Александровска“ № 101, оборудвано с
метални стелажи, с огнеупорна врата, която е постоянно заключена. До
помещението достъп има само лицето, определено за отговорник по ВД.
Заместващият го служител при отсъствие на титуляра получава ключ от
помещението за съхранение на ВД, лично от титуляра.

В ОП - Бургас, съхраняването на пари и други ценности е
организирано съгласно указаното в ПАПРБ – чрез предаване в трезорната
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касета, находяща се в „УниКредит Булбанк” АД с адрес: град Бургас,
ул.”Александровска” № 22.

В прокуратурата се водят  Книга за веществените доказателства – на
хартиен и на електронен носител и Регистър за иззетите и доброволно
предадени като веществени доказателства МПС, които се съхраняват в
прокуратурата и органите по разследването.

Веществените доказателства се унищожават от комисия, назначена
със заповед на адм. ръководител.

На случаен принцип беше направена проверка за съответствие
между материалите за ВД по пр. пр. № 2107/20 г. по описа на ОП- Бургас,
ДП №35/2020 г. по описа на ОСлО в ОП-Бургас, намиращи се в папката с
входяща документация за ВД по приключили ДП и отразеното под №29 в
регистъра на ВД. Веществените доказателства са заведени под №332 в
Книга за ВД, с печати и подписи на приел и предал доказатествата.

Проверка бе направена и по пр. пр. № 11144/18 г. по описа на ОП -
Бургас, ДП № 434 ЗМ-713/2018 г. по описа на 02 РУП – Бургас, намиращи
се папката с входяща документация за ВД по приключили ДП и
отразеното под №15 в регистъра на ВД за 2019 г. Установи се пълно
съответствие.

От извършената проверка на книгата за веществени
доказателства и приложенията към нея, се установи, че описването,
съхранението, връщането и унищожаването на веществените
доказателства се извършва в съответствие с разпоредбите на ПАПРБ.

13. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.

През 2019 г. административният ръководител на ОП - Бургас е издал
общо 238 броя заповеди  разпореждания по организацията  на дейността на
прокуратурата:

- по указание на главния прокурор – 90;
- по собствена преценка – 148.

През 2020 г. административният ръководител на ОП – Бургас е издал
общо 282 броя разпореждания по организацията  на дейността на
прокуратурата:

- по указание на главния прокурор – 63;
- по собствена преценка – 219.
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При проверката на заповеди и разпореждания на административния
ръководител, издадени през 2019 г. и 2020 г., свързани пряко с
ръководството на дейността на прокуратурата се установи, че е
създадена необходимата организация по уведомяване на всеки от
прокурорите и служителите за тези заповеди и разпореждания.
Уведомяването се осъществява след изпращане на e-mail на персоналните
служебни пощи на магистратите и служителите от ОП-Бургас. Ако е
необходимо съответната заповед да бъде връчена срещу подпис, тя се
връчва на лицето лично, за което то се подписва.

11. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ  от горестоящите прокуратури
или други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката
прокурорска дейност.

 През 2019 г. по отношение дейността на ОП-Бургас са извършвани
следните ПРОВЕРКИ:

1.Проверки и ревизии от АП-Бургас на ОП-Бургас:
- Със Заповед №РД-04-46/09.05.2019 г. на административния

ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас е извършена комплексна
ревизия на Окръжна прокуратура - Бургас за 2018 г. След изпращането на
доклада от ревизията административният ръководител на ОП - Бургас е
провел общо събрание на прокуророрите, на което са обсъждани
отразените резултати и констатации в доклада и са набелязани мерки за
подобряване работата на прокуратурата. Прокурорите от ОП-Бургас са
изпратили три възражения до АП-Бургас по направените в доклада
констатации и отправени препоръки - по НСН и ГСН. Административният
ръководител на ОП-Бургас, съобразявайки становище на прокурор от АП –
Бургас, изготвено по повод изпратените възражения е издал Заповед № РД-
04-179/15.09.2019 г.

- Със Заповед № РД-04-403/08.11.2018 г. на главния прокурор на Р.
България е разпоредено на прокурори от ВКП да извършат тематична
ревизия в Окръжен следствен отдел при ОП-Бургас, за периода 2016 г. –
първо шестмесечие на 2018 г. На 27.08.2019 г. зам. на главния прокурор е
изпратил копие на доклада от ревизията на ОСлО-Бургас, за запознаване и
изпращане на възражения и становище, както и мерки за изпълнението му.
В изпълнение на указаното от зам. на главния прокурор при ВКП, адм.
ръководител на ОП-Бургас е издал Заповед № РД-04-152/2019 г. Изпратил е
доклада до адм. ръководители на РП-Бургас и РП-Несебър, както и на зав.
ОСлО-Бургас, за запознаване и предприемане на необходимото за
изпълнението му. С писмо изх. № А-791/2018 г. е уведомил Заместник на
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главния прокурор при ВКП за предприетите мерки за изпълнение на
препоръките.

2.Проверки от други органи на съдебната власт:
- Пр. № А – 355/2019 г. на ОП – Бургас. Преписката е образувана по

повод писмо № Ж – 18 - 560/28.11.2019 г. на Главния инспектор на ИВСС,
придружено със становище и сигнал с препоръки от инспектор за сведение
и изпълнение на препоръките. В сигнала е изразено становище за
допуснати нарушения от Б.К.– следовател в ОСлО при ОП – Бургас,
свързани с движението на конкретно дело, наблюдавано от РП - Бургас.
Със Заповед № РД- 04-219/04.12.2019 г. на зам. адм. ръководител, зам.
окръжен прокурор Св. Маринчев е възложено извършване на проверка с
цел преценка дали са налице данни за извършени дисциплинарни
нарушения от следовател Кънев. Срокът за проверка е бил удължен до
04.02.2020 г. Проверката е приключена с доклад от 13.02.2020 г. – в същия е
изразено становище за преценка евентуално налагане на дисциплинираща
мярка по чл.327, ал.1 от ЗСВ, респективно  образуването на дисциплинарно
производство и налагане на дисциплинарно наказание. Със собствена
Заповед № РД-19-03/2020 г. от 05.03.2020 г., на осн. чл. 140, ал.1, т.1 и ал. 3
от Закон за съдебната власт, както и чл.327, ал.1 от Закона за съдебната
власт, в изпълнение р. II, т. 1, б. „б“ от Методически насоки за работата на
административните ръководители на прокуратури при упражняване на
правомощията по Глава шестнадесета „Дисциплинарна дейност“ от Закона
за съдебната власт /утвърдени с Решение на ПК на ВСС по протокол №
30/21.11.2018 г., административният ръководител – окръжен прокурор на
ОП-Бургас, е обърнал внимание на Б.К. - следовател в Окръжен следствен
отдел при Окръжна прокуратура - гр. Бургас, за допуснатите от него
нарушения по движението на ДП № 93/2012 г. по описа на ОСО при ОП –
Бургас и по организацията на работата му по делото.

- Пр. № А – 357/2019 г. на ОП – Бургас. Преписката е образувана по
повод писмо № VI – 3898/2014 г./28.11.2019 г. на ВКП, Отдел 06
„Административен“, придружено с копие от справка на прокурор в отдела,
с оглед правомощията на административния ръководител по Глава
шестнадесета от ЗСВ.

- Пр. № А – 365/2019 г. на ОП – Бургас: Преписката е образувана по
повод писмо №1113/2019г./03.12.2019г. на ВКП, Отдел 06
„Административен“, придружено с копие от справка на прокурор в отдела,
с оглед правомощията на административния ръководител по Глава
шестнадесета от ЗСВ.
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През 2020 г. в ОП - Бургас са извършени следните проверки:
1.Проверки и ревизии от АП-Бургас на ОП-Бургас:
Със Заповед № РД-04-60/10.08.2020 г. на заместник на

административния ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас е
извършена тематична ревизия на досъдебните производства с предмет
наркотични вещества, провеждани за престъпления  по чл. 354а - 354в от
НК, прекратени от ОП – Бургас, през периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020
г. Тези досъдебни производства са изискани от АП-Бургас. До този момент
Окръжна прокуратура - Бургас не е получила от АП-Бургас доклад с
резултатите от извършената тематична ревизия.

2.Проверки от други органи на съдебната власт, отнасящи се до
прокурорската дейност:

Пр. № А – 202/2020г. на ОП – Бургас. Преписката е образувана по
повод писмо № VІ-6892/2019г. от 29.06.2020 г. на прокурор при Отдел 06
„Административен“ на ВКП-София, по направление „Инспекторат“,
придружено с копие от съгласувана от главния прокурор на Р. България
справка за извършена проверка по преписка № VІ-6892/2019 г. по описа на
ВКП, с оглед правомощията на административния ръководител по Глава
шестнадесета от ЗСВ.

- Пр. № А – 270/2020г. на ОП – Бургас. Преписката е образувана по
повод писмо № Ж-20-633/28.09.2020г. по описа на ИВСС, по повод на
сигнал от Г.Н. Жалбоподателят е отправил искане до ИВСС за извършване
на проверка за движението по ДП  с вх. № 6242/2014 г. След извършена
проверка от ИВСС, проверяващия орган е указал на  наблюдаващия
прокурор да обърне внимание за бързо приключване на досъдебното
производство, предвид опасността от прилагане на механизма на глава IIIа
от ЗСВ.

- Пр. № А – 332/2020 г. на ОП – Бургас. Преписката е образувана по
повод писмо № 14181/2020г. от 09.12.2020 г. на прокурор при Отдел 06
„Административен“ на ВКП-София, по направление „Инспекторат“,
придружено с копие от справка изпратена до г-жа Красимира Филипова –
заместник на главния прокурор при ВКП за извършена проверка по
преписка № 14181/2020 г. по описа на ВКП, с оглед правомощията на
административния ръководител по Глава шестнадесета от ЗСВ и др.
проверки.

Няма констатирани съществени пропуски и слабости в дейността на
Окръжна прокуратура - Бургас.

12. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и
съдебни служители.
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През 2019 г. прокурорите от ОП – Бургас са взели участие общо в 32
семинара и обучения, организирани от ВКП, НИП, ВСС, и други.

През 2020 г. прокурорите от ОП – Бургас са взели участие общо в 14
семинара, организирани от ВКП, НИП,ВСС. Общо 4 служители са взели
участие в 4 обучителни мероприятия с различни теми.

Приложение: Справка №1 по организацията на административната дейност
на ОП-Бургас за 2019 г. и за 2020 г..

ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА НА
ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

1.ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ.
През 2019 г. в ОП – Бургас наблюдаваните преписки са били общо

1768 броя, като новообразуваните преписки са били 1556 броя, а
образуваните от предходни периоди – 212 броя.

През 2020 г. в ОП – Бургас общият брой на наблюдаваните преписки
е бил 1585, като новообразуваните преписки са били 1354 броя, а
образуваните от предходни периоди – 231 броя.

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на
друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка.

През 2019 г. за извършване на предварителна проверка са изпратени
313 броя преписки.

През 2020 г. за извършване на предварителна проверка също са
изпратени 326 броя преписки.

2.1 Преписки, върнати след извършена предварителна проверка –
през 2019 г. - 261, а през 2020 г. – 246  броя.

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка.

През 2019 г. са извършени 4 проверки лично от прокурори, както
следва:

Валентина Чакърова – 1;
Десислава Трифонова – 1;
Росица Дапчева – 1;
Христина Дамянова - 1.
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През 2020 г. са извършени 4 проверки лично от прокурори, както
следва:

Валентина Чакърова – 1;
Ангел Георгиев – 1;
Валентина Маджарова – 1;
Христина Дамянова - 1.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА
е продължила повече от 3 месеца.

През 2019 г. няма преписки, по които предварителната проверка да е
продължила повече от 3 месеца.

През 2020 г. по 3 броя преписки предварителната проверка е
продължила повече от 3 месеца.

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ.
През 2019 г. са решени 1618 броя преписки, а през 2020 г. – 1406

броя.

5.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно
производство:

През 2019 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство са приключени 285 броя преписки. От тези постановления са
обжалвани 30 броя, като са потвърдени 23 броя, а 7 броя са отменени.

През 2020 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство са решени 234 броя преписки. По 26 броя преписки
постановленията за отказ са обжалвани, като от тях са потвърдени – 18
броя отменени- 6 броя.

5.2. Образувани досъдебни производства:
Образуваните досъдебни производства през 2019 г. са общо 139 броя,

а през 2020 г. - 135 броя.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период.

В края на 2019 г. при прокурорите за решаване са останали общо 150
броя преписки, от които – 70 бр. са се намирали при прокурор за решаване,
28 бр. са били чакащи окомплектоване от др. органи, 52 бр. - с неприключени
проверки по чл. 145 от ЗСВ.
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В края на 2020 г. при прокурорите за решаване са останали общо 179
броя преписки, от които – 74 бр. са се намирали при прокурор за решаване,
24  бр.  са били чакащи окомплектоване от др.  органи,  81   бр.  -  с
неприключени проверки по чл. 145 от ЗСВ.

Проверени на случаен принцип преписки, приключили
през 2019 г. и 2020 г. с постановления за

отказ от образуване на досъдебно производство:
Пр.пр.№ 5011/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор

Светослав Маринчев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана в ОД на МВР – Бургас по повод
постъпило заявление от И.П. за това, че някой е създал профил в сайт
запознанства с нейната електронна пощенска кутия с използване на
непублична информация и лични снимки. По преписката е била извършена
проверка, включително и въз основа на две разпореждания на ОП-Бургас.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 13.10.2020 г. С постановление
от 04.11.20 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.
В обстоятелствената част е записано, че по преписката не са налице данни
за престъпления от общ характер и конкретно за такива, подсъдни на
окръжен съд, съответно от компетентност на ОП – чл. 319а, 319б от НК.
Дори да се приеме, че е налице опит за достъп до компютърни данни, при
липса на вреди, се налага извод за малозначителност на деянието – чл.9,
ал.2 от НК, поради което то не е престъпление.  Като основание за
постановяването на отказа е посочен чл.213 и чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В
диспозитива е записано препис от постановлението да бъде изпратен на
И.П. и че може да се обжалва пред АП-Бургас. Приложено е известие за
доставяне;

Пр.пр.№ 179/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Манол Манолов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана в ОП-Бургас въз основа на материали,
получени от РУ на МВР – Несебър по повод сигнал за спор между
украинска туристка и работник в обменно бюро. Служителят се усъмнил,
че подадената за обмен банкнота е фалшива. След извършено техническо
изследване от младши експерт в хода на предварителна проверка, е
установено, че банкнотата е неистинска, но липсват достатъчно данни за
наличие на  субективен елемент на състава на престъплението по чл.244,
ал.1 от НК. Преписката е постъпила в прокуратурата на 27.12.2019 г. С
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постановление от 15.01.2020 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В обстоятелствената част е отразена липсата на
субективен елемент на деянието по посочения текст от НК, както и че дори
да се приеме, че лицето е направило опит да прокара неистинска банкнота
в обръщение, то предвид ниската стойност на деянието, неговата
обществена опасност е явно незначителна  - чл.9, ал.2 от НК.  Като
основание за постановяването на отказа е посочен чл.199, чл.110, ал.5 и
чл.213 вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК, вр. с чл. 9, ал. 2 от НК и чл.27, ал.4 от
ЗБНБ. В диспозитива е записано препис от постановлението да бъде
изпратен на К.С., на БНБ, ведно с неистинската банкнота и че може да
се обжалва пред АП-Бургас. Приложено е известие за доставяне на БНБ;

Пр.пр.№ 5259/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Галя Маринова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод постъпила в РУ на МВР – Созопол
жалба от Т.Т., в която се съдържат данни за констатирани от него
липсващи парични средства от банковата му сметка в период от около една
година и на стойност 500, 50 лв. Преписката е приета по компетентност от
ОП-Бургас, след като е била изпратена от РП-Бургас, на 31.05.2019 г.
Проверката е установила, че с дебитната карта парични суми в посочените
моменти са изтеглени от съпругата на жалбоподателя с цел покриване на
общите нужди на домакинството. Преписката е постъпила в прокуратурата
на 21.05.2019 г. С постановление от 31.05.2019 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. В обстоятелствената част е
записано, че при така установената фактическа обстановка не се съдържат
данни за осъществен състав на престъпление по чл.249, ал.1 от НК.  Като
основание за постановяването на отказа е посочен чл.199, ал.1, вр. с чл.213,
вр.  с чл.24,  ал.1,  т.1  от НПК. В диспозитива е записано копие от
постановлението да бъде изпратено на Т.Т. и че може да се обжалва пред
АП-Бургас;

Пр.пр.№ 8052/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Иван Иванов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по жалба от К.Д. от гр.Бургас до РП-Бургас по
повод създаден профил в сайт за запознанства, в който са качени нейни
снимки от профила й в социалната мрежа Фейсбук без нейно знание и
съгласие. Извършена е проверка от ОД на МВР – Бургас, в материалите от
която не се съдържат данни за извършено престъпление. С постановление
на РП-Бургас материалите по преписката са изпратени в ОП-Бургас по
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компетентност. При възложената допълнителна проверка не са събрани
данни за извършени компютърни престъпления, по данни на
жалбоподателката снимката почти веднага е свалена от профила.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 10.10.2019 г. С постановление
от 11.11.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В обстоятелствената част е записано, че при липса на данни
за осъществен състав на престъпление от общ характер, следва да бъде
отказано образуването на наказателно производство. Като основание за
постановяването на отказа е посочен чл.213, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В
диспозитива е записано препис от постановлението да бъде изпратено на
К.Д. и че може да се обжалва пред АП-Бургас;

Пр.пр. № 8986/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Деян Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по повод заявление от Т.Т. от Бургас,
съдържащо твърдения за извършено престъпление от общ характер.
Материалите от докладна записка, изготвена от РУП-Несебър са
постъпили в ОП на 19.09.2019 г. С постановление от 24.09.2019 г.  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
обстоятелствената част е записано, че в хода на проверката било
установено, че са били събрани достатъчно данни, за осъществен състав на
престъпление по чл. 244, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК, доколкото Д.С. на
посочена дата и място е направил опит да прокара в обръщение подправен
паричен знак – 1 бр. банкнота с номинал от 100 щатски долара, със сериен
номер В…. За съставомерността на деянието от субективна страна е
необходимо деецът да е знаел, че паричния знак е подправен, което не е
установено по преписката. Лицето С. не е бил наясно с неавтентичния
характер на банкнотата. Като основание за постановяването на отказа е
посочен чл.213, ал.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива е
записано постановлението да се изпрати на БНБ, управление
„Емисионно” отдел Нац. център за анализ и на Т.Т. и че постановлението
може да се обжалва пред АП-Бургас. Постановено е още, че В.Д. се
отнема в полза на държавата;

Пр.  пр.  № 1875/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас с наблюдаващ
прокурор Румяна Славова. /Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. Преписката е образувана  в ОП – Бургас  по повод получено
постановление за отказ от образуване на ДП от СГП, 05 отдел
„Специализиран” по пр.пр. вх. №18576/2018 г. по описа на СГП. След
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постановяване на отказа СГП е преценила, че относно част от изложението
по ел.път изпратено от inj…@mail.bg , касателно строително-ремонтни
работи в различни области на Р.България следва да бъде изпратено на
местните компетентни прокуратури. В изложението е посочено в т.8
„Бургаската прокуратура би следвало да провери всички обекти на
холдинга „ТрейсАД” за последните 5 години. В постановлението на СГП е
отразено, че с цел изясняване на обстоятелствата в сигнала е било
изпратено писмо до интернет потребителя, с което е бил поканен да се яви
в ГДНП или да се свърже по телефон с извършващия проверката. До
приключване на проверката, подателят на сигнала не е бил установен и не
са били снети обяснения. Изложеното в сигнала не съдържа конкретни
данни за извърщени престъпления. Налице са твърдения, които не са
конкретизирани, общи са, повърхностни, което прави невъзможно
изследване в хода на евентуална проверка  на каквито и да било данни за
осъществено престъпно деяние. Съгласно чл. 207, ал.1 НПК, ДП се
образува при наличие на законен повод и достатъчно данни - в случая една
от двете комулативно изискуеми предпоставки липсва.

С постановление от 27.02.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че
липсват данни за извършено престъпление, тъй като не са били изпълнени
всички съставомерни признаци.

Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл. 199 и
чл. 24, ал.1, т.1 от НПК;

Пр.пр. № 2472/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Мануел Манев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана на 03.04.2020 г. по повод извършена
проверка по пр.преписка рег. №304р-4453/25.02.2020 г. на РУП-Несебър.
Преписката е образувана по повод докладна записка на полицейски
служител, който по време на работа е забелязал лице носещо
металдетектор. Установена е самоличността на лицето – А.С. С
постановление от 16.04.2020 г.  е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В обстоятелствената част е записано, че в хода на
проверката не е установено по категоричен начин, че лицето А.С е търсил
археологически обекти или да е извършвал теренни археологически
разкопки и проучвания, не са били събрани достатъчно данни за
осъществен състав на престъпление по чл. 277а, ал.3, вр. ал.1 от НК.
Доколкото от А.С. не е представена регистрация в Министерството на
културата на процесния металдетектор, описаното деяние представлява
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административно нарушение на основание чл. 219, вр. чл. 152, ал.2 от ЗКН.
Компетентния орган да наложи административното наказание е
Министърът на културата. Като основание за постановяването на отказа е
посочен чл.213, ал.1 от НПК. В диспозитива е записано постановлението
да се изпрати на Министъра  на културата по компетентност. С
резолюция от 05.10.2020 г. зам.министъра на културата Амелия Гешева
постановила отказ от образуване на административно-наказателно
производство против А.С.;

Пр.пр. № 1807/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Йорданка Дачева. /Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор./ Преписката е образувана на 21.02.2019 г. по повод
докладна записка от полица и от IV РУП-Бургас за посетен от тях имот, в
който намерили починал А.С. Докладната записка е получена в ОП-Бургас
на 27.02.2019 г. Постановен е отказ от образуване на ДП, като е посочено,
че от извършената проверка следва закономерният извод, че в случая не са
били налице данни за осъществено престъпление от общ характер по
смисъла на Наказателния кодекс, предвид това, че настъпилата смърт на
пострадалия се дължи на болестни причини - същият е бил болен в
напреднал стадий на туберколоза и лекарски екип е издал съобщение за
смърт. Като основание за постановяването на отказа е посочен чл.213, чл.
24,  ал.1,  т.1  от  НПК. В диспозитива е записано постановлението да се
запази в деловодството и да се предаде на заинтересовано лице при
поискване и че може да се обжалва пред АП-Бургас;

Пр.пр. № 11290/2019 г. по описа на ОП- Бургас с наблюдаващ
прокурор Десислава Трифонова. /Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор./ Преписката е образувана по повод жалба от ФЛ, в
която по същество се оспорват предприетите спрямо него действия от
страна на ЧСИ. По разпореждане на прокурора от 02.01.2020 г. по жалбата
е извършена проверка. На 11.02.2020 г. в ОП-Бургас били получени
материалите от извършената проверка. Прокурорът разпоредил
извършването на допълнителна проверка. С постановление от 07.04.2020 г.
прокурорът отказал да образува ДП на осн. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В
обстоятелствената част е записано, че липсват елементи от състава на чл.
282 от НК, както и от състава на кое и да е друго престъпление от НК. В
диспозитива е указано препис от постановлението да бъде изпратен на
жалбоподателя. Посочено е, че може да се обжалва пред АП- Бургас;
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Пр.пр.№ 2345/2020 г. по описа на ОП- Бургас с наблюдаващ
прокурор Ангел Ангелов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана на 23.03.2020 г. по изпратена по
компетентност пр.пр.№3127/20 г. по описа на ВКП, образувана по жалба
на ФЛ. С постановление от 24.03.2020 г. прокурорът отказал да образува
ДП на осн. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част е записано,
че липсват елементи от състава на което и да е престъпление от НК. В
диспозитива е указано препис от постановлението да бъде изпратен на
жалбоподателя. Посочено е, че може да се обжалва пред АП- Бургас;

Пр.пр.№ 4753/2020 г. по описа на ОП- Бургас с наблюдаващ
прокурор Христина Дамянова. /Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор./ Преписката е образувана на 15.07.2020 г. по жалба
на ФЛ. С постановление от 06.08.2020 г. прокурорът възложил
извършването на проверка по реда на чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ. На
09.09.2020 г. по искане на ОД на МВР - Бургас срокът на проверката бил
продължен с 30 дни, считано от 12.09.2020 г. Проверката приключила и
материалите били получени в БОП на 07.10.2020 г. С постановление от
30.10.2020 г. прокурор Дамянова отказала да образува ДП на осн. чл. 24,
ал.1,т.1 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че липсват елементи
от състава на което и да е престъпление от НК. В диспозитива е указано
препис от постановлението да бъде изпратен на жалбоподателя.
Посочено е, че може да се обжалва пред АП- Бургас;

Пр.пр. № 4554/2019 г. по описа на ОП- Бургас с наблюдаващ
прокурор Петя Кралева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./  Преписката е образувана на 03.05.2019 г. по материали,
изпратени по компетентност от РП-Бургас. С постановление от 22.05.2019
г. прокурор Кралева отказала да образува ДП на осн. чл. 24, ал.1, т.1 от
НПК. В обстоятелствената част е записано, че липсват елементи от състава
на чл.115 от НК, както и на което и да е друго престъпление от НК. В
диспозитива е указано препис от постановлението да бъде изпратен на
близките на починалата. Посочено е, че може да се обжалва пред АП-
Бургас.

Проверени още:
Пр.пр.№ 10589/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ

прокурор Светослав Маринчев;
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Пр.пр.№ 11394/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Манол Манолов;

Пр.пр.№ 7070/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Галя Маринова;

Пр.пр.№ 2280/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Иван Иванов;

Пр.пр.№ 6385/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Георги Дуков;

Пр.пр.№ 9033/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Георги Дуков;

Пр.пр.№ 518/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Гергана Илиева;

Пр.пр.№ 5827/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Гергана Илиева;

Пр.пр.№ 4679/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Величка Костова;

Пр.пр.№ 4253/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Величка Костова;

Пр.пр.№ 1866/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Валентина Чакърова;

Пр.пр.№ 651/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Валентина Чакърова;

Пр.пр. № 9058/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Деян Петров;

Пр.пр. № 6677/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Деян Петров;

Пр.  пр.  № 5544/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас с наблюдаващ
прокурор Румяна Славова;

Пр.пр. № 2587/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Мануел Манев;

Пр.пр. № 9585/2018 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Йорданка Дачева;

Пр.пр. № 77/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Йорданка Дачева;

Пр.пр. № 12936/2018 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Ангел Георгиев;

Пр.пр. № 5169/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Ангел Георгиев;
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Пр.пр. № 4496/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Гергана Илиева;

Пр.пр. № 1370/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Росица Дапчева;

Пр.пр. № 5273/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Росица Дапчева;

Пр.пр. № 3824/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Йорданка Дачева;

Пр.пр. № 10838/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Йорданка Дачева;

Пр.пр. № 2106/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ
прокурор Мануел Манев;

Пр.пр. № 542/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Мануел Манев;

Пр.пр. № 597/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Валентина Чакърова;

Пр. пр №1961/20 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Петя Кралева;

Пр. пр.№3894/20 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Петя Кралева;

Пр.пр.№ 13064/18 г. по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор
Петя Кралева;

Пр.пр. №648/20 г. по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор
Елка Добрикова;

Пр.вх.№4249/20 г. по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор
Елка Добрикова;

Пр. пр. №3883/20 г. по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор
Елка Добрикова;

Пр.пр. №5465/20 г. по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор
Елгина Чалъмова;

Пр.пр.№5121/20 г. по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор
Елгина Чалъмова;

Пр.пр. №11063/19 г. по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор
Елгина Чалъмова;

Пр.пр. №344/20 г., описа на ОП-Бургас, наблюдаващ прокурор
Росица Дапчева;

Пр.пр. №5717/20 г. и описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Росица Дапчева;
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Пр.пр. №2828/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Росица Дапчева;

Пр.пр. №2338/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Ангел Георгиев;

Пр.пр. №10342/19 г. по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор
Ангел Георгиев;

Пр.пр. №4505/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Ангел Георгиев;

Пр.пр. №2266/20 г., по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Павел Манукян;

Пр.пр. №5610/20 г. и по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Павел Манукян;

Пр.пр. №2651/20 г. всички по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ
прокурор Павел Манукян;

Пр.пр. №375/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Румяна Славова;

Пр.пр №110/20 г. и по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Румяна Славова;

Пр.пр. №2339/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Румяна Славова;

Пр.пр. №2671/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Десислава Трифонова;

Пр.пр. №9627/19 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Десислава Трифонова;

Пр.пр. №2445/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Ангел Ангелов;

Пр.пр. №5971/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Ангел Ангелов;

Пр.пр №4051/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Христина Дамянова;

Пр.пр. №392/20 г. по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Христина Дамянова.

Окръжният прокурор в свои заповеди през проверявания период е
разпореждал да бъде извършван контрол за спазване на сроковете за
извършване на проверките по чл. 145, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗСВ, с оглед
разпореденото в Заповед № 525/22.02.2012 г. на главния прокурор,
изменена със Заповед № РД – 04 – 363/21.11.2017 г., както и с цел
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недопускане произнасяне по постъпили в ОП – Бургас преписки, извън
законоустановения срок, на осн. чл. 140, ал.2, вр. ал.1, т.1 и ал.3 от ЗСВ.
Със Заповед №РД-04-98/04.05.2020 г. е разпоредил след надлежна
проверка в УИС – 3, респ. преглед в електронния Регистър за срочността
на разследването и произнасянето от прокурор, всеки първи работен ден
от съответната седмица, да се изготвя справка, отразяваща в табличен
вид информация за постъпилите в ОП – Бургас преписки, наблюдавани от
прокурори при последната, по които срокът за произнасяне предстои да
изтече до края /последния работен ден/ на въпросната седмица или вече е
изтекъл. Справката по т.1, незабавно да се докладва на заместник
административния ръководител на ОП – Бургас - г-жа Петя Кралева,
която своевременно да предприема мерки, данните, касаещи преписките
от упоменатата в т. 1 категория да бъдат предоставяни на
съответните наблюдаващи прокурори, с цел произнасяне от тяхна
страна в рамките на законоустановения срок, а в случай на изтичането
му – незабавно!

В изпълнение на Заповед № РД-02-30/01.11.2016 г. на главния прокурор
на Р. България и Заповед № РД-04-74/04.11.2016 г. на административния
ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас, за създаване на
организация за контрол, относно спазване от първоинстанционните
прокуратури на сроковете по чл.145, ал.2 от ЗСВ, отчитайки
предвиденото в Плана на ОП – Бургас за 2020 г. по Надзор на досъдебното
производство /раздел ІІ, т.1/, както и основание чл. 140, ал. 3 и ал. 4, т. 2
от ЗСВ са издадени Заповед №РД-04-39/05.03.2019 г., Заповед №РД-04-
91/03.06.2019 г., Заповед №РД-04-155/04.09.2019 г. /от зам. Адм.р-л
прокурор М.Манев/, Заповед №РД-04-220/04.12.2019 г.,   Заповед №РД-04-
58/05.03.2020 г. и Заповед №РД-04-197/02.09.2020 г., с която е разпоредено
да се извършат проверки на Районните прокуратури от състава на ОП -
Бургас, относно спазване на сроковете за извършване на проверки по чл.
145, ал. 2 от Закона за съдебната власт и за произнасяне на прокурора, за
времето от 01.06.2020 г. до 31.08.2020 г., включително. Определен е екип
от прокурори за извършване на проверките. В заповедта е посочено
проверките да приключат с обобщен доклад, който да се изпрати на
административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна
прокуратура гр. Бургас, в срок до 18.09.2020 г. Докладът да включва данни
за преписки с просрочени проверки и актове от прокурор, причините за
това, както и дали са взети организационни, административни или
дисциплинарни мерки за нарушенията при спазване на съответните
срокове.
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В Годишния доклад за дейността на ОП-Бургас е отразено, че през
2019 г., от общо решените 16380 преписки в района на ОП-Бургас, 4386 са
били решени с възлагане на проверка по чл. 145, ал.2 от ЗСВ, от които
случаите на проверки приключили извън законовия срок са били общо за
всички прокуратури от окръжния район 18.

През 2020 г. се наблюдава положителна тенденция за сериозно
намаляване броя на общо наблюдаваните от прокуратурите в Окръжен
район Бургас, преписки, при които проверките са приключили извън
законоустановения в ЗСВ срок.

За 2020 г. в ОП-Бургас няма проверки, които да са извън
законоустановения по чл. 145, ал.2 от ЗСВ срок.

През 2020 г. продължава практиката, на всяко тримесечие
прокурорите от ОП-Бургас да извършват  проверки на
първоинстанционните прокуратури на преписките с просрочени проверки.
Изготвяни са нарочни доклади, давани са препоръки. На база общия брой
приключени  проверки /3538/ , процента на тези, по които проверките са
просрочени /10 бр./, а именно 0,29%, е незначителен.

Извършената от ИВСС комплексна планова проверка установи, че
във всички наблюдателни преписки, приключили с постановление за отказ
от образуване на досъдебно производство са приложени  протоколи за
случаен избор на наблюдаващ прокурор. Прилагат се оригиналите или
копия на подадените до полицията жалби.

Постановленията за отказ са добре мотивирани.
Наблюдаващите прокурори се произнасят в срок, като се указва

копие от акта да бъде изпратено на жалбоподателя, както и че
постановлението подлежи на обжалване пред АП – Бургас, като в
съответствие с чл. 213, ал. 2 от НПК не се посочва срок за обжалване.

В преписките се прилагат разписки или друг документ за доставяне
на постановленията за отказ от образуване на ДП.

Извършването на предварителните проверки е в указаните от
прокурорите срокове за тяхното провеждане.

7. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ.
7.1. Инстанционните преписки на АП – Бургас, образувани във

връзка с произнасяния по преписки на ОП - Бургас, които са приключили
с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през
2019 г. са общо 42 броя, от тях 30 броя са потвърдени и 12 броя са
отменени.
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През 2020 г. преписките на апелативната прокуратура, приключили
с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство във
връзка с произнасяния по преписки на ОП - Бургас, са общо 34 броя, от
които 23 броя са потвърдени и 11 броя са отменени.

