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Основание на проверката –  на основание чл.  54  ЗСВ,  Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2021г. и заповед № ПП-21-
23/01.06.2021 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър
Мумджиев с експерти Ана Рачева и Звездица Николова.

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 Добрич е извършена от Инспектората към ВСС през
2016 г. Настоящата проверка обхваща периода  01.01.2019 г. - 01.12.2019 г. и
01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде
установено реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за
резултати от предходната планова 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 Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните отчетни  доклади на Окръжна прокуратура Добрич за
2019 г. и 2020 г., на предоставените от Окръжна прокуратура Добрич 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 и бързи производства /справка №
3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/, както и справка за
дейността на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура Добрич.
Справките съдържат информация за основните показатели, по които се
извърши проверката.

Актът с резултатите от проверката се състои от две части:
1. Част първа – Проверка на Окръжна прокуратура Добрич /ОП

Добрич/
2. Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел към Окръжна

прокуратура Добрич /ОСлО към ОП Добрич/
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ЧАСТ ПЪРВА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ

І. Проверка на организацията на административната дейност на
прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност.

През 2019г.
Общ брой прокурори: - към 01.01.2019 г. утвърдената щатна численост е

била 11 прокурори, от тях:
- работили през годината – 9 прокурора;
- отсъствали за повече от 1 месец -  1 прокурор
- незаети щатни бройки за прокурори- 2 щ.бр.
С решение по т.5.2.6. от Протокол № 4/21.02.2019г. на Пленума на

ВСС е съкратена 1 /една/ свободна щатна бройка „прокурор“, считано от датата
на вземане на решението. Към 31.12.2019 г. утвърденият щат за прокурори в
ОП Добрич е 10 щ.бр.

През 2020г.
Общ брой прокурори: - към 01.01.2020 г. утвърдената щатна численост е

била 10 прокурори, от тях
-работили през годината – 9 прокурора;
-отсъствали за повече от 1 месец - 1 прокурор.
- незаети щатни бройки за прокурори- 1 щ.бр.

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

Ръководството на Окръжна прокуратура Добрич се осъществява от
административния ръководител Радослав  Георгиев  Бухчев, назначен на
длъжност „административен ръководител - окръжен прокурор“ в Окръжна
прокуратура Добрич, съгласно решение по протокол № 17/20.05.2020г. на
Прокурорската колегия на ВСС, встъпил в длъжност на 03.06.2020г. При
осъществяване на своите ръководни функции, окръжният прокурор е
подпомаган от двама заместници - зам. окръжен прокурори: Веселин Василев
Вичев и Златко Велков Тодоров.

С цел подобряване организацията на работа, осигуряване ефективно
изпълнение на служебните задължения, равномерно разпределение и
балансирано натоварване на прокурорите от Окръжна прокуратура Добрич,
със заповеди на административния ръководител са определени надзорните и
контролни функции и правомощия на прокурорите от Окръжна прокуратура
Добрич.
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През 2019 г. административният ръководител на ОП – Добрич е издал
Заповед № РД-04-80/06.06.2019 г. за разпределение на отговорниците по
надзори в ОП – Добрич, както следва:

П
ор

.№ Надзор
Отговорник

№ на Заповед за
определянеИме, презиме Длъжност

1 Надзор „Досъдебен” Златко Тодоров Зам.окръжен прокурор РД-04-80/06.06.2019 г.

1.1.

Направление „Противодействие на
престъпления, извършени от
непълнолетни и посегателства срещу
непълнолетни и малолетни"

Виолета Великова Зам.окръжен прокурор РД-04-80/06.06.2019 г.

1.2.

Раздел „Преписки и досъдебни
производства, образувани за насилие в
местата за лишаване от свобода и
следствените арести” ; - Раздел
„Престъпления, извършени от
служители на МВР”; - Раздел
„Престъпления с предмет наркотични
вещества и прекурсори”

Румяна Желева Прокурор в ОП РД-04-80/06.06.2019 г.

2 Надзор „Специализиран“ Виолета Великова Зам.окръжен прокурор РД-04-80/06.06.2019 г.

2.1.

„Противодействие на
престъпленията против
финансовите интереси на ЕС и на
Р. България“

Свилена Костова Прокурор в ОП РД-04-80/06.06.2019 г.

3 „Наказателно-съдебен“ Румяна Желева Прокурор в ОП РД-04-80/06.06.2019 г.
4  „Гражданско съдебен“ Димитър Димитров Прокурор в ОП РД-04-80/06.06.2019 г.

5
„Надзор по изпълнение на
наказанията и други
принудителни мерки”

Радослав Бухчев Прокурор в ОП РД-04-80/06.06.2019 г.

6 „Административно - съдебен” Веселин Вичев Прокурор в ОП РД-04-80/06.06.2019 г.

7
„Надзор за законност, защита на
обществения интерес и правата
на гражданите”

Милена Любенова Прокурор в ОП РД-04-80/06.06.2019 г.

През 2020 г. административният ръководител на ОП – Добрич е издал 3
заповеди (Заповед № РД-04-72/03.06.2020 г.; Заповед № РД-04-82/11.06.2020 г. и Заповед №
РД-04-120/02.10.2020 г.) за промяна на разпределението на отговорниците по
надзори в В ОП – Добрич.

Разпределението на надзорите в ОП – Добрич по прокурори-
отговорници, съгласно Заповед № РД-04-72/03.06.2020 г., е както следва:

П
ор

.№ Надзор
Отговорник

№ на Заповед за
определянеИме, презиме Длъжност

1 Надзор „Досъдебен” Златко Тодоров Зам.окръжен прокурор РД-04-72/03.06.2020 г.

1.1.

Направление „Противодействие на
престъпления, извършени от
непълнолетни и посегателства срещу
непълнолетни и малолетни"

Виолета Великова Зам.окръжен прокурор РД-04-72/03.06.2020 г.
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1.2.

Раздел „Преписки и досъдебни
производства, образувани за насилие в
местата за лишаване от свобода и
следствените арести” ; - Раздел
„Престъпления, извършени от
служители на МВР”; - Раздел
„Престъпления с предмет наркотични
вещества и прекурсори”

Румяна Желева Прокурор в ОП РД-04-72/03.06.2020 г.

2 Надзор „Специализиран“ Виолета Великова Зам.окръжен прокурор РД-04-72/03.06.2020 г.

2.1.

„Противодействие на
престъпленията против
финансовите интереси на ЕС и на
Р. България“

Свилена Костова Прокурор в ОП РД-04-72/03.06.2020 г.

3 „Наказателно-съдебен“ Румяна Желева Прокурор в ОП РД-04-72/03.06.2020 г.
4  „Гражданско съдебен“ Димитър Димитров Прокурор в ОП РД-04-72/03.06.2020 г.

5
„Надзор по изпълнение на
наказанията и други
принудителни мерки”

Пламен Николов Прокурор в ОП РД-04-72/03.06.2020 г.

6 „Административно - съдебен” Веселин Вичев Прокурор в ОП РД-04-72/03.06.2020 г.

7
„Надзор за законност, защита на
обществения интерес и правата
на гражданите”

Милена Любенова Прокурор в ОП РД-04-72/03.06.2020 г.

Разпределението на надзорите в ОП – Добрич по прокурори-
отговорници, съгласно Заповед № РД-04-82/11.06.2020г., е както следва:

П
ор

.№ Надзор
Отговорник № на Заповед за

определянеИме, презиме Длъжност

1 Надзор „Досъдебен” Златко Тодоров Зам.окръжен прокурор РД-04-82/11.06.2020 г.

1.1.

Направление „Противодействие на
престъпления, извършени от
непълнолетни и посегателства срещу
непълнолетни и малолетни"

Виолета Великова Прокурор в ОП РД-04-82/11.06.2020 г.

1.2.

Раздел „Преписки и досъдебни
производства, образувани за насилие в
местата за лишаване от свобода и
следствените арести” ; - Раздел
„Престъпления, извършени от
служители на МВР”; - Раздел
„Престъпления с предмет наркотични
вещества и прекурсори”

Румяна Желева Прокурор в ОП РД-04-82/11.06.2020 г.

2 Надзор „Специализиран“ Виолета Великова Прокурор в ОП РД-04-82/11.06.2020 г.

2.1.

„Противодействие на
престъпленията против
финансовите интереси на ЕС и на
Р. България“

Свилена Костова Прокурор в ОП РД-04-82/11.06.2020 г.

3 „Наказателно-съдебен“ Румяна Желева Прокурор в ОП РД-04-82/11.06.2020 г.
4  „Гражданско съдебен“ Димитър Димитров Прокурор в ОП РД-04-82/11.06.2020 г.
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5
„Надзор по изпълнение на
наказанията и други
принудителни мерки”

Радослав Бухчев Прокурор в ОП РД-04-82/11.06.2020 г.

6 „Административно - съдебен” Веселин Вичев Прокурор в ОП РД-04-82/11.06.2020 г.

7
„Надзор за законност, защита на
обществения интерес и правата
на гражданите”

Милена Любенова Прокурор в ОП РД-04-82/11.06.2020 г.

Разпределението на надзорите в ОП – Добрич по прокурори-
отговорници, съгласно Заповед № РД-04-120/02.10.2020г., е както следва:

П
ор

.№ Надзор
Отговорник

№ на Заповед за
определянеИме, презиме Длъжност

1 Надзор „Досъдебен” Златко Тодоров Зам.окръжен прокурор РД-04-120/02.10.2020 г.

1.1.

Направление „Противодействие на
престъпления, извършени от
непълнолетни и посегателства срещу
непълнолетни и малолетни"

Виолета Великова Прокурор в ОП РД-04-120/02.10.2020 г.

1.2.

Раздел „Преписки и досъдебни
производства, образувани за насилие в
местата за лишаване от свобода и
следствените арести” ; - Раздел
„Престъпления, извършени от
служители на МВР”; - Раздел
„Престъпления с предмет наркотични
вещества и прекурсори”

Румяна Желева Прокурор в ОП РД-04-120/02.10.2020 г.

2 Надзор „Специализиран“ Виолета Великова Прокурор в ОП РД-04-120/02.10.2020 г.

2.1.

„Противодействие на
престъпленията против
финансовите интереси на ЕС и на
Р. България“

Свилена Костова Прокурор в ОП РД-04-120/02.10.2020 г.

3 „Наказателно-съдебен“ Румяна Желева Прокурор в ОП РД-04-120/02.10.2020 г.
4  „Гражданско съдебен“ Димитър Димитров Прокурор в ОП РД-04-120/02.10.2020 г.

5
„Надзор по изпълнение на
наказанията и други
принудителни мерки”

Радослав Бухчев Прокурор в ОП РД-04-120/02.10.2020 г.

6 „Административно - съдебен” Веселин Вичев Зам.окръжен прокурор РД-04-120/02.10.2020 г.

7
„Надзор за законност, защита на
обществения интерес и правата
на гражданите”

Милена Любенова Прокурор в ОП РД-04-120/02.10.2020 г.

 Администрация

През 2019 г. общият броя на съдебните служители в ОП – Добрич, по
утвърден щат е 23 и към 01.01.2019 г. всички щатни бройки са били заети.

С решение по Протокол № 25/29.07.2019 г. на Прокурорската колегия
на ВСС е съкратена 1 /една/ заета щ.бр. за длъжност „шофьор-призовкар“ в
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ОП Добрич. Считано от 11.09.2019 г. съдебният служител, заемащ
съкратената щ. бр. за „шофьор-призовкар“ е освободен. Към 31.12.2019 г.
съдебните служители в ОП Добрич, по утвърден щат, са 22 и всички щатни
бройки са били заети.

През 2020 г. общият броя на съдебните служители в ОП Добрич, по
утвърден щат е 22 и за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. всички щатни
бройки са били заети.

4. Материална база и техническа обезпеченост

Окръжна прокуратура Добрич се помещава в сградата на Съдебната
палата в гр. Добрич, предоставена за стопанисване на председателя на ОС
Добрич с решение по Протокол №9 от заседание на Пленума на ВСС,
проведено на 09.03.2017 г.  Прокурорите разполагат с девет кабинета на
шестия етаж, в т.ч. и кабинета на административния ръководител. На
разположение на съдебната администрация са 5 кабинета, разположени на
шестия етаж, 1 помещение  „Регистратура за класифицирана информация“ и 1
Сървърно помещение.

На седмия етаж съдебните служители използват 3 кабинета. Едно
помещение е предоставено за архив на „ФСД“. В подземия етаж на Съдебната
палата ОП Добрич използва едно помещение за архив и склад. Ползваните от
ОП Добрич помещения са в много добро материално и техническо състояние.
Обзаведени са с необходимите офис оборудване и техника.

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

5.1. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата

В Окръжна прокуратура Добрич се водят общо 50 броя регистри.

5.1.1. От тях:

- водени на основание Правилника за администрацията на
прокуратурата на Република България – 23 бр.

1. Входящ дневник по /ЕДСД/
2. Входящ дневник по /ЕДСД/ за административната дейност
3. Изходящ дневник
4. Книга на следователя
5. Азбучник към книгата на следователя
6. Книга на дознателя
7. Книга за БП
8. Азбучник към книгата на дознателя и на БП и НП
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9. Книга за веществени доказателства
10.Книга за обвинителните актове
11.Азбучник към книгата за обвинителните актове, споразумения и

предложения по чл.78а от НК
12.Книга за споразуменията
13.Книга за предложенията по чл.78а
14.Присъдна книга за изпълнение на наказанията
15.Азбучник на осъдените лица
16.Присъдна книга за получените присъди по делегация
17.Азбучник към присъдна книга за получените присъди по делегация
18.Заповедна книга за заповедите за отпуск
19.Архивна книга
20.Дневник за ползването на архивите единици
21.Разносни книги
22.Заповедна книга  за заповеди РД-02, РД-04, РД-07, РД-08, РД-09
23.Поименни докладни книги

- водени по указание на ВКП –  14 броя;

1. Дневник – изпратени уведомления до  КПКОНПИ
2. Електронен дневник за ЕЗА и молби за международна помощ
3. Регистър за професионално обучение на магистрати и служители
4. Регистър за трудовите злополуки
5. Книга за инструктаж на служителите
6. Регистър на служебните карти
7. Регистър за дейността на Окръжна прокуратура Добрич по

приложението на чл. 83а-83е от ЗАНН
8. Регистър на подадените касационни протести
9. Регистър Веществени доказателства МПС - 2015
10.Регистър за обикновените печати и щемпели
11.Регистър за извънредния труд
12.Регистър на заявления Достъп до обществена информация
13.Регистър за справки от "Регистър на банковите сметки и сейфове"
14.Регистър за използването на данни от Регистъра на населението –

Национална База данни „Население“

- водени по собствена преценка –13 броя.

1. Книга за задържаните лица
2. Регистър за издаване на Удостоверения по ППЗЗКИ
3. Електронен Регистър на оправдателните и условните присъди
4. Азбучник на лицата с условни и оправдателни присъди
5. Електронен дневник за възложените проверки
6. Електронен дневник за досъдебните производства
7. Електронен дневник за отразяване участието в съдебни заседания, по
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видове
8. Дневник за постъпилите ревизионни актове
9. Регистър на стажантите
10.Регистър на подадени протести
11.Регистър участия в семинари
12.Регистър преводи
13.Регистър на комисията по професионална етика в ОП Добрич

5.1.2. От тях:

За 2019г.
- водени на хартиен носител – 31 броя;

-Входящ дневник по /ЕДСД/
-Входящ дневник по /ЕДСД/ за административната дейност
-Изходящ дневник
-Книга на следователя
-Азбучник към книгата на следователя
-Книга на дознателя
-Книга за БП
-Азбучник към книгата на дознателя и на БП и НП
-Книга за веществени доказателства
-Книга за обвинителните актове
-Азбучник към книгата за обвинителните актове, споразумения и
предложения по чл.78а от НК
-Книга за споразуменията
-Книга за предложенията по чл.78а
-Присъдна книга за изпълнение на наказанията
-Азбучник на осъдените лица
-Присъдна книга за получените присъди по делегация
-Азбучник към присъдна книга за получените присъди по делегация
-Заповедна книга за заповедите за отпуск
-Дневник за ползването на архивите единици
-Разносни книги
-Поименни докладни книги
-Регистър за трудовите злополуки
-Книга за инструктаж на служителите
-Регистър на служебните карти
-Регистър на подадените касационни протести
-Регистър за обикновените печати и щемпели
-Регистър за извънредния труд
-Регистър за използването на данни от Регистъра на населението –
Национална База данни „Население“
-Книга за задържаните лица
-Азбучник на лицата с условни и оправдателни присъди
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-Регистър на стажантите

- водени на електронен носител – 19 броя.

-Архивна книга;
-Заповедна книга  за заповеди РД-02, РД-04, РД-07, РД-08, РД-09;
-Дневник – изпратени уведомления до  КПКОНПИ;
-Електронен дневник за ЕЗА и молби за международна помощ;
-Регистър за професионално обучение на магистрати и служители;
-Регистър за дейността на Окръжна прокуратура Добрич по
приложението на чл. 83а-83е от ЗАНН;
-Регистър Веществени доказателства МПС – 2015;
-Регистър на заявления Достъп до обществена информация;
-Регистър за справки от "Регистър на банковите сметки и сейфове";
-Регистър за издаване на Удостоверения по ППЗЗКИ;
-Електронен Регистър на оправдателните и условните присъди;
-Електронен дневник за възложените проверки;
-Електронен дневник за досъдебните производства;
-Електронен дневник за отразяване участието в съдебни заседания, по
видове;
-Дневник за постъпилите ревизионни актове;
-Регистър на подадени протести;
-Регистър участия в семинари;
-Регистър преводи;
-Регистър на комисията по професионална етика в ОП Добрич.

За 2020 г.
- водени на хартиен носител - 30;
- водени на електронен носител – 20 /регистър на стажантите се

води на електронен носител/.

Воденето на част от книгите, регистрите и дневниците се проследи
при извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.
Установи се, че същите се водят много добре и отговарят на изискванията
на ПАПРБ и съответните указания на ВКП.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

Статистиката в ОП Добрич е организирана, съгласно Заповед № ЛС -
1985/30.05.2014 г. на главния прокурор на Р България, изменена и допълнена с
негова Заповед № РД-02-17/27.06.2019 г.

Изготвят се ежеседмични, ежемесечни, тримесечни, шестмесечни,
деветмесечни, годишни статистически таблици и текущи справки по указание
на заместниците на главния прокурор при ВКП и ВАП, на прокурорите
завеждащи отдели във ВКП и ВАП и АП Варна.
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Събирането и обобщаването на данните от съдебния район за изготвяне
на справки и статистически таблиците се ръководи от съдебния
администратор на ОП Добрич. Статистическите таблици се изготвят от
съответните съдебни служители от служба „Регистратура, деловодство и
архив“. След обобщаване от системния администратор в ОП Добрич и
проверка на същите от съдебния администратор и административния секретар,
се предоставят за утвърждаване от прокурора, отговорник по съответния
надзор и се изпращат на АП Варна, ВКП и ВАП.