7.2. Инстанционните преписки на ОП – Бургас, образувани във
връзка с произнасяния по преписки на районните прокуратури, които са
приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство през 2019 г. са, както следва:

Долустояща
прокуратура

Отменен
и

Потвърде
ни

Об
ща сума

РП-Айтос 5 22 27
РП-Бургас 38 130 168
РП-Карнобат 2 6 8
РП-Малко

Търново 1 - 1
РП-Несебър 17 15 32
РП-Поморие 3 10 13
РП-Средец 1 8 9
РП-Царево 8 9 17
Общо 76 200 276

Инстанционните преписки на ОП – Бургас, образувани във връзка с
произнасяния по преписки на районните прокуратури, които са
приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство през 2020 г. са, както следва:

Долустояща
прокуратура Отменя Потвърж

дава
Об

ща сума
РП-Айтос 0 9 9
РП-Бургас 50 178 228
РП-Карнобат 4 13 17
Обща сума 54 200 254

Проверени на случаен принцип инстанционни преписки на ОП –
Бургас, образувани във връзка с произнасяния по преписки на

районните прокуратури, приключили през 2019 г. и 2020 г.
/инстанционен и служебен контрол/:

Пр.пр.№ 2054/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Георги Дуков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод разпореждане на ВКП за извършване на
служебен контрол за обосноваността и законосъобразността на
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постановление на РП-Бургас от 14.01.2020 г. за отказ от образуване на ДП
по пр.пр.№8948/2019 г. по описа на РП-Бургас, получено в ОП на
10.03.2020 г. На 03.04.2020 г. са изискани материалите от РП-Бургас. На
09.04.2020 г. материалите по преписката са постъпили от РП в ОП-Бургас.
С мотивирано постановление от 07.05.2020 г. постановлението на РП-
Бургас е потвърдено като правилно и законосъобразно. Като основание за
произнасянето по жалбата е посочен чл.213 от НПК и чл.143 от ЗСВ. В
диспозитива е записано препис от него да се изпрати на ВКП, отдел 01
„Специализиран“, а постановлението, ведно с преписката им да се
изпратят на РП-Бургас;

Пр.пр.№ 3245/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Валентина Чакърова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по жалба на П.С. от гр. Несебър срещу
постановление на РП-Бургас, ТО-Несебър от 09.04.2020 г. за отказ да се
образува ДП по пр.пр.№4312/19 г. на РП-Бургас, ТО-Несебър. Жалбата е
получена в ОП на 27.05.2020 г. На следващия ден е изпратена в РП и са
изискани становище от наблюдаващия прокурор и материалите по
преписката за осъществяване на инстанционен контрол. Получени са на
08.06.2020 г. в ОП-Бургас. С подробно и мотивирано постановление от
08.07.2020 г. жалбата е оставена без уважение като неоснователна, а
постановлението на РП-Бургас е потвърдено. Като основание за
произнасянето по жалбата е посочен чл.143, ал.2 от ЗСВ. В диспозитива е
записано препис от него да се изпрати на П.С. и на РП-Бургас, ТО-
Несебър, ведно с материалите по преписката и че на основание чл.200 от
НПК постановлението не подлежи на обжалване. Приложена е разписка
за получаване на постановлението на ОП на ръка;

Пр.пр.№ 4259/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Румяна Славова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по жалба от Пенсионно осигурително
дружество… срещу постановление на РП-Бургас от 24.06.2020 г. за отказ
да се образува ДП по пр.пр.№9128/19 г. по описа на РП-Бургас. Жалбата е
получена в ОП на 23.04.2019 г. ведно със становище на наблюдаващия
прокурор от РП и материалите по преписката. С мотивирано
постановление от 30.04.2019 г. жалбата е оставена без уважение като
неоснователна, а постановлението на РП-Бургас е потвърдено като
правилно и законосъобразно. Като основание за произнасянето по жалбата
е посочен чл.213,  ал.1  от НПК и чл.145,  ал.2  от ЗСВ. В диспозитива е
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записано препис от него да се изпрати на адвоката на дружеството,
която може да го обжалва пред АП-Бургас., а преписката на РП-Бургас,
ведно с постановлението, да се върне на РП за преценка на
необходимостта от изпращането й на компетентната СП;

Пр.пр.№ 8364/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Христина Дамянова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по жалба от  Р.П. по същество срещу
постановление на РП-Бургас от 19.07.2019 г. за отказ да се образува ДП по
пр.пр.№5458/19 г. по описа на РП-Бургас. Жалбата е получена в ОП на
26.08.2019 г. ведно със становище на наблюдаващия прокурор от РП и
материалите по преписката. С подробно и мотивирано постановление от
20.09.2019 г. жалбата е оставена без уважение като неоснователна, а
постановлението на РП-Бургас е потвърдено като обосновано и
законосъобразно. В диспозитива е записано преписката да се върне на РП-
Бургас и че постановлението може да бъде обжалвано пред АП-Бургас;

Пр.пр.№ 10668/2019 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Деян Петров, пр.пр.№ 4016/19 г. на РП-Бургас, ТО-Несебър.
Преписката е образувана по жалба от И.Й. срещу постановление за отказ
от образуване на ДП от 23.10.2019 г. по посочената преписка на РП-Бургас,
ТО-Несебър, като жалбата и преписката са получени в ОП на 27.11.2019 г.
На 28.11.2019 г. е разпределена на прокурор Деян Петров, който е изискал
допълнителни сведения от жалбоподателя и от служители на РУП-
Несебър.  Материалите са получени в ОП-Бургас на 28.01.2020 г. С
постановление от 04.02.2019 г. на прокурор Петров постановлението на
РП-Бургас, ТО-Несебър за отказ от образуване на досъдебно производство
е потвърдено като обосновано и законосъобразно, правилен и обоснован е
извода в обжалваното постановление, че липсват достатъчно данни за
осъществен състав на престъпление от общ характер по смисъла на НК и
районният прокурор правилно е приел, че по повод сключения договор за
наем са възникнали гражданско-правни отношения между жалбоподателя
и наемателя Ц.М., като споровете по изпълнението на задълженията по
облигационното съглашение следва да се разрешат по съответния
гражданско-правен ред. Постановено е препис от постановлението на
ОП-Бургас да се изпрати на И.Й.,  като е посочено,  че то не подлежи на
обжалване;
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Пр.пр.№ 6112/2020 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Светослав Маринчев, пр.пр.№ 4566/20 г. на РП-Бургас, ТО-
Царево. Преписката е образувана по жалба от Г.Г. срещу постановление за
отказ от образуване на ДП от 10.08.2020 г. по посочената преписка на РП-
Бургас, ТО-Царево, като жалбата и преписката е получена в ОП на
10.09.2020 г. На 11.09.2020 г. е разпределена на прокурор Светослав
Маринчев, който е изискал преписката от БРП.  Материалите са получени
в ОП-Бургас на 07.10.2020г. С постановление от 13.10.2020 г. на прокурор
Маринчев постановлението на РП-Бургас, за отказ от образуване на
досъдебно производство е потвърден, като е посочено че постановлението
е обосновано и законосъобразно. ОП-Бургас намира за правилен и
законосъобразен крайният извод на РП-Бургас, че е налице хипотезата на
чл. 9, ал.2 от НК. Формално е бил осъществен състава на престъпление по
чл. 194, ал. 3 от НК - кражба на вещи, собственост на Г.Г., като случаят е
маловажен. Деянието само формално осъществявало състава на
престъплението по чл. 194, ал. 3 от НК, защото същото макар и да има своя
обществена опасност, тя е явно незначителна. Изводът за незначителността
се свежда от твърде ниската стойност на отнетото имущество. Посочено е
препис да се изпрати на Г.Г. с обратна разписка, като е посочено, че
постановлението подлежи на обжалване пред АП-Бургас;

Пр.пр.№ 872/2019 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ прокурор
Иван Иванов, пр.пр.№ 10469/18 г. на РП-Бургас. Преписката е образувана
по жалба от Г.Д. от Бургас срещу постановление за отказ от образуване на
ДП от 18.01.2019 г. по посочената преписка на РП-Бургас,  като жалбата и
преписката е получена в ОП на 30.01.2019 г. На 30.01.2019 г. е
разпределена на прокурор Иван Иванов, който е изискал от РП-Бургас
окомплектоване на преписката.  Материалите, ведно със становище на
зам.районен прокурор на РП-Бургас са получени в ОП-Бургас на
18.02.2019 г. С постановление от 19.03.2019 г. на прокурор Иванов
постановлението на РП-Бургас за отказ от образуване на досъдебно
производство е потвърден, като е посочено, че то е обосновано и
законосъобразно и районният прокурор правилно е приел, че фактите и
обстоятелствата, посочени в жалбата имат изцяло гражданско-правен
характер и сочат спор за непълно и неточно изпълнение на задължения,
произтичащи от сключен договор за изработка. Предвид изложеното,
жалбата срещу постановлението се явява неоснователна и като такава е
оставена без уважение, а обжалваното постановление е потвърдено.
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Посочено е също препис да се изпрати на Г.Д. и че постановлението
подлежи на обжалване пред АП-Бургас;

Пр.пр.№ 2549/2020 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Ангел Георгиев, пр.пр.№ 11074/17 г. , пор. №839/2018 г., по
описа на РП-Бургас, ДП №431 ЗМ-331/2018г. по описа на Първо РУП-
Бургас. Преписката е образувана по сигнал в ОП-Бургас, чрез АП-Бургас,
сигнал от Н.К. и Н.К. от Бургас до главния прокурор на Р.България срещу
постановление за прекратяване на  ДП №431 ЗМ-331/2018 г. по описа на
Първо РУП-Бургас.  На 09.04.2020 г. е разпределена на прокурор Ангел
Георгиев, който е изискал от РП-Бургас окомплектоване на преписката.
Получена е в ОП на 14.04.2020 г.  С постановление от 21.04.2020 г. на
прокурор Георгиев постановлението на РП-Бургас, за прекратяване на
досъдебно производство е потвърдено като обосновано и законосъобразно.
Допълнени са мотивите за прекратяване на ДП за липса на осъществен
състав на престъпление от общ характер. Посочено е също препис да се
изпрати на Н.К. и Н.К., които са податели на сигнала до ВКП, до АП-
Бургас и РП-Бургас и че постановлението подлежи на обжалване пред
АП-Бургас;

Пр.пр. № 3778/2020 г. по описа на ОП- Бургас с наблюдаващ
прокурор Георги Чинев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по повод постъпила в ОП - Бургас
писмена жалба от Н.П. против постановление на РП- Бургас, ТО- Несебър
от 16.12.2019 г., с което е било спряно наказателно производство по ДП №
304-ЗМ - 139/19г. по описа на РУ Несебър, пр. вх. № 290/19г. по описа на
ТО - Несебър при РП - Бургас. Жалбата е постъпила в ОП на 15.06.2020 г.
На 17.06.2020 г. са изискани материалите от РП - Бургас, ТО- Несебър. На
01.07.2020 г. материалите по преписката са постъпили от РП- Бургас в ОП.
С подробно и мотивирано постановление от 16.07.2020 г. жалбата е
уважена , постановлението за спиране на ДП на РП- Бургас, ТО- Несебър е
отменено. Прокурорът се е произнесъл на основание чл.199, ал.1 и чл. 46,
ал.3 от НПК и чл. 143, ал.6 от ЗСВ, както и на основание Указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата на
РБ. В диспозитива е указано преписи от постановлението, ведно с ДП да
се изпратят на РП - Бургас, ТО- Несебър за изпълнение на указанията,
дадени в обстоятелствената част на прокурорския акт. Указано е препис
от постановлението да се изпрати на жалбоподателя за сведение. ДП е
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изпратено на РП - Бургас, ТО - Несебър за продължаване на
разследването;

Пр.пр.№ 3457/2019 г. по описа на ОП- Бургас с наблюдаващ
прокурор Йорданка Дачева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по повод постъпила в ОП - Бургас,
чрез ВКП писмена жалба от Ю.С. против постановление за отказ да се
образува ДП от 19.03.2019 г., с което е приключила пр. вх. № 188/19 г. по
описа на РП-Несебър /сега ТО-Несебър на РП-Бургас/. Жалбата е
постъпила в ОП на 05.04.2019 г. На 10.04.2019 г. са изискани материалите
от РП-Бургас, ТО-Несебър. На 25.04.2019 г. материалите по преписката са
постъпили от РП-Бургас в ОП ведно със становище на прокурора,
постановил обжалвания прокурорски акт. С подробно и мотивирано
постановление от 21.05.2019 г. жалбата е оставена без уважение, а
постановлението за отказ да се образува ДП - потвърдено. Прокурорът се е
произнесъл на основание чл.213, ал.1 от НПК. В диспозитива е указано
преписи от постановлението, ведно с преписката да се изпратят на РП-
Бургас, ТО- Несебър. Указано е препис от постановлението да се изпрати
на жалбоподателката. Посочено е, че постановлението подлежи на
обжалване пред АП- Бургас;

Пр.пр.№ 7373/2020 г. по описа на ОП- Бургас с наблюдаващ
прокурор Петя Кралева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по повод постъпила в ОП- Бургас, чрез
РП-Бургас писмена жалба от Н.С. против постановление за отказ да се
образува ДП от 15.09.2020 г., с което е приключила, пр. вх. № 10633/20 г.
по описа на РП-Бургас. Жалбата и становище на прокурора по чл. 201, ал.2
от НПК са постъпили в БОП на 03.11.2020 г. С подробно и мотивирано
постановление от 01.12.2020 г. жалбата е оставена без уважение, а
постановлението за отказ да се образува ДП - потвърдено. Прокурорът се е
произнесъл на основание чл.213, ал.1 от НПК. В диспозитива е указано
преписи от постановлението, ведно с преписката да се изпратят на РП-
Бургас, ТО- Несебър. Указано е препис от постановлението да се изпрати
на жалбоподателя за сведение;

Пр.пр.№ 618/2020 г. по описа на ОП- Бургас с наблюдаващ прокурор
Десислава Трифонова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по повод постъпила в ОП - Бургас,
чрез РП - Бургас писмена жалба от адв. Сава Каров, пълномощник на Г.Г.
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против постановление за отказ да се образува ДП от 13.01.2020 г., с което е
приключила, пр. вх. № 8955/19г. по описа на РП- Бургас. Жалбата и
становище на прокурора по чл. 201, ал.2 от НПК са постъпили в БОП на
29.01.2020 г. С подробно и мотивирано постановление от 17.02.2020 г.
жалбата е оставена без уважение, а постановлението за отказ да се
образува ДП - потвърдено. Прокурорът се е произнесъл на основание
чл.213,  ал.1  от НПК. В диспозитива е указано преписи от
постановлението, ведно с преписката да се изпратят на РП – Бургас, и
на жалбоподателя, за сведение. Посочено е, че постановлението подлежи
на служебен контрол от АП-Бургас. Адвокатът е обжалвал
постановлението на ОП-Бургас. С постановление от 16.06.2020 г. АП -
Бургас е потвърдила постановленията на РП и ОП- Бургас;

Пр. пр. №1723/19 г. по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор
Величка Костова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по повод постъпила в ОП - Бургас,
чрез РП – Айтос /сега ТО - Айтос на РП - Бургас/, писмена жалба от М.Х.
против постановление за отказ да се образува ДП от 14.01.2019 г., с което е
приключила, пр.вх. № 1158/18 г. по описа на РП - Айтос. Жалбата и
становище на прокурора по чл. 201, ал.2 от НПК са постъпили в БОП на
19.02.2020 г. С подробно и мотивирано постановление от 07.03.2019 г.
жалбата е оставена без уважение, а постановлението за отказ да се
образува ДП - потвърдено. Прокурорът се е произнесъл на основание
чл.213,  ал.1  от НПК. В диспозитива е указано преписи от
постановлението, ведно с преписката да се изпратят на РП – Айтос, и на
жалбоподателя, за сведение. Посочено е, че постановлението може да
бъде обжалвано пред АП- Бургас.

Проверени още:
Пр.пр.№ 12863/2018 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ

прокурор Георги Дуков;
Пр.пр.№ 9026/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор

Валентина Чакърова;
Пр.пр.№ 6882/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор

Христина Дамянова;
Пр.пр.№ 8765/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор

Ангел Ангелов;
Пр.пр.№ 7176/2019 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор

Ангел Ангелов;
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Пр.пр.№ 3668/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Ангел Ангелов;

Пр.пр.№ 5718/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Ангел Ангелов;

Пр.пр.№ 5653/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Румяна Славова;

Пр.пр.№ 3237/2020 г. по описа на ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Румяна Славова;

Пр.пр.№ 3119/2020 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Деян Петров, пр.пр.№ 2963/20 г. на РП-Бургас, ТО-Несебър, ДП
№304-ЗМ-149/2020г. по описа на РУП-Несебър при ОД на МВР-Бургас-
потвърдено постановление за прекратяване от 05.05.2020 г. на РП-Бургас,
ТО-Несебър;

Пр.пр.№ 2801/2019 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Деян Петров, пр.пр.№ 290/17 г. на РП-Бургас, ДП №434-ЗМ-
95/2017 г. по описа на Второ РУП-Бургас;

Пр.пр.№ 10668/2019 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Деян Петров, пр.пр.№ 4016/19 г. на РП-Бургас, ТО-Несебър;

Пр.пр.№ 1870/2019 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Деян Петров, пр.пр.№ 732/18 г. на РП-Айтос;

Пр.пр.№ 2977/2020 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Светослав Маринчев, пр.пр.№ 8348/19 г., пор. №2593/2019 г. по
описа  на РП-Бургас,  ДП №251 ЗМ 326/2019 г.  по описа на ОД на МВР -
Бургас-постановление за отмяна на постановление на РП-Бургас, с което е
било прекратено ДП №251 ЗМ 326/2019 г. по описа на ОД на МВР- Бургас,
пр.пр.№ 8348/19 г., пор. №2593/2019 г. по описа  на РП-Бургас;

Пр.пр.№ 5462/2019 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Иван Иванов, пр.пр.№ 248/19 г. на РП-Айтос;

Пр.пр.№ 387/2019 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ прокурор
Светослав Маринчев, пр.пр.№ 3980/18 г., по описа на РП-Несебър-
отменено постановление за отказ от образуване на ДП;

Пр.пр.№ 4327/2020 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Христина Дамянова, пр.пр.№ 4977/20 г. на РП-Бургас-ТО-
Средец;

Пр.пр.№ 2644/2020 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Христина Дамянова, пр.пр.№ 3205/20 г. на РП-Бургас- отменено
постановление на РП-Бургас за отказ да се образува ДП, като е
постановено извършването на допълнителна проверка, в хода на която да
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се изпълнят указанията, дадени в обстоятелствената част на
постановлението;

Пр.пр.№ 2499/2020 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Павел Манукян, пр.пр.№ 1052/19 г. -пор. №700/2019 г. по описа
на РП-Бургас - отменено постановление за прекратяване на наказателното
производство;

Пр.пр.№ 4048/2020 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Павел Манукян, пр.пр.№ 5558/20 г.  по описа на РП-Бургас-
отменено постановление за на РП-Бургас, с което е отказано да се образува
ДП;

Пр.пр.№ 2549/2020 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Ангел Георгиев, пр. пр. №6948/2020 г. по описа на РП-Бургас
срещу постановление за отказ от образуване на ДП, което е било отменено
от ОП-Бургас;

Пр.пр.№ 9285/2019 г. по описа на ОП-Бургас – наблюдаващ
прокурор Ангел Георгиев, пр. пр. №1822/2018 г. по описа на РП-Несебър,
ДП №251 ЗМ-270/2018г.по описа на ОД на МВР-Бургас;

Пр.пр. №8408/19 г., пр.пр. №4403/19 г. и пр.пр. №7191/20 г. всички
по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор Величка Костова;

Пр.пр. №2171/19 г. и пр.пр. №7877/19 г. всички по описа на ОП-
Бургас, наблюдаващ прокурор Манол Манолов;

Пр.пр. №844/20 г., пр.пр. №7069/20 г., пр.пр. №250/20 г. и пр.пр.
№182/19 г. всички по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор Гергана
Илиева;

Пр.пр. №2104/19 г., пр.пр. №2252/19 г. и пр.пр. №284/19 г. всички по
описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор Галя Маринова;

Пр.пр. №2824/20 г., пр.пр. №5217/20 г., пр.пр. №1581/20 г. и пр.пр.
№7529/19 г. всички по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Мануил Манев;

Пр.пр. №7828/20 г., пр.пр. №7146/20 г., пр.пр. №1626/19 г. и пр.пр.
№9782/19 г. всички по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Елгина Чалъмова;

Пр.пр. №6421/20 г., пр.пр. №434/20 г., пр.пр. №3415/20 г. и пр.пр.
№9897/19 г. всички по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор Елка
Добрикова;

Пр.пр. №3737/20 г., пр.пр. №3738/20 г., пр.пр. №10254/19 г. и пр.пр.
№99/19 г. всички по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор Росица
Дапчева;
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Пр.пр. №7013/20 г., пр.пр. №3458/19 г., пр.пр. №439/19 г. и  пр.пр.
№2108/20 г. всички по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор Георги
Чинев;

Пр.пр. №1496/19 г., пр.пр. №1286/19 г., пр.пр. №2448/20 г. и  пр.пр.
№2881/20 г. всички по описа на ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Йорданка Дачева;

Пр.пр. №6191/20 г., пр.пр. №5234/19 и пр.пр. №516/20 г. всички по
описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор Петя Кралева;

Пр.пр. №2643/20 г., пр.пр. №2730/20 г . и пр.пр. №3670/19 г. всички
по описа на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор Десислава Трифонова;

Проверката на инстанционните преписки  установи, че в
постановленията си, прокурорите от ОП-Бургас обсъждат всички
доказателства по делото, отбелязват налице ли е непълнота на
доказателствата, съществува ли  възможност за събиране на нови за по-
пълно изясняване на обстоятелствата по делото с оглед осигуряване на
всестранно и пълно разследване, подробно се произнасят относно
приетите доказателства в първоинстанционното постановление и
мотивирано потвърждават или отменят постановлението на РП.

IІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ
ПРОИЗВОДСТВА В ОП – БУРГАС НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ. 1,
Т. 2 ЗСВ

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП, БП и НП.
НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства

през 2019 г. са общо 1399 броя, от които новообразуваните ДП са 577 броя,
а образуваните в предходен период - 797 броя; образуваните бързи
производства са 26 броя.

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства
през 2020 г. са общо 1252 броя, от които новообразуваните ДП са 484 броя,
а образуваните в предходен период - 750 броя; образуваните бързи
производства – 18 броя.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2019 г. досъдебни и бързи производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове
са 798 броя. Общо приключените ДП са 794 броя, от които
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новообразуваните са 253 броя, а образуваните в предходен период – 541
броя. Приключените бързи производства са 5 броя.

Останали нерешени към края на 2019 г. са 39 ДП, по които
разследването е приключило, но се намират при прокурорите в законовия
срок за произнасяне.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2020 г. досъдебни, бързи и незабавни
производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените
от НПК срокове са 654 броя. Общо приключените ДП са 644 броя, от които
новообразуваните ДП са 186 броя, а образуваните в предходен период –
458 броя. Приключените бързи производства са 10 броя.

Останали нерешени към края на 2020 г. са 40 ДП, по които
разследването е приключило, но се намират при прокурорите в законовия
срок за произнасяне.

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2019 г., по
които разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 5
броя, по които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал. 1, т.
5 от НПК – няма и БП, при които е постановено разследването да се
извърши по общия ред са 21 броя.

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2020 г., по
които разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 3
броя; БП, по които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.
1, т. 5 от НПК – няма и БП, при които е постановено разследването да се
извърши по общия ред са 15 броя.

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2019 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК, на разследващ орган

са изпратени 14 броя ДП, а по 10 броя ДП прокурорът сам е извършил
необходимите действия.

За 2020 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК, на разследващ орган
са изпратени 3 броя ДП. ДП, по което прокурорът сам е извършил
необходимите действия са 12 броя.

3. Спрени наказателни производства.
Спрените наказателни производства през 2019 г. са общо 135 броя.

От тях спрени срещу неизвестен извършител  са 124 броя, а спрени срещу
известен извършител – 11 броя.
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През 2020 г. общо 112 броя наказателни производства са спрени. От
тях спрени срещу неизвестен извършител са 94 броя, спрени срещу
известен извършител – 18 броя.

4. Възобновени наказателни производства.
ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2019 г. са  64

броя, от тях 48 броя са срещу неизвестен извършител, а 16 броя - срещу
известен извършител.

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2020 г. са  55
броя, от тях 43 броя са срещу неизвестен извършител, а 12 броя - срещу
известен извършител.

Проверени на случаен принцип дела, по които наказателното
производство е спряно през 2019 г. и 2020 г.

Пр.пр.№ 9995/2015 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 1627/2015 г. по
описа на РУ на МВР – Несебър с наблюдаващ прокурор Петя Кралева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано на 17.08.15 г. основание чл.212, ал.2 от НПК
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК в
РУМВР-Несебър. В хода на разследване е установено, че е ползвана
дебитна карта без знанието на титуляра – престъпление по чл.249, ал.1 от
НК, поради което материалите са изпратени в ОП по компетентност с
постановление от 01.12.2015 г. ДП е спирано неколкократно поради
отсъствие на важен свидетел на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК и е
възобновявано. Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП –
Бургас на 15.09.2020 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2
от НПК. С постановление от 17.09.2020 г. досъдебното производство е
спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на
постановлението е записано препис от него да се изпрати на пострадалата,
която може да го обжалва пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок от
получаването му, както и на разследващия орган, ведно с материалите по
делото за продължаване издирването на извършителя. Указано е на всеки 4
месеца да се изпраща справка в БОП за резултатите от ОИМ, а при
наличие на основание за възобновяване, делото незабавно да се докладва
на наблюдаващия прокурор. Приложено е известие за доставяне на
постановлението. Налице е кореспонденция между издирващия орган и
прокуратурата във връзка с ОИМ;
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Пр.пр.№ 7517/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 228/2019 г. по
описа на ОД на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор Мануел Манев.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано на 05.08.19 г. с постановление на прокурор от
ОП-Бургас за престъпление по чл.319а, ал.1, вр.с чл.18, ал.1 от НК –
установен неправомерен опит за достъп до информационна система, след
извършена предварителна проверка от инспектор от ОД на МВР-Бургас.
Материалите по ДП са постъпили в ОП – Бургас на 25.10.2019 г. за доклад
по чл.226, ал.1 от НПК. Върнато е за приключване с постановление от
04.11.2019 г. С постановление от 19.11.2019 г. досъдебното производство е
спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на
постановлението е записано препис от него да се изпрати на пострадалата,
както и че може да бъде обжалвано пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен
срок от получаването му, както и ДП да се изпрати на разследващия орган
за продължаване издирването на извършителя на престъплението.
Приложено е известие за доставяне на постановлението, както и
кореспонденция между издирващия орган и прокуратурата във връзка с
ОИМ;

Пр.пр.№ 262/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 40/2018 г. по
описа на ОД на МВР – Несебър с наблюдаващ прокурор Елгина Чалъмова .
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Преписката е
образувана в РП-Перник по повод жалба от Е.А., която през лятото на 2017
г. била на сезонна работа в КК „Слънчев бряг“ и е установила, че през това
време са извършвани транзакции с нейната дебитна карта и разпореждания
със сума от общо 450 лв. без нейно знание – престъпление по чл.249, ал.1
от НК. Материалите са изпратени в ОП по компетентност с постановление
от 05.01.2018 г. на прокурор от РП-Перник и е получено в ОП-Бургас на
09.01.2018 г. Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП –
Бургас на 22.04.2019 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3
от НПК. С постановление от 02.05.2019 г. досъдебното производство е
спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на
постановлението е записано препис от него да се изпрати на
пострадалата, която може да го обжалва пред Окръжен съд-Бургас в 7-
дневен срок от получаването му, както и на разследващия орган, ведно с
материалите по делото за продължаване издирването на извършителя.
Указано е на всеки 4 месеца да се изпраща справка на наблюдаващия
прокурор за резултатите от ОИМ. Приложено е известие за доставяне
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на постановлението. Налице е кореспонденция между издирващия орган и
прокуратурата във връзка с ОИМ;

Пр.пр.№ 20958/2017 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 17/2018 г. по
описа на РУП-Созопол с наблюдаващ прокурор Манол Манолов.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано на 10.01.2018 г. с постановление на прокурор от
ОП-Бургас за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.с чл.194, ал.1 и чл.249,
ал.1, вр.с чл.20, ал.2 от НК – кражба на движими вещи, сред които и
дебитна карта и неправомерни транзакции с нея. Материалите по ДП са
постъпили в ОП – Бургас на 15.04.2019 г. с мнение за спиране на
производството. С постановление от 16.04.2019 г. досъдебното
производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В
диспозитива на постановлението е записано препис от него да се изпрати
на пострадалата, както и че може да бъде обжалвано пред Окръжен съд-
Бургас в 7-дневен срок от получаването му. Указано е да се изготви план за
провеждане на ОИМ, на всеки 4 месеца да се извършва проверка и да се
докладва на наблюдаващия прокурор за резултатите от проверката за
установяване на извършителя на деянието и възобновяване на делото.
Материалите по ДП се връщат на РУ-Созопол, а копие от постановлението
да се изпрати на издирвателния орган за изпълнение на указанията.
Приложено е известие за доставяне на постановлението, както и
кореспонденция между издирващия орган и прокуратурата във връзка с
ОИМ;

Пр.пр.№ 855/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 86/2019 г. по
описа на Първо РУ на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор Величка
Костова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Наказателното производство е образувано на 29.01.2019 г. по реда на
чл.212, ал.2 от НПК за престъпление по чл.249, ал.1 от НК – използване на
платежен документ без съгласието на собственика. Материалите по
приключеното ДП са постъпили в ОП – Бургас на 13.06.2019 г. с мнение за
спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от
24.06.2019 г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244,
ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано препис от
него да се изпрати на пострадалата, която може да го обжалва пред
Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок от получаването му, връща делото
на разследващия орган, ведно с копие от за продължаване издирването на
извършителя, а след отпадане на основанието за спиране, да се изпрати
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за възобновяване. Указано е да се изпраща справка в БОП за резултатите
от ОИМ. Приложено е известие за доставяне на постановлението.
Налице е кореспонденция между издирващия орган и прокуратурата във
връзка с ОИМ;

Пр.пр.№ 6202/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 289/2020 г. по
описа на Второ РУ на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор Елка
Добрикова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Наказателното производство е образувано на 26.05.2020 г. по реда на
чл.212, ал.2 от НПК за престъпление по чл.330, ал.1 от НК – палеж на
имущество на значителна стойност. Материалите по приключеното ДП са
постъпили в ОП – Бургас на 03.12.2020 г. с мнение за спиране на
основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 29.12.2020 г.
досъдебното производство е спряно на основание чл.244,  ал.1, т.2 от НПК.
В диспозитива на постановлението е записано препис от него да се изпрати
на пострадалите, че може да бъде обжалвано пред Окръжен съд-Бургас в 7-
дневен срок от получаването му, връща делото на разследващия орган за
продължаване издирването на извършителя и указва след възникване на
нови обстоятелства, обуславящи възобновяване, да се изпрати на
наблюдаващия прокурор. Приложени са известия за доставяне на
постановлението. Налице е кореспонденция между издирващия орган и
прокуратурата във връзка с ОИМ;

Пр.пр. №19610/2017 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 304 ЗМ
2068/2017 г. по описа на РУП-Несебър при ОД на МВР Бургас с
наблюдаващ прокурор Андрей Червеняков. /Приложен е протокол за
избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е образувано
на  22.08.2017 г.  на основание чл. 212, ал.2 от НПК с първото  действие на
разследване – претърсване и изземване в неотложен случай с последващо
съдебно одобрение, в л.а. марка „Х.Сивик” с рег №…срещу НИ  за
престъпление по 244, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Делото е било спирано на
основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. В срока на ал. 8 на чл. 244, делото е
било възобновено. В хода на разследването са разпитани свидетели,
извършено е било претърсване по реда на чл. 161, ал.2 от НПК, изготвена е
съдебно-техническа експертиза и дактилоскопна експертиза на иззетите
банкноти. Изискани са справки от АПИ за маршрута на движение на лекия
автомобил, изискана е разпечатка от телефонните оператори за проведени
телефонни разговори. Приложена е справка за задгранични пътувания на
Н.Р., от която е станало известно, че е напуснал страната на  01.09.2017 г.
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през ГКПП Русе – Дунав мост, същият е бил обявен за издирване с
телеграма №13…/10.05.2018г. на ГДНП. Материалите по ДП са постъпили
в ОП – Бургас на 07.06.2021 г. с мнение за спиране на основание чл. 244,
ал.1, т. 3 от НПК. С постановление от 09.06.2021 г. наказателното
производство е спряно на основание  чл.244,  ал.1, т.3 от НПК. В
диспозитива на постановлението е посочено регулярно ОП-Бургас да бъде
уведомявана за резултатите от проведените ОИМ. РУП-Несебър  са
уведомявали ОП-Бургас за извършени ОИМ и че не са постъпвали данни за
свидетели очевидци, както и такива за извършителя на престъпното
деяние. Псочено е, че постановлението може да бъде обжалвано в 7-
дневен срок от получаването му пред ОС-Бургас;

Пр.пр.№ 8722/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 4635  ЗМ
260/2019 г. по описа на РУП – Приморско с наблюдаващ прокурор
Христина Дамянова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Наказателното производство е образувано на  02.09.2019 г.  на
основание чл. 212, ал.2 от НПК за това, че на 01.09.2019 г. в гр. Приморско
е използван платежен инструмент- дебитна карта, издадена от Банка ДСК
на името на А.С. и без съгласието на титуляра са били извършени 4 броя
транзакции на сумата от 1300 лв. – престъпление по 249, ал. 1 от НК. След
проведено разследване, материалите по ДП са постъпили в ОП – Бургас на
06.12.2019 г.  с мнение за спиране на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С
постановление от 13.12.2019 г. наказателното производство е спряно на
основание вр. чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението
е записано копие от него, ведно с делото, да се изпрати на РУП –
Приморско за продължаване на издирването на извършителя на
престъплението. Записано е още, че на всеки 3 месеца следва да бъде
изготвяна писмена справка за резултатите от издирването, която да
бъде изпращана на ОП-Бургас. Постановено е още, че постановлението
може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от получаването му пред ОС-
Бургас. Прокурор Христина Дамянова е изисквала периодично справка от
ОД на МВР Бургас за извършените ОИМ като е припомняно, че такава
справка следва да се изпраща на всеки 4 месеца;

Пр.пр.№ 1790/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 127/2020 г. по
описа на ОД на МВР - Бургас с наблюдаващ прокурор Десислава
Трифонова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Наказателното производство е образувано на  25.03.2020 г.  на основание
чл. 212, ал.2 от НПК за това, че на 27.01.2020 г. в гр. Бургас е използван
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платежен инструмент - бяла карта №53…, издадена от Изи Пеймънт
сървисис на името на М.Г., без съгласието на титуляра – престъпление по
249, ал. 1 от НК. След проведено разследване, материалите по ДП са
постъпили в ОП – Бургас на 25.09.2020 г.с мнение за спиране на основание
чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 28.09.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В
диспозитива на постановлението е записано копие от него, ведно с делото,
да се изпрати на ОД на МВР Бургас – Бургас за продължаване на
издирването на извършителя на престъплението, записано е още
периодично следва да бъде изготвяна писмена справка за резултатите от
издирването, която да бъде изпращана на ОП-Бургас. Препис от
постановлението да се изпрати и на М.Г. за сведение. Посочено е, че
постановлението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС-Бургас. Прокурор Десислава Трифонова е
изисквала периодично справка от ОД на МВР Бургас за извършените ОИМ
като е припомняно, че такава справка следва да се изпраща на всеки 6
месеца;

Пр.пр. №5019/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 3292 ЗМ -
278/2018 г. по описа на Четвърто РУП - Бургас с наблюдаващ прокурор
Деян Петров.  /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Наказателното производство е образувано на  12.05.2019 г.  на основание
чл. 212, ал.2 от НПК за това, че през периода 23.04.2019 г. – 30.04.2019 г. в
гр. Бургас и с. Ново Паничарево, е използван платежен инструмент -
банкова карта,  издадена от Банка ДСК на името на Н.М. и без съгласието
на титуляра изтеглена сумата от 3950 лв. – престъпление по 249, ал. 1 от
НК. След проведено разследване, материалите по ДП са постъпили в ОП –
Бургас на 03.09.2019 г.  с мнение за спиране на основание чл. 244, ал.1, т.2
от НПК. С постановление от 04.09.2019 г. наказателното производство е
спряно на основание вр. чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на
постановлението е записано копие от постановлението, ведно с делото,
да се изпрати на Четвърто РУП  МВР Бургас за продължаване на
издирването на извършителя на престъплението, записано е още
периодично следва да бъде изготвяна писмена справка за резултатите от
издирването, която да бъде изпращана на ОП-Бургас, екземпляр от
постановлението да се изпрати и до Н.М. Посочено е, че
постановлението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС-Бургас. Прокурор Деян Петров е изисквал
периодично справка от Четвърто РУП-Бургас Бургас за извършените
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ОИМ като е припомняно, че такава справка следва да се изпраща на всеки
4 месеца;

Пр.пр.№ 4664/2018 г., пор. №307/18г. по описа на ОП – Бургас, ДП
№ 174/2018 г. по описа на РУ на МВР – Несебър с наблюдаващ прокурор
Иван Иванов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Наказателното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 06.07.2018 г. за престъпление по чл.249, ал.1,
вр. чл.26, ал.1 от НК, след извършена проверка от РУП- Несебър.

Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП – Бургас на
17.01.2019 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С
постановление от 15.02.2019 г. досъдебното производство е спряно на
основание чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е
указано копие да се изпрати на пострадалата и на РУП – Несебър.
Посочено е, че подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в 7-
дневен срок от получаването на преписа. Приложено е известие за
доставяне на постановлението. Разпоредено е на Началника на РУ
Несебър при ОД на МВР гр. Бургас на всеки 4 месеца да изпраща справка
за резултатите от ОИД. Информация за резултатите от ОИД е
изпращана периодично;

Пр.пр.№ 1068/2018 г., пор. №91/18г. по описа на ОП – Бургас, ДП №
179/2018 г. по описа на 02 РУ на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор
Георги Дуков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Досъдебното производство е образувано на 28.02.2018 г. с постановление
на наблюдаващия прокурор за престъпление по чл.249, ал.3 от НК, въз
основа на преписка, изпратена по компетентност от РП- Бургас.

Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП – Бургас на
11.01.2019 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С
постановление от 14.02.2019 г. досъдебното производство е спряно на
основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е
указано копие да се изпрати на 02 РУ – Бургас за продължаване
издирването на извършителя. Посочено е, че подлежи на обжалване пред
Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от получаването на преписа.
Приложено е известие за доставяне на постановлението. Разпоредено е
на Началника на група „КП“ при ОД на МВР гр. Бургас периодично да
изпраща справка относно резултатите от ОИД. Информацията по чл.
245, ал.1, изр. 2 от НПК е изпращана периодично;
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Пр.пр.№ 4229/2015 г., пор. №248/15г. по описа на ОП – Бургас, ДП
№ 158/2015 г. по описа на ОД на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор
Георги Чинев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Досъдебното производство е образувано на 28.05.2015 г. с постановление
на наблюдаващия прокурор за престъпление по чл.354а, ал.2, вр. ал.1 от
НК, по материали, отделени от друго ДП.

Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП – Бургас на
09.10.2019 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С
постановление от 10.10.2019 г. досъдебното производство е спряно на
основание чл.244,  ал.1, т.3 от НПК. В диспозитива на постановлението е
указано копие да се изпрати на ОД на МВР – Бургас за продължаване
издирването на свидетел. Посочено е, че подлежи на обжалване пред
Окръжен съд - Бургас в 7-дневен срок от получаването на преписа.
Приложено е известие за доставяне на постановлението. Разпоредено е
периодично да се изпраща справка относно резултатите от ОИД. На осн.
чл.244, ал.8 от НПК е указано делото да се изпрати за възобновяване най-
късно след една година;

Пр.пр.№ 9603/2019 г., пор. №542/19г. по описа на ОП – Бургас, ДП
№ 304/2019 г. по описа на ОД на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор
Дарин Христов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Досъдебното производство е образувано на 14.10.2019 г. по реда на чл.212,
ал.2 от НПК за престъпление по чл. 249, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК с
първото действие по разследването, което в случая е разпит на свидетел.
Материалите по ДП са постъпили в ОП – Бургас на 18.01.2021 г. за
изготвяне на предложения за МПП и ЕЗР. На 16.03.2021 г. била издадена
Европейска заповед за разследване, която била изпратена за изпълнение на
компетентните власти на Кралство Нидерландия. С постановление от
27.04.2021 г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244,
ал.1, т.1, вр. чл. 25, ал.2 от НПК да изпълнение на изпратената Европейска
заповед за разследване. Делото е оставено на съхранение в деловодството
на БОП. В диспозитива на постановлението е указано копие да се
изпрати пострадалата. Посочено е, че подлежи на обжалване пред
Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от получаването на преписа.
Приложено е известие за доставяне на постановлението;

Пр.пр.№ 10499/2019 г. по описа на ОП – Бургас, ДП № 147/2019 г. по
описа на РУ на МВР – Малко Търново с наблюдаващ прокурор Гергана
Илиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
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Досъдебното производство е образувано на 15.11.2019 г. по реда на чл.212,
ал.2 от НПК за престъпление по чл. 115, ал.1 от НК с първото действие по
разследването, което в случая е оглед на местопроизшествие. Материалите
по ДП са постъпили в ОП – Бургас на 01.08.2020 г. С постановление от
25.08.2021 г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244,
ал.1, т. 2 от НПК. Трупът не е идентифициран и поради това не е ясно кои
са неговите наследници. В диспозитива на постановлението е указано
делото да се изпрати на РУП – Малко Търново за продължаване
издирването на извършителя. Посочено е, че подлежи на обжалване пред
Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от получаването на преписа. Не са
дадени указания резултатите от ОИД да бъдат докладвани периодично,
но фактически прокурорът регулярно е изисквал информация за тях.

Проверени още:
Пр.пр.№ 9204/2017 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 160/2017 г. по

описа на ОД на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор Петя Кралева;
Пр.пр.№ 5834/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 469/2019 г. по

описа на Първо РУП на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор Мануел
Манев;

Пр.пр.№ 10842/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 988/2018 г. по
описа на РУП – Несебър с наблюдаващ прокурор Манол Манолов;

Пр.пр.№ 6123/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 380/2018 г. по
описа на Пето РУ на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор Величка
Костова;

Пр.пр.№ 304/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 28/2019  г.  по
описа на ОД на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор Елка Добрикова;

Пр.пр.№ 6039/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 1028/2018 г. по
описа на РУ на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор Росица Дапчева;

Пр.пр.№ 18024/2017 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 35/2017 г. по
описа на Митница – Бургас с наблюдаващ прокурор Росица Дапчева;

 Пр.пр.№ 9658/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 431 ЗМ-
201/2019 г. по описа на Първо РУ-МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор
Христо Колев;

Пр.пр.№ 1498/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 431 ЗМ-
788/2018 г. по описа на Първо РУ-МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор
Христо Колев;

Пр.пр.№ 5274/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 90/2020 г. по
описа на ОСлО при ОП – Бургас с наблюдаващ прокурор Ангел Георгиев;
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 Пр.пр.№ 5551/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 304 ЗМ-
583/2020 г. по описа на РУМВР – Несебър с наблюдаващ прокурор Ангел
Георгиев;

Пр.пр.№ 7807/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 1053/2019 г. по
описа на РУМВР – Несебър с наблюдаващ прокурор Румяна Славова;

Пр.пр.№ 9770/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 989/2018 г. по
описа на РУМВР – Несебър с наблюдаващ прокурор Румяна Славова;

Пр.пр.№ 9543/2015 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 391 /2015 г. по
описа на ОД на МВР – Бургас с наблюдаващ прокурор Христина
Дамянова.

Пр.пр.№ 8755/2019г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 304  ЗМ
1612/2019 г. по описа на РУП - Несебър с наблюдаващ прокурор Десислава
Трифонова.

Пр.пр.№ 343/2005г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 133/2012 г. по
описа на НСлС-Бургас с наблюдаващ прокурор Деян Петров;

Пр.пр.  № 6698/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 304   ЗМ-
598/2019 г. по описа на РУП-Несебър с наблюдаващ прокурор Светослав
Маринчев;

Пр.пр.№ 8842/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 1655/2019 г. по
описа на РУП-Несебър с наблюдаващ прокурор Светослав Маринчев;

Пр.пр.№ 6394/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 431 ЗМ -
544/2018 г. по описа на Първо РУП-Бургас с наблюдаващ прокурор
Светослав Маринчев;

Пр.пр. № 6477/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №3388-779/2018
г. по описа на Пето РУП-Бургас с наблюдаващ прокурор Светослав
Маринчев;

Пр.пр. №9621/19 г. по описа на БОП, ДП№292/19 г. по описа на РУ
на МВР- Карнобат, наблюдаващ прокурор Гергана Илиева;

Пр.пр. №3606/20 г. по описа на БОП, ДП№346/20 г. по описа на 02
РУ на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Павел Манукян;

Пр.пр. №5116/20 г. по описа на БОП, ДП№613/18 г. по описа на 02
РУ на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Павел Манукян;

Пр.пр. №10525/19 г. по описа на БОП, ДП №216/19 г. по описа на 05
РУ на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Валентина Чакърова;

Пр.пр. №3667/20 г. по описа на БОП, ДП №361/20 г. по описа на 01
РУ на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Валентина Чакърова;

Пр.пр. №12710/18 г. по описа на БОП, ДП№50/17 г. по описа на 04
РУП- Бургас, наблюдаващ прокурор Иван Иванов;
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Пр.пр. №5853/18 г. по описа на БОП, ДП№360/18 г. по описа на 05
РУП- Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Дуков;

Пр.пр. №9655/19 г. по описа на БОП, ДП№868/19 г. по описа на 01
РУП- Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Дуков;

Пр.пр.№2184/19 г. по описа на БОП, ДП№151/19 г. по описа на 02
РУП- Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Дуков;

Пр.пр. №9982/19 г. по описа на БОП, ДП№833/19 г. по описа на 01
РУП- Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Чинев;

Пр.пр. №8213/19 г. по описа на БОП, ДП№1293/19 г. по описа на
РУП- Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Чинев;

Пр.пр. №9099/18 г. по описа на БОП, ДП№223/18 г. по описа на
ОДМВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Дарин Христов;

С цел проследяване по всяко дело на срока, регламентиран в
нормата на чл. 244, ал. 8 от НПК и с оглед създаване на организация,
позволяваща  спрените на осн. чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК досъдебни
производства да бъдат възобновявани, най-късно, непосредствено след
изтичането на гореупоменатия срок, на осн. чл. 140, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1,
т.1 от Закон за съдебната власт, административният ръководител на
ОП-Бургас с Разпореждане №РД-04-136/2018 г. е разпоредил, считано от
29.06.2018 г., да се създаде електронен регистър на досъдебните
производства, спрени, на осн. чл. 244, ал.1, т.3 от НПК, обособен в
отделна папка в тази „За служебно ползване“, находяща се на сървъра на
ОП – Бургас и отразяващ информация относно: входящ номер и такъв на
ДП; разследващ орган; наблюдаващ прокурор; дата на образуване на
делото и престъплението, за което, това е било сторено; престъпление,
за което в качеството на обвиняемо е привлечено лице /ако има такова/,
както и име, съответно ЕГН на последното; дата на спиране на
наказателното производство, на осн. чл. 244, ал.1, т.3 от НПК; такава,
на която изтича едногодишният срок по чл. 244, ал.8 от НПК; дата на
възобновяване на наказателното производство /при условие, че такова е
било постановено/. Посочени са служинелите, което да попълват
данните в електронния регистър и актуализирането им. От електронния
регист се заличава информацията, касаеща възобновените в рамките на
срока по чл. 244, ал.8 от НПК досъдебни производства. В седмодневен
срок, предхождащ изтичането на този по чл. 244, ал.8 от НПК,
наблюдаващият конкретното дело прокурор да се уведомява за това,
предвид необходимостта от възобновяване на наказателното
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производство чрез изпращане на нарочно съобщение по електронната
поща.

Със Заповеди № РД-04-35/28.02.2019 г. и  №РД-04-277/18.12.2020 г.
на административният ръководител на ОП-Бургас е организирано,
осъществяването на служебен контрол на постановленията за спиране.
Разпоредено е наблюдаващите прокурори в ОП- Бургас, както и тези от
съставните й районни прокуратури,  наблюдаващи спрени досъдебни
производства:

- Незабавно да извършат проверка на последните, с цел преценка
дали е отпаднало основанието за спиране на наказателното
производство или е възникнала необходимост от извършването на
допълнителни действия по разследването.

- При наличие на предпоставки за възобновяване на спряно
наказателно производство, това незабавно да бъде сторено.

- Прокурорите при ОП – Бургас, както и тези от съставните й
районни прокуратури да извършат преценка и за изтекли по спрените
наказателни производства давностни срокове, погасяващи
наказателното преследване, респ. реализацията на наказателната
отговорност и в тази връзка наличието на основание за прекратяването
им.

- По спрените, поради неразкриване на извършителя на деянието –
техен предмет наказателни производства, незабавно да се изискат
справки, отразяващи резултатите от издирването, екземпляр от които,
освен по делата да се приложат и по оформените в ОП – Бургас и
съставните й районни прокуратури наблюдателни материали за всяко
от тях. Наред с това, прокурорите да изискат, при наличност да им се
предоставят и други материали, събрани във връзка с проведените
оперативно – издирвателни мероприятия.

Във втората заповед е посочено системният администратор при
ОП – Бургас, подпомагана при нужда от съдебен деловодител,да
изготвят списък /таблица/ на проверените  дела, с изрично посочване на
номерата им, основанието на което са били спрени, наблюдаващ
прокурор, както и предприетото от последния в изпълнение на
заповедта.

Проверката на наблюдателните преписки и дела, приключили с
постановления за спиране на наказателното производство установи, че
прокурорите от ОП – Бургас винаги указват препис от постановлението
да се изпрати на пострадалото лице (ако има такова), пред кой орган на
съдебната власт подлежи на обжалване постановлението и в какъв срок.
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Лицата, поради чието отсъствие са били спрени делата, са
обявявани за издирване преди изготвяне на постановлението за спиране. В
него се посочва номерът и датата на телеграмата, с която
съответните лица са обявени за издирване.

В постановленията за спиране винаги има указания периодично – на
всеки 3-4 месеца, разследващият орган да изпраща справка на
наблюдаващия прокурор за проведените ОИМ и постигнатите
резултати.

На разследващия орган е указано при отпадане на основанието за
спиране или възникване на необходимост от извършването на
допълнителни действия по разследването, делото да се докладва
незабавно на наблюдаващия прокурор.

В наблюдателните преписки по проверените спрени ДП е приложена
разписка за получаване на постановлението за спиране на наказателното
производство от пострадалото лице.

Екипът на ИВСС провери /по изготвени от ОП-Бургас справки/
всички спрени наказателни производства в ОП- Бургас през 2019 г. и 2020
г. на основание чл.244, ал.1, т. 3 от НПК.

Установи се, че от 24 дела, по които през 2019 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, три от
тях не са  били възобновени в едногодишния срок по чл. 244, ал. 8 от НПК,
но по едно от тях причините за закъснението при възобновяване са
обективни.

През 2020 г. по 29 дела наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, като всички са били  възобновени в
едногодишния срок по чл. 244, ал. 8 от НПК.

5. Прекратени наказателни производства.
През 2019 г.  в ОП - Бургас са прекратени общо 436 броя наказателни

производства, от които 15 броя са водени срещу известен извършител, а
421 броя - срещу неизвестен извършител. Обжалваните пред съда
постановления за прекратяване са 8 броя, отменени - 7 броя. Пред по-
горестояща прокуратури са обжалвани 5 броя постановления за
прекратяване, оменените са 3 броя. Служебно отменени постановления за
прекратяване са 3 броя. Прекратените производства поради изтекъл
давностен срок са 112 броя.

През 2020 г. са прекратени общо 346 броя наказателни производства,
от които 20 броя са водени срещу известен извършител, а 326 броя - срещу



82

неизвестен извършител. Обжалваните пред съда постановления за
прекратяване  са  6 броя, от които едно е отменено. Обжалваните пред по-
горестоящи прокуратури постановления за прекратяване са 2 броя, от
които едно е било  отменено. Служебно отменени постановления за
прекратяване са 3 броя. Прекратените поради изтекъл давностен срок
производства са 68 броя.

 През 2019 г. и 2020 г. няма наказателни производства прекратени на
основание чл. 369, ал.2, пр. 1 и ал. 4 от НПК.

Прекратени ДП:
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК - през

2019 г. са 306 броя, а през 2020 г. – 259 броя;
- на основание чл.  243, ал.  1, т.  2 от НПК - през 2019 г.  са 9 броя,   а

през 2020 г. – 11 броя.

Подадените протести срещу определенията на съда, с които са
отменени постановления за прекратяване на досъдебното производство
през 2019 г. са 6 броя, като са уважени 4 броя и неуважени – 2 броя

През 2020 г. е подаден един протест срещу определение на съда, с
което е отменено постановление за прекратяване на досъдебното
производство и той е уважен.

Проверени на случаен принцип дела , по които наказателното
производство е било прекратено през 2019 г. и 2020 г.:

Пр. пр. № 10838/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 304 ЗМ-
1900/2018 г. по описа на РУ-МВР-Несебър с наблюдаващ прокурор Деян
Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК за
престъпление по чл.115 от НК. В хода на разследването не са привличани
лица към наказателна отговорност. Материалите по досъдебното
производство са постъпили в ОП-Бургас на 14.02.2020 г. с мнение за
прекратяване на наказателното производство. С мотивирано
постановление от 19.02.2020 г. наказателното производство е прекратено
на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В
обстоятелствената част на постановлението е записано, че
наказателното производство следва да бъде прекратено поради липса на
осъществен състав на престъпление. В диспозитива на постановлението
е записано препис от него да се изпрати на близките на починалия и на
Агенция „Митници“, както и че може да се обжалва в 7-дневен срок от
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получаването му пред ОС – Бургас. Съдържа се разпореждане с
веществените доказателства;

Пр. пр. № 1828/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 44/2020 г. по
описа на РУ-МВР-Средец с наблюдаващ прокурор Георги Чинев.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК за престъпление
по чл.115 от НК. В хода на разследването не са привличани лица към
наказателна отговорност. Материалите по досъдебното производство са
постъпили в ОП-Бургас на 26.03.2020 г. с мнение за прекратяване на
наказателното производство. С мотивирано постановление от 10.04.2020 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1,
вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението
е записано, че събраните доказателствени източници мотивират
становището за настъпила смърт в резултат на болестна причина и по
аргумент от това, ДП следва да бъде прекратено. В диспозитива на
постановлението е записано препис прокурорския акт да се изпрати на
близките на починалия, както и че може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Бургас. Приложени са разписки за доставяне;

Пр. пр. № 9485/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 431 ЗМ-
748/2019 г. по описа на Първо РУ-МВР- Бургас с наблюдаващ прокурор
Христо Колев.  /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК за
престъпление по чл.115 от НК. В хода на разследването не са привличани
лица към наказателна отговорност. Материалите по досъдебното
производство са постъпили в ОП-Бургас на 15.01.2020 г. с мнение за
прекратяване на наказателното производство. С мотивирано
постановление от 10.02.2020 г. наказателното производство е прекратено
на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В
обстоятелствената част на постановлението е записано, че от изложената
фактическа обстановка е видно, че няма извършено престъпление по
чл.115 от НК, поради което образуваното ДП следва да бъде прекратено.
Причината за смъртта е огнестрелно нараняване, а събраните
доказателства и заключенията на вещите лица обосновават липса на данни
за насилие, а за извършено самоубийство. В диспозитива на
постановлението е записано препис прокурорския акт да се изпрати на
близките на починалия, както и че може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Бургас. Приложени са разписки за доставяне;
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Пр. пр. № 3837/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 431 - 341/2020
г. по описа на Първо РУ-МВР- Бургас с наблюдаващ прокурор Гергана
Илиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК за
престъпление по чл.115 от НК. В хода на разследването не са привличани
лица към наказателна отговорност. Материалите по досъдебното
производство са постъпили в ОП-Бургас на 15.07.2020 г. за доклад по
чл.226 от НПК. Върнато е с постановление от 21.07.2020 г. за приключване
на разследването. С мотивирано постановление от 12.08.2020 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1,
вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението
е записано, че липсват данни за осъществен от обективна и субективна
страна състав на престъпление от общ характер по чл.115 от НК. В
диспозитива на постановлението е записано препис прокурорския акт да се
изпрати на свидетеля О.П., както и че може да се обжалва в 7-дневен срок
от получаването му пред ОС – Бургас. Приложена е разписка за
доставяне;

Пр. пр. № 7935/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 494/2018 г. по
описа на Второ РУ-МВР-Бургас с наблюдаващ прокурор Росица Дапчева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК за престъпление
по чл.343, ал.1, б.“в“, вр. с чл.342, ал.1 от НК за причинена смърт при
управление на подвижен жп състав, вследствие нарушение на правилата за
движение. В хода на разследването не са привличани лица към наказателна
отговорност. Делото е изпращано в ОП за доклад по чл.203, ал.4 от НПК и
по чл.226 от НПК. Върнато е на разследващия орган след доклада по
чл.226 от НПК на 11.04.2019 г. за предявяване на наследниците на
пострадалото лице и за приключване по реда на чл.235 от НПК. Отново е
изпратено в прокуратурата и с  мотивирано постановление от 10.05.2019 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1,
вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението
е записано, че изложената фактическа обстановка води до извод за липса
на осъществен състав на престъпление от общ характер от страна на
лицата от локомотивната бригада. В диспозитива на постановлението е
записано препис от него да се изпрати на близките на починалия, както и
че може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС –
Бургас. Съдържа и разпореждане с веществените доказателства.



85

Постановлението е обжалвано пред ОС-Бургас, който с определение от
05.07.2019 г. е потвърдил постановлението на ОП-Бургас за
прекратяване;

Пр.  пр.  № 11252/2019 г.  по описа на ОП - Бургас,  ДП № 142/2019 г.
по описа на Пето РУ-МВР- Бургас с наблюдаващ прокурор Георги Дуков.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано чрез отделяне на материали от ДП на РП-Нови
пазар, касаещи извършено престъпление по чл.339, ал.1 от НК.
Новообразуваното производство първоначално е постъпило в РП-Бургас, а
впоследствие – по компетентност е изпратено на ОП-Бургас, тъй като са
разкрити признаци на реализиран състав на престъпление по чл.278, ал.6
от НК. В хода на разследването не са привличани лица към наказателна
отговорност. Материалите по досъдебното производство са постъпили в
ОП-Бургас на 03.02.2020 г. с мнение за прекратяване на НП на основание
чл.24, ал.1, т.4 от НПК. С мотивирано постановление от 02.03.2020 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1,
вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението
е записано, че установените по делото правнозначими факти обосновават
приложимостта на чл.9, ал.2 от НК – намерени са предмети и патрони,
представляващи археологически обекти, но лицето, у което са намерени те
не може да се докаже, че имал представа за тяхната стойност, която е
ниска – 175 лева. В диспозитива на постановлението е записано, че
предметите се отнемат в полза на държавата, препис от него да се
изпрати на разследващия орган за връщане на някои от ВД без
историческа стойност. Приложени са разписки за връщане на ВД;

Пр.  пр.  № 9910/2018  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 320  ЗМ
488/2018 г. по описа на  РУП-Поморие, пор. №428/2018г. по описа на ОП-
Бургас с наблюдаващ прокурор Румяна Славова /по дежурство/.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Наказателното
производство е било образувано по реда на чл.  212,  ал.2  от НПК на
05.09.2018 г. със съставяне на протокола за първото действие по
разследването – оглед на местопроизшествие, за това, че на същата дата в
гр. Поморие, хотел”С”,  умишлено е умъртвен С.Б., руска гражданка –
престъпление по чл. 115 от НК. В хода на разследването са извършени
оглед на местопроизшествие, разпити на свидетел, назначена е химическа
експертиза, неустановяваща наличие на алкохол в кръвта на пострадалата,
изпълнена е СМЕ и е извършена аутопсия. От заключението на  съдебно –
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медицинската експертиза  се е установило, че смъртта на С.Б. се дължи на
остро настъпила сърдечна слебост във връзка с тежките хронични
сърдечни увреждания и се касае за болестна причина за смърт.
Материалите по ДП са постъпили в ОП - Бургас на 06.12.2018 г. С
мотивирано постановление от 03.01.2019 г. наказателното  производство е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1 от НПК. В
обстоятелствената част е записано, че в при така събраните доказателства е
установено, че непосредствена причина за смъртта е посочено остро
настъпила сърдечна слебост във връзка с тежките хронични сърдечни
увреждания. Касае се за болестна причина за смърт, поради което няма
извършено престъпление по чл.115 от НК. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването
му пред ОС – Бургас. Указано е постановлението след превода му на руски
език, да се изпрати на наследника   на П.Д. Приложени са  разписки  за
получаване;

Пр.  пр.  № 9259/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 649  ЗМ
488/2019 г. по описа на  Второ РУП-Бургас, вх. № 9259/2019г. по описа на
ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор Петя Кралева /по дежурство/.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Наказателното
производство е било образувано по реда на чл.  212,  ал.2  от НПК на
01.10.2019 г. със съставяне на протокола за първото действие по
разследването – протокол за оглед на местопроизшествие, за това, че на
същата дата умишлено е умъртвен Е.Б.– престъпление по чл. 115 от НК. В
хода на разследването е назначена СМЕ. От заключението й  се е
установило, че смъртта на Е.Б. се дължи на острата сърдечна
недостатъчност в резултат на промените на сърцето. Увреждания и
признаци за насилие не са били установени. Материалите по ДП са
върнати на 12.12.2019 г. с постановление по чл. 226 от НПК за изпълнение
на дадени указания. С мотивирано постановление от 19.12.2019 г.
наказателното  производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1,
вр. чл. 24, ал. 1 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че в при така
събраните доказателства е установено, че не са събрани доказателства за
осъществен състав на престъпление по чл. 115 от НК. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването
му пред ОС – Бургас. Указано е, постановлението да се изпрати на
наследниците на Е.Б. Приложени са  разписки  за получаване;
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Пр.  пр.  № 11419/2018  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 434  ЗМ -
753/2018 г. по описа Второ РУП-Бургас, пор. № 485/2018г. по описа на
ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор Валентина Чакърова /по дежурство/.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Наказателното
производство е било образувано по реда на чл.  212,  ал.2  от НПК на
12.10.2018  г.  за това,  че в гр.  Българово на същата дата умишлено е
умъртвено лицето М.С.– престъпление по чл. 115 от НК. В хода на
разследването е назначена СМЕ, извършена е била аутопсия. От
заключението експертизата се е установило, че смъртта на М.С. се дължи
на коронарна тромбоза, водеща до остра сърдечна слабост. Увреждания и
признаци за насилие не са били установени. Материалите по ДП са
върнати на 05.03.2019 г. на разследващия орган с постановление по чл. 226
от НПК за изпълнение на дадени указания. С мотивирано постановление от
26.03.2019 г. наказателното  производство е прекратено на основание чл.
243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част е
записано, че в при така събраните доказателства е установено, че не са
събрани доказателства за осъществен от обективна и субективна страна
състав на престъпление по чл. 115 от НК. Посочено е, че постановлението
може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС –
Бургас. Постановено е още да се изпрати на Ж.А.;

Пр. пр. № 9450/2016 г. и пор.№527/16г. по описа на ОП - Бургас, ДП
№ 235/2016 г. по описа на РУ Царево с наблюдаващ прокурор Десислава
Трифонова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана на 26.08.2016 г. с получаване на известие по чл.
212,  ал.3  от НПК,  че на 25.08.2016  г.  е започнато ДП за това,  че на
25.08.2016 г. е извършено престъпление по чл. 343, ал.1, б.“в“, вр. чл. 342,
ал.1 от НК, с първото действие по  разследването, което в случая е оглед на
местопроизшествие. При образуването на ДП за наблюдаващ прокурор
била избрана Тиха Стоянова. На 26.05.2017 г. делото е докладвано по чл.
226, ал.1 от НПК. На 30.05.2017 г. прокурор Стоянова приела доклада и
изпратила делото за предявяване на разследването. На 13.06.2017 г. ДП е
получено в ОП-Бургас за произнасяне по исканията, направени при
предявяване на разследването. С постановление от 26.06.2017 г. прокурор
Стоянова оставила без уважение исканията и възраженията, направени по
реда на чл.229 от НПК. На 24.08.2017 г. делото отново било получено в
прокуратурата, с мнение за прекратяване. Прокурор Стоянова събрала
нови доказателства и на 26.10.2017 г. отново предявила разследването.
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Видно от протокол за разследване повереникът на пострадалите направил
нови доказателствени искания. С постановление от 30.10.2017 г. прокурор
Стоянова върнала делото за доразследване и дала указания за нови
действия по разследването. На 28.05.2018 г. прокурорът приела доклад по
чл. 226 от НПК и изпратила делото за предявяване на разследването. На
26.06.2018 г. е приела възраженията на наследниците на пострадалия и
върнала делото за назначаване на допълнителна експертиза. С
постановление от 08.10.2018 г. прокурор Стоянова уважила възраженията
на наследниците на пострадалия, направени при поредното предявяване. С
постановление от 07.01.2019 г. тя оставила без уважения исканията за нови
действия по събиране на доказателствата, направени от повереника на
пострадалите по реда на чл.229 от НПК. С постановление от 18.03.2019 г.
прокурор Стоянова прекратила наказателното производство. Повереникът
на наследниците на пострадалия обжалвал постановлението за
прекратяване. С определение от 11.04.2019 г. по ЧНД№344/2018г. по описа
на ОС- Бургас постановлението било отменено. С протокол от 07.05.2019 г.
делото било преразпределено и за наблюдаващ прокурор била избрана
Десислава Трифонова. С постановление от 03.06.2019 г. тя върнала делото
на разследващия орган с подробни указания по разследването. На
06.01.2020 г. делото постъпило в ОП - Бургас на доклад по чл.226, ал.1 от
НПК. Били събрани нови доказателства и с постановление от 31.01.2020 г.
прокурор Трифонова върнала ДП за назначаване на техническа експертиза.
На 28.04.2020 г. ДП било получено в прокуратурата на доклад по чл. 226,
ал.1 от НПК. С постановление от 08.05.2020 г. прокурор Трифонова
върнала делото за доразследване. С постановление от 05.08.2020 г.тя
оставила без уважение исканията за събиране на нови доказателства,
направени от повереника на пострадалите при предявяване на
разследването. С мотивирано постановление от 28.09.2020 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл.243, ал.1,т.1, вр. с чл.24, ал.1,
т.1,пр.2 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е записано,
че няма причинно-следствена връзка между поведението на водача на
лекия автомобил и настъпилата смърт на велосипедиста. В диспозитива на
постановлението е указано препис от него да се изпрати на наследниците
на пострадалия. Посочено е, че може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Бургас. Взето е и отношение по ВД. Спазен е
двумесечният срок по чл. 242, ал.5 от НПК. Приложен е формуляр, в
който е удостоверено, че делото е с фактическа и правна сложност.
Срокът за разследване е продължаван многократно. В по- голямата си част
исканията за удължаване на срока са правени своевременно. В случаите,
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когато срокът е изтичал, а разследващият орган не е направил искане за
неговото продължаване прокурорът е изпращал напомнителни писма.
Няма действия извършени извън срока за разследване. Делото е
докладвано периодично по реда на чл. 203 от НПК. /Приложена е разписка
за получаване./;

Пр. пр. № 3997/2020 г. и пор.№260/20г. по описа на ОП - Бургас, ДП
№ 302 ЗМ -79/2020 г. по описа на РУ Царево с наблюдаващ прокурор
Андрей Червеняков.  /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. Преписката е образувана на 22.06.2020 г. с получаване на
известие по чл. 212, ал.3 от НПК. Разследващият полицай уведомил БОП,
че на 17.06.2020 г., с първото действие по разследването, което в случая е
оглед на местопроизшествие, е започнато ДП за това, че 17.06.2020 г. на
плаж под къмпинг „Гардения“ в землището на с. Лозенец е умъртвено
момиче на 9 г. - престъпление по чл. 115, ал.1 от НК. Не е спазен срока по
чл. 212, ал.3 от НПК. На 12.08.2020 г. делото е докладвано по чл. 226, ал.1
от НПК. С постановление от 27.08.2020 г.прокурорът приел доклада и
изпратил делото за предявяване. С мотивирано постановление от
24.09.2020 г. наказателното производство е прекратено на основание
чл.243, ал.1,т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част на
постановлението е записано, че няма доказателства за умишлено
умъртвяване на детето. Налице е нещастен случай. В диспозитива на
постановлението е указано препис от него да се изпрати на наследниците
на пострадалото дете. Посочено е, че може да се обжалва в 7-дневен срок
от получаването му пред ОС – Бургас. Спазен е срокът по чл. 242, ал.5 от
НПК. Срокът за разследване е удължен своевременно. Няма действия,
извършени извън срока за разследване. Делото периодично е докладвано
по реда на чл. 203 от НПК. /Приложена е разписка за получаване./;

Пр. пр. № 2439/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №3388 -171/2020
г. по описа на Пето РУ-Бургас с наблюдаващ прокурор Светослав
Маринчев.  /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана на 31.03.2020 г. с получаване на известие по чл.
212, ал.3 от НПК. Разследващият полицай уведомил БОП, че на 29.03.2020
г., с първото действие по разследването, което в случая е оглед на
местопроизшествие, е започнато ДП за това, че 29.03.2020 г. в гр. Бургас
умишлено е умъртвено  лице - престъпление по чл. 115, ал.1 от НК. Делото
е докладвано устно по чл. 226, ал.1 от НПК. С постановление от същия ден
прокурорът върнал делото за предявяване. С мотивирано  постановление
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от 15.06.2020 г. наказателното производство е прекратено на основание
чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част на
постановлението е записано, че няма доказателства смъртта на
пострадалия да е в причинно-следствена връзка с умишлено или
непредпазливо поведение на друго лице. В диспозитива на
постановлението е указано препис от него да се изпрати на наследниците
на починалия. Посочено е, че може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Бургас. Има произнасяне по ВД. Срокът за
разследване е продължаван своевременно. Няма действия, извършени
извън срока за разследване. Делото е докладвано по реда на НПК.
/Приложена е разписка за получаване./;

Пр. пр. № 6946/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 672/2019 г. по
описа на РУ Несебър с наблюдаващ прокурор Величка Костова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е
образувана на 09.07.2019 г. с получаване на известие по чл. 212, ал.3 от
НПК. Разследващият полицай уведомил БОП, че на 03.07.2019 г. , с
първото действие по разследването, което в случая е разпит на свидетел, е
започнато ДП за това, че 03.07.2019 г. в гр. Бургас умишлено е умъртвено
лице - престъпление по чл. 115, ал.1 от НК. Спазен е срокът по чл. 212, ал.3
от НПК, писмото е изведено от РУ-Несебър на 03.07.2019 г. На 19.02.2020
г. делото е докладвано устно по чл. 226, ал.1 от НПК. С постановление от
28.02.2020 г. е приет доклада и делото върнато за предявяване. С
мотивирано постановление от 16.03.2020 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл.243, ал.1,т.1, вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В
обстоятелствената част на постановлението е записано, че причина за
смъртта е настъпила остра сърдечна слабост във връзка с тежки сърдечни
проблеми. Не е налице състава на чл. 115 от НК. В диспозитива на
постановлението е указано препис от него да се изпрати на наследника на
починалия. Посочено е, че може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Бургас. Спазен е срокът по чл. 242, ал.5 от
НПК. Срокът за разследване е продължаван своевременно. Няма действия,
извършени извън срока за разследване. Делото е докладвано по реда на
чл.203 от НПК. /Приложена е разписка за получаване./ ;

Пр. пр. № 9530/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 3388 ЗМ-
681/2019 г. по описа на 05 РУ МВР с наблюдаващ прокурор Румяна
Славова.   /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана на 11.10.2019 г. с получаване на известие по чл.
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212, ал.3 от НПК. Разследващият полицай уведомил БОП, че на 10.10.2019
г., с първото действие по разследването, което в случая е оглед на
местопроизшествие, е започнато ДП за това, че на 10.10.2019 г. в гр. Бургас
умишлено е умъртвено  лице - престъпление по чл. 115, ал.1 от НК. Спазен
е срока по чл. 212, ал.3 от НПК. На 29.01.2020 г. делото е постъпило за
доклад по чл. 226, ал.1 от НПК. С мотивирано постановление от 07.02.2020
г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1,т.1,
вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението
е записано, че причина за смъртта е остра  сърдечна слабост в резултат на
остър миокарден инфаркт. Не е налице състава на чл. 115 от НК. В
диспозитива на постановлението е указано препис от него да се изпрати на
наследника на починалия. Посочено е, че може да се обжалва в 7-дневен
срок от получаването му пред ОС – Бургас. Срокът за разследване е
продължен своевременно. Няма действия, извършени извън срока за
разследване. Делото е докладвано по реда на чл.203 от НПК. /Приложена е
разписка за получаване./

Проверени още:
Пр.пр. № 1964/2011 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 67/2011 г. по

описа на ОСлО при ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор Деян Петров;
Пр.пр.  № 10114/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 237  ЗМ-

297/2019 г. по описа на ОД МВР-Бургас с наблюдаващ прокурор Деян
Петров;

Пр.пр.  № 8964/2018  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 431  ЗМ-
705/2019 г. по описа на Първо РУ МВР-Бургас с наблюдаващ прокурор
Деян Петров;

Пр.пр. № 1906/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 431-145/2020
г. по описа на Първо РУ-МВР-Бургас с наблюдаващ прокурор Георги
Чинев;

Пр.пр.  № 8214/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 304  ЗМ-
1289/2019 г. по описа на РУ-МВР-Несебър с наблюдаващ прокурор Георги
Чинев;

Пр.пр. № 4915/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 438/2020 г. по
описа на Четвърто РУ-МВР-Бургас с наблюдаващ прокурор Росица
Дапчева;

Пр.пр.  № 9718/2018  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 320  ЗМ-
477/2019 г. по описа на РУ-МВР-Поморие с наблюдаващ прокурор Христо
Колев;
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Пр.пр. № 9825/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 517/2019 г. по
описа на РУ-МВР- Поморие с наблюдаващ прокурор Гергана Илиева;

Пр.пр. № 76/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 91/2019 г. по
описа на ОСлО при ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор Георги Дуков;

Пр.пр. № 1992/2017 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 335-ЗМ-
95/2017 г. по описа на РУ-МВР-Руен с наблюдаващ прокурор Елка
Добрикова;

Пр.пр. № 12769/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 2068/2018 г.
по описа на РУ-МВР-Несебър с наблюдаващ прокурор Елка Добрикова;

Пр.пр. № 9994/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 3292 ЗМ
615/2018 г. по описа на  IV РУП-МВР с наблюдаващ прокурор Румяна
Славова;

Пр.пр. № 9873/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 346 ЗМ
239/2018 г. по описа на  РУП-Созопол, с наблюдаващ прокурор Румяна
Славова;

Пр.пр. № 70531/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 205 /2018 г.
по описа на  ОД на МВР-Бургас,  наблюдаващ прокурор Петя Кралева;

Пр.пр. № 8856/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 173 /2018 г. по
описа ОСлО при Бургас с наблюдаващ прокурор Валентина Чакърова;

Пр.пр. № 5173/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 237 /2018 г. по
описа на РУП-Айтос с наблюдаващ прокурор Валентина Чакърова;

Пр.пр. № 8911/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 251  ЗМ
12/2020 г. по описа на ОД на МВР Бургас, с наблюдаващ прокурор Мануел
Манев;

Пр.пр. № 9/2020 г. по описа на ОП - Бургас, пор. №2 /2020 г., ДП №
3292  ЗМ 761/2019 г. по описа на Четвърто РУП- Бургас, с наблюдаващ
прокурор Мануел Манев;

Пр.пр. № 7501/2019 г., пор. №357 /2019 г.,  по описа на ОП - Бургас,
ДП № 304 ЗМ 904/2019 г. по описа на РУП- Несебър, с наблюдаващ
прокурор Йорданка Дачева;

Пр. пр. № 5229/2018 г., пор. №237 /2018 г.,  по описа на ОП - Бургас,
ДП № 73/2018 г. по описа на ОСлО при ОП-Бургас, с наблюдаващ
прокурор Йорданка Дачева.