Анализите и справките се изготвят от прокурорите, отговорници по
надзори и след съгласуване с административния ръководител (при
необходимост) се изпращат на горестоящата прокуратура в определените за
това срокове.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

В Окръжна прокуратура Добрич се използват следните правни,
деловодни и счетоводни програми:

- правни програми - „АПИС“;
- деловодни програми - от тях предоставени от ВКП или други органи,

или самостоятелно създадени.
предоставени от ГП:

- Унифицирана информационна система (УИС) на ПРБ;
закупени програмни продукти:

1.  „RZWIN“ – Работна заплата;
2.  „HONWIN“ – Хонорари;
3.  „LSWIN“ – Личен състав.

6. СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.

Разпределението на преписки и досъдебни производства в ОП Добрич се
извършва чрез Модула за случайно разпределение в Унифицираната
информационна система  на ПРБ (УИС).

Организацията по определяне на групите за разпределение на
новозаведените преписки и дела, типа на тези преписките, както и кои
служители да извършват разпределението в УИС се създава със заповеди на
административния ръководител на ОП Добрич.

Със Заповед № РД-02-04/08.07.2020 г. на окръжния прокурор на ОП
Добрич са утвърдени нови „Вътрешни правила за разпределението на
преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в
ОП Добрич и ОСлО при ОП Добрич“.

Със Заповед № РД-04-121/02.10.2020 г. на административния
ръководител на Окръжна прокуратура Добрич са определени 22 групи за
разпределение на преписките и делата в УИС и процента на натовареност на
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прокурорите в тях. За всяка промяна в програмата административният
ръководител издава заповед.

Административният ръководител участва в 4 от групите със 100%
натовареност и в 8 от групите със 70% натовареност.  Не участва в групите
„Преписки“, „Преписки с фактическа и правна сложност“, „Досъдебен
надзор“, „Наказателно съдебен надзор“, „Изпълнение на наказанията“,
„Гражданско-съдебен надзор“, Надзор за законност и административно-
съдебен надзор“, „Международно и правно сътрудничество“,
„Специализиран“ и „Надзор на ДП и преписки образувани  за данъчни
престъпления, злоупотреби със средства на ЕС, изпиране на пари, избори и
референдуми“. Зам. административните ръководители са с 90% натовареност,
в групите, в които участват, с изключение на група“ Удължаване срока по ДП
от административния ръководител“, „Досъдебен надзор“, „Надзор за
законност и административно съдебен надзор“ и „Продължаване срока на
проверки по чл. 145, ал. 1, т. 2 и т. 3 ЗСВ , където натовареността им е 100%,
както и в групите „Искания за удължаване срокове по чл. 242, ал. 5 НК,
„Специализиран“ и „Преписки от компетентност на окръжния прокурор по
закон“, където е 1%, .

През проверявания период, за работа с програмния продукт, е определен
административния секретар на ОП Добрич, в негово отсъствие съдебен
администратор на ОП Добрич, а в изключителни случаи, при отсъствието и на
двамата – гл. специалист КИ на ОП Добрич.

Изготвените протоколи от разпределението се разпечатват, подписват и
прилагат към всяка преписка.

След разпределението, преписките и делата се подреждат в отделни
папки за всеки прокурор и се предоставят за резолиране на административния
ръководител, който поставя резолюция, подпис и дата в горния десен ъгъл на
всеки документ.

При отсъствие на прокурор, същият се изключва от разпределението,
като се посочва конкретната причина.

Протоколите от разпределенията за всяка работна седмица се
разпечатват, подписват от служителя, извършил разпределението в УИС и от
резолиращия прокурор, сканират се и съхраняват както на електронен файл,
така и на хартиен носител, в папка „Справки от разпределение УИС” по
години.

График на дежурствата и др.

Графикът за дежурствата на прокурорите от ОП Добрич през месеците
на съответната година, се изготвя след обсъждане с всички прокурори на обща
среща при окръжния прокурор. Определянето на дежурните прокурори за
съответния месец от годината, се прави на базата на предварително изготвена
от административния секретар справка за осъществените дежурства през
предходните години.
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За определения дежурен прокурор, за съответния период, се издава
заповед от административния ръководител.

Графици за участие в съдебни заседания:

Графиците за участие в съдебни заседания се изготвят от
административния ръководител на ОП Добрич в края на месеца, предхождащ
месеца за провеждане на заседанията. В случай, че след изготвяне на графика,
в деловодството на ОП Добрич постъпят призовки за явяване в съдебни
заседания, които не са включени в графика, или за отсрочване за друга дата, на
такива които вече са били  разпределени, същите, след завеждане във
входящия дневник и в УИС, се докладват на окръжния прокурор за
определяне на прокурор и включване в графика.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение на преписките и делата. Издаваните заповеди
на административния ръководител са в съответствие с 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. на главния прокурор на РБ изм. и доп. със заповед №
РД- 02-6/06.04.2016 г., изм. със заповед № РД-02-23 от 02.11.2017 г., изм. и
доп. със заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. и заповед № РД-02-
10/03.02.2021 г. на главния прокурор на РБ.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.

От предоставената справка от административния ръководител се
установи, че през 2020 г. средната натовареност на прокурор, съгласно
Указание на ПРБ е 538,3 бр. а за 2019 г. съгласно Указание на ПРБ е 489,03 бр.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

Аналитичната дейност в ОП Добрич обхваща изготвянето на анализи и
доклади, съпътстващи статистическите таблици за съответния период, както и
анализи и справки по планови задачи по надзори за съответната година.

В изпълнение на Указания и Разпореждания на главния прокурор, или
негови заместници и такива, издадени от АП Варна се изготвят и други
тематични анализи и справки.

Изготвените анализи, доклади и справки се съхраняват в ОП Добрич
както на хартиен, така и на електронен носител, в съответни за целта папки.

В изпълнение на заповеди, указания и разпореждания на главния
прокурор, ВКП, ВАП и АП Варна, в ОП Добрич се провеждат различни по
тематика работни съвещания, включително и с ръководството на ОД на МВР
Добрич.
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9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  от административния
ръководител.

През проверявания период административният ръководител на ОП
Добрич не е налагал на наказания по чл. 311, т. 1 ЗСВ, както и не е изготвял
предложения за поощрения, както и предложения за налагане  на
дисциплинарни наказания по чл. 312, ал. 1, т. 1 и 2 ЗВС.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

За регламентиране на дейността в ОП Добрич по приемане и съхранение
на веществените доказателства, със заповед № РД-02-01/24.01.2019 г. на
административния ръководител на ОП Добрич са утвърдени „Вътрешни
правила за съхранение на веществени доказателства в  ОП Добрич“. С тази
заповед са отменени утвърдените такива през 2012 г.

Веществените доказателства, получени в ОП Добрич, до решаването на
досъдебното производство от прокурора по същество, се съхраняват при
наблюдаващия прокурор, като изключения се допускат след писмена
резолюция на наблюдаващия прокурор, единствено за окървавени вещи и
предмети, или такива отделящи остра, задушлива миризма. Тези ВД се
съхраняват на определено за целта място, в архивното помещение на ОП
Добрич, находящо се в сутерена на Съдебна палата - Добрич.

В Служба „РДА“,  в специален за целта заключващ се шкаф, или на
определено за целта място в архивното помещение на ОП Добрич, се
съхраняват ВД по разследвани от прокурора досъдебни производства. За
съхранението на ВД отговаря съдебен деловодител от служба „РДА“.

 В изпълнение на писмо изх. № 6299/2014 от 16.04.2015 г. на главния
прокурор на Р България и писмо на директора на НСлС с изх. №
1054/17.04.2015г. по описа на НСлС, административният ръководител на ОП
Добрич е издал Заповед № ЛС – 54/ 17.04.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-
130/04.08.2015 г. за създаване на електронен регистър за вписване на иззетите/
доброволно предадени моторни превозни средства /МПС/ - веществени
доказателства по наблюдавани в ОП Добрич дела, а и всички МПС, които се
съхраняват от ОП Добрич и органите по разследването.

Със заповеди № РД-09-06/18.03.2019 г. и № РД-09-03/02.01.2020 г.  са
определени комисии за проверка на веществените доказателства в ОП Добрич.

През 2020  г.  и 2019  г.  ОП Добрич няма сключен договор за касета в
обществен трезор на банка, но има готовност да сключи при възникнала
необходимост.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.
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Създадена е организация за спазване разпоредбата на чл. 110, ал.5 от
НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като веществени
доказателства, да се предават от ОП Добрич за пазене в търговска банка,
съобразно указание изх. № 4134/2012 г. от 22.04.2014 г. на главния прокурор.

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

По указание на главния прокурор :

- 61 бр. за 2020 г.

- 39 бр. заповеди и 1 разпореждане 2019 г.

По собствена преценка:

- 91 бр. за 2020 г.

- 87 бр. заповеди и 2 разпореждания 2019 г.

Издадените заповеди и разпореждания на административния
ръководител се свеждат до знанието на магистратите и съдебните
служители по начин, описан в самата заповед - лично срещу подпис, по ел.
поща с обратна разписка и/или публикуване на интранет страницата на ОП
Добрич.

12. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

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

В изпълнение на Заповед № 142/18.04.2019 г. на апелативния прокурор
на АП Варна през 2019г. е извършена комплексна ревизия на ОП Добрич.
Предприети са организационни мерки за изпълнение на препоръките, в
указаните срокове, с издаване на заповед № РД-04-88/27.04.2019 г. на
административния ръководител на ОП Добрич.

Във връзка с планова задачи на АП Варна са извършени следните
проверки:

- на всички досъдебни производства, по които наказателното
производство е било спряно;

- на всички постановления за прекратяване на досъдебни
производства за престъпления по чл. 255 и сл. от НК;

- на качеството на дейността по изпращане на уведомления до ТД на
КОНПИ/КПКОНПИ за 2019 г.;

- проверка за второто полугодие на 2018 г. за спазване на принципа за
случайното разпределение на преписките и делата.
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През 2020 г., във връзка с настъпилата епидемиологична обстановка, е
извършена само една проверка от АП Варна на прекратените в ОП Добрич за
периода 01.07.2018  г. - 31.12.2019 г. досъдебни производства, водени с оглед
престъпление по чл. 343, ал. 1, б „в“ и ал. 3 от НК. Проверката е извършена
чрез изпращане на делата в АП Варна.

13. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и
съдебни служители.

През 2020  г. магистратите от ОП Добрич са участвали в 5 на брой
семинари, под формата на дистанционно, смесено и присъствено обучение,
организирани от НИП и ВКП. Предвидени са били общо 10 обучителни
мероприятия, в които да вземат участие 25 служители от ОП Добрич, но във
връзка с епидемичната обстановка в страната и света, 5 от тия обучения не са
се провели. Голяма част от служителите през 2020г. са участвали в
дистанционни форми на обучение.

През 2019  г. магистратите от ОП Добрич са участвали в 9 на брой
обучения, под формата на семинари, организирани от НИП и ВКП и 7
служители от ОП Добрич са участвали в 10 обучителни мероприятия,
организирани от ВКП и НИП гр.София.

ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2020 г. - 794 /през 2019 г. -
620/.

От тях през 2020 г.:
- новообразувани – 691 /през 2019 г. - 594/;
- образувани в предходни периоди: през 2020 г. - 103 / през 2019 г. – 26/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка през 2020 г.
– 61 броя, /през 2019 г. – 76/.

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка – през 2020г.- 2 /през 2019 г.- 4 бр./.

Бяха изискани и проверени преписките, по които прокурор е извършил
лична проверка:

Пр. пр. № 498 /2019 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Виолета Великова. Преписката е образувана на 20.09.2019 г., по постъпили в
ОП Добрич материали и уведомление от директора на ТП на НОИ гр. Добрич.
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С протокол за избор от същата дата преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С резолюция от 20.09.2019 г. наблюдаващият
прокурор е приел, че са налице основанията за извършване на лична проверка
на основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. В хода на личната проверка са
изискани документи, които са постъпили на 02.10.2019 г. С постановление от
03.10.2019г.  наблюдаващият прокурор е отказал да образува наказателно
производство.

Пр. пр. № 260 /2019 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Радослав Бухчев. Преписката е образувана на 09.05.2019 г., по постъпила в
ОП Добрич жалба с приложения, която с протокол от същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 17.05.2019 г.
наблюдаващия прокурор е приел, че са налице основание за извършване на
лична проверка на основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. С постановление от
27.05.2019 г. е отказано образуване на досъдебно производство.

Пр. пр. № 101 /2020 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Радослав Бухчев. Преписката е образувана на 17.02.2020 г., по постъпила
жалба в ОП Добрич, която с протокол за избор от същата дата е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 19.02.2020 г. наблюдаващият
прокурор е приел, че са налице основания за извършване на лична проверка на
основание чл. 145, ал. 1, т. 2 ЗСВ. С писмо от 20.02.2020 г. са изискани
материали, които са постъпили на 24.02.2020 г. С постановление от 27.02.2020
г. е отказано образуване на досъдебно производство.

 Бяха проверени още и пр. пр. № 270/2019 г., наблюдаващ прокурор
Радослав Бухчев; пр. пр. № 393/2020 г., наблюдаващ прокурор Пламен
Николов и пр. пр. № 480/2019 г., наблюдаващ прокурор Румяна Желева.

По всички проверени преписки се установи, че след образуване на
преписката в ОП Добрич, наблюдаващите прокурори извършват преценка и
когато приемат, че са налице основанията за извършване на лична проверка
си я възлагат с резолюция на основание чл.  145,  ал.  1,  т.  2  ЗСВ.  След
извършване на проверката наблюдаващите прокурори се произнасят с
прокурорски акт, по реда и  в сроковете указани в ЗСВ.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила :

4.1. до два месеца – 2020г. – 33 /2019г. – 22/;
4.2. в удължения срок по чл. 145, ал. 2 –2020г. – 28 /2019г. – 27/
4.3. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ –няма и за двете години

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ – общ брой през 2020 г. – 773 /през 2019 г.  -
606/

5.1. в едномесечния срок – 2020г. – 773 /2019 г. – 606/;
5.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – през 2020 г. и през 2019г. няма
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5.3. Решени с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство през 2020г. общ брой – 67 /през 2019 г. - 69/. От тях: обжалвани
през 2020 г.- 4 постановления, като всички са потвърдени; през 2019 г.
обжалвани - 9, от които 7 са потвърдени и са отменени – 2.

През 2019  г. на 4 постановления за отказ от образуване на ДП е
извършена служебен контрол от АП Варна, които са потвърдени, а срещу 1
постановление за отказ от образуване и изпращане по компетентност е
подадено възражение до АП Варна от прокурор от РП Добрич, което не е
уважено.

През 2020 г. на 2 постановления за отказ е извършена служебна проверка
и са потвърдени от АП Варна.

5.2.Образувани досъдебни производства: през 2020 г. - общо 58 бр., а
през 2019 г. – 43 бр.

Бяха проверени преписки, приключени с постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство:

Пр. пр. № 174/2019 г. по описа на ОП Добрич. Преписката е
образувана на 25.03.2019  г., по постъпила в ОП Добрич жалба и с протокол за
избор от същата дата е разпределен на прокурор Пламен Николов.  С
постановление от 27.03.2019 г. наблюдаващият прокурор е разпоредил на РУ
Шабла извършването на проверка, с дадени подробни указания и срок два
месеца. Преписката е върната в прокуратурата, с извършена проверка, на
24.04.2019 г. С постановление от същата дата, деловодно необработено,  е
отказано образуване на наказателно производство. Разпоредено е  препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан ред и начин на
обжалване.

Пр. пр. № 119/2019 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Радослав Бухчев. Преписката е образувана, по постъпила на 25.02.2019 г. в
ОП Добрич жалба, която с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 26.02.2019 г., деловодно
необработено, е възложено на ОДМВР Добрич извършване на проверка, с
дадени указания и срок до 27.04.2019 г. С писмо, без деловодна обработка и
без дата, срокът на проверката е удължен от административния ръководител с
един месец, считано от 27.04.2019 г. Преписката е постъпила в ОП Добрич на
23.05.2019 г. С постановление от 28.05.2019 г., деловодно необработено е
отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателката, или да се уведоми лично,
на посочен в постановлението телефон, за получаване препис на
постановлението от деловодството на ОП Добрич. Указан е ред и начин на
обжалване.

Пр. пр. № 637/2018 г. по описа на ОП Добрич. Преписката е образувана,
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по постъпила на 24.10.2018 г. обобщена справка от МВР - Дирекция
„Вътрешна сигурност“, относно извършена проверка по сигнал, съдържащ
твърдения  за извършено престъпление от служител на ОДМВР Добрич. С
протокол за избор от същата дата преписката е разпределена на прокурор
Златко Тодоров. По преписката, от 9 прокурора по щат в ОП Добрич, 6 са
депозирали самоотводи, а трима са приели, че няма основание за това.  С
постановление  от 05.11.2018 г. по пр. пр. №1019/2018 г. прокурор от АП
Варна е приел, като основателни самоотводите на прокурор Вичев, прокурор
Любенова, прокурор Костова, прокурор Димитров и прокурор Великова и е
разпоредил преписката да се върне в ОП Добрич и да се разпредели по
правилата за случайно разпределение на останалите трима прокурори от
числения състав на прокуратурата. Преписката е постъпила в ОП Добрич на
07.11.2018 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределена на прокурор
Румяна Желева. С постановление от 12.11.2018 г., деловодно необработено,
наблюдаващият прокурор е възложил допълнителна проверка на ОДМВР, с
дадени указания и срок два месеца. Преписката е върната в прокуратурата, с
приключила проверка, на 08.02.2019 г. С постановление от 11.02.2019 г.,
деловодно обработено, наблюдаващият прокурор е отказал образуване на
наказателно производство. С постановление от 25.02.2019 г. прокурор от АП
Варна, след извършена служебна проверка, е потвърдила постановлението за
отказ от образуване на ДП. С писмо, постъпило в ОП Добрич на 03.07.2019 г.,
АП Варна и ОП Добрич са уведомени, че при извършена проверка от ВКП,
отдел 01 „Специализиран“, не са намерени основания за отмяна или изменение
на постановените прокурорски актове от ОП Добрич и АП Варна.

Пр. пр. № 593/2018 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Свилена Костова. Преписката е образувана, по постъпило в ОП Добрич на
11.10.2018 г., постановление от 09.10.2018 г. на прокурор от АП Варна по
тяхна преписка № 938/2018 г., с което е изпратен по компетентност сигнал и
отказ да уважи искането за отвод на всички прокурори от ОП Добрич от
разглеждане на сигнала. С протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С писмо от 17.10.2018 г. наблюдаващият прокурор е
изпратил на ОДМВР Добрич  преписката за извършване на проверка, с дадени
подробни указания и срок два месеца. Срокът на проверката е удължен от адм.
ръководител с писмо от 10.12.2018 г., деловодно необработено, с един месец,
считано от 18.12.2018 г. Преписката е постъпила в ОП Добрич на 18.01.2019 г.
С постановление от 15.02.2019 г., деловодно необработено, е отказано
образуване на наказателно производство. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан реда и начина
на обжалване.