Пр.пр. № 5646/2019 г., по описа на ОП - Бургас, ДП № 3292 ЗМ
317/2019 г. по описа на Четвърто РУП МВР - Бургас, с наблюдаващ
прокурор Йорданка Дачева;

Пр.пр. № 6265/2019 г., пор. №269/2019 г.  по описа на ОП - Бургас,
ДП № 500/2019 г. по описа на РУП-Несебър, с наблюдаващ прокурор
Дарин Христов;
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Пр.пр. № 1470/2004 г.  по описа на ОП - Бургас, сл. дело № 642/2004
г. по описа на ОСлО при ОП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Христина
Дамянова;

Пр.пр. № 8558/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 264/2019 г. по
описа на РУП-Приморско, с наблюдаващ прокурор Христина Дамянова;

Пр.пр. № 6606/2014 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № ЗМ-167/2019 г.
по описа на ОД на МВР-Бургас, с наблюдаващ прокурор Ангел Георгиев;

Пр.пр. № 2018/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 4635 ЗМ-
167/2019 г. по описа на РУП-Приморско, с наблюдаващ прокурор Ангел
Георгиев;

Пр.пр. № 1046/2019 г.  по описа на ОП - Бургас, ДП № 108/2019 г. по
описа на Първо РУП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Павел Манукян;

Пр.пр. № 11017/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 4/2019 г. по
описа на ОСлО при ОП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Галя Маринова;

Пр.пр. № 2987/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 207/2019 г. по
описа на Второ РУП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Иван Иванов;

Пр.пр. № 599/2019 г.  по описа на ОП - Бургас, ДП № 434 ЗМ 50/2019
г. по описа на Второ РУП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Иван Иванов;

Пр.пр.  № 18347/2017  г.   по описа на ОП -  Бургас,  ДП № 282  ЗМ
260/2017 г. по описа на РУП-Карнобат, с наблюдаващ прокурор Манол
Манолов;

Пр.пр. № 102/2020 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 237 ЗМ 5/2020
г. по описа на РУП-Айтос, с наблюдаващ прокурор Дарин Христов;

Пр.пр. №9704/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №431 ЗМ 771/19 г.
по описа на 01 РУ- Бургас, наблюдаващ прокурор Румяна Славова;

Пр.пр. №543/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №109/19 г. по описа
на ОСлО на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор Румяна Славова;

Пр.пр. №11109/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №3023М-3/2020 г.
по описа на РУ- гр. Царево, наблюдаващ прокурор Ангел Ангелов;

Пр.пр. №882/20 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №434 ЗМ-826/2019 г.
по описа на 02 РУ- гр. Бургас, наблюдаващ прокурор Ангел Ангелов;

Пр.пр.  №5529/12 г.  по описа на ОП - Бургас,  ДП №03- 63/2009 г.  по
описа на РУ- Камено, наблюдаващ прокурор Ангел Ангелов;

Пр.пр. №6676/19 г. по описа на ОП- Бургас, ДП №03- 63/2009 г. по
описа на РУ- Камено, наблюдаващ прокурор Ангел Ангелов;

Пр.пр. №6676//2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №431 ЗМ-481/19
г. по описа на 01 РУ МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Елгина
Чалъмова;
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Пр.пр. №3170//2009 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №01-947/09 г. по
описа на 01 РУ МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Елгина Чалъмова;

Пр.пр. №1265/20 г.по описа на ОП - Бургас, ДП №67/20 г. по описа
на ОСлО на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор Десислава Трифонова;

Пр.пр. №7935/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №89/19 г. по описа
на РУ Приморско, наблюдаващ прокурор Десислава Трифонова;

Пр.вх.№1736/19г., пор.№81/19г. по описа на ОП - Бургас, ДП
№25/19г. по описа на РУ Созопол, наблюдаващ прокурор Десислава
Трифонова;

Пр.пр. №2591/20 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №3388-198/20 г. по
описа на Пето РУ- Бургас, наблюдаващ прокурор Андрей Червеняков;

Пр.пр. №8786/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №346 ЗМ-231/19 г.
по описа на РУ- Созопол, наблюдаващ прокурор Андрей Червеняков;

Пр.пр. №329/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №17/19 г. по описа на
РУ- Поморие, наблюдаващ прокурор Андрей Червеняков;

Пр.пр. №21696/17 г. по описа на ОП- Бургас, ДП №105/17 г. по описа
на ОСО при ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор Светослав Маринчев;

Пр.пр. №9388/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №673/19 г. по описа
на 05 РУП- Бургас, наблюдаващ прокурор Светослав Маринчев;

Пр.пр. №2749/20 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №276/20 г. по описа
на 04 РУ- Бургас, наблюдаващ прокурор Величка Костова;

Пр.пр. №1792/20 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №123/20 г. по описа
на 05 РУ- Бургас, наблюдаващ прокурор Величка Костова;

Пр.пр.  №13033/18  г.  по описа на ОП -  Бургас,  ДП №245/18  г.  по
описа на РУ- Камено, наблюдаващ прокурор Величка Костова.

Постановленията за прекратяване на наказателното производство
са изготвени в срок от наблюдаващите прокурори, обосновани са и
подробно мотивирани. В тях се съдържат указания за срока за
обжалване и органа, пред който може да бъде направено това.

Приложени са разписки за доставяне на постановленията за
прекратяване на НП.

В наблюдателните преписки се съдържат копия от
постановленията за привличане на обвиняем, които са докладвани на
наблюдаващия прокурор по реда на чл.219, ал.1 от НПК. Приложени са и
протоколи за извършени доклади по чл. 226 от НПК.

В постановлението за прекратяване на наказателното
производство прокурорът винаги се произнася относно веществените
доказателства.
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6. Удължаване на срока на разследване по досъдебните
производства.

Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване за
2019 г. са общо 2220 броя, като са уважени 2200, а неуважени – 16 броя.

Забележка : 1 бр. - обединено; 3 бр.- изпратени по комп.
Направените искания от наблюдаващите прокурори за продължаване

срока на разследването до административния ръководител на ОП - Бургас
за 2019 г. са общо 2435 броя, като 2432 са уважени, а 3 броя- неуважени.

Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване за
2020 г. са общо 2361 броя , като уважени са 2336, а неуважени – 22 броя.

Забележка: 1бр.-самоотвод; 2 бр. –изпратени по комп.
Направените искания от наблюдаващите прокурори за продължаване

срока на разследването до административния ръководител на ОП - Бургас
за 2020 г. са общо 2567 броя, като 2554 са уважени, а 12 броя- неуважени.

В изпълнение на законовите правомощия по контрол за спазване на
сроковете за извършване на разследването, както и с цел недопускане
нарушаване на правото за разглеждане на делото в разумен срок,  на осн.
чл. 140, ал.2, вр. ал.1, т.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, с
Разпореждане №РД-04-67/30.04.2019 г. административният
ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев е създал необходимата
организация, като е разпоредил след надлежна проверка в УИС – 3,
ежеседмично да се изготвя справка, отразяваща в табличен вид
информация за досъдебните производства, наблюдавани от прокурорите
при ОП – Бургас, разследванията по които са извън установените в
нормите на чл. 234, ал. 1 – 3 от НПК срокове.Справката незабавно да
бъде докладвана на заместник административния ръководител,-
заместник окръжен прокурор на ОП – Бургас - Светослав Маринчев,
който своевременно да предприема мерки, данните за досъдебните
производства, разследванията по които са извън установените в нормите
на чл. 234, ал. 1 – 3 от НПК срокове, да бъдат предоставяни на
съответните наблюдаващи прокурори, с цел изготвяне на мотивирани
искания за удължаване срока за разследване. Посочени са служителите,
които да изготвят необходимите справки.
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7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството.

7.1. ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца за
2019 г. са 339 броя.

ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца за
2020 г. са 380 броя.

Причини за продължителността на разследването
2019 г. :

- причини - фактическа и правна сложност на ДП; текучество на
разследваните органи; смяна на наблюдаващите прокурори по
обективни причини; натовареност на разследващия апарат;
мотивирани предложения за удължаване срока на разследване;
забавяне на експертизи;

- предприети мерки – издадено е посоченото Разпореждане
№РД-04-67/30.04.2019 г. от административният ръководител, окръжен
прокурор на ОП-Бургас за създаване на организация по
предприемането на мерки по контрол за спазване на сроковете за
извършване на разследването, както и с цел недопускане нарушаване на
правото за разглеждане на делото в разумен срок.

/Доклад за дейността на ОП-Бургас за 2019г./
2020 г.

- причини - фактическа и правна сложност на ДП; текучество на
разследваните органи; смяна на наблюдаващите прокурори по
обективни причини; натовареност на разследващия апарат;
мотивирани предложения за удължаване срока на разследване;
забавяне на експертизи; извънредната епидемична обстановка през
2020 г.;

- предприети мерки – издадена е Заповед №РД-04-35/05.02.2020
г. от адм.ръководител на ОП-Бургас за предприемане на мерки за
ускоряване разследванията по дела – две и повече неприключени
наказателни производства, водени срещу един и същ обвиняем, с
указания към разследващите органи за изготвяне на мотивирани
искания за удължаване на срока на разследване, разследванията по
които са извън установените в нормите на чл. 234, ал. 1 – 3 от НПК
срокове, незабавно да предприема мерки, с цел наблюдаващите прокурори
по тях да изготвят мотивирани искания за удължаването им, с точно
определени задължителни реквизити, които да се съдържат в
предложението, същите изрично да съдържат подробно посочване
на причините, поради които досъдебните производства не са
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приключили в предходно удължения срок , както и прогноза, това
дали ще бъде сторено в рамките на поискания. Да съдържат
информация за наличието на МНО и информация за липсата й, ако
мярка за неотклонение не е взета, в исканията специално да се
отразява и причината, поради което това не е било направено.
Задължително е указано на прокурорите от района на ОП-Бургас да
изискват справка, отразяваща резултатите от провежданите
ОИМ, с оглед преценка за възобновяването им; дават се конкретни
указания по разследването; прецезира се необходимостта от
удължаване на срока на делата. Своевременното изпълнение от страна
на наблюдаващите прокурори по обсъжданата категория дела, на
изискванията за уведомяване на КПКОНПИ, когато престъпленията са в
обхвата на чл.108, ал.1 от ЗПКОНПИ, както и за иницииране на
производство по чл. 83а – 83е от ЗАНН. /Доклад за дейността на ОП-Бургас за
2020г./

Основни причини за продължителността на разследването:
1. Фактическа и правна сложност на делата, издирване на

свидетели и обвиняеми лица;
2. Забавяне при изготвяне на експертните заключения по

назначените експертизи - съдебно-медицински, съдебно-автотехнически,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-почеркова, съдебно-медицинска
експертиза с ДНК профилиране, дактилоскопна, криминалистическа и
балистическа експертиза, назначавани в гр.София, тройна комплексна
съдебно - психиатрична и психологическа експертиза, комплексна
съдебно-инженерна, строително-техническа експертиза и др.

3. Необходимост от изискване на множество документи и
материали.

4. Молби за правна помощ до чужди държави и ЕЗА.
Входящите ЕЗА през 2019 г. са били 8, ОП-Бургас е издала 11 ЕЗА

през 2019 г.
През 2020 г. прокурорите от ОП-Бургас са участвали в производства

по 7 входящи ЕЗА, издадени от органи на следните държави:
ОП – Бургас за 2020 г. е издала 4 ЕЗА , които са за провеждане на

наказателно преследване, а 1 ЕЗА на ОП-Бургас е за изпълнение на
наказание.

Предприети мерки от прокурора:
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Даване на указания по разследването по чл.196, ал. 1, т. 2 от НПК
от наблюдаващите прокурори.

Периодичен контрол от наблюдаващите прокурори, както за
срочността при разследването на делата, така и за предстоящо
изтичане на сроковете за разследване.

Изпращане на напомнителни писма, изискване на справки за
извършените действия по разследването, доклади.

Провеждане на съвместни срещи с разследващите органи за
обсъждане на конкретни казуси и за подобряване качеството на
разследването.

7.2. ДП, по които от привличането на обвиняемия са изтекли
повече от две години.

2019 г. – 29 броя
- причини за продължителността – посочените по-горе

фактическа и правна сложност на ДП; текучество при разследващите
органи, довело до липсата на  нужната квалификация по отношение
разследването на някои видове престъпления; натовареност в
системата на разследващите органи, като и неизготвяне в срок на
назначени експертизи.

- предприети мерки – с Разпореждане № РД- 04-50/01.04.2019 г.
на административния ръководител, окръжен прокурор на ОП-Бургас
са предприети административно-организационни мерки предвид
нуждата от такива за възможно най – бързото  приключване на
делата, разследването по които е продължило повече от три
години,  както и с цел недопускане нарушаване правото на
разглеждане и решаване на делото в разумен срок, за възможно най-
бързото приключване на делата считано от 10.04.2019 г., във всяка
от районните прокуратури в състава на ОП – Бургас да се създаде
електронен регистър на досъдебните производства, образувани
преди 01.01.2016 г. и все още неприключени. Електронният регистър
да съдържа информация относно входящ и пореден номер или номер
на ДП; разследващ орган; наблюдаващ прокурор; дата на образуване
на делото и престъплението, за което, това е било сторено;
престъпление, за което в качеството на обвиняемо е привлечено
лице /ако има такова/, както и име, съответно ЕГН на последното;
дата на спиране на наказателното производство, в случай, че
прокурорски акт за това е бил съставен; дата на възобновяване на
наказателното производство /при условие, че такова е било
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постановено/. Разпоредено е всеки от наблюдаващите прокурори по
делата да изиска от съответния разследващ орган изготвянето и
последващото представяне на следствено – календарен план,
стриктно да се контролира изпълнението на залегналите във
въпросния план задачи, в рамките на предвидените за изпълнението
им срокове. Всеки от прокурорите при ОП – Бургас, както и тези от
районните прокуратури в състава на ОП,  в срок до 28.05.2019 г.
включително, да изготви съвместно със съответния разследващ
орган,  доклад, който да отразява причините, поради които
конкретното дело до момента не е приключило. Докладът да
съдържа и посочване на планираните действия по разследването,
извършването на които би обезпечило обективност, всестранност и
пълнота на разследването и приключването му във възможно най –
кратък, прогнозен срок, който също трябва да се отрази.
Наблюдаващите прокурори по делата в случаите на фактическа и
правна сложност, да преценят нуждата от създаване на екип за
осъществяване ръководство и надзор върху разследването по
конкретно досъдебно производство, като за целта сезират
съответния адм. ръководител. Разпоредено е също, особено
внимание наблюдаващите прокурори да обърнат на делата , за
престъпления, чиято наказуемост обуславя кратки срокове на
давност, предвид недопускане прекратяването им, поради
изтичането й.

2020 г. - 19 броя.
- причини за продължителността - фактическа и правна

сложност на ДП; текучество при разследващите органи, довело до
липсата на  нужната квалификация по отношение разследването на
някои видове престъпления; натовареност в системата на
разследващите органи, като и неизготвяне в срок на назначени
експертизи.

- предприети мерки – с Разпореждане № РД-04-126/28.05.2020
г. на административния ръководител, окръжен прокурор на ОП-
Бургас са предприети административно-организационни мерки за
възможно най-бързото приключване на делата, разследването по
които е продължило повече от три години с цел недопускане нарушаване
правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

С Разпореждане №РД-04-132/30.07.2019 г. на заместващия
адм.ръководител на ОП-Бургас са взети мерки относно неприключени
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досъдебни производства с предмет наркотични вещества и прекурсори  за
своевременното приключване на разследването и решаването им по реда
на чл. 242 и сл. по реда на НПК, в това число с произнасяне относно ВД по
реда на чл. 96 от ЗКНВП. Разпоредено е да бъде  извършена детайлна
справка, в която да се приложи списък на такива досъдебни
производства, образувани след 2004 г. и неприключени към момента, като
тя е изпратена по ел.поща на всички прокурори и служители в ОП-Бургас.

В изпълнение на задачите от плана по „НДП” на ОП-Бургас за 2020
година, свързани с подобряване дейността на прокуратурата при
упражняването на ръководство и надзор върху досъдебните
производства е била извършена проверка в ОСлО-Бургас и ОД на МВР–
Бургас по организацията на работата по разследването на
неприключените над 2 години досъдебни производства. Специално
внимание се е обърнало на делата с предстоящо изтичане на давността,
срещу известен извършител и по чл. 369 от НПК, както и на досъдебните
производства, които са спрени и по които е изтекла давността за
наказателно преследване, за изготвяне на заключения по делата и
изпращането им в прокуратурата за прекратяване на наказателното
производство по тях. /Доклад за дейността на ОП-Бургас за 2020 г./

7.3. ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК

През 2019 г. по 7 броя ДП е упражнено това правомощие:
- Пр.пр.  № 01521/2015 г.,  ДП № 43/2016 г.  по описа на ОСлО в

ОП-Бургас, набл.прокурор Ангел Георгиев;
- Пр.пр. № 01619/2012 г., ДП № 19/2015 г. по описа на ОСлО в

ОП-Бургас, набл.прокурор Андрей Червеняков;
- Пр.пр.  № 02785/2014 г.,  ДП № 35/2018 г.  по описа на ОСлО в

ОП-Бургас, набл.прокурор Йорданка Дачева;
- Пр.пр. № 04194/2019 г., ДП № 274/2019 г. по описа на РПУ

01-Бургас, набл.прокурор Мануел Манев;
- Пр.пр. № 04744/2017 г., ДП № 721/2014 г. по описа на РПУ-

Несебър, набл.прокурор  Дарин Христов;
- Пр.пр. № 014012/2017 г., ДП № 432/2017 г. по описа на РПУ

05-Бургас, набл. прокурор Елгина Чалъмова;
- Пр.пр. № 023712/2017 г., ДП № 51/2018 г. по описа на ОСлО в

ОП-Бургас, набл.прокурор Павел Манукян.
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През 2020 г. наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието си
по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК по 5 броя ДП:

- Пр.пр.№ 00745/2020 г., ДП № 72/2020 г. по описа на РПУ 02-
Бургас, набл.прокурор Петя Кралева;

- Пр.пр.№ 01470/2020 г., ДП № 711/2019 г. по описа на РПУ 04-
Бургас, набл.прокурор Десислава Трифонова;

- Пр.пр.№ 06245/2019 г., ДП № 129/2019 г. по описа на ОСлО в
ОП-Бургас, набл. прокурор Деян Петров;

- Пр.пр.№ 07078/2019 г., ДП № 210/2019 г. по описа на ОСлО в
ОП-Бургас, набл.прокурор Георги Дуков;

- Пр.пр.№ 09636/2019 г., ДП № 224/2019 г. по описа на ОСлО в
ОП-Бургас, набл.прокурор Георги Дуков.

-
7.4. ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил

правомощието си по чл. 196, ал. 1, т. 5 от НПК.
През 2019 г. – няма
През 2020 г. – 1 брой - Пр.пр. № 05980/2020 г., ДП № 334/2020 г.

по описа на ОДМВР-Бургас, набл.прокурор Мануел Манев.

8. Внесени в съда искания за:
8.1. Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73,

ал. 3 НПК:
През 2019 г. е внесено едно искане и то е уважено.
През 2020 г. са внесени 4 броя искания за вземане на обезпечителни

мерки, уважени са 3 броя, а едно е неуважено.

Вземане на мерки за неотклонение:
През 2019 г. за вземане на МНО „Задържане под стража” са внесени

33 броя искания, като всички са уважени, неуважени - няма. Подадените
протести през 2019 г. са 2 броя и те са били уважени.

През 2020 г. за МНО „Задържане под стража” внесените в съда
искания са 47 броя, от които 44 са уважени. Подадените протести през
2020 г. са 6 броя, уважените – 3 броя,  неуважените - 3 броя.

Искания за вземане на МНО  „Домашен арест” за 2019 г. и 2020 г. –
няма подадени.

9. Наказателни производства на специален надзор.
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През 2019 г. на специален надзор са били взети 30 броя наказателни
производства.

През 2020 г. взетите на специален надзор наказателни производства са
били 36 броя.

10. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 от НПК.

За 2019  г.  от общо 798  броя решени ДП,  758  са решени в
едномесечен срок и 40 дела са решени в 2-месечен срок с разрешение на
административен ръководител. Делата са описани с необходимите данни в
приложената към Справка №3 таблица.

За 2020 г. от общо 654 броя решени ДП, 605 са решени в едномесечен
срок и 49 дела са решени в 2-месечен срок с разрешение на
административен ръководител. Делата са описани с необходимите данни в
приложената към Справка №3 таблица.

ІV. ПРОВЕРКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР,
НА ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор:
2019 г.
Внесени обвинителни актове.  През 2019 г. ОП - Бургас е внесла в

съда 106 броя обвинителни акта. По досъдебни производства, образувани
през годината, внесените обвинителни актове са 27 броя, а 79 броя са по
ДП, образувани в предходни години.

Върнатите от съда дела, внесени с обвинителни актове са 6 броя.
Върнати с разпореждане на съда -няма. Върнати с определение на съда са 7
броя, от тях протестирани са 3 броя, а резултати от протестите са - 2 бр.
неуважени и 1 бр. уважен.

Опис на делата:
1. Пр.пр.№ 23217/2017 г. по описа на ОП-Бургас
- ОА, внесен на 21.11.2018 г. от прокурор Елка Добрикова е върнат с

протоколно определение на осн.чл.248, ал.5, т.1, вр.ал.1, т.3 от НПК, не е
подаден протест и на 11.07.2019 г. е внесен нов ОА;

- ОА, внесен на 11.07.2019  г. от прокурор Елка Добрикова е върнат с
протоколно определение на осн.чл.249, ал.1 вр.чл.248, ал.1, т.3 от НПК, не
е подаден протест и на 06.11.2019 г. е внесен нов ОА;

2. Пр.пр.№ 05168/2016 г. по описа на ОП-Бургас
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- ОА, внесен на 25.09.2018 г. от прокурор Росица Дапчева е върнат с
определение на осн. чл.249, ал.3 вр. чл.345, ал.2 от НПК, не е подаден
протест и на 30.05.2019 г. е внесен нов ОА;

- ОА, внесен на 30.05.2019  г. от прокурор Росица Дапчева е върнат с
протоколно определение на осн.чл.248, ал.1, т.3 и 6 и по ал.5, т.4 от НПК за
отстраняване на ОФГ. На 01.08.2019 г. е внесен ОА с отстранени ОФГ;

3. Пр.пр.№ 08321/2016 г. по описа на ОП-Бургас
- ОА, внесен на 06.03.2019 г. от прокурор Ангел Ангелов е върнат с

протоколно определение на осн.чл.249, ал.2, вр.ал.1 вр.чл.248, ал.1, т.3 от
НПК, подаден е протест, който не е уважен и на 25.07.2019 г. е внесен нов
ОА;

4. Пр.пр.№ 08444/2015 г. по описа на ОП-Бургас
- ОА, внесен на 12.11.2018 г. от прокурор Ангел Георгиев е върнат с

протоколно определение на осн.чл.249, ал.1, вр.чл.248, ал.1, т.3 от НПК, не
е подаден протест;

5. Пр.пр.№ 01053/2019 г. по описа на ОП-Бургас
- ОА, внесен на 27.06.2019 г. от прокурор Руси Русев е върнат с

протоколно определение на осн. осн.чл.248, ал.5, т.1 и чл.249, ал.1,
вр.чл.248, ал.1, т.3 от НПК, подаден е протест, който не е уважен;

6. Пр.пр.№ 23763/2017 г. по описа на ОП-Бургас
- ОА, внесен на 22.05.2019 г. от прокурор Ангел Георгиев е върнат с

протоколно определение на осн.чл.249, ал.3, вр.чл.248, ал.1, т.3 от НПК, не
е подаден протест;

7. Пр.пр.№ 09310/2014 г. по описа на ОП-Бургас
- ОА, внесен на 28.02.2019 г. от прокурор Валентина Чакърова е

върнат с протоколно определение на осн. осн.чл.248, ал.5, т.1 от НПК,
подаден е протест, който е уважен. Делото не се отчита като върнато в
годишните статистически таблици за 2019 г.

Решените от съда дела по обвинителен акт през 2019 г. са 73 броя.
 Осъдителните присъди по общия ред са 25 броя, от тях протестирани

са 2 броя, като от протестите един е уважен и един е неуважен.
Оправдателните присъди по делата, разглеждани по общия ред са 3 броя,
подадени са протгести, от които един уважен през 2019 г., един е уважен
през 2020 г. и един е чакащ решение.

Осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК (чл. 371 и сл. от НПК)
са 45 броя, от тях са протестирани 3 броя, като един протест е неуважен
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през 2019 г., един е неуважен през 2020 г. и един е частично уважен през
2020 г.

Няма оправдателни присъди по глава ХХVІІ от НПК.

Внесените в съда споразумения за решаване на делото в
досъдебното производство (чл.  381  от НПК)  през  2019  г.  са 63,  като
одобрени от съда са 59, а неодобрените от съда споразумения и върнати на
прокурора са 4.

Постигнати в съда споразумения. През 2019 г. са постигнати 38
споразумения по реда на чл. 384 от НПК в хода на съдебното следствие,
всични са одобрени от съда.

 2020 г.
Внесени обвинителни актове.  През 2020 г.  ОП -  Бургас е внесла в

съда 95 броя обвинителни акта. По досъдебни производства, образувани
през годината, внесените обвинителни актове са 13, а 82 са по ДП,
образувани в предходни години.

Върнатите от съда дела, внесени с обвинителни актове са 2 броя.
Върнати с разпореждане на съда – няма, върнати с определение на съда са 3
броя, от тях протестирани са 2 бр., като единият от протестите е неуважен, един
протест е уважен през 2021 г.

Решените от съда дела по обвинителен акт през 2020 г. са 59 броя.
Осъдителните присъди по общия ред за периода са 23 броя, от тях са
протестирани 3 бр., като единият от протестите е оттеглен пред въззивния
съд през 2021 г., един е частично уважен през 2021 г. и един не е
разгледан.

Оправдателните присъди по делата, разглеждани по общия ред са 6
броя, от тях протестирани са 5 бр., като три от протестите са уважени, един
е неразгледан и един е неуважен в 2021 г.

Осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК (чл. 371 и сл. от
НПК) са 33 броя, като е подаден един протест, който е неразгледан. Няма
оправдателни присъди по глава ХХVІІ от НПК.

Внесените в съда споразумения за решаване на делото в
досъдебното производство (чл.  381 от НПК) през  2020 г.  са 58 и всички
са одобрени  от съда.

Постигнати в съда споразумения /чл. 384 НПК/. През 2020 г. са
постигнати 36 споразумения по реда на чл. 384 от НПК в хода на
съдебното следствие, като всички са били одобрени от съда.
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Проверени на случаен принцип дела, внесени в съда с
обвинителен акт и дела, по които по време на съдебното следствие е

постигнато споразумение през 2019 г. и 2020 г.:
Пр. пр. № 16063/2017 г. по описа на ОП – Бургас,  ДП № 348/2017 г.

по описа на ОДМВР – гр.Бургас с наблюдаващ прокурор Елгина Чалъмова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 29.06.2017 г. за това, че за неустановено
време чрез нанесени множество удари в областта на цялото тяло и главата
е извършен опит умъшлено да бъде умъртвена М.С. от гр.Плевен –
престъпление по чл.115 вр.с чл.18, ал.1 от НК. В качеството на обвиняем за
посоченото престъпление е привлечен И.Т. при условията на чл.269, ал.3,
т.4, б.“в“от НПК, спрямо него е взета мярка за неотклонение „Парична
гаранция“ в размер на 5000 лева, обявен е за международно издирване и е
изготвена ЕЗА. На 06.02.2019 г. МНО и мярката за процесуална принуда
„Забрана за напускане пределите на Р.България“ спрямо обвиняемия са
отменени. Постановлението за привличане е докладвано по реда на чл.219,
ал.1 от НПК, удостоверено с подпис на наблюдаващия прокурор, дата и
печат на прокуратурата. На 01.07.2020 г. ДП е постъпило в ОП-Бургас с
мнение за предаване обвиняемия на съд.  На 31.07.2020 г. в ОС-Бургас е
внесен ОА срещу обв.И.Т. за пресъпление по чл.131а вр.с чл.131, ал.1, т.9
вр.с чл.129 вр.с чл.26, ал.1 вр.с чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК; чл.116, ал.1,
т.6, пр.2 и 3 и т.12 вр.с чл.115 вр.с чл.18, ал.1 вр.с чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“
от НК. В  обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4
от НПК задължителни реквизити.

Образувано е НОХД №851/2020 г. по описа на ОС-Бургас, което не е
приключило с краен съдебен акт. Подсъдимият е задържан и настанен в
Затвора – гр.Бургас от 18.05.2021 г. Делото е насрочено за 06.07.21 г. в ОС-
Бургас.

Пр. пр. № 4196/2018 г. по описа на ОП – Бургас,  ДП № 95/2018 г. по
описа на РУ-МВР – гр.Сунгурларе с наблюдаващ прокурор Елка
Добрикова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е образувано на 07.04.2018 г. по реда на чл.212,
ал.2 от НПК с оглед на местопроизшествие за това, че на същата дата е
предложен и даден дар – 2 банкноти с номинал по петдесет лева на
длъжностно лице, за да не извърши действие по служба – престъпление по
чл.304, ал.1 от НК. В качеството на обвиняем е привлечен С.С. и спрямо
него е взета мярка за неотклонение „Подписка“. Постановлението за
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привличане е докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК, удостоверено с
подпис на наблюдаващия прокурор, дата и печат на прокуратурата. На
27.03.2019 г. ДП е постъпило в ОП-Бургас с мнение за предаване
обвиняемия на съд.  На 27.05.2019 г. в ОС-Бургас е внесен ОА срещу
обв.С.С. за престъпления по чл.345, ал.2 вр.с ал.1 от НК и чл.304а вр.с
чл.304, ал.1 вр.с чл.23, ал.1 от НК. В  обвинителния акт са посочени
изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити.

Образувано е НОХД №537/2019 г. по описа на ОС-Бургас. С присъда
от 02.07.2019 г. на ОС-Бургас С.С. е признат за виновен и за първото
престъпление е осъден на ЛОС за срок от 6 месеца, за второто - на ЛОС за
срок от 3 г. и 4 месеца и „Глоба“ в размер на 510 лева, като на основание
чл.23, ал.1 от НК е определено общо наказание ЛОС в размер на три
години и четири месеца при първоначален строг режим. С решение от
12.11.2019 г. присъдата е изменена в частта за второто престъпление, като
вместо довършено престъпление по чл.304а вр.с чл.304, ал.1 от НК е
прието, че е извършено деяние по чл.304а врс чл.304, ал.1 вр.с чл.18, ал.1
от НК. В материалите по преписката е приложено копие от присъдата и
от решението на АС-Бургас;

Пр. пр. № 3231/2018 г. по описа на ОП – Бургас,  ДП № 33/2018 г. по
описа на РУ-МВР – гр.Малко Търново с наблюдаващ прокурор Христо
Колев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е образувано на 20.03.2018 г. по реда на чл.212,
ал.2 от НПК с разпит на свидетел, за това, че на същата дата без надлежно
разрешително е разпространено чрез продажба на Г.Г. и Б.М. и е държано с
цел разпространение високорисково наркотично вещество – метамфетамин
– престъпление по чл.354а, ал.1 от НК. В качеството на обвиняем е
привлечен К.П. и спрямо него е взета мярка за неотклонение „Подписка“.
Постановлението за привличане е докладвано по реда на чл.219, ал.1 от
НПК, удостоверено с подпис на наблюдаващия прокурор, дата и печат на
прокуратурата. На 20.05.2019 г. ДП е получено в ОП-Бургас с мнение за
предаване обвиняемия на съд.  На 12.06.2019 г. в ОС-Бургас е внесен ОА
срещу обв.К.П. за престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4 и 5 вр.с чл.26,
ал.1 от НК. В  обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3
и 4 от НПК задължителни реквизити.

Образувано е НОХД №591/2019 г. по описа на ОС-Бургас. С присъда
от 05.03.2020 г. на ОС-Бургас К.П. е признат за виновен за посоченото
престъпление и е осъден на ЛОС за срок от 2 години и 6 месеца и „Глоба“
в размер на 5000 лева при първоначален строг режим на изтърпяване на
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наказанието. С решение от 12.11.2019 г. присъдата е изменена в частта за
относно привеждане в изпълнение на условно наказание по ЧНД
№991/2017 г., което следва според АС-Бургас да се търпи отделно от
определеното наказание по настоящото дело. В материалите по
преписката е приложено копие от присъдата на ОС-Бургас и от
решението на АС-Бургас;

Пр.пр.№ 4815/2019 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 302 ЗМ -
55/2019 г. по описа на РУП – Царево, с наблюдаващ прокурор Десислава
Трифонова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното  производство е постъпило в ОП - Бургас на 13.07.2020 г. с
мнение за предаване на М.Р. на съд. На 28.07.2020 г. прокурор
Д.Трифонова е отделила ДП №302 ЗМ - 55/2019 г. по описа на РУП –
Царево в отделно дело и отделените материали са заведени под нов номер

На 29.07.2020 г. е внесен обвинителен акт в ОС – Бургас по
обвинението М.Р. за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 63,
ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В  обвинителния акт са посочени
изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити.
Образувано е НОХД № 825/2020г. по описа на ОС - Бургас.

На 29.09.2020г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство  по НОХД № 825/2020 г. по описа на ОС -
Бургас между  обвиняемия, защитника  и прокурор Десислава Трифонова,
в което обвиняемият М.Р. се е признал за виновен за извършено
престъпление чл. 249, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” от 6
месеца, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66, ал.1
от НК за срок от 3 години. Определено е още на подсъдимия М.Р. да бъде
наложено и наказание „Обществено порицание” чрез прочитане на
определението на съда на споразумението в кметството на населеното
място по местоживеенето му.

Към преписката е приложено препис от споразумението и  акта на
съда, одобрил споазумението.

Пр.пр.№ 1215/2020 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 431 ЗМ -
785/2019 г. по описа на 01 РУП – Бургас, с наблюдаващ прокурор Величка
Костова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното  производство е постъпило в ОП - Бургас на 12.11.2020 г. с
мнение за предаване на А.А. на съд. На 01.12.2020 г. е внесен обвинителен
акт в ОС – Бургас по обвинението А.А. за извършено престъпление по чл.
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199,  ал.  1,  т.  4,   вр.  чл.  198,  ал.  1,  вр.  чл.  29,  ал.  1,  б”А”  и б”Б”  от НК. В
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 1315/2020 г. по
описа на ОС - Бургас.

На 01.02.2021 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство по НОХД № 1315/2020 г. по описа на ОС -
Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурор Величка Костова, в
което обвиняемият А.А. се е признал за виновен за извършено
престъпление чл. 199, ал. 1, т. 4,  вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б”а” и
б”б”от НК и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание
„ЛОС” от 3 години, което да се изтърпи при първоначален „Строг” режим.

Към преписката е приложен препис от споразумението;

Пр.пр.№ 10451/2019 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 3388 ЗМ -
760/2019 г. по описа на 05 РУП – Бургас, с наблюдаващ прокурор Иван
Иванов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното  производство е постъпило в ОП - Бургас на 16.09.2020 г. с
мнение за предаване на Х.С. на съд. На 26.10.2020 г. е внесен обвинителен
акт в ОС – Бургас по обвинението Х.С. за извършено престъпление по чл.
304а, вр. чл. 304, ал. 1 от НК. В  обвинителния акт са посочени изброените
в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е
НОХД № 1155/2020 г. по описа на ОС - Бургас.

Приложен е „Отговор”  от Х.С.  до ОС-Бургас в отговор на
разпореждането на съдия Г.Пепеляшев, че желае делото да се разглежда
при условията на чл. 371, т.2 от НПК. Делото е приключило на 21.12.2020
г., като е била постановена осъдителна присъда - Х.С. е бил осъден на
„Пробация” за срок от 6 месеца;

Пр.пр.№ 25102/2017 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 254/2018 г. по
описа на ОД на МВР – Бургас, с наблюдаващ прокурор Йорданка Дачева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП - Бургас на 27.01.2020 г. с мнение за
предаване на Д.С. на съд. На 14.02.2020 г. е внесен обвинителен акт в ОС –
Бургас по обвинението Д.С. за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1,
вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В  обвинителния акт са посочени изброените в
чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити.  Образувано е
НОХД № 221/2020 г. по описа на ОС - Бургас.

На 23.06.2021 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство  по НОХД № 221/2020 г. по описа на ОС -
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Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурор Йорданка Дачева, в
което обвиняемият Д.С. се е признал за виновен за извършено
престъпление  чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и страните са се
споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” за срок от 1 година и
8 месеца, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66,
ал.1 от НК за срок от 4 години.

Към преписката е приложено копие  от споразумението и акта на
съда, одобрил спразумението;

Пр.пр.№ 16411/2017 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 282 ЗМ -
224/2017 г. по описа на РУП – Карнобат, с наблюдаващ прокурор Георги
Дуков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, по
дежурство/. Досъдебното  производство е постъпило в ОП - Бургас на
14.05.2020 г. с мнение за предаване на П.К. на съд. На 17.06.2020 г. е
внесен обвинителен акт в ОС – Бургас по обвинението П.К. за извършено
престъпление по чл. 343, ал. 1, б”в”, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, вр.
чл. 94, ал. 2 и чл. 98, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. В  обвинителния акт са посочени
изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити.
Образувано е НОХД № 677/2020 г. по описа на ОС - Бургас.

С присъда от 28.07.2020 г. подсъдимият П.К. е признат за виновен за
извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б”в”, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр.
3  от НК,  вр.  чл.  94,  ал.  2  и чл.  98,  ал.  1,  т.  1  от ЗДвП и му е определено
наказание ЛОС за срок 2 години. На основание чл.66, ал.1 от НК,
изпълнението на наказанието  е отложено за срок от 5 години. На
основание чл. 343г от НК одсъдимия П.К. е лишен от право да управлява
МПС за срок от 3 години. Наложеното наказание е обжалвано пред АС-
Бургас. Решение от 07.01.2021 г. АС-Бургас е изменил присъдата,
наложена от ОС-Бургас, като е намалил наказанието ЛОС от 2 години на 1
година и шест месеца, а изпитателния срок - от 5 години на 3 години и
наказанието „Лишаване от право да управлява МПС“ от 3 години на 1 г. и
8 месеца. Към преписката е приложен препис от присъдата на ОС-Бургас
и Решението на АС-Бургас;

Пр.пр.№ 3963/2020 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 3388-349/2020
г. по описа на 05 РУП – Бургас, с наблюдаващ прокурор Павел Манукян.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП - Бургас на 31.08.2020 г. с мнение за
предаване на Я.С. на съд. На 10.09.2020 г. е внесен обвинителен акт в ОС –
Бургас по обвинението Я.С. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т.
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4, вр.  чл.  198, ал.  1, вр.  чл.  29, ал.  1, б”б” от НК. В  обвинителния акт са
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни
реквизити. Образувано е НОХД № 1002/2020 г. по описа на ОС - Бургас.

На 10.11.2020 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство по НОХД №1002/2020 г. по описа на ОС -
Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурор Манукян, в което
обвиняемият Я.С. се е признал за виновен за извършено престъпление  чл.
199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б”б” от НК и страните са
се споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” от 8 месеца при
„Строг” режим за изпълнение. Към преписката е приложено копие  от
споразумението;

Пр.пр.№ СП-5675/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 2513 ЗМ-
206/2020 г. по описа на ОД на МВР – Бургас, с наблюдаващ прокурор
Светослав Маринчев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. Досъдебното  производство е постъпило в ОП - Бургас на
22.07.2020 г. с мнение за предаване на Я.Г. на съд. На 10.09.2020 г. е
внесен обвинителен акт в ОС – Бургас по обвинението Я.С. за извършено
престъпление по чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал.3, вр. ал. 1 от НК. В
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 1012/2020 г. по
описа на ОС - Бургас.

С присъда от 26.04.2021 г. подсъдимият Я.Г. е признат за виновен за
извършено престъпление по по чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал.3, вр.
ал. 1 от НК и му е определено  наказание ЛОС за срок 3 години, като на
основание чл.66  от НК изпълнението на накзанието е отложено за срок от
5 години. Наложена е и „Глоба” в размер на 4000 лв., както и лишаване от
права по чл. 37, т.6 и т. 7 от НК.

Наложеното наказание е протестирано пред АС-Бургас от прокурор
М.Манолов. Към момента на проверката от ИВСС няма данни делото пред
АС-Бургас да е приключило. Към преписката е приложено препис от
присъдата на ОС-Бургас;

Пр.пр. № 10376/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 431 ЗМ-
854/2019 г. по описа на ОД на МВР – Бургас, с наблюдаващ прокурор
Дарин Христов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното  производство е постъпило в ОП - Бургас на 19.03.2020 г. с
мнение за предаване на Л.А. и Г.Г. на съд. На 15.04.2020 г. е внесен
обвинителен акт в ОС – Бургас по обвинението Л.А. за извършено
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престъпление по чл.199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.
29, ал. 1, б”б” от НК и срещу Г.Г. за извършено престъпление по чл. 198,
ал. 1,  вр. чл. 20, ал.2 от НК. В  обвинителния акт са посочени изброените
в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е
НОХД № 426/2020 г. по описа на ОС - Бургас.

На 09.06.2020 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство по НОХД № 426/2020 г. по описа на ОС -
Бургас между  подсъдимите, защитниците им и прокурор Дарин Христов, в
което подсъдимите Л.А. и Г.Г. са се е признали за виновни за извършени
престъпления - Л.А. за извършено престъпление по чл.199, ал. 1, т. 4, вр.
чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б”б” от НК и Г.Г. - за
извършено престъпление по чл. 198, ал. 1,  вр. чл. 20, ал.2 от НК и страните
са се споразумели да им бъде наложено наказание  съответно за Л.А -
„ЛОС” от 3 години и шест месеца, което да изтърпи при първоначален
„Строг” режим и за Г.Г. - „ЛОС” за срок от 1 година и шест месеца,
изпълнението на което  на  основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено
за срок от 3 години и шест месеца. Към преписката е приложено копие от
споразумението;

Пр.пр.№ 1226/2019 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 3292-ЗМ-
602/2018 г. по описа на 04 РУП – Бургас, с наблюдаващ прокурор Деян
Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното  производство е постъпило в ОП - Бургас на 21.03.2019 г. с
мнение за предаване на Л.Ж. на съд. На 08.04.2019 г. е внесен обвинителен
акт в ОС – Бургас по обвинението Л.Ж. за извършено престъпление по чл.
354а,  ал.  1 от НК. В  обвинителния акт са посочени изброените в чл.246,
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД №
357/2019 г. по описа на ОС - Бургас.

На 15.05.2019 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство  по НОХД № 357/2019 г. по описа на ОС -
Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурор Деян Петров, в което
обвиняемият Л.Ж. се е признал за виновен за извършено престъпление  чл.
354а, ал. 1, изр.първо, пр.4, вр. чл.55, ал. 1, т. 1 от НК и страните са се
споразумели да му бъде наложено наказание „ЛОС” за срок от 1 година и 6
месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 е отложено за срок
от 4 години. Към преписката е приложено копие от споразумението и
акта на съда, одобрил споразумението;
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Пр.пр.№ 853/2019 г. по описа на ОП-Бургас,  ДП №335 ЗМ -
249/2017 г. по описа на РУП – Руен, с наблюдаващ прокурор Румяна
Славова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, по
дежурство/. Досъдебното  производство е постъпило в ОП - Бургас на
03.06.2020 г. с мнение за предаване на Х.М. на съд. На 26.06.2020 г. е
внесен обвинителен акт в ОС – Бургас по обвинението Х.М. за извършено
престъпление по чл. 343, ал. 1, б”в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 21, ал. 2
вр. ал. 1 от ЗДвП. В  обвинителния акт са посочени изброените в чл.246,
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД №
715/2020 г. по описа на ОС - Бургас.

 Приложен е „Отговор” от Х.М. до ОС-Бургас в отговор на
разпореждането на съдия Катя Господинова, че желае делото да се
разглежда при условията на чл.371, т.2 от НПК. Делото е приключило на
26.08.2020 г., като е била постановена осъдителна присъда и Х.М. е бил
осъден на „ЛОС” в срок за 1 година и 4 месеца. На основание чл. 66, ал.1
от НК, изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. На
основание чл. 343г вр. чл. 37, т. 7 от НК подсъдимият е лишен от право да
управлява МПС за срок от 1 година и 4 месеца. Към преписката е
приложено препис от присъдата на ОС-Бургас и мотивите към нея;

Пр. пр. № 8686/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 1627/2019 г.
по описа на РУ на МВР- Несебър, с наблюдаващ прокурор Ангел Георгиев.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 08.07.2020 г. с мнение за предаване
обвиняемия А.М. на съд за извършено престъпление по чл.124, ал.1,
предл.3, вр. чл. 130, ал.1 от НК. В наблюдателната преписка е приложено
постановление от 06.09.2019 г. за привличане на обвиняем, докладвано по
реда на чл.219, ал.1 от НПК. На 14.07.2020 г. е внесен ОА в ОС- Бургас
срещу А.М. В  обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3
и 4 от НПК задължителни реквизити.  Образувано е НОХД№387/20 г. по
описа на БОС. С определение от 22 май 2020 г. по ЧНД№272/20 г. по описа
на ВКС, ІІІ НО делото е изпратено за разглеждане от СГС. Копие от
определението е приложено към наблюдателните материали;

Пр. пр. № 12083/2018 г., пор.№504/18г. по описа на ОП - Бургас, ДП
№ 96/2018 г. по описа на ОСО при ОП-Бургас, с наблюдаващ прокурор
Георги Чинев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е постъпило в ОП на 07.05.2019 г. с мнение за
предаване обвиняемия Ж.П. на съд за извършено престъпление по чл.152,
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ал.4, т.1, вр. чл. 151, ал.1 от НК. В наблюдателната преписка е приложено
постановление от 05.07.2018 г. за привличане на обвиняем, докладвано по
реда на чл.219, ал.1 от НПК. На 07.06.2019 г. е внесен ОА в ОС- Бургас
срещу Ж.П. В  обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3
и 4 от НПК задължителни реквизити.

С присъда от 15.10.2019 г. по НОХД №573/2019 г. по описа на
Окръжен съд – Бургас на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от
свобода” за срок от 10 години, което да се изтърпи при първоначален
„Строг“ режим. Присъдата е потвърдена от горната инстанция. Копие от
присъдите е приложено към наблюдателните материали.

Пр. пр. № 4756/2019 г., пор.№193/19г. по описа на ОП - Бургас, ДП
№ 116/2019 г. по описа на ОД на МВР-Бургас, с наблюдаващ прокурор
Мануел Манев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е постъпило в ОП на 11.12.2019 г. с мнение за
предаване обвиняемия Н.П. на съд за извършено престъпление по чл.330,
ал.3  и чл.345  от НК. В наблюдателната преписка е приложено
постановление от 10.05.2019 г. за привличане на обвиняем, докладвано по
реда на чл.219, ал.1 от НПК. На 13.12.2019 г. е внесен ОА в ОС- Бургас
срещу Н.П. В  обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3
и 4 от НПК задължителни реквизити.

С присъда от 04.03.2020 г. по НОХД №1323/2019 г. по описа на
Окръжен съд – Бургас на подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от
свобода” за срок от 7 години, което да се изтърпи при първоначален
„Строг“ режим. АС- Бургас намалил присъдата на лишаване от свобода за
срок от 5 години и 4 месеца. Копие от присъдата е приложено към
наблюдателните материали;

Пр. пр. № 3871/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 74/2019 г. по
описа на РУ- Камено, с наблюдаващ прокурор Гергана Илиева. /Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство
е постъпило в ОП на 25.04.2019 г. с мнение за предаване обвиняемия С.С.
на съд за извършено престъпление по чл.304а, вр. чл. 304, ал.1 от НК. В
наблюдателната преписка е приложено постановление от 19.04.2019 г. за
привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК. На
08.05.2019 г. е внесен ОА в ОС- Бургас срещу С.С. В  обвинителния акт са
посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни
реквизити.
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С присъда от 02.07.2019 г. по НОХД №459/2019 г. по описа на
Окръжен съд – Бургас на подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от
свобода” за срок от 6 месеца, което да се изтърпи при условията на чл.66,
ал.1 от НК с изпитателен срок от 3 години. Копие от присъдата е
приложено към наблюдателните материали;

Пр. пр. № 1498/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 42/2018 г. по
описа на ОДМВР-Бургас, с наблюдаващ прокурор Петя Кралева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 16.12.2019 г. с мнение за предаване
обвиняемите В.Х. и М.М. на съд за извършено престъпление по чл.249,
ал.1 вр. чл. 26, ал.1 вр. чл. 20, ал.2 от НК. В наблюдателната преписка е
приложено постановление от 22.02.2019 г. за привличане на обвиняемия
В.Х. и от 5.03.2019 г. за привличане на обвиняемия М.М., докладвани по
реда на чл.219, ал.1 от НПК. На 18.02.2020 г. е внесен ОА в ОС- Бургас
срещу В.Х. и М.М. В  обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246,
ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити. Спазен е двумесечния срок
по чл. 242, ал.5 от НПК.

С присъда по НОХД №245/2020 г. по описа на Окръжен съд – Бургас
на всеки от подсъдимите е наложено наказание „Лишаване от свобода” за
срок от 3 месеца, при първоначален общ режим. Копие от присъдата е
приложено към наблюдателните материали.

Проверени още:
Пр. пр. № 23219/2017 г. по описа на ОП – Бургас,  ДП № 269 ЗМ-

325/2017 г. по описа на РУ-МВР – гр.Средец с наблюдаващ прокурор Елка
Добрикова;

Пр. пр. № 8372/2018 г. по описа на ОП – Бургас,  ДП № 531/2017 г.
по описа на Второ РУ-МВР – гр.Бургас с наблюдаващ прокурор Росица
Дапчева;

 Пр. пр. № 15677/2017 г. по описа на ОП – Бургас,  ДП № 626/2017 г.
по описа на Първо РУ-МВР – гр.Бургас с наблюдаващ прокурор Иван
Иванов;

Пр. пр. № 25474/2017 г. по описа на ОП – Бургас,  ДП № 816/2017 г.
по описа на Пето РУ-МВР – гр.Бургас с наблюдаващ прокурор Йорданка
Дачева;

Пр. пр. № 8893/2018 г. по описа на ОП – Бургас,  ДП № 1213/2018 г.
по описа на РУ-МВР – гр.Несебър с наблюдаващ прокурор Валентина
Чакърова;
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Пр.пр. № 5456/2019 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 75/2019 г. по
описа на РУП – Камено, с наблюдаващ прокурор Десислава Трифонова;

Пр.пр. № 3649/2018 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 52/2018 г. по
описа на ОСлО при ОП – Бургас, с наблюдаващ прокурор Величка
Костова;

Пр.пр. № 9551/2018 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 15/2019 г. по
описа на ОСло при ОП- Бургас, с наблюдаващ прокурор Йорданка Дачева;

Пр.пр.  № 11371/2017  г.  по описа на ОП-  Бургас,   ДП № 237  ЗМ-
110/2017 г. по описа на РУП-Айтос, с наблюдаващ прокурор Величка
Костова;

Пр.пр. № 12930/2018 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 237 ЗМ -
5/2019 г. по описа на РУП – Айтос, с наблюдаващ прокурор Георги Дуков;

Пр.пр. № 3970/2019 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 248/2019 г. по
описа на 05 РУП – Бургас, с наблюдаващ прокурор Деян Петров;

Пр.пр. № 1626/2010 г. по описа на ОП- Бургас,  ДП № 178 /2010 г. по
описа на ОД на МВР – Бургас, с наблюдаващ прокурор Румяна Славова.

Пр.пр. №256/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №362/17 г. по описа
на ОД на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Мануил Манев;

Пр.пр. №4623/20 г. по описа на ОП - Бургас, БДП№126/20 г. по
описа на РУ на МВР- Камено, наблюдаващ прокурор Петя Кралева;

Пр.пр. №11261/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП№841/19 г. по описа
на 02 РУП- Бургас, наблюдаващ прокурор Андрей Червеняков;

Пр.пр. №2943/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП№78/19 г. по описа
на ОД на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Андрей Червеняков;

Пр.пр. №2872/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП№194/19г. по описа
на 05 РУП- Бургас, наблюдаващ прокурор Манол Манолов;

Пр.пр. №4931/18 г. по описа на ОП - Бургас, ДП№14/16 г. по описа
на ОСО-БОП, наблюдаващ прокурор Манол Манолов;

Пр.пр. №9156/19г., пор.№508/19г. по описа на ОП - Бургас,
ДП№713/19г. по описа на 01 РУ МВР- Бургас наблюдаващ прокурор
Светослав Маринчев;

Пр.пр. №2462/18 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №53/18 г. по описа
на РУ МВР- Сунгурларе с наблюдаващ прокурор Светослав Маринчев;

Пр.пр. №6365/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №415/19 г. по описа
на 05 РУ на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Ангел Георгиев;

Пр.пр. №1861/15 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №292/16 г. по описа
на ОД на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Ангел Георгиев;

Пр.пр. №5125/15 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №178/15 г. по описа
на ОД на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Чинев;
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Пр.пр. №8148/19 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №479/19 г. по описа
на 04 РУ на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Чинев;

Пр.пр. №11265/18 г. по описа на ОП - Бургас, ДП №107/18 г. по
описа на РУ на МВР- Руен, наблюдаващ прокурор Георги Чинев;

Пр.пр. №8325/15г. по описа на ОП - Бургас, ДП №106/16 г. по описа
на ОСлО на ОП- Бургас, наблюдаващ прокурор Гергана Илиева.

През 2019 г. прокурорите  от района на Окръжна прокуратура –
Бургас са изготвили и внесли в съдилищата общо 925 обвинителни акта.
Обвинителните актове представляват около 47.5 % от всички внесени в
съда прокурорски актове – общо 1949.

През 2020 г. прокурорите  от района на Окръжна прокуратура –
Бургас са изготвили и внесли в съдилищата общо 974 обвинителни акта.
Обвинителните актове представляват около 50,49 % от всички внесени в
съда прокурорски актове – общо 1929. /Доклади за дейността на ОП-Бургас за
2019 г. и 2020 г./

С цел подобряване работата на ОП – Бургас и районните
прокуратури от състава й по наказателно - съдебния надзор и с оглед
свеждане до възможния минимум на случаи на прекратяване на
съдебното производство и връщане делото на прокурора, в изпълнение на
Указания за подобряване организацията на работата в ПРБ по
наказателно-съдебния надзор с Разпореждане № РД-04-42/11.03.2019 г. на
административния ръководител на ОП-Бургас Г.Чинев е въведена
организация за докладите по чл. 219, ал.1 от НПК, а именно:

- При извършването на доклад по чл. 219, ал. 1 от НПК -
непосредствено преди одобряването на проект на постановление за
привличане на обвиняем от наблюдаващия прокурор,  съответният
деловодител от ОП – Бургас или районна прокуратура от състава й, да
осигурява/извлича от УИС - 3 справка за неприключени наказателни
производства спрямо лицето, което предстои да бъде привлечено като
обвиняемо и да я представя на наблюдаващия прокурор;

- При извършването на доклад по чл. 219, ал. 1 от НПК -
непосредствено преди одобряването на проект на постановление за
привличане на обвиняем от наблюдаващ  прокурор  - от ОП – Бургас или
районна прокуратура от състава й,  същият внимателно да преценява
дали се налага изискване на актуална официална или неофициална справка
за съдимост на лицето, което предстои да бъде привлечено като
обвиняем (особено при съществен период от време, изминал от датата
на деятелността);

- При получаване на досъдебно производство в ОП – Бургас или
районна прокуратура в състава й, с писмено мнение за предаване на лице
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на съд,  съответният деловодител да осигурява/извлича от УИС -  3
актуална справка за неприключени наказателни производства спрямо
обвиняемото лице и да представя същата на наблюдаващия прокурор;

- При получаване на досъдебно производство в ОП – Бургас или
районна прокуратура в състава на последната,  с писмено мнение за
предаване на лице на съд, наблюдаващият прокурор да изисква актуална
неофициална справка за съдимост на обвиняемото лице;

- Прокурорите от ОП – Бургас и районните прокуратури в състава
й, както и деловодителите при тях стриктно да спазват Инструкцията
за поддръжка и използване на електронния регистър на лица с
неприключени наказателни производства, да се съобразяват и стриктно
спазват нормите на чл. 18 – чл. 22 от Инструкцията.

- Прокурорите от ОП – Бургас и районните прокуратури в състава
й, при повдигане на обвинения, както и при внасяне на дела в съда,
внимателно да преценяват наличието на предпоставки за прилагане на
императивната норма на  чл.78а от НК, респективно за изготвяне на
постановления по чл.375 от НПК или предложения за споразумения за
решаване на делата, вкл. дали не се налага иницииране на производства по
възобновяване на дела, които са приключили с влезли в сила съдебни
актове (например с цел включване на деяния в единен състав на
продължавано престъпление./

Извършената проверка по делата, внесени в съда с обвинителен акт
и приключили с присъда или със споразумение по чл. 384 от НПК
установи, че наблюдаващите прокурори изготвят актовете си в срока по
чл. 242, ал. 4 от НПК.

В обвинителните актове са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, 3 и
4 от НПК задължителни реквизити.

Прокурорските дела са подредени хронологично, съдържат всички
призовки, съобщения и други документи, необходими на прокурора за
участието му в съдебно заседание по съответното дело.

В тях са приложени постановления за привличане на обвиняемо
лице.

Приложени са копия от съдебните актове с които приключват
делата.

Внесени с обвинителен акт и върнати от съда дела:
За 2019 г. относителният дял на върнатите дела, спрямо внесените

в съда прокурорски актове от ОП-Бургас е: при внесени 169 прокурорски
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акта в съда, върнати са 7 дела, т.е. делът на върнатите спрямо
внесените дела е 4.14 %.

За 2020 г. изрично следва да се отбележи, че на фона на
незначително по-малкото внесени актове в съда, броят на върнатите
дела драстично е намалял.

За 2020 г. относителният дял на върнатите дела, спрямо внесените
в съда прокурорски актове от ОП-Бургас е: при внесени 158 прокурорски
акта в съда, върнати са 2 дела; т.е. делът на върнатите спрямо
внесените дела е 1,27 %, което показва много добрата работа на
прокурорите от ОП – Бургас при внасянето на дела в съда с обвинителни
актове, постановления по чл. 375 от НПК и предложения за
споразумения.

/Доклади за дейността на ОП-Бургас за 2019 г. и 2020 г./

Причините за връщане на делата съгласно действалите
Указания за подобряване работата на ПРБ по наказателно - съдебния
надзор, се разделят в следните групи:

- Допуснато на досъдебното производство отстранимо
съществено нарушение на процесуални правила в хода на разследването,
довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняем или на
пострадал или неговите наследници;

- Пропуски при изготвянето на обвинителния акт, които са в
голяма степен очевидни и са могли да бъдат избегнати при прецизна
работа на прокурора;

- Неотстраняване на допуснати очевидни фактически грешки или
неспазване на седмодневния срок (чл. 248а, ал. 2 НПК);

- Неодобрено от съда споразумение, внесено по реда на чл. 382 НПК,
поради: липсата на предпоставки за разглеждане на делото по глава 29
НПК, несъгласие на съда с квалификацията на деянието, несъгласие на
съда с вида или размера на предложеното наказание, или при несъгласие
на прокурора или обвиняемия и неговия защитник с предложените
промени в споразумението;

- Липса на основанията по чл. 78а НК (чл.377, ал. 1 НПК).

Взети мерки за отстраняване на слабостите, допуснати от
прокурорите.

Окръжният прокурор Г.Чинев и прокурорите в ОП-Бургас са
предприели много и разнообразни мерки за намаляване броя на делата,
върнати от съда на прокурора.
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За отстраняване на посочените по-горе причини за връщане на
делата, в съответствие с Указанията за подобряване работата на ПРБ
по наказателно - съдебния надзор и плановете на АП-Бургас, ОП-Бургас и
РП от окръжния район, наблюдаващите прокурори и отговорниците по
НСН в съответните прокуратури са описвали и анализирали причините и
основанията за връщането на делата, ползвайки Приложения № 1 и 5 към
Указанията. Обсъждането на причините за връщането на делата на
съвещания или работни срещи на прокурорите е било препятствано от
пандемичната обстановка и мерките за справянето с нея. През 2019 г. и
2020 г. отговорникът по НСН при ОП – Бургас е изготвял ежемесечно
подробен писмен бюлетин, отразяващ актуалните причини за връщане на
дела на прокурора и влизане в сила на оправдателни актове през
съответния месец в Бургаския окръжен район. Този бюлетин е бил
изпращан на всички прокурори от района. Целта на тази инициатива на
ОП-Бургас е била всички прокурори да получават текуща актуална
информация за причините за връщане на дела на прокурора и влизане в
сила на оправдателни актове с цел евентуално още през годината (а не
едва след годишния анализ в началото на следващия годишен период) да се
положат обективно възможните усилия за намаляване на посочените
негативни процесуални явления. ОП-Бургас е поела ангажимент, ако
прокурор пожелае да се запознае с конкретни съдебни актове, актовете
или извадки от тях да бъдат получени от ОП – Бургас на ел. поща. Тази
инициатива е продължена и през 2021 г.

Периодично са провеждани работни срещи между ръководствата
на ОП-Бургас и ОДМВР-Бургас и главните разследващи полицаи, на които
са обсъждани текущи проблеми и са набелязвани мерки за подобряване на
съвместната работа.

Проверени на случаен принцип дела, внесени в съда със
споразумение за решаване на делото в досъдебното производство /по
чл. 381 от НПК/

Пр.пр.№ 540/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 1000-24/2019 г.
по описа на ТО-МРР, Южна Морска, с наблюдаващ прокурор Росица
Дапчева /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е постъпило в ОП- Бургас на 18.03.2019 г. с
мнение за предаване на съд на обвиняемия Т.П. за извършено
престъпление по чл. 242, ал.2, пр. 1 от НК. Приложено е постановление за
привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК,
удостоверено с подпис на прокурора и печат на прокуратурата. На
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29.03.2019 г. от ОП - Бургас е внесено предложение за споразумение в ОС-
Бургас. На 05.04.2019 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство по НОХД № 329/2019 г. по описа на ОС -
Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурор Росица Дапчева, в което
обвиняемият Т.П. се е признал за виновен за извършено престъпление по
чл. 242, ал. 2, пр. 1 от НК и страните са се споразумели да му бъде
наложено наказание  „ЛОС” от 4 години при „Общ” режим на изтърпяване
и „Глоба” в размер на 50 000 лв. Към преписката е приложено
споразумението;

Пр.пр.№ СП-6214/2018 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 254/2018 г.
по описа на ОД на МВР-Бургас, с наблюдаващ прокурор Елка Добрикова
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП-Бургас на 27.12.2018 г. с мнение за
предаване на съд на обвиняемите лица И.С. и Д.Г. за извършено
престъпление от И.С. по чл. 243, ал.2 и чл. 244, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 243,
ал.2, т.3, вр. чл. 20, ал.2 от НК и извършено престъпление от Д.Г. по чл.
246, ал. 3, вр. чл. 243, ал. 2, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, , ал. 2 от НК.
Приложени са постановления за привличане на обвиняем, докладвани по
реда на чл.219, ал.1 от НПК, удостоверено с подпис на прокурора и печат
на прокуратурата. На 11.01.2019 г. от ОП - Бургас е внесено предложение
за споразумение в ОС- Бургас. На 18.01.2019 г. е одобрено споразумение за
решаване на наказателното производство по НОХД № 35/2019 г. по описа
на ОС - Бургас между  обвиняемите, защитника и прокурор Елка
Добрикова, в което обвиняемият И.С. се е признал за виновен за
извършено престъпление по чл. 243, ал.2 и чл. 244, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.
243, ал.2, т.3, вр. чл. 20, ал.2 от НК и страните са се споразумели да му
бъде наложено наказание на основание чл. 23, ал. 1 от НК за различните
престъпления   - „ЛОС” за срок от 1 година и два месеца, като на
основание чл. 66, ал. 1 от НК определеното наказание да се отложи  за срок
от 3 години. Обвиняемият Д.Г. се е признал за виновен за извършено
престъпление по  чл. 246, ал. 3, вр. чл. 243, ал. 2, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1, вр.
чл. 20, ал. 2 от НК НК и страните са се споразумели да му бъде наложено
наказание на основание чл. 23, ал. 1 от НК за различните престъпления
„ЛОС” за срок от 1 година и два месеца при първоначален „Строг” режим
за изтърпяване на накзанието. Към преписката е приложено
споразумението и акта на съда, одобрил споразумението;
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Пр.пр.№ 21061/2017  г.  по описа на ОП -  Бургас,   ДП № 304-ЗМ -
2427/2017г. по описа на РУП-Несебър, с наблюдаващ прокурор Гергана
Илиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е постъпило в ОП - Бургас на 25.07.2019 г. с
мнение за предаване на съд на обвиняемия Д.А. за извършено
престъпление по чл. 249, ал.1, вр. чл. 26, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Приложено
е постановление за привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219,
ал.1 от НПК, удостоверено с подпис на прокурора и печат на
прокуратурата. С постановление от 30.07.2019 г. срокът по чл. 242, ал.5 е
удължен до 27.09.2019 г. На 26.09.2019 г. от ОП - Бургас е внасяено
предложение за споразумение в ОС- Бургас. На 02.10.2019 г. е одобрено
споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №
1020/2019 г. по описа на ОС - Бургас между  обвиняемия, защитника   и
прокурор Гергана Илиева, в което обвиняемият Д.А. се е признал за
виновен за извършено престъпление по чл. 249, ал.1, вр. чл. 26, вр. чл. 20,
ал. 2 от НК и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание
„ЛОС” за срок от 6 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1от НК,
изпълнението на определеното наказание да се отложи за срок от 3 години
Към преписката е приложено споразумението и акта на съда, одобрил
споразумението;

Пр.пр.№ 7336/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас,   ДП № 237-ЗМ -
186/2019 г. по описа на РУП-Айтос, с наблюдаващ прокурор Георги Дуков.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП - Бургас на 26.11.2019 г. с мнение за
предаване на съд на обвиняемия И.Д. за извършено престъпление по чл.
354а, ал. 1, изр. първо, пр. 4, вр. чл. 26 от НК. Приложено е постановление
за привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК,
удостоверено с подпис на прокурора и печат на прокуратурата. На
06.12.2019 г.от ОП - Бургас е внесено предложение за споразумение в ОС-
Бургас. На 12.12.2019 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство по НОХД № 1283/2019 г. по описа на ОС -
Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурор Георги Дуков, в което
обвиняемият И.Д. се е признал за виновен за извършено престъпление по
чл.  354а,  ал.  1,  изр.  първо,  пр.  4,  вр.  чл.  26  от НК и страните са се
споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” за срок от 1 година и
6 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1от НК, изпълнението на
определеното наказание да се отложи  за срок от 3 години. Към
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преписката е приложено споразумението и акта на съда, одобрил
споразумението;

Пр.пр.№ 9876/2018  г.  по описа на ОП -  Бургас,   ДП № 251-ЗМ -
240/2018 г. по описа на ОД на МВР Бургас, с наблюдаващ прокурор
Мануел Манев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е постъпило в ОП - Бургас на 28.03.2019 г. с
мнение за предаване на съд на обвиняемата В.А. за извършено
престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Приложено е
постановление за привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219,
ал.1 от НПК, удостоверено с подпис на прокурора и печат на
прокуратурата. На 08.04.2019 г. от ОП - Бургас е внасено предложение за
споразумение в ОС- Бургас. На 16.04.2019 г. е одобрено споразумение за
решаване на наказателното производство по НОХД № 360/2019 г. по описа
на ОС - Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурор Мануел Манев,
в което обвиняемата В.А. се е признала за виновна за извършено
престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и страните са се
споразумели да й бъде наложено наказание  „ЛОС” за срок от 6 месеца,
като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на определеното
наказание да се отложи  за срок от 3 години. На основание чл. 55, ал.3 от
НК не се налага комулативно предвиденото наказание „Глоба” Към
преписката е приложено споразумението и акта на съда, одобрил
споразумението;

Пр.пр.№ 13263/2018  г.  по описа на ОП -  Бургас,   ДП № 251-ЗМ -
329/2018 г. по описа на ОД на МВР-Бургас, с наблюдаващ прокурор Галя
Маринова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е постъпило в ОП - Бургас на 04.11.2019 г. с
мнение за предаване обвиняемия Н.П. на съд за извършено престъпление
по чл. 249, ал. 1 от НК. Приложено е постановление за привличане на
обвиняем, докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК, удостоверено с
подпис на прокурора и печат на прокуратурата. На 29.11.2019 г. ОП -
Бургас е внесла предложение за споразумение в ОС-Бургас. На 06.12.2019
г. е одобрено споразумение за решаване на наказателното производство  по
НОХД №1259/2019 г. по описа на ОС - Бургас между  обвиняемия,
защитника и прокурор Галя Маринова, в което обвиняемият Н.П. се е
признал за виновен за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК и
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” за срок
от 3 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, така определеното
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наказание е отложено за срок от 3 години. На основание чл. 55, ал.3 от НК
не е наложено комулативно предвиденото наказание „Глоба”. Към
преписката е приложено споразумението и акта на съда, одобрил
споразумението;

Пр.пр.№ 2469/2020 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП №3388 ЗМ -
181/2020 г. по описа на 05 РУП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Дарин
Христов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е постъпило в ОП - Бургас на 24.04.2020 г. с
мнение за предаване обвиняемия Г.М. на съд за извършено престъпление
по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр.4  от НК и по чл. 354а, ал. 1, изр. 2, вр. изр 1,
пр.4  от НК. Приложено е постановление за привличане на обвиняем от
22.04.2020 г., докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК, удостоверено с
подпис на прокурора и печат на прокуратурата. На 08.05.2020 г. ОП -
Бургас е внесла предложение за споразумение в ОС- Бургас. На 18.05.2020
г. е одобрено споразумение за решаване на наказателното производство  по
№ 479/2020 г. по описа на ОС - Бургас между  обвиняемия, защитника   и
прокурор Дарин Христов, в което обвиняемият Г.М. се е признал за
виновен за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 2, вр. изр 1,
пр.4  от НК и чл. 354а, ал. 1, изр. 2, вр. изр 1, пр.4 от НК, като страните са
се споразумели на основание чл. 23 от НК за посочените престъпления да
му бъде наложено едно общо наказание „ЛОС”  в размер  2 години,
изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено
за срок от 4 години, и комулативно предвиденото наказание „Глоба” в
размер на 10 000 лв.. Към преписката е приложено споразумението и
акта на съда, одобрил споразумението;

Пр.пр.№ 22754/2017 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 17 /2018 г. по
описа на ОСлО при ОП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Величка Костова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП-Бургас на 09.07.2020 г. с мнение за
предаване обвиняемия П.С. на съд за извършено престъпление по чл. 248а,
ал. 1, вр. ал. 1 от НК и по чл. 316, пр. 1, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от
НК. Приложено е постановление за привличане на обвиняем, докладвано
по реда на чл.219, ал.1 от НПК, удостоверено с подпис на прокурора и
печат на прокуратурата. На 05.08.2020 г. ОП - Бургас е внесла
предложение за споразумение до ОС - Бургас. На 10.08.2020 г. е одобрено
споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №
862/2020 г. по описа на ОС - Бургас между  обвиняемия, защитника   и
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прокурор Величка Костова, в което обвиняемият П.С. се е признал за
виновен за извършено престъпление по чл чл. 248а, ал. 1, вр. ал. 1 от НК и
по чл. 316, пр. 1, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК и страните са се
споразумели да му бъде наложено наказание „Пробация” за срок от 7
месеца. Към преписката е приложено споразумението;

Пр.пр. № 8075/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 304 ЗМ 806
/2017 г. по описа на РУП-Несебър, с наблюдаващ прокурор Георги Чинев.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП-Бургас на 08.06.2020 г. с мнение за
предаване на съд на обвиняемия П.Н. за извършено престъпление по чл.
354а, ал.1 от НК. /Отбелязано е, че прокурор Г.Чинев е в отпуск до
15.06.2020г./ Приложено е постановление за привличане на обвиняем,
докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК, удостоверено с подпис на
прокурора и печат на прокуратурата. С постановление от 24.06.2020 г.
прокурор Г.Чинев е отделил материали по ДП, касаещи осъществено от
Д.Б. административно нарушение по ЗОБВВПИ, които след копирането им
и служебна заверка, да бъдат самостоятелно деловодно оформени в
отделна преписка.