Пр. пр. № 529/2019 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Милена Любенова. Преписката е образувана 04.10.2019 г., по постъпила в ОП
Добрич жалба, която с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С писмо от 07.10.2019 г. преписката е изпратена на
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РУ Балчик за извършване на предварителна проверка, с дадени подробни
указания и срок два месеца. С писмо от 03.12.2019 г. зам. административният
ръководител е удължил срока на проверката с един месец, считано от
09.12.2019 г. Преписката е постъпила, с извършена проверка, в ОП Добрич на
07.01.2020 г. С постановление от 21.01.2020 г., деловодно необработено,
наблюдаващият прокурор е отказал да образува ДП. Разрпоредено е копие от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя и нейния адвокат, като е
указан реда и начина на обжалване.

Пр.  пр.  № 6/2020  г.  по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Веселин Вичев. Преписката е образувана, по получена в ОП Добрич на
06.01.2020 г., по компетентност пр. пр. № 10106/2019 г. по описа на СГП,
изпратена с постановление на наблюдаващия прокурор от СГП от 27.12.2019 г.
С протокол за избор от 06.01.2020 г. преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С писмо от 27.01.2020 г., деловодно необработено,
наблюдаващият прокурор от ОП Добрич е възложил на ОДМВР Добрич,
извършването на проверка, с дадени указания и срок от два месеца. С писмо от
25.03.2020 г. зам. окръжния прокурор на ОП Добрич, по искане на
наблюдаващия прокурор, е удължил срока на проверката с един месец,
считано от 28.03.2020 г. Писмото е деловодно необработено. Преписката е
постъпила в прокуратурата на 21.05.2020 г. С постановление От 18.06.2020 г.,
деловодно необработено, е отказано образуване на наказателно производство.
Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя,
като е указан реда за обжалване. С писмо, постъпило в ОП Добрич на
28.07.2020 г., преписката е изискана от АП Варна, където е изпратена с писмо
от същата дата, деловодно необработено. С писмо, постъпило в ОП Добрич на
06.08.2020 г., ОП Добрич и ВКП, отдел 1 „Специализиран“ са уведомени, че в
изпълнение на писмени указания на ВКП, АП е извършила служебен контрол
на постановлението за отказ от образуване на ДП и не е установила основание
за неговата отмяна.

Пр. пр. № 145/2020 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Виолета Великова. Преписката е образувана на 04.03.2020г., по постъпила по
компетентност пр. пр. № 210/2020г. по описа на ОП Силистра, ведно с
постановление от 27.02.2020 г. на наблюдаващия прокурор в ОП Силистра. С
протокол за избор от същата дата преписката е разпределена на наблюдаващия
прокурор от ОП Добрич. С разпореждане от 09.03.2020 г., деловодно
необработено, наблюдаващият прокурор е възложил на ОДМВР Добрич
извършване на предварителна проверка, с дадени указания  и срок от два
месеца. Преписката е постъпила в ОП Добрич, с извършена проверка, на
13.05.2020 г. С постановление от 27.05.2020 г., деловодно необработено,
наблюдаващият прокурор е отказал образуване на досъдебно производство.
Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на пострадалия, като е
указан реда и начина на обжалване. Проследи се изпращането на
постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство в
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ежедневния опис /приемо-предавателен протокол между прокуратурата и
Български пощи/. Установи се, че постановлението е изпратено на 28.05.2020
г. При проверка на движението във входящия дневник се установи, че
постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство е
вписано във входящия дневник с дата 27.05.2020 г.

Пр. пр. № 33/2020 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Димитър Димитров. Преписката е образувана на 20.01.2020 г., по изпратени
от ВКП материали, с приложена жалба, по компетентност и с протокол за
избор от същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С
разпореждане от 18.02.2020 г., деловодно необработено, наблюдаващият
прокурор е възложил на ОДМВРВ Добрич извършване на предварителна
проверка, с дадени указания и срок от един месец. С разпореждане от
26.03.2020 г. наблюдаващия прокурор е удължил срока на проверката с още
един месец, считано от 19.03.2020 г. Преписката е постъпила в ОП Добрич, с
извършена проверка, на 05.05.2020 г. С постановление от 03.06.2020 г.,
деловодно необработено, е отказано образуване на наказателно производство.
Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя,
като е указан реда и начина на обжалване. Проследи се изпращането на
постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство в
ежедневния опис /приемо-предавателен протокол между прокуратурата и
Български пощи/. Установи се, че постановлението е изпратено на 04.06.2020
г. При проверка на движението във входящия дневник се установи, че
постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство е
вписано във входящия дневник с дата 03.06.2020 г.

Пр. пр. № 672/2020 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Златко Тодоров. Преписката е образувана на 08.09.2020 г., по постъпил в ОП
Добрич сигнал, които на същата дата е разпределен на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 08.09.2020 г., деловодно необработено,  е
възложено на ОДМВР Добрич извършване на проверка, със срок един месец и
дадени указания. Срокът на проверката е удължен от наблюдаващия прокурор
с още един месец, считано от 09.11.2020 г., с писмо от 05.11.2020 г. /деловодно
обработено/. Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка
на 10.11.2020 г. С постановление от 20.11.2020 г., деловодно необработено,  е
отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено е препис от
постановлението  да се изпрати на подателя на сигнала, като е указан реда и
начина на обжалване. Проследи се изпращането на постановлението за отказ
от образуване на досъдебно производство в  ежедневния опис /приемо-
предавателен протокол между прокуратурата и Български пощи/. Установи
се, че постановлението е изпратено на 23.11.2020 г. При проверка на
движението във входящия дневник се установи, че постановлението за отказ
от образуване на досъдебно производство е вписано във входящия дневник с
дата 20.11.2020г.
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Бяха проверени и двете прокурорски преписки, по които е бил постановен
отказ от образуване на досъдебно производство от ОП Добрич и
постановленията са отменени от горестоящите прокуратури.

Пр. пр. № 727/2018 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
В. Великова. Преписката е образувана на 20.11.2018 г., по постъпили по
компетентност материали по пр. пр. № 219/2018 г. по описа на РП Генерал
Тошево, ведно с постановление на наблюдаващия прокурор от РП Генерал
Тошево. С протокол за избор от 20.11.2018 г. преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор от ОП Добрич. С постановление от 23.11.2018 г., без
деловодна обработка и без изходяща дата, наблюдаващият прокурор е
отказал да приеме материалите и е върнал преписката на РП Генерал Тошево.
В мотивите на постановлението е посочено, че липсват данни за извършено
длъжностно престъпление по чл. 282 от НК, а и липсва какъвто и да е състав
от НК, от компетентността на ОП Добрич. На 10.09.2019 г. преписката е
постъпила в ОП Добрич, с писмо от АП Варна за ново произнасяне по
същество, с оглед новосъбрани материали и възможност за атакуване по реда
на инстанционна или служебна проверка, на постановление на СпП София от
30.08.2019 г.  С постановление от 19.09.2019 г., деловодно необработено,
включително липсва изходяща дата, наблюдаващият прокурор е отказал да
образува досъдебно производство, поради липса на данни за извършено
престъпление от компетентността на ОП Добрич и е изпратил материалите на
РП Генерал Тошево. С постановление от 23.12.2019 г., постъпило в ОП
Добрич  на 30.12.2019 г., АП Варна по пр. пр. № 1045/2019 г. е отменила, като
незаконосъобразно постановлението на ОП Добрич от 19.09.2019 г., с което е
било отказано да се образува досъдебно производство и материалите по
преписката са били върнати в РП Генерал Тошево. С това постановление е
отменено, като незаконосъобразно и постановлението на ОП Добрич от
23.11.2018 г., по същата тяхна преписка, с което материалите по пр. пр. №
219/2018 г. са били върнати на РП Генерал Тошево. Отменено е и
постановлението  от 19.03.2019 г. на ОП Добрич, по тяхна пр. пр. № 87/2019 г.,
както и потвърдения с него отказ от 30.01.2019 г. на РП Генерал Тошево да
образува досъдебно производство по пр.  пр.  № 219/2018  г.  Разпоредено е
материалите по пр. пр. № 219/2018 г. по описа на РП Генерал Тошево да се
изпратят в СпП София, по компетентност, с оглед единното разследване на
свързаната деятелност по досъдебното производство, образувано по тяхна пр.
пр. № 1174/2018 г.

Пр. пр. № 406/2019 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
В. Великова. Преписката е образувана на 24.07.2019 г., по материали
постъпили по компетентност от РП Добрич, по тяхна пр. пр. № 1781/2019 г. и
с протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 25.07.2019 г., деловодно необработено, липсва и
изходяща дата, наблюдаващият прокурор е отказал да образува наказателно
производство и е прекратил преписката. С постановление от 27.08.2019 г. по
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пр. пр. № 987/2019 г. АП Варна е отменила постановлението на ОП Добрич и е
върнала преписката за изпълнение на дадени указания в отменителното
постановление. Преписката е постъпила в ОП Добрич на 29.08.2019 г. С
разпореждане от 02.09.2019 г. наблюдаващият прокурор е изпратил
преписката на ТСБОП гр. Добрич, за изпълнение на указанията в
отменителното постановление и е определил срок за извършване на
проверката два месеца. Срокът на проверката е удължен с още един месец,
считано от 04.11.2019 г. от зам. административния ръководител. Преписката е
постъпила в ОП Добрич на 04.11.2019 г., с извършена проверка. С писмо от
12.11.2019 г. преписката е изпратена на АП Варна, по тяхно искане. С
постановление от 06.12.2019 г. по пр. пр. № 11512/2019 г. на завеждащ отдел
01 „Специализиран“ във ВКП, постановлението на АП Варна от 27.08.2019 г.,
с което е отменено постановление на ОП Добрич от 25.07.2019 за отказ да се
образува ДП е потвърдено, като правилно и законосъобразно. Преписката е
върната в ОП Добрич на 16.12.2019 г. С постановление от 18.12.2019 г.,
деловодно необработено, наблюдаващият прокурор от ОП Добрич е отказал
отново да образува досъдебно производство. С писмо, постъпило в ОП Добрич
на 27.01.2020 г., АП Варна е изискала преписката, по повод постъпила жалба,
където е изпратена на същата дата с писмо, деловодно необработено. С
постановление от 31.01.2020 г. прокурор от АП Варна е потвърдил
постановлението на ОП Добрич за отказ от образуване на досъдебно
производство. С писмо, постъпило на 13.03.2020 г. в ОП Добрич, АП Варна е
изискала преписката, по искане на ВКП. С постановление от 27.04.2020 г.
прокурор от ВКП е отменил постановлението на АП Варна от 31.01.2020 г., с
което е потвърдено постановлението на ОП Добрич за отказ от образуване на
досъдебно производство. Преписката е върната в ОП Добрич на  08.05.2020 г.
С писмо от 14.05.2020 г. наблюдаващият прокурор от ОП Добрич е изпратил
отново преписката на АП Варна, тъй като след запознаване с акта на ВКП е
установил, че липсва произнасяне от АП Варна, чиито указания следва да
изпълни. С постановление от 20.05.2020 г. прокурор от АП Варна е дал
указания и е върнал преписката на ОП Добрич, за изпълнение, на 22.05.2020 г.
С писмо от 08.06.2020 г. преписката отново е върната на АП Варна от
наблюдаващия прокурор от ОП Добрич, който е установил, че за да изпълни
указанията, следва да бъде отменен акта на ОП Добрич за отказ от образуване
на досъдебно производство и съобразно указанието за осъществяване на
служебен и инстаннционен контрол в Прокуратурата, следва АП Варна да
образува досъдебно производство и тогава да изпрати преписката на
компетентната първоинстанционна прокуратура. С постановление на АП
Варна от 12.06.2020 г. е образувано досъдебно производство за престъпление
по чл. 319а, ал. 1, пр. 3 НК. С постановление от 17.06.2020 г. наблюдаващият
прокурор е възложил разследването на ОДМВР гр. Добрич. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 12.08.2020 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 21.09.2020 г., със заключително
мнение за прекратяване на досъдебното производство. С постановление от
29.09.2020 г. наблюдаващият прокурор е прекратил наказателното
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производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. С
постановлението прокурорът се е произнесъл и по въпроса с веществените
доказателства. Разпоредено е копие от постановлението да се изпрати на
лицето, подало сигнала, като е указан реда и начина на обжалване.

От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че
наблюдаващите прокурори от ОП Добрич дават указания в постановленията
за възлагане на проверка, определят срокове, съобразени с разпоредбата на
чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и следят за тяхното спазване.

През проверявания период много малък брой постановления за отказ от
образуване на досъдебно производство са били обжалвани /от общо 136
постановления са обжалвани 13, т. е. 9,6%/, като само 2 са отменени от
горестоящите прокуратури.

По наблюдателните преписки са приложени  протоколи за избор на
наблюдаващ прокурор.

Движението на преписките се проследи и по входящия дневник, като се
установи, че записванията са пълни и кореспондират с материалите по
наблюдателните преписки. Постановленията се изпращат с обикновена
поща, което се удостоверява с ежедневен опис /приемо - предавателен
протокол между Прокуратурата и Български пощи/, с отразяване името на
получателя, номер на прокурорска преписка и пощенското клеймо с дата на
изпращане.

Изходящите документи /постановления и писма/, не са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, дори има писма и постановления на които липсва
изходяща дата. При извършена проверка във входящия дневник, УИС на ПРБ
и приемо-предавателните протоколи, в които се отразяват  изпратените
материали от прокуратурата се установи че постановленията се вписват
във входящия дневник в деня на тяхното издаване и се изпращат в рамките
на два - три дни, от датата, посочена като изходяща дата на акта.

6. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:

6.1. Инстанционни решения на Апелативна прокуратура по преписки
на Окръжна прокуратура, които са приключили с постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство през 2020г. са общо 8 /през 2019г. -
14 /. От тях през 2020г. отменени - няма, през 2019г. –2 отменени.

През 2020 г. постановленията за отказ да се образува досъдебно
производство по пр. пр. № 6/2020г. на прокурор Веселин Вичев и пр. пр. №
352/2019г. на прокурор Свилена Костова са потвърдени от Апелативна
прокуратура Варна след извършен служебен контрол.

6.2. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура по преписки на
Районна прокуратура, които са приключили с постановление за отказ от
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образуване на досъдебно производство  през 2020 г. - общо - 104, от които 24
са отменени през 2019 г. - общо – 89, от които 17 са отменени.

7. Останали нерешени преписки в края на проверявания период – през
2020 г. -21 /през 2019г. -12/

7.1. преписки по които не е извършена проверка или проверката е
приключила през 2020г. – няма/през 2019 г. – няма/, но се намират за
решаване при прокурора над един месец – няма.

Беше извършена проверка на случайно избрани инстанционни решения
на ОП Добрич по преписки на низовите прокуратури, приключили с
постановление за отказ от образуване на ДП, както следва:

Пр. № ОП Наблюдаващ
прокурор Пр. № РП

Дата на
разпределя

не

Дата на
произнасян

е
Решение

65/2020 г. Радослав Бухчев 634/2019 г.
РП Балчик

13.02.2020 г. 27.02.2020 г. отменен

259/2020 г. Златко Тодоров 3088/2019 г.
РП Добрич

04.05.2020 г. 08.05.2020 г. потвърдено

207/2020 г. Веселин Вичев 116/2020 г.
РП Каварна

31.03.2020 г. 03.04.2020 г. потвърден

24/2020 г. Милена Любенова 666/2019 г.
РП Балчик

24.01.2020 г. 29.01.2020 г. отменен

248/2020 г. Виолета Великова 3072/2019 г.
РП Добрич

24.04.2020 г. 20.05.2020 г. потвърден

59/2020 г. Свилена Костова 77/2020 г.
РП Добрич

29.01.2020 г. 10.02.2020 г. потвърден

60/2020 г. Пламен Николов 815/2019 г.
РП Балчик

30.01.2020 г. 31.01.2020 г. потвърден

161/2020 г. Димитър Димитров 7/2020 г.
РП Каварна

11.03.2020 г. 26.03.2020 г. потвърден

86/2020 г. Румяна Желева 2854/2019 г.
РП Добрич

14.02.2020 г. 17.02.2020 г. потвърден

385/2019 г. Веселин Вичев 1009/2019 г.
РП Добрич

15.07.2019 г. 18.07.2019 г. потвърден

271/2019 г. Виолета Великова 1658/2018 г.
РП Добрич

15.05.2019 г. 17.05.2019 г. потвърден

125/2019 г. Златко Тодоров 708/2018 г.
РП Балчик

11.03.2019 г. 15.03.2019 г. потвърден

63/2019 г. Милена Любенова 274/2018 г.
РП Г. Тошево

29.01.2019 г. 04.02.2019 г. потвърден

448/2019 г. Радослав Бухчев 1259/2019г.
РП Добрич

22.08.2019 г. 29.08.2019 г. отменен
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Инстанционните преписки се администрират своевременно, а
произнасянията на прокурорите по тях са в кратки срокове. При отмяна на
постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство на
низовата прокуратура, наблюдаващите прокурори дават конкретни
указания за допълване на проверката, в съответствие с действалото
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със Заповед ЛС-1986/30.05.2014 г. на главния
прокурор, изм. и доп. със Заповед № РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
прокурор /отменено със Заповед № РД-02-03/05.01.2021г. на главния
прокурор/. Към момента на проверката действа Указание за осъществяване
на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със
Заповед РД-02-04/05.01.2021 г. на главния прокурор.

IІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП Добрич, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП

През 2020г. в ОП Добрич са наблюдавани общо 305 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 100,
образувани в предходни години - 205.

Решени от прокурор - 143, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - 8.

През 2019 г. в ОП Добрич са наблюдавани  общо 333 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 102,
образувани в предходни години - 231.

Решени от прокурор - 165, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода – 8.

През 2020г. наблюдаваните бързи производства са 2, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – 0
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК – 0;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 2 броя.

През 2019г. наблюдаваните бързи производства са 6, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – 0
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК –0;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 6 броя.

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.

За 2020 г., ДП изпратени на разследващия орган - няма и ДП, по които
прокурорът е извършил необходимите действия – 6.
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Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 3 НПК– няма.

За 2019 г., ДП изпратени на разследващия орган – 2, ДП по които
прокурорът е извършил необходимите действия - 3.

Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 3 НПК– 1 броя.

3. Спрени наказателни производства

Спрените наказателни производства в ОП Добрич през 2020 г. са общо
29, от които 27 водени срещу неизвестен извършител и 2 водени срещу
известен извършител.

Спрените наказателни производства в ОП Добрич през 2019 г. са общо
31, от които 29 водени срещу неизвестен извършител и 2 срещу известен
извършител.