На 25.06.2020 г. ОП - Бургас е внасла предложение за споразумение
в ОС - Бургас. На 07.07.2020 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство  по НОХД № 714/2020 г. по описа на ОС -
Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурора, в което обвиняемият
П.Н. се е признал за виновен за извършено престъпление по чл. 354, ал. 1
от НК и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание
„ЛОС” от 1 година и 6 месеца месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от
НК, определеното наказание да бъде отложено за срок от 3 години и 6
месеца. Към преписката е приложено споразумението и акта на съда,
одобрил споразумението;

Пр.пр.№ 2802/2020 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 3292 ЗМ
281/2020 г. по описа на 4 РУП -Бургас, с наблюдаващ прокурор Йорданка
Дачева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е постъпило в ОП- Бургас на 28.07.2020 г. с
мнение за предаване обвиняемия С.Ц. на съд за извършено престъпление
по чл. 354а, ал. 1 от НК. Приложено е постановление за привличане на
обвиняем от 30.06.2020 г., докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК,
удостоверено с подпис на прокурора и печат на прокуратурата. На
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06.08.2020 г. ОП - Бургас е внесла предложение за споразумение в ОС -
Бургас.

На 10.08.2020 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство по НОХД № 867/2020 г. по описа на ОС -
Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурор Дачева, в което
обвиняемият С.Ц. се е признал за виновен за извършено престъпление по
чл. 354а, ал. 1 от НК и страните са се споразумели да му бъде наложено
наказание  „ЛОС” от 1 година, изпълнението на което на основание чл.66,
ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години. На основание чл. 55, ал.3 от НК
не налага комулативно предвиденото наказание „Глоба” от две хиляди до
10 000 лева. Към преписката е приложено споразумението и акта на
съда, одобрил споразумението;

Пр.пр.№ 7694/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 303/2019 г. по
описа на ОД на МВР -Бургас, с наблюдаващ прокурор Андрей Червеняков.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП - Бургас на 03.12.2020 г. с мнение за
предаване обвиняемия А.О. – турски гражданин на съд за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 2 от НК. Приложено е постановление за
привличане на обвиняем от 02.12.2020 г., докладвано по реда на чл.219,
ал.1 от НПК, удостоверено с подпис на прокурора и печат на
прокуратурата. На 07.12.2020 г. ОП - Бургас е внесла предложение за
споразумение в ОС - Бургас.

На 09.12.2020 г. е одобрено споразумение за решаване на
наказателното производство  по НОХД № 1280/2020 г. по описа на ОС -
Бургас между  обвиняемия, защитника и прокурор Червеняков, в което
обвиняемият А.О. се е признал за виновен за извършено престъпление по
чл. 354а, ал. 2, изр. 1, пр.1, вр. ал.1, пр.4 от НК и страните са се
споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” от 3 години при
първоначален „Общ“ режим и „Глоба” в размер на 10 000 лв.

 На основание чл. 383, ал. 2 от НПК, след одобряване на
споразумението, следвало по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК да се
определи едно общо наказание на основание чл. 25 НПК – 6 години ЛОС и
„Глоба” в размер на 60 000 лв. по НОХД №819/19 г. по описа на ОС
Бургас. Към преписката е приложено споразумението.

Проверени още:
Пр.пр.№ 13306/2018 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП 636/2018г. по

описа на Първо РУП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Росица Дапчева;
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Пр.пр.№ 5915/2018 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 454/2018г. по
описа на Първо РУП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Елка Добрикова;

Пр.пр.№ 10973/2018 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 883/2018г. по
описа на Първо РУП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Георги Дуков;

Пр.пр.№ 8050/2016  г.  по описа на ОП -  Бургас,   ДП № 304-ЗМ -
1245/2016 г. по описа на РУП-Несебър, с наблюдаващ прокурор Галя
Маринова;

Пр.пр.№ 7614/2019  г.  по описа на ОП -  Бургас,   ДП № 3388-ЗМ -
465/2019г. по описа на Пето РУП- Бургас, с наблюдаващ прокурор Мануел
Манев;

Пр.пр.№ 22754/2017 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 17 /2018 г. по
описа на ОСлО при ОП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Величка Костова;

Пр.пр.№ 3077/2013 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 07-315 /2013 г.
по описа на РУП -Карнобат, с наблюдаващ прокурор Йорданка Дачева;

Пр.пр.№ 3149/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 74/2019 г. по
описа на ТО МРР Южна Морска -Бургас, с наблюдаващ прокурор Андрей
Червеняков;

Пр.пр.№ 7402/2015  г.  по описа на ОП -  Бургас,   ДП № 431  ЗМ
473/2015 г. по описа на Първо РУП -Бургас, с наблюдаващ прокурор
Десислава Трифонова;

Пр.пр.№ 7669/2018 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 95/2018 г. по
описа на ОСлО при ОП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Ангел Георгиев;

Пр.пр.№ 9322/2018  г.  по описа на ОП -  Бургас,   ДП № 434  ЗМ
1137/2017 г. по описа на Второ РУП -Бургас, с наблюдаващ прокурор
Ангел Георгиев;

Пр.пр.№ 9176/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 4635 ЗМ
205/2019 г. по описа на РУП -Приморско, с наблюдаващ прокурор
Валентина Чакърова.

Пр.пр.№ 2589/2020 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 3292 ЗМ
175/2020 г. по описа на Четвърто РУП -Бургас, с наблюдаващ прокурор
Валентина Чакърова;

Пр.пр.№ 4197/2020  г.  по описа на ОП -  Бургас,   ДП № 434  ЗМ
348/2020 г. по описа на Второ РУП -Бургас, с наблюдаващ прокурор
Румяна Славова.

Пр.пр.№ 5506/2020 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 3388 ЗМ
390/2020 г. по описа на Пето РУП -Бургас, с наблюдаващ прокурор
Светослав Маринчев;

Пр.пр.№ 7262/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 203/2019 г. по
описа на ОД на МВР -Бургас, с наблюдаващ прокурор Христина Дамянова;
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Пр.пр.№ 2193/2020 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 17/2017 г. по
описа на Митница -Бургас, с наблюдаващ прокурор Петя Кралева;

Пр.пр.№ 5307/2019 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 3388 ЗМ
317/2017 г. по описа на Пето РУП -Бургас, с наблюдаващ прокурор Христо
Колев;

Пр.пр.№ 21061/2017 г. по описа на ОП - Бургас,  ДП № 2427 /2017 г.
по описа на РУП -Несебър, с наблюдаващ прокурор Гергана Илиева.

Проверката установи, че в случаите на сключване на споразумение в
досъдебното производство /чл.381 от НПК/ в  наблюдателните преписки
винаги се прилага копие от акта на съда, одобрил споразумението, както
и  попълнена писмена форма на Приложение № 1.

Споразуменията за решаване на делото в досъдебното
производство съдържат съгласие по въпросите, изрично изброени в чл.
381, ал. 5 от НПК.

ВНЕСЕНИТЕ през 2019 г. в съда предложения по реда на
чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание при условията на чл. 78а от
НК са общо 5 броя. Решени от съда са 4 броя. Едно предложение е
върнато от съда.Подадене един протест, който е уважен.

 Няма прекратени в предвидените от закона случаи.

ВНЕСЕНИТЕ през 2020 г. в съда предложения по реда на чл.375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а от НК са общо
5 броя и всички са уважени. Предложения, завършили с
оправдателна присъда – няма. Няма прекратени в предвидените от
закона случаи. Върнати от съда предложения  – също няма, няма и
подадени протести.

Проверени бяха предложенията, внесени през 2019 г. и
2020 г. в съда по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване

от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание при условията на чл. 78а от НК:

Пр. пр. № 17925/2017 г. по описа на ОП-Бургас, ДП № 209/2018 г. по
описа на ОДМВР-Бургас с наблюдаващ прокурор Румяна Славова.
/Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производство е
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за престъпление по чл.248а, ал.2, вр.с ал.1 от НК срещу обвиняемата Д.К.
Материалите по ДП са постъпили в ОП – Бургас на 05.08.2019 г. със
заключително мнение, без да е посочено основанието по НПК, като върху
придружителното писмо е отбелязано, че прокурор Р.Славова е в отпуск до
26.08.2019 г., включително. С постановление от 24.09.2019 г. е внесено
предложение в ОС –  Бургас за освобождаването на обвиняемата от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда
на чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е
записано, че са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване
от наказателна отговорност, престъплението не е резултатно увреждащо и
не са причинени имуществени вреди. Образувано е АНД №1005/2019 г. по
описа на ОС – Бургас. В преписката е приложено копие от решението на
съда, с което  е наложено административно наказание „Глоба” в размер
на 1000 лева, от мотивите към него и от решението на Апелативен съд –
Бургас, с което решението на първоинстанционния съд е потвърдено;

Пр. пр. № 9262/2017 г. по описа на ОП-Бургас, ДП № 48/2017 г. по
описа на ОСлО при ОП-Бургас с наблюдаващ прокурор Манол Манолов.
/Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производство е
за престъпление по чл.255, ал.1, т.3 от НК срещу обвиняемия Е.М.
Материалите по ДП са постъпили окончателно в ОП – Бургас на 22.02.2019
г. с мнение за предаване обвиняемия на съд за престъпление по чл.255,
ал.4, вр. с ал.3, вр. с ал.1, т.3 и 4 от НК. С постановление от 22.04.2019 г. е
внесено предложение в ОС –  Бургас за освобождаването на обвиняемия от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда
на чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е
записано, че са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване
от наказателна отговорност. Образувано е АНД №408/2019 г. по описа на
ОС – Бургас. В преписката е приложено копие от решението на съда, с
което  е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000
лева и мотивите към него;

Пр. пр. № 2731/2015 г. по описа на ОП-Бургас, ДП № 11/2017 г. по
описа на ОДМВР-Бургас с наблюдаващ прокурор Светослав Маринчев.
/Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производство е
за престъпление по чл.255, ал.1, т.7 от НК срещу обвиняемия Г.Г.
Материалите по ДП са постъпили в ОП – Бургас на 29.07.2019 г. с мнение
за предаване обвиняемия на съд за престъпление по чл.255, ал.4, вр. с ал.3,
вр. с ал.1, т.2, 6 и 7, вр. с чл.26, ал.1 от НК. С постановление от 30.09.2019
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г. е внесено предложение в ОС –  Бургас за освобождаването на
обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на
постановлението, което е в обем от 95 стр., е записано, че са налице
предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна
отговорност и причинените имуществени вреди са изцяло възстановени.
Образувано е АНД №1033/2019 г. по описа на ОС – Бургас. В преписката
е приложено копие от решението на съда, с което е наложено
административно наказание „Глоба” в размер на 1300 лева и от
мотивите към него, както и от решението на АС-Бургас, с което е
изменено решението на ОС-Бургас, като е увеличен размерът на
наказанието – на „Глоба“ в размер на 2000 лева;

Пр. пр. № 12642/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 2/2019 г. по
описа на ОСлО при ОП - Бургас с наблюдаващ прокурор Ангел Георгиев.
/Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Производството е за престъпление по чл.248а, ал.2, вр. с ал.1 от НК.
Материалите по ДП са постъпили в ОП - Бургас на 24.02.2020 г. с мнение
за предаване обвиняемия А.Ч. на съд. С постановление от 27.02.2020 г. е
внесено предложение в ОС – Бургас за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 375
от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е посочено, че за
престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три
години или друго по-леко наказание, деецът не е осъждан за престъпление
от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда
на чл.78а от НК, причинените имуществени вреди са възстановени. Налице
са предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №275/2020 г. по
описа на ОС – Бургас. Към преписката е приложено копие от решението
на съда за наложеното административно наказание „Глоба” в размер на
1000 лева;

Пр. пр. № 12641/2018 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 50/2019 г. по
описа на ОСО при ОП - Бургас с наблюдаващ прокурор Гергана Илиева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството
е за престъпление по чл.248а, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Материалите по ДП са
постъпили в ОП - Бургас на 17.02.2020 г. с мнение за предаване
обвиняемия Г.К. на съд. С постановление от 18.02.2020 г. е внесено
предложение в ОС – Бургас за освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание по реда на чл. 375 от НПК. В
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обстоятелствената част на постановлението е посочено, че за
престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три
години или друго по-леко наказание, деецът не е осъждан за престъпление
от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда
на чл.78а от НК, причинените имуществени вреди са възстановени. Налице
са предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №249/2020 г. по
описа на ОС – Бургас. Към преписката е приложено копие от решението
на съда за наложеното административно наказание „Глоба” в размер на
1000 лева.

Пр. пр. № 6224/2019 г. по описа на ОП - Бургас, ДП № 176/2017 г. по
описа на ОСлО при ОП - Бургас с наблюдаващ прокурор Христо Колев.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството
е за престъпление по чл.248а, ал.1 от НК. Материалите по ДП са постъпили
в ОП - Бургас на 30.12.2019 г. с мнение за предаване обвиняемия М.Д. на
съд. С постановление от 20.01.2020 г. е внесено предложение в ОС –
Бургас за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по реда на чл. 375 от НПК. В
обстоятелствената част на постановлението е посочено, че за
престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три
години или друго по-леко наказание, деецът не е осъждан за престъпление
от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда
на чл.78а от НК, причинените имуществени вреди са възстановени. Налице
са предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №75/2020 г. по
описа на ОС – Бургас. Към преписката е приложено копие от решението
на съда за наложеното административно наказание „глоба” в размер на
1000 лева.

Проверени още:
Пр. пр. № 13105/2018 г. по описа на ОП-Бургас, ДП № 276/2019 г. по

описа на ОДМВР-Бургас с наблюдаващ прокурор Румяна Славова;
Пр.пр.№13106/18 г. по описа на ОП- Бургас, ДП№73/19 г. по описа

на ОДМВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Румяна Славова.

При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт,
споразумение или постановление с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание, се
установи, че  прокурорите се произнасят в срока по чл.242, ал.4  от НПК.
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Добра практика в ОП - Бургас е към наблюдателната преписка на
делата, внесени в съда с предложения по реда на чл. 375 от НПК винаги
да се прилага копие от акта на съда.

 УЧАСТИЕ на прокурорите в съдебни заседания по наказателни
дела.

През 2019 г. прокурорите от ОП - Бургас са участвали в общо 1068
заседания по наказателни дела, от които 739 – първоинстанционни и 329 –
по въззивни дела.

През 2020 г. прокурорите от ОП - Бургас са участвали в общо 1077
заседания по наказателни дела, от които 775 броя – първоинстанционни и
302 – по въззивни дела.

През 2019 г.  прокурорите от ОП – Бургас са внесли 72 искания за
вземане на МНО пред първоинстанционния съд и са взели участие по 32
дела по МНО пред въззивния съд.

През 2020 г.  прокурорите от ОП – Бургас са внесли 99 искания за
вземане на МНО пред първоинстанционния съд и са взели участие по 49
дела по МНО пред въззивния съд.

2. Организация по изпълнение на наказанията.
През 2019 г. са приведени в изпълнение 94 броя присъди.

Неприведена в срок е останала 1 присъда,  причината е – внесено
предложение по реда на чл.306 НПК – чака групиране.

Реално приведени в изпълнение (получено е потвърждение за начало
на наказанието)  са 86 броя присъди.

Няма отлагания на изпълнението на наказанието.
През 2020 г. са приведени в изпълнение 87 броя присъди.

Неприведена в срок е останала също 1 присъда, причина – внесено
предложение по реда на чл.306 НПК – чака групиране.

Реално приведени в изпълнение (получено потвърждение за начало
на наказанието) са 75 броя присъди.

Няма отлагания на изпълнението на наказанието.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи въз
основа на материалите по присъдните преписки и водената в ОП -
Бургас книга за изпълнение на влезлите в сила присъди.
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На случаен принцип бяха проверени следните присъдни
преписки:

Присъдна преписка № П-14/2021 г. с наблюдаващ прокурор Румяна
Славова.

На 08.02.2021г. ОС - Бургас е изпратил на ОП-Бургас препис от
присъда №257/08.10.2020 г. по НОХД №776/2020 г. по описа на ОС -
Бургас, влязла в сила на 26.10.2020 г.

На 08.02.2021г. прокурор Р.Славова е изпратила с писмо до
директора на Областна Дирекция на МВР – гр. Бургас предложение на
основание чл.145, ал.1, т.5 и т.6 , ал.2 и ал.4 от ЗСВ с цел недопускане на
отклоняване на осъденото лице от изтърпяване на наказанието, предвид
разпоредбата на чл.75, т.3 от ЗБЛД и във връзка с указаното от ВКП, да се
произнесе съобразно делегираните със Заповед Iз-1903/21.10.09г.
правомощия на Министъра на вътрешните  работи правомощия по чл. 78
от ЗБЛД, като бъде наложена  принудителна административна мярка –
забрана за напускане пределите на Р.България на А.М., гражданин на Р.Б.

На 08.02.202 г. прокурор Р.Славова е изпратила писмо на основание
чл. 418 НПК до началника на ОД „Охрана” – гр. Бургас за изпълнение на
присъда №257/08.10.2020 г. по НОХД №776/2020 г. по описа на ОС -
Бургас, влязла в сила на 26.10.2020 г., с която А.М. е осъден  на наказание
„Лишаване от свобода” за срок от 2  години при първоначален „Строг”
режим за извършено престъпление по чл.124, ал.1, пр.3 от НК. На
основание чл.59, ал.1, т.1 от НК се приспада времето, през което А.М. е
бил задържан от 06.09.2019 г. до 07.09.2019 г. Записан е адресът на
осъденото лице – с.К., общ. Несебър, област Бургас.

Посочено е в тридневен срок от получаването на съдебните актове
осъденият да бъде задържан и заедно с приложените съдебни актове и
свидетелство за съдимост да се изпрати на Началника на Затвора Бургас.
За датата на задържането да бъде уведомена прокуратурата.

С писмо от 08.02.2021 г. прокурор Р.Славова е уведомила ОС -
Бургас, на основание чл. 416, ал.2, изр. 2 от НПК, че в ОП-Бургас е
получена присъда №257/08.10.2020 г. по НОХД№776/2020 г. по описа на
ОС - Бургас, влязла в сила на 26.10.2020 г., с която А.М. е осъден  на
наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2  години при първоначален
„Строг” режим, за извършено престъпление по чл. 124, ал.1, пр. 3 от НК и
ОП-Бургас е предприела действия по привеждане в изпълнение на влезлия
в сила съдебен акт, чрез изпращането му до ОД”Охрана” гр. Бургас.
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На 11.02.2021 г. в ОП - Бургас е получено копие от писмо от
Министерството на правосъдието, ГД”ИН”, Областна служба „Изпълнение
на наказанията” – Бургас, отправено до началника на Затвора Бургас, с
което се уведомява, че се изпраща А.М. под конвой, осъден по
НОХД№776/2020 г. по описа на ОС – Бургас. Посочено е престъплението,
наказанието, на което е осъден и режима на изтърпяване, както и че лицето
е било задържано на 09.02.2021 г.

На 12.02.2021 г. в ОП-Бургас е получено писмо от Министерството
на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, с което се
уведомява, че е наложена ПАМ по чл. 75, т.3 от ЗБЛД със заповед
№21…/09.02.2021 г. на директора на ОД на МВР - Бургас.

С писмо от 19.02.2021 г. на ОП - Бургас до ОС-Бургас се уведомява,
че е получена и приведена в изпълнение присъда №257/08.10.2020 г. по
НОХД№776/2020 г. по описа на ОС - Бургас, влязла в сила на 26.10.2020 г.,
с която А.М. е осъден  на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2
години при първоначален „Строг” режим за извършено престъпление по
чл. 124, ал.1, пр. 3 от НК. Зачетен е арестът му по НОХД №72/2019 г. на РС
Несебър в размер на 8 месеца /от 20.01.20 г. до 03.09.2020 г. / и 1 ден - от
06.09.2019 г. до 07.09.2019 г.  Началото на наказанието е 09.02.2021 г.

Проверена беше и Присъдна преписка № П-86/2019 г. с наблюдаващ
прокурор Румяна Славова.

Материалите относно изпълнението на наказанията се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки.

От съдържанието на проверените присъдни преписки се установи,
че писмата до съответните служби за привеждане в изпълнение на
наказанията се изпращат в срока на чл. 416, ал. 6 от НПК.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията са напълно идентични с материалите по
присъдните преписки. Проверката на книгата се извършва ежемесечно
от прокурора по този надзор.

4. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.
Гражданските дела с участие на прокурор през 2019 г. са общо 213

броя, от тях:
- предявени граждански искове от прокурор - 74 броя;
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- обжалвани съдебни решения от прокурор – 7 броя - подадени жалби
срещу първоинстанционни решения по гр.дела и 1 брой касационна
жалба срещу въззивно решение.
Гражданските дела с участие на прокурор през 2020 г. са общо 209

броя, от тях:
- предявени граждански искове от прокурор – 74 броя;
- обжалвани съдебни решения от прокурор – 5 броя.

5. АДМИНИСТРАТИВНО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.
Административните дела с участие на прокурор през 2019 г. са общо

1392 броя, от тях:
- участия по закон - общо 1287 броя,
- участия по преценка на прокурора -105 броя.

ПРОКУРОР по
закон

по
преценка
на
прокурор

Общо

Ангел Георгиев 1 1

Андрей Червеняков
3

60 34 394

Валентина Маджарова
3

9 3 42

Величка Петрова
1

5 15
Галя Маринова 6 2 8

Дарин Христов
3

12 24 336
Десислава Трифонова 2 2

Деян Петров
1

4 2 16
Елка Добрикова 2 2
Йорданка Дачева 5 5
Петя Кралева 2 2
Росица Дапчева 3 3
Руси Русев 1 1
Светослав Маринчев 1 1

Тиха Стоянова
2

8 2 30

Христо Колев
4

96 38 534

Обща сума 1287 105 1392
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Административните дела с участие на прокурор през 2020 г. са общо
1326 броя, от тях:

-участията по закон са общо 1226 броя,
-участия по преценка на прокурора -100 броя.

ПРОКУРОР по закон

по
преценка
на
прокурор

Общо

Ангел Георгиев 1 1
Андрей Червеняков 312 37 349
Величка Петрова 19 19
Галя Маринова 19 19
Дарин Христов 375 24 399
Деян Петров 16 2 18
Петя Кралева 1 1
Росица Дапчева 25 25
Христина Дамянова 23 23
Христо Колев 435 37 472
Обща сума 1226 100 1326

Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

2019
1.Получените и образувани преписки по този надзор са 439 броя. От

тях:
-образувани по инициатива на прокурора – 359  броя;
-образувани по искане на граждани и организации – 80 броя.
2.Решените преписки са 416 броя, подадените протести са 70 броя, от

които.
3. Прокурорите са участвали в 1146 броя административни дела.
4. Останалите нерешени преписки в края на периода са 7 броя.

2020 г.
1. Получените и образувани преписки по този надзор са 626 броя. От

тях:
образувани по инициатива на прокурора – 264  броя;
образувани по искане на граждани и организации – 362 броя.
2.Решените преписки са 608 броя, подадените протести са 26 броя.
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3. Прокурорите са участвали в 1133 броя административни дела.
4. Останалите нерешени преписки в края на периода са 12 броя.

По време на  проверката беше извършена и контролна проверка
по Акт за резултатите от комплексната плановата проверка в
Окръжна прокуратура – Бургас,  извършена по Заповед № ПП-01-62/
07.09.2016 г. на главния инспектор на ИВСС.

Установи се, че административният ръководител на ОП - Бургас е
изпълнил препоръките за подобряване на организацията на
административната дейност на прокуратурата, като е издал
съответни заповеди:

Със Заповед № РД-04-243/09.12.2016 г. на административния
ръководител и окръжен прокурор на ОП-Бургас е била създадена
организация за изпълнение на препоръките от Акта на ИВСС, като е
разпоредено:

- Прокурорите от Окръжна прокуратура - гр.Бургас да
осъществяват ефективен контрол върху работата на полицейските
органи по всички наказателни производства наблюдавани от тях, спрени
срещу неизвестен извършител;

- В изготвяните постановление за спиране на наказателното
производство като задължителен реквизит да се включва указание за
уведомяване на прокурора от страна на полицейските органи за
резултатите от проведените оперативно издирвателни мероприятия;

- Осъществяваната дейност по издирване на извършителя на
инкриминираното деяние да се материализира под формата на справка
от полицейските органи, която да се прилага към делото и материалите
намиращи се при прокурора;

- Съдебният администратор на Окръжна прокуратура - гр.Бургас
да създаде необходимата  техническа организация сред служителите в
ОП-Бургас, обслужващи деловодно прокурорите в работата им по
досъдебните производство, поетапно да се проверят спрените дела
срещу неизвестен извършител, като наблюдаващите прокурори изискат
справки по тях от полицейските органи, относно резултата от
извършените ОИМ;

- Прокурорите от Окръжна прокуратура - гр.Бургас да
осъществяват текущ контрол  върху  всички наблюдавани от тях дела,
спрени срещу неизвестен извършител, не само относно извършваните
ОИМ от полицейските органи, но и да следят за изтичането на
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съответните давностни срокове, погасяващи наказателното
преследване.

С друга Заповед № РД-04-244/09.12.2016 г. на административния
ръководител и окръжен прокурор на ОП-Бургас е била създадена
допълнителна организация за изпълнение на препоръките като е
разпоредено:

- Прокурорите от Окръжна прокуратура гр.Бургас да  повишат
качеството на изготвяните от тях постановления за прекратяване на
наказателното производство, като спазват изискванията за форма и
съдържание на този прокурорски акт, съгласно изричната регламентация
на чл.243 от НПК;

- Наблюдаващите прокурори от Окръжна прокуратура - гр.Бургас
да пристъпват към прекратяване на наказателното производство, след
задълбочено и пълно изясняване на фактическата обстановка по делото.
Подробно да излагат приетото за установено от фактическа страна и
следващите от това правни изводи;

- В случай на отмяна на постановление за прекратяване на
наказателното производство, прокурорите от Окръжна прокуратура -
гр.Бургас стриктно да изпълняват указанията на съда или горестоящата
прокуратура, в максимално кратък срок, с оглед намаляване на ефекта от
забавянето на производството поради отмяна на прокурорския акт.

Въз основа на извършената от ИВСС проверка в ОП – Бургас се
налагат следните

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ:

1. Окръжният прокурор и административен ръководител – Георги
Чинев е създал изключително добра организация на административната
дейност в ОП - Бургас. Спазва се строго принципът на случайния подбор
при разпределението на преписките и делата, в съответствие със Закона за
съдебната власт и заповедите на главния прокурор. Данните в
Унифицираната информационна система на ПРБ се въвеждат регулярно,
деловодните книги се водят добре. Статистическата информация се
изготвя в съответствие със заповедите на главния прокурор по реда и в
сроковете, посочени в тях.

2. По всички наблюдателни преписки е приложен протокол от
случайното разпределение.
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3. Прокурорите в ОП - Бургас се произнасят по преписките и
досъдебните производства в законните срокове по чл. 242, ал.4 от НПК,
като не допускат забавяния и нарушаване на сроковете, определени в
закона, както по отношение на решаването на преписките, така и по
отношение на разследването на досъдебните производства и действията на
прокурора след приключването им. Актовете на прокурорите ОП - Бургас
са добре мотивирани.

4.  Възложените предварителни проверки се извършват в указаните
от прокурорите срокове за тяхното провеждане. След приключване на
проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в кратки срокове, с
мотивирани постановления.

5. В ОП - Бургас прокурорите постановяват преписи от
постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на
жалбоподателите при постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство и на страните при постановленията за спиране
или прекратяване на досъдебното производство. В постановленията се
изписва както органът, пред който могат да бъдат обжалвани, така и
срокът за обжалването им.

6. Постановленията за отказ от образуване на ДП са подробни и
мотивирани.

7. Пострадалите лица от престъпления, на основание чл.75, ал.2 от
НПК, се уведомяват за образуваното досъдебно производство.

8. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на
органите на МВР за продължаване на издирването, съгласно разпоредбата
на чл.245, ал.1 от НПК.

9. В постановленията за прекратяване на наказателното
производство, при наличие на веществени доказателства, наблюдаващият
прокурор винаги се произнася по отношение на тях.

10. След всяко образуване на ДП, прекратяване на ДП, след
привличане на обвиняем, след внасяне на ОА в съда, след внасяне
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание, след всяко споразумение, одобрено от съда,
наблюдаващият прокурор от ОП-Бургас изпраща уведомление до ТД
„КОНПИ” с копието от акта прокуратурата и на съда, одобрил
споразумението и предявено постановление за привличане обвиняем на
осн. чл.110, ал.2 от ЗПКОНПИ. При изготвяне на обвинителен акт,
наблюдаващият прокурор изпраща също копие от него до ТД „КОНПИ”.
Уведомлението по ал. 1 съдържа информация за лицето, за което е налице
съответното основание по чл. 108, ал. 1 – 3 от ЗПКОНПИ; престъплението,
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за което то е привлечено като обвиняем; имуществото на лицето, ако има
данни за него.

11. При проверката на делата, приключили със споразумение за
налагане на наказание „Лишаване от свобода”, изтърпяването на което е
отложено при условията на чл.66, ал.1 от НК, се установи, че
споразумението включва съгласие по въпросите изрично, изброени в чл.
381, ал. 5 от НПК.

12. Добра практика в ОП - Бургас е, че към наблюдателните
преписки е приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението,
решението на съда по административните дела или от присъдата и
мотивите към нея. Прилага се и писмена форма на Приложение №1.

13. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 3 и 4
от НПК задължителни реквизити, вкл. датата и мястото на съставяне на
обвинителния акт; поставен е подпис на прокурора, изготвил акта.

14. Проверката на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в
сила присъди  установи, че влезлите в сила присъди и получени преписи от
тях в ОП-Бургас се описват редовно в дневника. След получаване на
информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, служителят в
ОП- Бургас описва и изпраща присъдата за  изпълнение в предвидения в
чл. 416, ал.6 от НПК срок.

15. В отделно помещение на приземния етаж в сградата на ОП-
Бургас се съхраняват веществените доказателства. Предаването на
веществените доказателства в ОП - Бургас се извършва с приемо-
предавателен протокол, в който те подробно са описани, както и номерът
на ДП, прокурорската преписка, името на обвиняемия, на приемащия и
предаващия веществените доказателства служител, съдържат се и графи за
подпис. Периодично се прави ревизия на веществените доказателства,
които подлежат на унищожаване и същите се унищожават. Периодично
книгата е проверявана и проверката е удостоверена с подпис на прокурор и
печат. Протоколите за отваряне и унищожаване на ВД се съхраняват в
отделна папка, в която са обособени части за отделмните години. Води се и
книга за МПС като веществени доказателства.



140

ЧАСТ ВТОРА
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА

ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

І. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖНИЯ

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС
НА ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

1. ЩАТНА И АДМИНИСТРАТИВНА осигуреност, приложение
на случайния принцип, информационни технологии.

1.1.Броят на следователите в Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура - Бургас, към 01.01.2019 г. е възлизал на 23 щатни бройки, от
които 1 щ.бр. за завеждащ Окръжен следствен отдел; 20 щ.бр. за
следователи и 2 щ.бр. за младши следователи. От тях незаетият щат е 2
щ.бр. за длъжността „следовател“.

Считано от 08.03.2018 г. и през цялата 2019 г., един следовател от
ОСлО при ОП-Бургас – Станелия Караджова, е командирован да
изпълнява функциите на следовател в Специализирана прокуратура -
София.

Реално работилите следователи в отдела през 2019 г. са 20.
През 2019 г. по отношение щата на следователите са настъпили

следните промени:
- през м. януари 2019 г., с Решение по Протокол № 2, т.5.6.3  от

заседание на ПК на ВСС, проведено на 23.01.2019 г. е съкратена щатната
численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, с
1 /една/ свободна длъжност „следовател“.  Съкратена е щатната численост
на отдела с още 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, като на нейно
място е разкрита 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“.

- през м. август 2019 г. с Решение на ПК на ВСС щатната численост е
увеличена с 2 /две/ щатни бройки за длъжност „следовател“.

Към 31.12.2019 г. щатът на следователите е възлизал на 24 щ.бр.,
разпределени по следния начин:

- 1 щ.бр. за завеждащ Окръжен следствен отдел;
- 20 щ. бр. за следователи;
- 3 щ.бр. за младши следователи.

Незаетият щат към 31.12.2019  г.  е 2  щ.бр.  за длъжността
„следовател“ и 1 щ.бр. за длъжността „младши следовател“.
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Броят на следователите в Окръжен следствен отдел при Окръжна
прокуратура – Бургас, по щат към 01.01.2020 г., е възлизал на 24 щатни
бройки, от които 1 щ.бр. за завеждащ Окръжен следствен отдел; 20 щ.бр.
за следователи и 3 щ.бр. за младши следователи.

От тях незаетият щат е 2 щ.бр. за длъжността „следовател“ и 1 щ.бр.
за длъжност „младши следовател“. Считано от 08.03.2018 г. до 01.07.2020
г., 1 следовател от ОСлО при ОП-Бургас е командирован да изпълнява
функциите на „следовател в Специализирана прокуратура – София“.

През отчетния период са настъпили следните кадрови промени:
- назначени – 1 следовател (считано от 01.07.2020 г.);
- освободени – 1 следовател (считано от 14.05.2020 г.);
- преместени – 1 следовател (считано от 01.07.2020 г.) и 2-ма мл.