4. Възобновени наказателни производства

Възобновени наказателни производства през 2020 г. – 6,   като всички
са били спрени срещу неизвестен извършител.

Възобновени наказателни производства през 2019 г. – 18,  от които
срещу неизвестен извършител - 12, срещу известен извършител – 6.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени дела, водени
срещу неизвестен извършител през 2020 г. и 2019 г., които и към момента на
проверката не са възобновени, като резултатите са отразени и в табличен вид.

Пр. № Прокурор Дата на
спиране

Указания
за доклад

Писма от
набл. п-р Справки

224/2020 г. Радослав Бухчев 15.10.2020 г. да да Да, последната
от 18.05.2021 г.

229/2017 г. Златко Тодоров 20.03.2020 г. да да Да, последната
от 12.04.2021 г.

170/2019 г. Веселин Вичев 27.09.2019 г. не да Да, последната
от 17.05.2021 г.

415/2018 г. Милена Любенова 08.01.2019 г. да да Да, последната
от 17.05.2021 г.

562/2018 г. Виолета Великова 17.02.2019 г. не да на 6 месеца,
последната от
11.05.2021 г.

637/2020 г. Свилена Костова 03.12.2020 г. не да Да, последната
от 07.06.2021 г.

49/2020 г. Пламен Николов 04.12.2020 г. да да Да, от
17.05.2021 г.

617/2018 г. Димитър Димитров 16.05.2019 г. да да Да, последната
от 05.05.2021 г.

211/2020 г. Румяна Желева 18.08.2020 г. да да Да, от
14.05.2021 г.
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Бяха проверени и следните спрени дела, водени срещу известен
извършител  през 2020 г. и 2019 г., които и към момента на проверката не са
възобновени.

ДП № 29/2017 г. по описа на ОДМВР Добрич, пр. пр. № 279/2017 г.
по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор Димитър Димитров.
Досъдебното производство е образувано на 09.03.2017 г., с постановление на
наблюдаващия прокурор, с което са отделени материали от ДП № 2190/2016 г.
по описа на ОДМВР Русе, за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал.
1 НК срещу НИ. Разследването е възложено на ОДМВР Добрич. Срокът на
разследване е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от
08.03.2019 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 08.03.2019 г., с мнение за
спиране. С постановление от 29.03.2019 г. на наблюдаващия прокурор
досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25,
ал. 1, т. 2 НПК. Лицето е обявено за ОДИ на 26.04.2017 г., а на 29.03.2019 г. по
отношение на него е била издадена европейска заповед за арест. В
постановлението за спиране не е указано да се предоставят справки за
резултатите от издирването, но с писмо от 29.03.2019 г. наблюдаващият
прокурор е изискал от дирекция МОС при НС Полиция към МВР София да
бъде уведомен при евентуално задържане на издирваното лице. На 29.03.2019
г. наблюдаващият прокурор е изпратил на ГД Национална полиция
постановление за задържане за срок до 72 часа, считано от довеждането на
обвиняемия по ДП на територията на РБ, с цел осигуряването му пред съда по
производство за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
Лицето е обявено и за международно издирване. С писмо, постъпило в ОП
Добрич на 23.01.2019 г., е изпратено постановление за привличане на
обвиняемия от 22.01.2019  г.  С писмо от 24.01.2019  г.  в ОП Добрич са
изпратени материалите по досъдебното производство, за запознаване с
постановлението за привличане на обвиняем и даване на указания. Делото е
върнато, с указания с постановление от 20.02.2019 г., като е посочено че е
необходимо издаване на Европейска заповед за арест.

ДП № 560/2011  г.  по описа на 01  РУ МВР Добрич,  пр.  пр.  №
983/2016г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор Радослав
Бухчев. Досъдебното производство е образувано с постановление от
02.05.2011 г. на прокурор от РП Добрич, срещу НИ за престъпление по чл.
198, ал. 1 НК. С постановление от 16.06.2016 г. на прокурор от РП Добрич
преписката е изпратена по компетентност на ОП Добрич, с оглед събрани
доказателства за извършено престъпление по чл. 198, ал. 1, пр.1 НК в
условията на опасен рецидив. С постановление от 20.06.2016 г. прокурор
Радослав Бухчев от ОП Добрич е приел за ръководство и надзор ДП и е
изпратил делото на разследващия орган, с дадени указания по разследването.
На 22.07.2016 г. ДП е постъпило в ОП Добрич с мнение за спиране. С
постановление от 22.07.2016 г. на прокурор Бухчев от ОП Добрич, ДП е
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спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 НПК. В
постановлението няма изрично разпореждане за предоставяне на информация
за резултатите от издирването, но такава е изисквана от наблюдаващия
прокурор и е предоставяна регулярно. С постановление от 26.07.2019 г. по пр.
пр. № 870/2019 г. прокурор от АП Варна, след извършена служебна проверка,
е отменил постановлението на ОП Добрич от 22.07.2016 г. за спиране на
наказателното производство и делото е изпратено за изпълнение  на указания,
а именно извършителят на деянието да бъде привлечен в качеството на
обвиняем, в негово отсъствие и да бъде обявен за международно издирване,
чрез издаване на ЕЗА. Делото е върнато в ОП Добрич на 30.07.2019 г. С
постановление от 09.08.2019 г. наблюдаващият прокурор от ОП Добрич е
изпратил делото на разследващия, за изпълнение на указанията, дадени в
отменителното постановление. Срокът на разследване е удължен, последно с
два месеца, считано от 19.11.2019 г. На 21.02.2020 г. наблюдаващият прокурор
е постановил задържане за срок от 72 часа, считано от довеждане на
територията на РБ на обвиняемия, с цел осигуряване явяването му пред съда
по производство по вземане на мярка за неотклонение „Задържане под
стража“ и на 24.02.2020 г. е издадена ЕЗА. Делото е постъпило в ОП Добрич
на 12.03.2020 г., с мнение за спиране. С постановление от 16.03.2020 г.
производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 2 НПК.
В постановлението е разпоредено 01 РУ Добрич периодично да предоставя
информация за предприетите издирвателни действия.

ДП № 925/2018  г.  по описа на 01  РУ МВР Добрич,  пр.  пр.  №
549/2018г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор Виолета
Великова. Досъдебното производство е започнало на 18.09.2018 г. за
престъпление по чл. 354а, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван
няколкократно, последно с два месеца, считано от 18.01.2021 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 30.03.2021 г., с мнение за спиране. С
постановление от 01.04.2021 г. производството по делото е спряно  на
основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. Разпоредено е в
постановлението водещият разследването периодично да предоставя справки
за резултатите от издирването. Лицето е обявено за ОДИ. Делото е постъпило
на 11.05.2020 г. в ОП Добрич, ведно с изготвен за проверка и утвърждаване
проект на постановление за привличане на лице, в качеството на обвиняем. С
постановление от 14.05.2020 г. наблюдаващият прокурор е върнал
досъдебното производство за продължаване на разследването. В
постановлението е посочено, че е необходимо да бъдат събрани допълнителни
доказателства, преди да бъде повдигнато окончателно обвинение на
посоченото лице. Делото е постъпвало няколкократно, за доклад по реда на чл.
226, ал. 1 НПК.

ДП № 907/2018  г.  по описа на 01  РУ МВР Добрич,  пр.  пр.  №
546/2018г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор Димитър
Димитров. Досъдебното производство е започнало на 14.09.2018 г. за
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престъпление по чл. 354а, ал. 1 НК. На 07.08.2020 г. в ОП Добрич е постъпило
ДП, ведно с проект на постановление за привличане на обвиняем. С
постановление от 20.08.2020 г. наблюдаващият прокурор е върнал делото на
разследващия за ново привличане на обвиняем, съобразно изготвения проект.
Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с два месеца,
считано от 14.09.2020 г. Делото е постъпило на 02.11.2020 г. с мнение за
спиране. С постановление от 01.12.2020 г. наблюдаващият прокурор е спрял
ДП на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 НК. Обвиняемият е обявен
за ОДИ. В постановлението няма изрично разпореждане за предоставяне на
информация за резултатите от издирването.

Със Заповед № РД-04-124/26.09.2019 г. на административния
ръководител на ОП Добрич, предвид констатациите от извършена проверка от
АП Варна, кадровите промени в структурите на МВР в област Добрич,
свързани с постоянното текучество на разследващи полицаи и оперативни
работници и необходимостта от подобряване дейността на ОП Добрич,
свързана със спрените ДП е разпоредено,  считано от 01.10.2019 г. да се въведе
електронен регистър „Спрени ДП- НИ и „Спрени ДП- ИИ“ по образец
приложение №1 и №2 към заповедта. Воденето на този регистър е възложено
на съдебния деловодител,  който по длъжностна характеристика отговаря за
обработката на ДП в ОП Добрич.  Същият следва ежедневно да следи за
преследваната давност по спрените ДП и незабавно да докладва на
наблюдаващия прокурор. Разпоредено е също, в постановленията си за
спиране на наказателното производство, прокурорите от ОП Добрич да
изискват от органите, на които се възлага разкриване на извършителя на
престъпление да изпращат на 6 месеца информация за резултатите от
проведените ОИМ. Съдебните служители да изготвят списъци по разследващи
органи на спрените ДП,  по които следва да се получи справка за извършените
ОИМ, като същите да се изпращат на директора на ОД на МВР и началниците
на съответните РУ на МВР в областта, за създаване на организация по
изпращането на справките. Със заповедта е разпоредено също на
наблюдаващите прокурори да упражняват ефективен надзор по разследване на
наблюдаваните от тях ДП, с цел недопускане необосновано продължаване на
наказателното производство и нарушаване на изискването на разумен срок по
чл. 6 по ЕКЗПОЧС.