следователи (считано от 03.07.2020 г.).
През 2020 г., с Решение по т.14 от Протокол № 11/21.05.2020 г. от

заседание на Пленума на ВСС, е разкрита 1 /една/ щатна бройка за
длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел при Окръжна
прокуратура – Бургас.

Към 31.12.2020 г. броят на следователите в ОСлО към ОП-Бургас, по
щат, е възлизал на 25 щатни бройки, от които:

-1 щ.бр. за завеждащ Окръжен следствен отдел;
-21 щ.бр за следователи;
-3 щ.бр за младши следователи.
Незаетите щатни бройки са 5 за длъжността „следовател“ и 2 за

длъжността „младши следовател“.
През 2019 г. и 2020 г. в ОСлО при ОП-Бургас са работили 11

съдебни служители, разпределени в Служба „Деловодство“: 1 завеждащ-
служба  и 10 съдебни деловодители.

В Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Бургас са
въведени „Web“ базирани програмни продукти на ПРБ – „Унифицирана
информационна система“ (УИС3) и „Централизирана информационна
система на следствените служби“ (ЦИССС), чрез които се въвежда и
обработва информация по досъдебните производства в отдела.

Случаен принцип на разпределение на делата:
През 2018 г. със Заповед № РД-04-119/18.06.2018 г. на

административния ръководител, окръжен прокурор на Окръжна
прокуратура - град Бургас Г.Чинев е била създадена специализация на
следователите според вида разследвани дела, с цел подобряване
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срочността и качеството на разследваните в отдела ДП. В тази връзка в
Унифицираната информационна система (УИС3) на ПРБ, са били
създадени съответните специализирани групи, в които се разпределят
съответните досъдебни производства и следствени поръчки, както
следва:

01 „Досъдебни производства“ – обща група на Досъдебните
производства, разпределяни на случайният принцип, преди въвеждане на
специализацията;

02 „Специализирана“ – досъдебни производства за престъпления по
глава втора /само чл.123 и чл.134 от НК/, глава трета, глава девета „а“,
глава дванадесета и глава четиринадесета от Особената част на
Наказателния кодекс;

03 „Стопанска“ – досъдебни производства за престъпления по
раздели III, IV и VIII от глава пета, глава шеста, глава осма, глава осма „а“
и глава девета от Особената част на Наказателния кодекс;

04 “Финансови разследвания“ – досъдебни производства за
престъпления по глава седма от Особената част на Наказателния кодекс;

05 „С оглед на субекта и криминални разследвания“ – досъдебни
производства за престъпления, извършени от непълнолетни, от служители
на МВР, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, „Охрана на
съдебната власт“ към МП, ДАНС, Агенция „Митници“ и КПКОНПИ;
престъпления по глава втора /с изключение на чл.123 и чл.134 от НК/;
глава четвърта; раздели I, II, V, VI и VII от глава пета; глава десета; глава
единадесета от Особената част на НК, както и всички останали
престъпления, които не са включени за разследване в другите групи;

06 ИРМАК СП – следствени поръчки, изнесено работно място гр.
Карнобат и гр. Айтос – чрез възлагане по чл.218 от НПК;

07 СП – следствени поръчки, чрез възлагане по чл.218 от НПК;
08 СП ДВП – спрени досъдебни производства и досъдебни

производства за възстановяване.

2019 г.
Разпределението на делата и преписките се извършват на принципа

на случайния подбор, чрез модула за случайно разпределение в УИС-3.  За
2019 г. административния ръководител на ОП-Бургас е издал следните
заповеди: № РД-04-17/28.01.2019 г, № РД-04-44/13.03.2019 г., № РД-04-
80/16.05.2019 г. и № РД-04-92/05.06.2019 г., с които е създал организация в
Окръжен следствен отдел при ОП-Бургас за случайното разпределение на
делата и следствените поръчки.
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В Заповед № РД-04-92/05.06.2019 г. са посочени 8 групи, по които да
бъдат разпределяни досъдебните производства и следствени поръчки,
както в предходна Заповед № РД-04-119/18.06.2018 г. В Заповедта е
посочено досъдебните производства и следствени поръчки, съдържащи
класифицирана информация, да  се разпределят в прокуратурата чрез
УИС, при спазване на особените правила за въвеждането им, установени
с вътрешноведомствен акт. При разделяне на досъдебни производства,
отделеното досъдебно производство се разпределя на водещия
разследването следовател, работил по досъдебното производство, освен
ако не подлежи на изпращане по компетентност.

Както беше посочено, създадена е специализация на следователите
според вида разследвани дела.

2020 г.
И през 2020 г. разпределението на досъдебните производства и

следствени поръчки в отдела се извършва на принципа на случайния
подбор, чрез модула за случайно разпределение в УИС-3, съобразно
поредността на тяхното постъпване и специализация. Със Заповеди
№РД-04-18/20.01.2020 г., №РД-04-91/15.04.2020 г., №РД-04-107/14.05.2020
г., №РД-04-141/01.07.2020 г. и №РД-04-162/21.07.2020 г. и др., адм.
ръководител  на ОП-Бургас е създал организация в Окръжен следствен
отдел при ОП-Бургас, както за случайното разпределение на делата и
следствените поръчки, така и за постигане на балансирана
натовареност между следователите в съответните специализирани
групи, както следва:

01 „Досъдебни производства“ - обща група на досъдебните
производства, разпределяни на случайният принцип, преди въвеждане на
специализацията;

02 „Специализирана и стопанска“ – досъдебни производства за
престъпления по раздел VII от глава трета, раздели III, IV и VIII от глава
пета, глава шеста, раздели II и IV от глава осма, глава осма „а“, глава
девета, глава девета „а“, глава дванадесета и глава четиринадесета от
Особената част на Наказателния кодекс;

03 “Финансови разследвания“ – досъдебни производства за
престъпления по глава седма от Особената част на Наказателния кодекс;

04 „С оглед на субекта и криминални разследвания“ – досъдебни
производства за престъпления, извършени от непълнолетни, от служители
на МВР, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, „Охрана на
съдебната власт“ към МП, ДАНС, Агенция „Митници“ и КПКОНПИ,
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както и всички останали престъпления, които не са включени за
разследване в горепосочените групи;

05 „СП“ – следствени поръчки, молби за международна правна
помощ и европейски заповеди за разследване;

06 „СП ДПВ“ – спрени досъдебни производства и досъдебни
производства за възстановяване.

Заповед №РД-04-107/14.05.20 г. е за създаване на по-добра
организация за разпределение на делата и преписките на принципа на
случайния подбор, чрез модула за случайно разпределение на УИС-3,
съобразно поредността на тяхното постъпване, с оглед специализация на
следователите от ОСлО при ОП - Бургас, целяща подобряване срочността
и качеството на разследваните от тях дела, както и във връзка с Решение
по Протокол № 16 от 13.05.2020 г. от заседанието на Прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет, с което на основание чл.165, ал.1, т.2 от
ЗСВ, г-н Иван Боев е освободен от заеманата длъжност „следовател“ в
отдела. Считано от 14.05.2020 г. е разпоредено в Окръжен следствен отдел
в Окръжна прокуратура гр. Бургас, досъдебните производства и
следствените поръчки да се разпределят между следователите в отдела в
съответните групи и съобразно определения процент на натовареност в
тях, както следва:

СЛ
ЕД
ОВ
АТ
ЕЛ
И

ГРУПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГР-01 ГР-02 ГР-03 ГР-04 ГР-05 ГР-06

1 Теньо Гайдаров 100% 50% 50% 100% 100%

2 Анелия Яръмова 100% 100% 100% 100% 100%

3 Антоан Доспейски 100% 100% 100% 100% 100%

4 Антония Баева 100% 100% 100% 100% 100%

5 Борислав Кънев 100% 100% 100% 100% 100%

6 Гергана Колева 100% 100% 100% 100% 100%

7 Диян Дянков 100% 100% 100% 100% 100%

8 Драгомир Георгиев 100% 100% 100% 100% 100%

9 Елица Вълкова 100% 100% 100% 100% 100%
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В Заповедта е посочено, че принципът на случайния подбор не се
прилага за досъдебни производства и следствени поръчки, по които се
налага извършването на действия по дежурство. Същите се разпределят
на дежурния следовател с мотивирана резолюция на Завеждащ ОСлО при
ОП-Бургас.

Принципът на случайния подбор не се прилага при разпределението
на конкретно досъдебно производство или следствена поръчка само при
наличие на изключителни специфични обстоятелства, които
административният ръководител, респ. заместващият го прокурор, е
длъжен да мотивира. В тези случаи се използва опцията „определен
избор” в УИС 3.

В случай на обективна необходимост, административният
ръководител, респ. заместващият го прокурор, може да изключи с
мотивирана резолюция конкретен следовател при разпределение на
досъдебните производства или следствените поръчки.

При предстоящо отсъствие на следовател за не по-малко от 15
поредни работни дни, същият се изключва от разпределението за 5
работни дни преди началната дата на отсъствието. Изключването се
извършва с мотивирана резолюция на административния ръководител,
респ. на заместващия го прокурор.

Административният ръководител, респ.заместващият го прокурор,
може да изключи с мотивирана заповед конкретен следовател от
разпределението на новообразувани преписки за определен срок, поради

10 Нина Стоянова 100% 100% 100% 100% 100%

11 Пенка Андреева 100% 100% 100% 100% 100%

12 Пенка Потапова 100% 100% 100% 100% 100%

13 Станимир Атанасов 100% 100% 100% 100% 100%

14 Стойчо Димитров 100% 100% 100% 100% 100%

15 Светлин Илиев 100% 100% 100% 100% 100%

16 Стоян Иванов 100% 100% 100% 100% 100%

17 Тодорка Костова 100% 100% 100% 100% 100%

18 Филип Георгиев 100% 100% 100% 100% 100%

19 Катя Кузманова - Качарова 100% 100% 100% 100% 100%
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голяма натовареност. Срокът не може да надвишава 20 работни дни.
Заповедта се оповестява на всички следователи в ОСлО-Бургас с
изпращане на електронно копие от системния администратор.

При разделяне на досъдебни производства, отделеното досъдебно
производство се разпределя на водещия разследването следовател,
работил по досъдебното производство, освен ако не подлежи на
изпращане по компетентност.

Административният ръководител, респ.заместващият го прокурор,
може да разпредели с мотивирана резолюция отделеното досъдебно
производство на друг следовател или да разпореди разпределяне чрез
случаен подбор на нов разследващ следовател, ако това е необходимо за
осигуряване на тяхното обективно и срочно приключване.

При необходимост от формиране на екип  от следователи, както и
на съвместен екип от прокурори и следователи по конкретно досъдебно
производство, участниците в екипа се определят на принципа на
случайния подбор.

В  друга Заповед №РД-04-32/02.02.21 г. на административния
ръководител и окръжен прокурор на ОП-Бургас, предвид създаване на по-
добра организация за разпределение на делата и преписките на принципа
на случайния подбор, чрез модула за случайно разпределение на УИС,
съобразно поредността на тяхното постъпване и за постигане на
балансирана натовареност, е разпоредено:

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас,
досъдебните производства и следствените поръчки да се разпределят
между следователите в отдела в съответните групи и съобразно
определения процент на натовареност в тях, както следва:

Група 01 „Досъдебни производства“:
Група 02 „Специализирана и стопанска
Група 03 „Финансови разследвания“:
Група 04 „С оглед на субекта и криминални разследвания“
Група 05 „СП”: Следствени поръчки,
Група 06 „СП ДПВ”: Спрени досъдебни производства и досъдебни

производства за възстановяване.

ГРУПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГР-01 ГР-02
02

ГР-03 ГР-04 ГР-05 ГР-06

1 Теньо Гайдаров 100% 50% 50% 100% 100%

2 Анелия Яръмова 100% 50% 100% 100% 100%
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3 Антоан Доспейски 100% 100% 100% 100% 100%

4 Антония Баева 100% 100% 100% 100% 100%

5 Борислав Кънев 100% 100% 100% 100% 100%

6 Гергана Колева 100% 50% 100% 100% 100%

7 Диян Дянков 100% 100% 100% 100% 100%

8 Драгомир Георгиев 100% 100% 100% 100% 100%

9 Елица Вълкова 100% 100% 100% 100% 100%

10 Нина Стоянова 100% 100% 100% 100% 100%

11
Пенка Андреева 100% 100% 100% 100% 100%

12 Пенка Потапова 100% 50% 100% 100% 100%

13 Станимир Атанасов 100% 50% 100% 100% 100%

14 Стойчо Димитров 100% 100% 100% 100% 100%

15 Светлин Илиев 100% 100% 100% 100% 100%

16 Стоян Иванов 100% 100% 100% 100% 100%

17 Тодорка Костова 100% 50% 100% 100% 100%

18 Мартин Скрипкин 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Завеждащият Окръжен следствен отдел при ОП-Бургас -
Т.Гайдаров, а в случай на негово отсъствие - отправомощеният да го
замества, разпорежда с мотивирана резолюция преразпределяне на
конкретно досъдебно производство или следствена поръчка на принципа
на случайния подбор, при следните случаи:

- уважен самоотвод или отвеждане на водещия разследването
следовател;

- избраният на принципа на случайният подбор следовател е
следвало да бъде изключен от разпределението, но това не е сторено;

- при отсъствие на съответния следовател по досъдебни
производства и следствени поръчки, по които се налага; извършване на
действия с неотложен характер. След завръщането на първоначално
определения следовател, досъдебното производство или следствената
поръчка му се възлага отново, освен ако завеждащият ОСлО-ОП-Бургас,
а в случай на негово отсъствие - отправомощеният да го замества,
прецени, че това ще затрудни обективното и срочно приключване и/или
решаване на казуса;
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- досъдебното производство или следствената поръчка следва да
бъде разпределено/а в група, в която вече определеният следовател не
участва;

- съответният следовател е изключен от разпределението или вече
не работи в отдела.

Промяната в състава на групите не е основание за определяне на
нов следовател, ако вече определеният следовател е бил в съответната
група към момента на първоначалното разпределение на преписката.

Разпоредено е още разпределянето на досъдебните производства и
следствените поръчки с модула за случайно разпределение да се извършва
от поименно посочени служители.

Принципът на случайния подбор не се прилага за досъдебни
производства и следствени поръчки, по които се налага извършването на
действия по дежурство. Същите се разпределят на дежурния следовател
с мотивирана резолюция на Завеждащ ОСлО при ОП-Бургас.

Принципът на случайния подбор не се прилага при разпределението
на конкретно досъдебно производство или следствена поръчка само при
наличие на изключителни специфични обстоятелства, които
административният ръководител, респ. заместващият го прокурор, е
длъжен да мотивира. В тези случаи се използва опцията „определен
избор” в УИС 3.

За ОСлО при ОП-Бургас, функциите по определяне на групата да се
изпълняват от Завеждащ ОСлО при ОП-Бургас -  Т. Гайдаров, а в случай
на негово отсъствие - от отправомощения да го замества.

След разпределянето е разпоредено  да се разпечатва общ протокол
- справка от служителите на ОСлО при ОП-Бургас, осъществяващи
разпределението на постъпващата кореспонденция, който да се докладва
на завеждащия ОСлО при ОП-Бургас. След запознаване с протокола,
същият го подписва, след което той се архивира. Екземпляр от
протокола се прилага към всяко разпределено досъдебно производство или
следствена поръчка.

В Заповедта е посочено още, че при предстоящо отсъствие на
следовател за не по-малко от 15 поредни работни дни, същият се
изключва от разпределението за 5 работни дни преди началната дата на
отсъствието. Изключването се извършва с мотивирана резолюция на
административния ръководител, респ. на заместващия го прокурор.

Водени книги в ОСлО в ОП – Бургас:

2019 г.
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- Регистър „Справки съдимост“ - Разпореждане № 24/07.08.2017 год.
на Зав.ОСлО в ОП-Бургас – на хартиен носител;

- Регистър „Справки АИФ на МВР“ –  Заповед № РД-04-33/2019  от
27.02.2019 год. на БОП – на хартиен носител;

- Книга – регистър НБД „Население“ – Заповед № РД-04-
230/16.11.2018 г. на БОП – на хартиен носител;

- Книга – регистър за новоприети ВД и движение – приемане и
предаване на наличните – Заповед № РД – 04-58/27.05.2014 г. на БОП – на
хартиен носител и ел. таблица;

- Регистър – досъдебни производства – по години;
- Дневник на регистрирани протоколи по чл. 6 от ЗПФКПП –

съгласно писмо № а-962/16 от 13.04.2017 г. на БОП и резолюция на
Зав.окръжен следствен отдел в БОП и ел. таблици 2 бр.;

-Дневник досъдебни производства входяща и изходяща
кореспонденция – по години – на хартиен носител;

- Дневник - обща входяща кореспонденция  - по години – на хартиен
носител;

- Дневник – обща изходяща кореспонденция – по години – на
хартиен носител;

- Книга за посетители в ОСлО при БОП – на хартиен носител;
- Книга за извършване на ежедневен инструктаж на съдебния

служител, заемащ длъжността „шофьор-призовкар“ по Заповед № РД-04-
26/14.02.2019 г. на БОП – на хартиен носител;

- Книга за извършване на проверки за употреба на алкохол на
съдебните служители, заемащи длъжността „шофьор-призовкар“ по
Заповед № РД-04-26/14.02.2019 г. на БОП – на хартиен носител;

- Азбучник – пострадали лица – на хартиен носител;
- Азбучник – обвиняеми лица – на хартиен носител.

През 2020 г. в ОСлО в ОП-Бургас са водени същите книги и
дневници, както през 2019 г. и допълнително - Регистър на банковите
сметки и сейфове – Заповед № РД-04-13/14.01.2020 г. на БОП – на хартиен
носител и Дневник за извършени справки в „Електронния портал“ на
Агенция по вписвания – съгласно Заповед № РД-04-181/20.08.2020 г. на
БОП – на хартиен носител;

2. РАЗСЛЕДВАНИ досъдебни производства.
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Общият брой на разследваните ДП за 2019 година е 735. Средно-
дневна натовареност на следовател в Окръжен следствен отдел при ОП –
Бургас – 1,75, при 1,4 за страната /Данни от справка, получена от ОП-Бургас/.

През 2019 г. от общо 735 броя разследвани досъдебни производства,
образуваните през периода са 230 броя, образувани през предходни
периоди и неприключени от минал период са 313 броя ДП;

- върнати и продължени с писмени указания са 164 броя ДП;
- възобновените през периода са 28 ДП - срещу ИИ са 8 броя и срещу

НИ – 20 броя;
- делата в двумесечния срок са 47 броя;
- дела в срок, продължен от административния ръководител на

наблюдаващия прокурор – 688 броя;
- дела извън срок – няма;

     - привлечените лица в качество на обвиняеми са 65;
- докладите по реда на чл. 226 от НПК  са 1007 бр.;
- с МНО „Задържане под стража” са 2 бр.ДП.

Средната натовареност през 2019 г. на следователите в страната по
статистическата отчетност по указания на главния прокурор  е 41.3 по общ
обем на дейността на следовател в ОСлО, а на следовател от  ОСлО-Бургас
е 54.5  и е над средната натовареност на следовател от страната – на
10-то място от 32 следствени отдела в страната. /Таблица от
Приложенията към Доклада от 2019 г. на ПРБ - таблица 14.2з./
  Общата дневна средна натовареност на 1 следовател, измерена по
правилата на ВСС за 2019 г. е 1.28, като за следовател в ОСлО в ОП-Бургас
тя е 1.74 и отделът е на 7 –мо място по натовареност на следовател от
следствените отдели в страната. /Таблица Приложение към Доклада от 2019 г. на
ПРБ- таблица 14.1г от натовареност по правилата на ВСС/
  По обща натовареност по показатели, с утежняващи критерии и
обща тежест на крайния акт по решаване ОСлО в ОП-Бургас е на 6-то
място в страната. /Таблица Приложение към Доклада от 2019г. на ПРБ- таблица
14.1г от натовареност по правилата на ВСС/

През 2020 г. общо разследваните ДП са 624. Средно-дневна
натовареност на следовател в Окръжен следствен отдел при ОП – Бургас е
1,61, при 1,28 за страната; /Данни от справка, получена от ОП-Бургас/

От общо разследваните ДП през 2020 г., образуваните през периода са
138 броя, а образувани през предходни периоди и неприключени от
минал период са 363 броя ДП,
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- върнати и продължени с писмени указания са 123 броя ДП;
- възобновени през периода са 27 броя, срещу ИИ – 5 броя и срещу

НИ – 22 броя;
- делата в двумесечния срок са 25 броя;
- делата в срок, продължен от административния ръководител на

наблюдаващия прокурор са 599 броя;
- дела извън срок – няма ;
- привлечените лица са 70;
- докладите по реда на чл. 226 от НПК са 939 броя;
- взета МНО „Задържане под стража” - по едно ДП.

Средната натовареност през 2020 г. на следователите в страната по
статистическата отчетност по указания на Главния прокурор  е 44.7 по
общ обем на дейността, а на следовател от  ОСлО-Бургас е 50.7  и е над
средната натовареност на следовател от страната – на 12-то място от 32
окръжни следствени отдела в страната. /Таблица от  Приложенията към
Доклада от 2020 г. на ПРБ -таблица 14.2з от натовареност по съгласно указание на
ПРБ/

Общата дневна средна натовареност на 1 следовател, измерена по
правилата на ВСС за 2020 г. е 1.14,  като на следовател в ОСлО в ОП-
Бургас е 1.61 и е на 8 –мо място по натовареност на следовател от 32
следствени отдела в страната. /Таблица Приложение към Доклада от 2020г. на
ПРБ- таблица 14.1г от натовареност по правилата на ВСС/
  По обща натовареност по показатели, с утежняващи критерии и
обща тежест на крайния акт по решаване ОСлО в ОП-Бургас е на 3-то
място в страната. /Таблица Приложение към Доклада от 2020г. на ПРБ- таблица
14.1г от натовареност по правилата на ВСС/

3. ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства.
Общият брой на приключените през 2019 г. ДП е 372. От тях:
- в двумесечен срок – 5 броя;
- в продължен срок – 367 броя;
- извън срок – няма.

Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК
са 2 броя. Едното досъдебно производство е приключено с мнение за
предаване на съд, а другото – с мнение за прекратяване;

Приключени с мнение за съд са 43 броя ДП, приключени с мнение за
прекратяване – 256 ДП, приключени с мнение за спиране – 54 и 19 ДП са
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приключени с мнение за изпращане на друга прокуратура
/присъединяване.

От приключените ДП новообразувани през 2019 г. са 44 броя, 305
броя са образувани през минали периоди, а 23 броя ДП са били
възобновени.

Приключените дела на специален надзор и на специален отчет (по
стария ред) са 2, а приключените дела с голям обществен интерес - 1 бр.

При досъдебни производства, които се отличават с фактическа и
правна сложност, наблюдаващите прокурори правят своевременно
предложение за тяхното възлагане на следовател, съгласно чл. 194, ал. 1,
т. 4 от НПК.

През 2019 г. при реално работещи 20 следователи в Окръжен
следствен отдел при ОП-Бургас, средната натовареност на един
следовател е била 36,75 броя досъдебни производства от общо 735 бр. на
производство.

Приключените за 2019 г. в Окръжен следствен отдел при Окръжна
прокуратура - Бургас общо 372 следствени дела са разпределени, както
следва:

- с мнение за съд 43 бр. - 11,55 % от общия брой на приключените
дела,

- с мнение за прекратяване на основание чл.  24, ал.  1, т.  1 от НПК -
83 бр. - 22,31 % от общия брой на приключените дела,

- с мнение за прекратяване на друго основание – 173 бр. – 46,50% от
общия брой на приключените дела,

- с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК - 26 бр. -
6,98 % от общия брой на приключените дела,

 - с мнение за спиране на друго основание – 28 бр. – 7,52 %  - от общия
брой на приключените дела,

- с мнение за изпращане по компетентност - 15 бр. – 4,03 % от
общия брой на приключените дела,

- с мнение за присъединяване – 4 бр. - 1,07 % от общия брой на
приключените дела. /Докад за дейността на ОП-Бургас за 2019 г. /

През 2020 г. общо са приключени 311 броя досъдебни производства,
от които:

- в двумесечен срок – 6 броя;
- в продължен срок – 305 броя;
- извън срок – няма.



153

Едно ДП е върнато от прокуратурата на основание чл. 242, ал.2 от
НПК - – указанията на прокуратура са изпълнени в срок и е приключено с
мнение за предаване на съд.

Приключени през 2020 г. с мнение за съд са 46 броя ДП, приключени
с мнение за прекратяване – 186 броя, приключени с мнение за спиране – 64
броя и 15 броя ДП са приключени с мнение за изпращане на
др.прокуратура или присъединяване.

От приключените ДП новообразувани през 2020 г. са 31 броя, 257
броя са образувани през минали периоди, а 23 броя ДП са били
възобновени.

Приключените дела на специален надзор и на специален отчет (по
стария ред) са 5 броя. Приключено е едно дело с голям обществен интерес.

Приключените през 2020 г. в Окръжен следствен отдел при Окръжна
прокуратура-Бургас общо 311 следствени дела са разпределеени, както
следва:

- с мнение предаване на съд 46 бр. – 14,79 % от общия брой на
приключените дела,

- с мнение за прекратяване 186 бр. /от които 88 бр. по давност/ -
59,80 % от общия брой на приключените дела,

- с мнение  за спиране 64 бр. – 20,57 % от общия брой на
приключените дела,

- с мнение за изпращане  по компетентност 15 бр. – 4, 82 % от
общия брой на приключените дела.
/Докад за дейността на ОП-Бургас за 2020 г. /

4. ОСТАНАЛИ неприключени досъдебни производства.
В края на 2019 г. общият брой на неприключените ДП е 363, от тях:
- според датата на образуване - 186 бр. новообразувани, 172 бр. –

образувани в предходен период; 5 бр. – възобновени;
- според извършителя - 16 бр. срещу ИИ и 347 - срещу НИ;
- според срока: 42 броя в двумесечен срок, 321 броя – в срок,

продължен от прокуратурата, извън срок – няма;
- с взета МНО „Задържане под стража”  -  няма ДП;
- на специален надзор и на специален отчет (по стария ред) – 11 бр.

ДП;
- с голям обществен интерес – 1 бр.;
- срещу непълнолетни лица – 4 бр.

В края на 2020 г. общият брой на неприключените ДП е 313, от тях:



154

- според датата на образуване - 106 броя са новообразувани; 203 броя -
образувани в предходен период; 4 бр. – възобновени;

- според извършителя - 9 бр. са срещу ИИ и 304 бр. - срещу НИ;
- според срока: 19 броя в двумесечен срок, 294 броя в срок, продължен

от прокуратурата, извън срок – няма;
- с взета МНО „Задържане под стража” - няма ДП;
- на специален надзор и на специален отчет (по стария ред) – 14 броя

ДП;
 - с голям обществен интерес – няма ДП;
 - срещу непълнолетни лица – 11 броя ДП.

Проверени на случаен принцип досъдебни производства,
намиращи се за разследване при следователите

в ОСлО в ОП – Бургас:

Досъдебно производство № 230/2019 г. по описа на Окръжен
следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, пр.пр. №7872/2019
г. по описа на Районна прокуратура-гр. Бургас, следовател Теньо
Гайдаров.

Досъдебното производство е образувано на 27.12.2019 г. с
постановление на прокурор при РП-Бургас, за това, че на 02.09.2019 г. в гр.
Камено, в качеството си на длъжностно лице, нанесъл на К.Д. удари по
тялото, с които му причинил временно разстройство на здравето, неопасно
за живота - престъпление по чл. 131, ал.1 т.2, вр.чл.130 ал.1 от НК.

При разследването до настоящия момент са разпитани в качеството
на свидетели седемнадесет лица. Изготвени са 2 бр. фотоалбуми за
разпознаване на лица по снимки от експерт при НСлС. Извършени са две
разпознавания на лица по снимки с участието на свидетеля К.Д. Проведена
е очна ставка между свидетелите К.Д. и Р.Ж. Извършена е
съдебномедицинска експертиза, във връзка с указания на наблюдаващия
прокурор и допълнителна съдебномедицинска експертиза. Приложено е
съдебномедицинско удостоверение и справка за съдимост на лицето К.Д.

Приложени са множество документи от ОДМВР-Бургас, РУП-
Камено, справки от НБД „Население”, АИС „Български документи за
самоличност“ и ЦИССС. Досъдебното производство редовно е докладвано
писмено и лично на наблюдаващия прокурор, който е давал указания във
връзка с разследването.
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Срокът за разследване е удължаван регулярно на всеки два месеца,
като последно е удължен с постановление на административен
ръководител на РП-гр. Бургас с два месеца, считано от 05.05.2021 г.

Предстои доклад на осн. чл.226 от НПК и приключване на
разследването в удължения към настоящия момент срок.

Досъдебно производство № 119/2020 г. по описа на ОСлО в ОП -
гр. Бургас, пр.пр. № 8091/2020 г. по описа на РП-Бургас, следовател -
Антоан Доспейски.

Досъдебното производство е било образувано с постановление на
БРП от 27.07.2020 г. за отделяне на материали от досъдебно производство
№ 251 ЗМ-274/2018 г. по описа на ОД  на МВР - гр. Бургас, пор. №
2830/2018 г.  на БРП,  пр.  пр.  № 8384/2018 г.  по описа на БРП и се води за
това, че за времето от 18.08.2018 г. до 27.08.2018 г. в гр. Бургас е направен
опит противозаконно да бъде присвоена чужда движима вещ – товарен
автомобил „Фолксваген Транспортер” с рег. № F… 15, собственост на
немския гражданин С.А., като деянието е останало недовършено поради
независещи от дееца причини – престъпление по чл. 206, ал. 1, вр. чл. 18,
ал. 1 от НК.

С писмо от 29.10.2020 г. досъдебното производство е било изпратено
от наблюдаващия прокурор в ОСлО в ОП-Бургас по предложение на
разследващия полицай, който се е мотивирал, че престъплението е
извършено в Германия и следва да се приложи чл. 194, ал. 1, т. 3 от НПК.
Изборът на следовател е извършен на 02.11.2020 г.

Извършени до момента на проверката действия по разследването:
направени са справки, установена е служителката, при която е оформено
заявлението за регистрация в КАТ,  проведени са разпити на свидетели.
Получени са от КАТ четливи копия от заявлението и документите към
него. Възложени са ОИМ за установяване на свидетели, като до момента
не е получен отговор.

Удължавания на срока: 29.11.2020 г - 29.01.2021г.; 29.01.2021г. -
29.03.2021 г.; 29.03.2021 г. - 29.05.2021 г. и 29.05.2021 г. - 29.07.2021 г.

До момента няма привлечени лица в качеството на обвиняеми.
Разпитани са 7 свидетели. Възложени ОИМ за установяване на 3

лица, като до момента не е получен отговор за установяването им.
Досъдебното производство не е приключило към момента на

проверката от ИВСС.
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Досъдебно производство сл.дело № 98/2020 г. по описа на ОСлО в
ОП- Бургас, пр.пр.№ 5906/2020 г.  описа на Районна прокуратура - гр.Бургас,
следовател - Антония Баева.

 Досъдебното производство е образувано с постановление на БРП от
26.05.2020 г. за престъпление по чл.144, ал.3, вр.ал.1 от НК.

Възложено е за разследване с протокол за избор на следовател от
04.09.2020 г.

Изискани са криминалистични справки, справка съдимост.
С писмо  от 05.10.2020 г. на основание чл.219 от НПК делото е

изпратено в РП-Бургас. След доклада с постановление на РП-Бургас са
дадени указания, които са изпълнени.

С постановление от 30.10.2020 г. е  назначена повторна съдебно
психиатрична - психологическа експертиза, която е изготвена.

На 24.02.2021 година е изпратено постановление на основание чл.218
ал. 2 от НПК.

С писмо от 12.04.2021 г. на основание чл.219 от НПК делото е
изпратено в РП-Бургас за одобрение на постановлението за привличане.

С постановление от 08.06.2021 г. е назначен служебен защитник.
На 08.06.2021 г. на непълнолетния обвиняем е предявено обвинение

и е извършен разпит, взета е мярка за неотклонение „Под надзора на
родителя”.

На 08.06.2021 г. делото е изпратено в РП  за доклад по чл.226 от
НПК.

Искани до момента са 5 удължавания на срока по делото.
Досъдебното производство не е приключило. Предстои предявяване

на материалите.

Досъдебно производство № 16/2020 г. по описа на Окръжен
следствен отдел в ОП-гр.Бургас, пор № 38/2020 г. по описа на Окръжна
прокуратура Бургас, следовател Борислав Кънев. Наблюдаващ прокурор
в ОП-Бургас е бил прокурор Ангел Ангелов, след неговата кончина от
12.01.2021 г. наблюдаващ прокурор е Елгина Чалъмова.

Делото е образувано на 30.01.2020 г. на основание чл.212, ал.2 от
НПК и  е срещу виновното лице, за това, че на 30.01.2020 г. в землището на
гр.Каблешково, местността „Пъдарска могила“ , имот № 00…90, в пункт за
изкупуване на черни метали на фирма  ЕТ „ Ш-В.Н. „  като оператор на
земекопна машина верижен багер марка „Хюндай“, модел 210 LC- 7 A,
поради немарливо изпълнение на правно регламентирана  дейност,
представляваща източник на повишена опасност – извършване на дейност
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по разделяне и сортиране  на метални отпадъци е причинена смъртта на
А.Р., от гр.Каблешково -  престъпление по чл. 123, ал.1, от НК.

Досъдебното производство е разпределено на следовател Кънев на
31.01.2020 г. Извършениса оглед на местопроизшествие на основание
чл.155 от НПК, оглед на труп на основание чл.155 от НПК, разпознаване
на труп на основание чл.169 от НПК, следствен експеримент на основание
чл.166 от НПК, изготвени са 10 бр. искания за предоставяне на
информация и документи на основание чл. 159 от НПК до различни
институции, извършени са два огледа на веществени доказателства на
основание чл.109-110, 155-156 и чл.236 от НПК. Назначени са 6 бр.
експертизи - съдебномедицинска, техническа, химическа, автотехническа,
комплексна трудова на осн.чл.144-154 от НПК, заключенията на които са
изготвени. Извършени са 16 бр. призовавания на основание чл.178, ал.1 от
НПК, изготвени са искания за 14 бр. криминалистични справки, разпитани
са 12 бр.свидетели. Привлечено е лице към наказателна отговорност и е
проведен в качеството на обвиняем. Изготвени са 9 предложения за
изготвяне на искане за удължаване на срока и 3 бр. доклади до
наблюдаващия прокурор на основание чл. 203, ал.4 и 226 от НПК. Има
указания за назначаване на допълнителна авто-техническа експертиза и
експертиза по безопасност на труда. Към момента ДП не е приключио.

Досъдебно производство № 172/19 г. по описа на Окръжен
следствен отдел при ОП-Бургас; пр.пр. №4592/19 г. по описа на Окръжна
прокуратура - гр.Бургас, наблюдаващ прокурор – Валентина Чакърова,
следовател- Гергана Колева.

ДП е образувано с постановление на ОП-Бургас от 11.10.2019 г. за
престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

Действия по разследване  на досъдебното производство :
- 9 бр.  искания за предоставяне на информация и документи на

основание чл. 159 от НПК до различни институции  и дружества.;
- 1бр. искане за разкриване на данъчна и осигурителна информация

на основание чл.75,ал.1 от ДОПК;
- 1 бр. предложение по чл.62 от ЗКИ
- 1 бр. постановление за оказване на съдействие от органите на МВР;
- разпити на шестима свидетели;
- 1бр. постановление за възлагане на следствени действия по

делегация на основание чл. 218 от НК;
- изговени са  искания за множество криминалистически справки и

призовавания;
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- назначена е съдебно-икономическа експертиза;
- изпратени са 10 бр. предложения за изготвяне на искане за

удължаване на срока по делото, причина - назначената съдебно-
икономическа експертиза с постановление от 13.10.2020 г.,  чието
заключение е предоставено в ОСО при ОП-Бургас на 19.05.2021г.

- Изготвена и изпратена Европейска заовед за разследване –
неизпълена до момента.

      Към настоящия момент делото е в ОСлО в очакване на ЕЗР.

Досъдебно производство № 106/2020 г.по описа на ОСлО в  ОП-
Бургас, пр.пр. №7063/2020 г. по описа на РП-Бургас, следовател – Деян
Дянков.

ДП е образувано на 14.09.2020 г. за престъпление по чл.316,
вр.ал.308, ал.2, вр. ал.1 от НК и поради това, че престъплението е
извършено в Р. Германия и е с фактическа и правна сложност, е възложено
за разследване на 29.09.2020 г. в отдела.

В хода на разследването е бил разпитан в качеството на свидетел
М.И. На служители от РУ МВР- Камено на осн.чл.218, ал.1 и ал.2 от НПК е
било  възложено провеждане на отделни действия по разследването.

Назначена и изготвена е съдебно – криминалистично - техническа
експертиза при БНТЛ-ОД МВР - Бургас.

 Изискана е и получена справка за наличие на образувани ДП спрямо
едно лице.  Изискани са справки за съдимост на две лица и справки по
чл.159 НПК от ОД МВР - Бургас, СЕКТОР ПП, спрямо две лица.

На осн.чл.159 НПК са изискани справки от сектор КИАД-ОД МВР
Бургас с три отделни постановления.

 Изпратено е постановление за разпит на свидетел по делагация.
 За издирване са обявени три лица. Едно от тях е било установено и

свалено от издирване.
  Материалите по делото са докладвани на наблюдаващия прокурор

на осн.чл.226 НПК.
   До Дирекция „Международно оперативно полицейско

сътрудничество“ – МВР е изпратено постановление за възлагане на
отделни действия по разследването.

   Срокът на разследването е бил удължаван общо 6 пъти. До
настоящия момент няма привлечен в качество на обвиняем.
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Досъдебно производство № 92/2019 г. по описа на Окръжен
следствен отдел при ОП-Бургас, следовател - Драгомир Георгиев,
пр.пр.№ 10707/2018 г. по описа на РП-Бургас.

ДП е образувано с протокол за оглед от 09.12.2018 г. за престъпление
по  чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК. Изготвени са 5 бр.  искания за предоставяне
на информация и документи на основание чл. 159 от НПК до различни
институции, 2 бр. постановления за оказване на съдействие от органите на
МВР, изготвени са15 бр. призовки и 4 бр. искания за криминалистични
справки, проведени са  разпити на 7 бр. свидетели, 3 бр. очни ставки между
свидетел и обвиняем и  1 бр. очна ставка между свидетели. Изпратени 4 бр.
доклади до наблюдаващия прокурор на основание чл. 203, ал.4 и 226 от
НПК. Назначени са техническа експертиза и съдебно-медицинска
експертиза. Проведени са 4 бр. привличания на обвиняем и 4 бр. разпити
на обвиняеми, както и 4 бр. предявявания на материалите от
разследването.

Изпратени са 5 бр. предложения за изготвяне на искане за
удължаване на срока по делото.

Към момента на проверката ДП не е приключило.

Досъдебно производство № 122/2020 г. по описа на Окръжен
следствен отдел в Окръжна прокуратура - град Бургас, пр.пр.
№296/2019 г. по описа на Районна прокуратура - Бургас, следовател -
Елица Вълкова, от 16.11.2020 г.

ДП е образувано с постановление от 07.01.2020 г. на младши
прокурор Виолета Ангелова от  Районна прокуратура - град Бургас за това,
че в периода м. януари 2019 г. - м. март 2019 г., с цел да набави за себе си
имотна облага, е възбудено и поддържано заблуждение у белгийския
гражданин Я.К., за това че ще бъде изградена еднофамилна вила, находяща
се в гр. Каблешково, местността „Двете чешми“, общ. Поморие, гр. Бургас,
която ще бъде изградена съгласно одобрени архитектурни книжа във
вилно селище „В1аск Sеа View“, строящо се в поземлен имот № …29 по
плана за земеразделяне на местността „Двете чешми“, землището на гр.
Каблешково, а именно: вила № 3, находяща се в парцел ……, кв. 7, със
застроена площ 164,90 кв. м. и 487 кв. м. дворно място и с това е била
причинена имотна вреда в размер на 55 000 (петдесет и пет хиляди) евро,
платени по следния начин: на 01.02.2019 г. - по банков път, при
подписване на предварителен договор - 35 000 (тридесет и пет хиляди)
евро, и на 08.03.2019 г. - 20 000 (двадесет хиляди) евро, като измамата е в
особено големи размери - престъпление по чл. 211, чл. 209, ал. 1 от НК.
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С Постановлението за образуване са дадени указания по хода на
разследването и същото е  възложено на ОД на МВР-град Бургас.

На 12.11.2020 г., 14.01.2021 г., 17.03.2021 г. и 20.05.2021 г. по делото
са издадени разпореждания по чл. 234 НПК за удължаване срока на
разследване.

На 13.01.2020 г. разследването е било възложено на разследващ
полицай от ОД на МВР-Бургас. За периода от 13.01.2020 г. до 13.10.2020 г.
първоначалният разследващ орган е извършил следните процесуално -
следствени действия: разпитани са седем свидетели и са приобщени
писмени доказателства по реда на чл. 159 НПК.

На 13.10.2020 година е изготвен доклад до наблюдаващия прокурор с
мотиви за това, че разследването се отличава с фактическа и с правна
сложност, което обосновава възлагане на следовател.

С Разпореждане от 12.11.2020 г. на административния ръководител
на Окръжна прокуратура- град Бургас разследването е възложено на
следовател. На 16.11.2020 г. е извършен избор на разследващ орган и
разследването е възложено на следовател Елица Вълкова. От възлагането
на ДП на сл.Вълкова до настоящия момент са били извършени следните
процесуално- следствени действия:

Изготвено е постановление по чл. 159 НПК за изискване
предоставянето на писмени доказателства, което е връчено. По реда на чл.
159 НПК са приобщени множество писмени доказателства и три броя
оптични носители със записи на снимки, предоставени от свидетеля, на
когото е връчено постановлението по чл. 159 НПК.

Проведени са разпити на  седем свидетели, единият от които е в
присъствието на преводач от италиански език.

По реда на чл. 159 НПК са приобщени писмени доказателства,
предоставени от  свидетел по делото в хода на разпита.

Назначена и изпълнена е съдебно-техническа експертиза за
изследване съдържанието на трите оптични носители, предоставени по
реда на чл. 159 НПК.

На 14.05.2021 г. по делото е изготвен писмен Доклад на
разследващия орган по реда на чл. 203, ал.4 НПК.

С постановление от 02.06.2021 г. наблюдаващият прокурор е указал
да се проведе повторен разпит на свидетел, както и същият да предостави
кореспонденцията чрез приложението „Вайбър“ между него и
представител на „БАЛКАН НЕТ“ ЕООД. Указанията са изпълнени на
04.06.2021 г.
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На 06.06.2021 г. е изготвен нов писмен Доклад на разследващия
орган по реда на чл. 203, ал.4 НПК до наблюдаващия прокурор.

Към настоящия момент по делото няма привлечени лица и не са
взети мерки за процесуална принуда.

ДП № 104/2020 Г. по описа на   ОСлО в ОП – Бургас, пр.пр.
№2927/,2020 г. по описа на ОП-Бургас, мл.  следовател Мартин
Скрипкин.

ДП е образувано на 15.09.2020 г. с постановление на Бургаска
окръжна прокуратура,  за извършено престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 от
НК,  за това,  че до 31  март 2019  г.  в гр.  Бургас в качеството си на
представляващ „Ж“ ЕООД, със седалище в гр. Приморско е избегнал
установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за
корпоративното подоходно облагане в големи размери, като не е подал
данъчна декларация по чл. 92, ал. 2 от ЗКПО за 2018 година в ТД на НАП –
Бургас.

С постановление  от 17.09.2020 г. на административния ръководител,
окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас е прието, че делото
представлява фактическа и правна сложност и същото е възложено за
разследване на следовател от ОСлО. Извършени са 18 броя разпити на
свидетели; на осн. чл. 108 от НПК – извършени са действия по
разследването по делегация – разпити на 15 свидетели. На осн. чл. 159, ал.
1 от НПК са изискани данни и писмени доказателства, които могат да имат
значение за делото – 17 бр.искания до: ТД на НАП – Бургас, БНБ, Община
Приморско, „Борика“ АД, ОДБХ – Бургас,  „Г.М.“ ЕООД, „Практикер
Ритейл“ ЕООД, „Е.Б.“ООД, „Колеви“ООД, „ВМРК“ООД, „Морски
риболов Несебър“ООД, „С.С.“ ООД, “Кауфланд България“ КД, нотариус
Гергана Сезанова; Първа инвестиционна банка“ АД; Център за
настаняване на бездомни хора – Бургас; ДСХ „Ц. и А.“, ОД на МВР –
Пловдив. На осн. чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ,  е внесено предложение пред
Бургаски районен съд за разкриване на данни, представляващи банкова
тайна. Назначена е съдебно-счетоводна експертиза. ДП е докладвано
писмено на осн. чл. 203, ал. 4 от НПК. Изготвени са 4 искания за
удължаване на срока, обосновани от фактическата и правна сложност на
досъдебното производство. Към настоящия момент ДП е със срок до
19.07.2021 г. Няма привлечени обвиняеми лица.

Към момента на проверката от ИВСС делото не е приключило.
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Досъдебно производство № 21/2019 г. по описа на Окръжен
следствен отдел при ОП-Бургас, пр.пр.№2295/2018 г. по описа на ОП-
Бургас,  следовател - Пенка Потапова.

ДП е образувано с постановление на ОП-Бургас от 11.01.2019 г. за
престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.1 и т.2 , вр. чл. 26, ал.1 от НК.
/Щета за бюджета - 115 865, 77 лв. по ЗДДС и 63 589,69лв. по ЗКПО./ По
делото са изготвени 21 бр. искания за предоставяне на информация и
документи на основание чл. 159 от НПК до различни институции  и
дружества, извършен е оглед на ВД, изпратени са 2 бр.  предложения за
изготвяне на искане за разкриване на банкова тайна на основание чл. 62 от
ЗКИ, 2 бр. искания за разкриване на данъчна и осигурителна информация
на основание чл.75,ал.1 от ДОПК, 3 бр.  предложения за изготвяне на
искане за издаване на разпореждане от ОС за предоставяне на данни от
предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи
или услуги.     С постановление е изискано съдействие от органите на МВР
за провеждане на действия по разследването. Изготвено е предложение за
изпращане на молба за правна помощ до САЩ. Проведени са разпити на 8
бр.свидетели, 2 бр. разпознавания. Съставени са три постановления за
възлагане на следствени действия по делегация на основание чл. 218 от
НК. Изпратени са 4 бр. доклади до наблюдаващия прокурор на основание
чл. 203, ал.4 от НПК. Назначени са техническа експертиза, съдебно-
икономическа експертиза, допълнителна съдебно-икономическа
експертиза. С постановление от 23.11.2020 г. е назначена допълнителна
съдебно-икономическа експертиза, която до момента на проверката не е
приключена. По делото са изпратени 10 бр.  предложения за изготвяне на
искане за удължаване на срока. Причината за продължителността на
разследването е изключителната фактическа и правна сложност на делото,
необходимостта от назначаване на няколко експертизи, получаване на
отговор на молба за правна помощ от чужбина.

Разследването по досъдебното производство е било спряно на
основание чл.25, ал.2  от НПК в периода от 17.07.2020 г. до 03.11.2020 г.
поради изчакване на отговор на изпратена  молба за правна помощ до
властите на САЩ.

След получаване на заключението по допълнителната съдебно-
икономическа експертиза предстои повдигане на обвинение.

Досъдебно производство №66/2020 г. по описа на Окръжен
следствен отдел при ОП-Бургас, пр.пр. №4174/2017 г. по описа на РП-
Бургас, ТО-Несебър/, следовател - Светлин Илиев.
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Досъдебното производство е образувано с данни за извършено
престъпление  по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК на 14.02.2018 г.

С постановление от 28.05.2020 г. на Окръжния прокурор на ОП-
Бургас, при условията на чл.194, ал.1,т.4 от НПК делото е възложено за
разследване на Окръжен следствен отдел –Бургас. Изготвени са искания за
криминалистични справки. Изпратена е поръчка за разпит на свидетел по
делегация, искания за обявяване на лица за ОДИ, изискана е информация
чрез ДМОС, книжа от ОС-Бургас. Проведена е очна ставка. На 12.08.2020
г. е изпратено предложение за изготвяне на ЕЗР до Р.Гърция. Проведен е
разпит на пострадалия, изготвен е протокол съгл.ЗПФКПП и е връчен
формуляр.

На 03.11.2020 г.ДП е спряно при условията на чл.25,ал.2 от НПК.
Възобновено е на ДП на 15.03.2021 г. Разследването е предявено на
11.05.2021 г. Извършени са допълнителни действия по разследването по
направени искания - изискани са книжа от Агенция по вписването, СОТ,
СГКК, МВнР, БТК, А1, както и криминалистични справки, разпитани са
петима свидетели, вкл. по делегация, изпратени са постановления за
разпити на двама свидетели по делегация.

Срокът за разследване е удължаван многократно, като за последен
път е изготвено искане от 11.05.2021 г.

Досъдебно производство №13/2020 г. по описа на Окръжен
следствен отдел при Окръжна прокуратура гр.Бургас, пр.пр.
№128/2019 г. по описа на Районна прокуратура гр.Бургас, ТО – Айтос,
следовател - Станимир Атанасов.

Наказателното производство е образувано с постановление на
Районна прокуратура – Айтос от 27.01.2020 г., за това, че на неустановени
дати през м.януари 2020 г., в гр. Айтос, обл. Бургас, е извършено
престъпление по чл.157, ал.1 от НК.

На основание чл.194, ал.1, т.1 от НПК досъдебното производство е
възложено на следовател от Окръжен следствен отдел – Бургас.

С протокол от 29.01.2020 г. чрез програмата за случайно
разпределение на преписките и делата е определен за разследващ
следовател Станимир Атанасов.

Извършени са множество действия по разследване, а именно: на
основание чл.159 от НПК и чл.215 от ЗСВ е изискана необходимата
информация и документи от различни ведомства, учреждения и
институции - ОУ „Христо Ботев” -с.Пирне, ПГСС „Златна нива” гр.Айтос,
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Дирекция „Социално подпомагане”гр.Айтос, Община Айтос (МКБППМН);
разпитани са свидетелите Т.А. (зам.директор в ПГСС „Златна нива“),
С.Х. (класен ръководител на пострадалия), съгласно чл.223, ал.1 от НПК е
разпитан пред съдия от БРС пострадалият, като разпитът е проведен в
присъствието на бащата Т.А.; допълнително са установени и разпитани
свидетелите О.А., Д.Р., М.И., М.М., като същите са разпитани пред съдия
от РС – Айтос; проведени са необходимите ОИМ относно установяване на
лицата Р.Г. и брат му М., които съгласно показанията на свидетелите са
били очевидци на деянието; пред съдия от РС –Айтос са разпитани
свидетелите Т.Т., Р.Р., М.Р. и М.М. На основание чл.218, ал.2 НПК са
изготвени постановления за разпит по делегация на свидетелите Г.Р., А.Х.,
Т.Т. и същите са възложени на служителите от РУ – МВР гр.Айтос.

Назначена е комплексна психиатрична и психологична експертиза.
По делото са изготвени 8 бр. искания за удължаване срока на разследване.

Предстои изготвяне на заключение по назначената комплексна
експертиза и писмен доклад съгласно чл.203, ал.4 от НПК с оглед
приключване на разследването.

Досъдебно производство № 108/2019 г. по описа на ОСлО при
ОП-Бургас, пр.пр. №7165/2018 г. по описа на ОП-Бургас, следовател –
Стойчо Желязков. Досъдебното производство е образувано на основание
чл. 212,  ал. 2 от НПК за това, че на 16.06.2018 г., около 12.45 часа на улица
„Княз Борис I“ в гр. Поморие, обл. Бургас, пред комплекс „Сънсет Ризорт“
при  управление на МПС - лек автомобил марка“Фолксваген Голф” с per.
№ А ..В, са нарушени правилата за движение и по непредпазливост е
причинена смъртта на велосипедиста С.Я. - продължително пребиваващ в
Р. България с адрес гр. Поморие, ул. Княз Борис 1 №…- престъпление по
чл. 343, ал.1, буква   ”в” от НК.

До момента по досъдебното производство са извършени различни
действия по разследването - оглед на местопроизшествие в присъствието
на авто-експерт П.С., разпити в качеството на свидетели на лицата Д.Л.,
Г.Ч., Т.Д., Д.С., Х.Х., В. И., Ц.Ц., Я.Е., Я.С., Л.К., В.С., Е.Д., Й.Б., Д.К., д-р
Р.З. – 15 броя, извършени са допълнителни разпит и на свидетелите Д.Л.,
Г.Ч., Т.Д. Св. Г.Ч. е предоставил на диск направена снимка от мобилния си
телефон на пострадалия Я. докато е лежал на земята след катастрофата,
извършен е оглед на веществено доказателство, на предоставен диск и е
назначена и изготвена техническа експертиза. Назначена е химическа
експертиза в БНТЛ при ОД МВР гр. Бургас на кръвни проби взети от С.Я.
Видно от заключението на която, в изследваната проба от кръв не е
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доказано съдържание на етилов алкохол. Назначени са и изготвени
съдебно-химически /токсикологични/експертизи във ВМА София на проби
от кръв и урина от К.Х. и трупна кръв от С.Я. Назначена е и изготвена
допълнителна съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза.

Извършени са оглед на веществени доказателства на предоставените,
предадени с протокол за доброволно предаване дискове.

Извършени са оглед на веществени доказателства на видеозаписи,
предоставени от хотелски комплекс Сънсет Ризорт и видеокамера,
заснемаща входа на гр. Поморие. Назначена и изготвена е техническа
експертиза на видеозаписите.

Изискани и предоставени са записи от камери от управителя на
„Д.С.2010“   гр. Бургас.

Изискана и приложена е медицинската документация от УМБАЛ
Бургас.

Изискана и приложена е медицинската документация от вътрешни
документи, попълвани при постъпване и престой  в отделение по Спешна
медицинска помощ при УМБАЛ-Бургас.

Изискана и приложена е информация и документи от Районна
здравноосигурителна каса - гр. Бургас.

Изискани са и са предоставени справки от сектор КАТ при ОД МВР-
Бургас.

Изискана и предоставена е справка за обаждания по телефон 112,
касаещи образуваното досъдебно производство, изискани и предоставени
са записи на обажданията.

Изискана и предоставена е информация от мобилните оператори
касаеща собствеността на мобилните номера, от които са приети
обажданията на тел. 112.

Изискана и предоставена е информация за ползватели на мобилни
номера, собственост на С.М.

Съставен е протокол за изготвяне на веществени доказателствени
средства.

Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която е изготвена. По
трупа на С.Я. не се установяват травми, които са характерни за причинени
от автомобил. Охлузванията и кръвонасяданията най-вероятно са получени
при падане и просуркване на тялото по терена. Непосредствената причина
за смъртта на С.Я. е остра дихателна недостатъчност, за която се съди по
вида на гръдната травма и хистологичната находка. По досъдебното
производство е назначена допълнителна експертиза, заключението на
която до момента на проверката не е изготвено.
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В хода на разследването по досъдебното производство има
привлечени към наказателна отговорност обвиняеми лица.

След анализ на събрания доказателствен материал, според
разследващия, са извършени допълнителни сл.действия - разпит на 5-ма
лекари и 2 медицински сестри, назначени са допълнителни комплексни
съдебно - медицински експертизи, допълнително са привлечени като
обвиняеми две медицински лица-лекари. Към момента на проверката ДП
не е приключено.

Досъдебното производство № 133/ 2020 г. по описа на  ОСлО при
ОП-Бургас, пр.пр. №7406/20 г. по описа на ОП-Бургас,  следовател –
Стоян Иванов. ДП е образувано с постановление от 03.12.2020 г. на
наблюдаващия прокурор Ангел Георгиев от ОП-Бургас, за това че на
22.04.2019 г. в гр.Бургас, пред ДФ „Земеделие”, ОД „Земеделие“-Бургас,
ОС „Земеделие“-Несебър, като управител и представляващ юридическото
лице „В.“ ЕООД,  представил в Заявление за подпомагане по директни
плащания на площ за 2019г., с Уникален регистрационен номер (УРН):
64…..6 и Уникален идентификатор на заявлението (УИН): 02/….8, неверни
сведения, за да получи юридическото лице „В.“ ЕООД, средства от
фондове, принадлежащи на Европейски съюз или предоставени от
Европейски съюз на Българската държава по схеми и мерки за
подпомагане, както следва:

- Схема за единно плащане на площ /СЕПП/;
- Схема за преразпределително плащане /СПП/ ;
-Схема за плащане за селскостопански практики, които са

благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания
/ЗДП/;

- Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар
/ПНДП/ и
- Компенсаторни плащания за Натура 2 000 и рамковата директива

за водите (Мярка 12) - престъплението по чл.248 а, ал.3, вр. ал.2,
вр. ал.1 от НК.

С постановление от 08.12.2020 г. на административния ръководител,
окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Бургас наказателното
производство,  на основание чл.  194,  ал.1,  т.4  от НПК,  е възложено на
следовател.

По делото като доказателствен материал са приобщени множество
писмени доказателства, касаещи юридическото лице „В“ ЕООД - досието
му, в качеството на кандидат по ДПП-2019 г., доклад от проверка на
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площи, кореспонденция между ДФЗ и юридическото лице, снимков
материал, актуално състояние на дружеството, заявление за подпомагане,
удостоверение за банкова сметка, декларация за запознаване с
определенията за нередност.

 Изискани са и са приобщени към делото справки и документи от
Държавен фонд „Земеделие“ София и Бургас, разплащателната агенция
към тях, Областна Дирекция „Земеделие“ –Бургас,  Общинска служба
„Земеделие”  - Несебър,  сектор „ Български документи за самоличност“
при ОД на  МВР-Бургас, агенция по вписванията, НБД „Население“ и др.

В качеството на свидетели са разпиитани бенефициентът -
представителят на дружеството „В“ ЕООД, както и всички длъжностни
лица, участвали по приема на Заявлението и проверка на площите.

Изготвяни са регулярно искания за удължаване срока на разследване
– на 19.01.2021 г.,  25.03.2021 г.,  21.05.2021 г., след което срокът е бил
своевременно удължаван. По делото няма лице, привлечено в качеството
на обвиняем. Към момента се изготвя доклад на основание чл. 226 от НПК.

Досъдебно производство № 98/ 2019 г. по описа на Окръжен
следствен отдел при Окръжна прокуратура – град Бургас, пр.пр.№
10891/2018 г. по описа на ОП – град Бургас, следовател - Тодорка
Костова.

Досъдебното производство се води срещу неизвестен извършител  за
това, че е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в
големи размери, като осъществявал счетоводство в нарушение на
изискванията на закона за счетоводство и използвал документ с невярно
съдържание при упражняване на стопанска дейност - престъпление по чл.
255, ал. 1, т. 5 и т. 6 от  НК.

Досъдебното производство е образувано на 12.03.2019 г. с
постановление на прокурор при ОП – град Бургас.

Наблюдаващият прокурор е направил предложение до главния
прокурор на Р.България за възлагане разследването на следовател от
НСлС. Предложението е оставено без уважение. На 08.04.2019 г г.
досъдебното производство е постъпило в ОП-Бургас.

С постановление от 17.05.2019 г. разследването е възложено на
следовател от ОСлО на ОП-Бургас, определен чрез програмата за случайно
разпределение на делата. С протокол за избор на следовател от 20.05.2019
г. за водещ разследването е определен следовател Т.Костова. По
досъдебното производство са извършени следните действия по
разследването:
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Изготвено е предложение за разкриване на сведения, съдържащи
банкова тайна.

 Изпратено е предложение за изготвяне на Европейска заповед за
разследване.

Изготвени са писма на основание чл. 159 от НПК до изпълнителните
директори на всички банки /27 броя/ в страната за изискване на справки
относно банковите сметки на „МКМ – Трейд „ ЕООД; изпратени са писма
на основание чл.159 от НПК и Решение № 902 от 16.07.2019 г. на Бургаски
районен съд за разкриване на сведения съдържащи банкова тайна по
отношение на шест банки за движението по сметките на „МКМ ..„ ЕООД.

Назначени са и са изготвени технически експертизи –  3 броя.
Изготвено е искане на основание чл. 75 , ал. 1, т. 1 от ДОПК за

разкриване на сведения съдържащи данъчна и осигурителна информация
за „МК..“ ЕООД  и е изискана данъчна и осигурителна информация на
основание определение №2570/14.11.2019 г.

Изпратени са постановления за разпит на свидетели по делегация -
40 броя и са проведени 6 броя разпити на свидетели.

Изпратени са писма на основание чл. 159 от НПК до ТД на НАП, до
ОД на МВР, до Административен съд за изискване на справки и документи
– 10 броя.

Изготвено е искане на основание чл. 75 , ал. 1, т. 1 от ДОПК за
разкриване на сведения, съдържащи данъчна и осигурителна информация
по отношение на „М.К.“ ЕООД, касаещи изпълнително дело №
16…/15.04.2016 г. и са изисквани всички документи, съдържащи се в
горепосоченото изпълнително дело въз основа на Определение № 257/
10.02.2020 г.

Изпратено е искане за изготвяне на Европейска заповед за
разследване до компетентните власти на Република Гърция.

Изпратено е поредно искане за разкриване на сведения, съдържащи
данъчна и осигурителна информация по отношение на „Р.И.„ АД  и са
изискани документи, съдържащи данъчна и осигурителна информация въз
основа на Определение № 1548 от 12.08.2020 г.на РС-Бургас.

Изготвен е доклад на основание чл. 226 от НПК и делото е изпратено
на прокуратурата с мнение за спиране на ДП. Производството е спряно на
13.11.2020 г., а по-късно – възобновено, превеждат се материали от
изпълнена Европейска заповед за разследване. Назначена е СИЕ, която е
приключена и приложена. Изготвен е доклад на основание чл. 203 от НПК.
Направени са 10 на брой предложения за удължаване срока за разследване.
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Към момента на проверката разследването по делото не е
приключено, предстои назначаването на допълнителна експертиза. Няма
привлечено лица към наказателна отговорност.

Досъдебно производство № 130/2019 г. по описа на ОСлО при
ОП-Бургас, пор. №41/2019 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Несебър,
следовател – Пенка Андреева. Досъдебното производство е образувано
на 04.07.2019 г. за престъпление по чл.209 от НК. По делото са проведени
разпити на свидетели – 7 бр., 5 от които – с участие на преводач. Изискани
са справки за наличие на банкови сметки. Изготвени са 2 предложения за
изпращане на молби за правна помощ до Руската Федерация, 2 протокола
за доброволно предаване на ВД, както и искане за предоставяне на
документи на основание чл.159 от НПК. Изготвени са доклади до
прокуратурата по чл.203 и чл.226 от НПК. Срокът по делото е удължаван
многократно – изготвени са 9 искания, като последното удължаване на
срока е до 19.07.2021 г. Производството е било спирано на 11.09.2020 г. и е
възобновено на 16.11.2020 г.

5. ДЕЙСТВИЯ по делегация.
2019 г.
През 2019 г. общо възложените следствени поръчки са 354 броя, от

които 33 броя са международни и 321 броя - следствени делегации. Броя на
извършените следствени действия в УИС са 1967 броя – извършени са в
срок.

2020 г.
През 2020 г. общо възложените следствени поръчки са 335 броя, от

които 28 броя международни и 307 броя следствени делегации. Броят на
следствените действия в УИС е 1732 – извършени в срок.

6. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ досъдебни производства.
През 2019 г. общият брой на спрените ДП е 2031, разпределени както

следва:
- според извършителя - срещу ИИ – 22 броя и срещу НИ – 2009 броя;
- според датата на образуване - новообразувани през периода – 6 броя

ДП и образувани през предходни периоди – 2025 броя.
Спрените дела, които са образувани срещу ИИ и са разследвани от

следовател в ОСлО в ОП – Бургас, се намират при съответния
наблюдаващ прокурор по делото.
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Досъдебните производства, които са образувани срещу НИ, съгласно
чл. 245, ал. 1 от НПК, спрени поради неразкриване на извършителя на
престъплението се намират при съответните органи на МВР, Държавна
агенция „Национална сигурност“ или Агенция „Митници“ за
продължаване на издирването. Периодично се прилагат справки за
резултатите от издирването. Досъдебните производства, които са
спрени на друго основание се намират в съответната прокуратура.

Всички лица по делата, спрени срещу ИИ, които не са установени,
са обявени за ОДИ. Изискват се периодично справки от органите на МВР
за резултатите от издирването.

Няма спрени дела на специален надзор и специален отчет, нито такива
с голям обществен интерес.

През 2020 г. общият брой на спрените ДП е 1739, разпрееделени както
следва:

- според извършителя - срещу ИИ – 22 броя и срещу НИ – 1717 броя;
- според датата на образуване - новообразувани през периода – 7 броя

и образувани през предходни периоди – 1732 броя.
Досъдебните производства, които са образувани срещу НИ, съгласно

чл. 245 ал. 1 от НПК, спрени поради неразкриване на извършителя на
престъплението, се намират при съответните органи на МВР, Държавна
агенция „Национална сигурност“ или Агенция „Митници“ за
продължаване на издирването. Периодично се прилагат справки за
резултатите от издирването. Досъдебните производства, които са
спрени на друго основание се намират в съответната прокуратура

Всички лица, по спрените дела, образувани срещу ИИ, които не са
установени, са обявени за ОДИ. Изискват се периодично справки от
органите на МВР за резултатите от издирването.

Спрени дела на специален надзор и специален отчет - 1 брой.
Спрени дела с   голям обществен интерес - няма.

7. СЪХРАНЯВАНЕ НА веществените доказателства.
Веществените доказателства се съхраняват в специално помещение,

находящо се на в сградата на ОСлО при ОП-Бургас в гр.Бургас,
ул.„Хр.Ботев“ №46, в съответствие с изискванията, указани в Правилника
за администрацията на Прокуратура на Република България, както и в
изпълнение на Вътрешни правила за приемането, съхраняването и
предаването на веществени доказателства в Окръжна прокуратура - град
Бургас, утвърдени със Заповед № РД-04-58/2014 г. от 27.05.2014 г. на
административния ръководител, окръжен прокурор на ОП-Бургас.
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Помещението е оборудвано с метални стелажи, пожарообезопасени,
метални врати, с авариен достъп и влагомер. До помещението достъп има
само лицето, определено за отговорник по ВД.

В Окръжен следствен отдел, съхраняването на пари и други ценности
е организирано със Заповед №РД-04-127/03.11.2014 г. на
административния ръководител, окръжен прокурор на Окръжна
прокуратура гр.  Бургас и в съответствие с  ПАПРБ –  чрез внасяне и
изнасяне в и от трезорната касета №169, находяща се в „УниКредит
Булбанк” АД, град Бургас, ул.”Александровска” № 22.

Със Заповед №РД-04-53/2014 г. от 08.05.2014 г. на
административния ръководител, окръжен прокурор на Окръжна
прокуратура – Бургас е определен служител, който да приема, съхранява и
предава веществените доказателства по ДП на Окръжен следствен отдел –
Бургас.

Както беше отбелязано приемането, съхраняването и предаването на
ВД се осъществява при спазване на Вътрешните правила, определени от
административния ръководител, окръжен прокурор на Окръжна
прокуратура гр. Бургас, утвърдени с негова Заповед №РД-04-
58/2014/27.05.2014 г.

Създаден е следния ред: следователите предоставят иззетите
веществени доказателства, ведно с копие от протоколите, с които те се
приобщават към досъдебните производства /за оглед на
местопроизшествие, претърсване, обиск и изземване, за доброволно
предаване/, копие от постановлението за образуване на ДП, копие от
протокола за избор на следовател, след което се изготвя досие на ВД със
съответния номер, който се регистрира както в Книгата за ВД на Отдела,
така и в електронния регистър. Към Досието на ВД впоследствие се
прикрепят всички документи, свързани с ВД от приемането, движението  и
предаването им след приключване на ДП, които съответно се отразяват в
регистъра. ВД се приемат от съответния служител, определен за работа с
ВД. Съхраняват в склад за ВД или в трезорна касета в УниКредит Булбанк,
ако представляват пари, валута, благородни метали и скъпоценности. В
приемателно-предавателния протокол се посочва поредния номер на
завеждане на ВД, който следва в Книгата за ВД, която е с входяща и
изходяща част, съответно по графи:

Входяща част:
- Пореден № на ВД ;
- Дата на завеждане;
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- Дата на протокола за съответното действие по разследването,
име, презиме, фамилия /ИПФ/ и длъжност на лицето съставило протокола
и иззело ВД;

- ИПФ, ЕГН и адрес на лицето от което е иззето ВД;
- Приети ВД и пълно описание - вид, цвят, размер, мярка,

количество, фабричен номер, марка и др.;  за банкноти – номинал, серия,
номер;

- ИПФ, длъжност, подпис на следователя.
Изходяща част:
- Дата на предаване;
- Опис на изходящите документи, основание за предаване;
- ИПФ, длъжност на приемащия и предаващия ВД.
След проверка на съответствието по описа или протокола,

служителят приел ВД, прикрепва пореден номер към всяко ВД, опакова и
запечатва веществените доказателства, като върху опаковката се поставя
Протокола от приемането на ВД със съответния номер на регистриране на
ВД, подпечатан с кръглия печат на Отдела.

Предаване на веществени доказателства
Когато за нуждите на разследването следователят му е необходимо

да разполага физически със съответното ВД, изготвя Искане – 2 броя за
предоставяне на ВД. В искането се  посочва съответния номер на ВД и
причината, поради която е необходимо да му бъде предоставено /
приключване на ДП, разпознаване, назначаване на експертиза, предявяване
и други, като при приключване на ДП се прилага заключително мнение;
при назначаване на експертиза – постановлението за назначаване на
експертиза и др./. Искането се извежда от деловодството, след което се
предоставя на служителят, отговарящ за ВД за изпълнение и се регистрира
в изходящата част в Книгата за ВД. След приключване на ДП,
веществените доказателства следват делото и се предават на съответната
прокуратура.

Когато ДП се предава за разследване от един орган на досъдебното
производство на друг, заедно с него се предават и ВД по горепосочения
ред.

Относно веществените доказателства със специфичен произход, като
наркотични вещества; предмети, подлежащи на бързо разваляне; оръжия и
боеприпаси, и други се спазва глава единадесета от НПК, раздел –
веществени доказателства.
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Въз основа на извършената от ИВСС проверка ОСлО в ОП –
Бургас се налагат следните

КОНСТАТАЦИИ и ИЗВОДИ
1.  При проверката  на досъдебните производства, които са на

производство в следствения отдел се установи, че по голяма част от
досъдебните производства действията по разследване се извършват
ритмично и следователите спазват дадените прокурорски указания с оглед
приключването на делата;

2. По всички дела разследването се провежда в законния и в
удължения срок за разследване, въпреки голямата натовареност на
следователите;

3. Предложенията за удължаване на срока за разследване, изготвени
от разследващите са мотивирани, в тях са описани както извършените до
момента действия по разследването, така и предстоящите.

4. Сериозно е намалял е броят на делата на производство, образувани
преди повече от две години. Болшинството от тях са срещу неизвестен
извършител. От представената от ОСлО на ОП-Бургас справка е видно, че
от 313 броя досъдебни производства, разследвани в отдела към момента на
проверката, 2 броя от тях са с продължиттелност на разследването повече
от две години и са срещу известен извършител.

Въз основа на изложените констатации и изводи за дейността
на прокурорите и следователите, проверяващият екип установи, че
организацията на дейността на ОП - Бургас е на много добро ниво,
прокурорите се произнасят в срок по наблюдаваните преписки и
досъдебни производства, прокурорските актове са мотивирани,
действията по разследването се извършват в срок и съобразно
указанията на наблюдаващите прокурори, резултатите от
дейността на прокуратурата са положителни.

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС
намира, че поради създадената отлична организация и работа на
административния ръководител Георги Чинев през проверявани
период, на прокурорите и следователите от ОП – Бургас и ОСлО при
ОП - Бургас, не е необходимо да бъдат давани препоръки.

Настоящият Акт да се изпрати на хартиен и на електронен носител
на административния ръководител на ОП-Бургас за сведение.