На проверяващия екип беше предоставена извадка от въведения
електронен регистър, който съдържа следните данни: № на прокурорска
преписка и № на ДП, дата на образуване, ИИ или НИ, името на наблюдаващия
прокурор, текст от НК по образуването, дата на спиране, дата на изтичане на
преследваната давност, органа на който е изпратено ДП след спирането,
правното основание за спиране, дата на получаване на последната справка за
ОИМ.

От проверката се установява, че предприетите от административния
ръководител на ОП Добрич организационни мерки са допринесли за
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подобряване контрола от страна на наблюдаващите прокурори по спрените
дела, срещу известен извършител и неизвестен извършител.

Независимо, че не във всички постановленията за спиране се съдържат
указания към полицейските органи за периодичен доклад за резултатите от
издирването, по всички по проверени наблюдателни преписки са приложени
справки от полицейските органи, както и писма от наблюдаващите
прокурори, с които са изисквали тази информация, с което проверяващият
екип приема, че е изпълнена препоръката на ИВСС, дадена при
предходната комплексна проверка.

5. Прекратени наказателни производства

През 2020 г. са прекратени общо 59 ДП, обжалвани пред съда – 5,  3
отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – 6, от които 2 са
отменени. Служебно отменени от горестоящите прокуратури-няма.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 14.

През 2019 г. са прекратени общо 70 ДП, от тях обжалвани пред съда -7,
от които 3 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - 20, от
които 1  е отменено. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  -
няма. Прекратени ДП поради изтекла давност – 28.

Наказателни производства прекратени на основание чл. 369, ал. 2,
пр. 1 и ал. 4 от НПК през проверявания период  – няма.

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

2020г.-  40./през 2019г. - 36/
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК през 2020г. -2 /през 2019г.

–няма/.
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл. 24, ал.1, т. 8а – през 2020г.

няма /през 2019г. –1/.

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване

-през 2020г. – няма; през 2019г.- 1, който е неуважен.

Извърши се проверка на дела,  по които наказателното производство е
било прекратено и постановленията са отменени, както следва:

ДП № 128/2019г. по описа на РУ Тервел, пр. пр. № 524/2019 г. по
описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор Милена Любенова.
Досъдебното производство е започнало на 01.10.2019 г. за престъпление по чл.
278, ал. 1 НК. С протокол за избор от 02.10.2019 г. е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Срокът на разследване е удължаван няколкократно,
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последно с два месеца, считано от  01.02.2020 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 23.03.2020 г., с мнение за прекратяване. С постановление на
наблюдаващия прокурор от 21.04.2020 г. наказателното производство  е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НК. С
постановление от 12.05.2020 г. по пр. пр. № 693/2020 г. , след извършена
служебна проверка, прокурор от АП Варна е потвърдила постановлението на
ОП Добрич, като правилно и законосъобразно. С постановление от 05.08.2020
г. по пр. пр. № 7768/2020 г. прокурор от отдел 2 „Досъдебен“ при ВКП е
отменил постановлението на АП Варна за потвърждаване на постановлението
за прекратяване на наказателното производство на ОП Добрич, отменил е
постановлението на ОП Добрич за прекратяване на наказателното
производство, като е указал на ОП Добрич нова преценка на
доказателствената съвкупност, съобразно изложеното в обстоятелствената
част на отменителното постановление. Делото е върнато в ОП Добрич на
10.08.2020 г. С постановление от 11.08.2020 г. наблюдаващият прокурор е
изпратил делото на разследващия, с дадени подробни указания, съобразени с
отменителните основания на ВКП. Разследването по делото продължава, като
последно срока е удължен с 1 м., считано от 04.06.2021 г. На 27.04.2021 г.
делото е изпратено в ОП Добрич, заедно с проект на постановление за
привличане на обвиняем, на основание чл. 219, ал. 1 НПК. С постановление от
14.05.2021 г. наблюдаващият прокурор е дал указания за повдигане и
предявяване на обвинение, с посочен диспозитив, за извършени престъпления
по чл. 277а, ал. 7 и по чл. 278, ал. 6 НК.

Сл.  д.  № 42/2018г.  по описа на ОСлО към ОП Добрич,  пр.  пр.  №
449/2018 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор Радослав
Бухчев. Досъдебното производство е започнало на 02.08.2018 г. за
престъпление по чл. 123, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван
няколкократно, последно с един месец, считано от 02.10.2020 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 30.10.2020 г., с мнение за прекратяване. С
постановление от 25.11.2020 г. производството по делото е прекратено.  На
11.12.2020 г.  в ОС Добрич са изпратени жалби срещу постановлението за
прекратяване на ДП, ведно с материалите по ДП. С определение №
260107/16.12.2020 г. по ЧНД № 378/2020 г. ОС Добрич е оставил без
разглеждане жалбите, поради тяхната недопустимост, тъй като същите са
постъпили по електронна поща, в сканиран вид, без да е депозирана в
оригиналния си вид в деловодството на съда или прокуратурата, или да е
изпратена по пощенски път. По повод постъпила нова жалба срещу
постановлението на ОП Добрич, с определение № 260117/22.12.2020 г. по
ЧНД № 378/2020 г. ОС Добрич отново е оставил жалбата без разглеждане,
като процесуално недопустима, тъй като е подадена извън законоустановения
срок.  На 07.01.2021 г. е депозирана жалба срещу постановлението на ОП
Добрич за прекратяване на наказателното производство. С Определение №
260059/25.02.2021 г. по ЧНД № 6/2021 г. ОС Добрич е  приела, че тази жалба
има напълно съвпадащо текстово съдържание с материализираното в двете
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жалби, предмет на ЧНД № 378/2020 г., поради което производството по ЧНД
№ 6/2021 г., като второ по ред, се явява недопустимо и следва да бъде
прекратено. С определение № 28/07.04.2021 г. по ВЧНД № 125/2021 г. АС
Варна е отменил определение № 260059/25.02.2021 г. по ЧНД № 6/2021 г. на
ОС Добрич и е върнал делото на същия съд за разглеждане по същество
жалбата. С определение № 260073/21.04.2021 г. по ЧНД № 6/2021 г. ОС
Добрич е отменил постановлението на ОП Добрич, с което е прекратено
наказателното производство и е върнал делото на ОП Добрич. В мотивите на
определението е посочено, че  по ДП не е проведено всестранно, пълно и
обективно разследване и фактите не са изяснени в цялост. Делото е постъпило
в ОП Добрич на 10.05.2021 г. и с писмо от 31.05.2021 г. е изпратено на
разследващия орган, за изпълнение указанията на съда.

Сл. д № 52/2018г. по описа на ОСлО към ОП Добрич, пр. пр. №
482/2018 г. по описа на ОП Добрич. ДП № 221/2018 г. по описа на 02 РУ
Добрич е  започнало на 18.07.2018 г. за престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 2 НК,
под ръководството и надзора на РП Добрич. С постановление от 29.08.2018 г.
по пр. пр. № 1486/2018 г. РП Добрич е изпратила по компетентност ДП на ОП
Добрич. След уважен от АП Варна  самоотвод на прокурорите Д. Димитров и
Р. Желева, делото е разпределено на прокурор Пламен Николов на 14.09.2018
г.  С постановление от същата дата  на административния ръководител на ОП
Добрич, делото е възложено на следовател от ОСлО към ОП Добрич на
основание чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК. Срокът на разследване е удължаван
няколкократно, последно с два месеца, считано от 18.08.2019 г. Делото е
постъпило в ОП Добрич на 24.09.2019 г., с мнение за прекратяване. С
постановление от 26.09.2019 г. прокурор Николов от ОП Добрич е прекратил
ДП за евентуално извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 НК, на основание
чл.  243, ал.  1, т.  1 вр.  чл.  24, ал.  1, т.  1 НПК.  На 04.10.2019 г.  в ОП Добрич е
депозирана жалба срещу постановлението за прекратяване, която заедно с ДП
е изпратена на същата дата на ОС Добрич. С определение № 297/21.10.2019 г.
по ЧНД № 327/2019 г. ОС Добрич е отменил постановлението и е върнал
делото на ОП Добрич за продължаване на разследването, тъй като е приел, че
същото не е осъществено в изискуемите от закона пълнота и обем. На
23.10.2019 г. е подаден протест от наблюдаващия прокурор Николов срещу
определението на ОС Добрич. С определение № 390/27.11.2019 г. по ВЧНД №
388/2019 г. АС Варна е потвърдил определението на ОС Добрич. Делото е
върнато в прокуратурата на 04.12.2019 г. и с постановление от 11.12.2019 г. е
изпратено на разследващия орган, с много подробни указания, за
допълнителни действия по разследването, съобразно указаното в
отменителното определение на съда. Срокът на разследване е удължаван
последно с два месеца, считано от 27.03.2021 г. Делото е постъпило в ОП
Добрич на 13.05.2021 г., с мнение за прекратяване.

От предоставената от ОП Добрич информация е видно, че през 2020 г.
от общо прекратените 59 ДП, пред съда са обжалвани 5 постановления
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/8.5%/, от които 3 са отменени /60%/. Обжалвани пред горестоящите
прокуратури са 6, от които 2 са отменени /33,3%/. През 2019г. от общо
прекратените 70  ДП, пред съда обжалвани 7 /10%/, от които 3 са  отменени
/43%/, 20 са обжалвани пред горестоящите прокуратури, от които е
отменено 1. Статистическите данни показват, че броя на обжалваните
постановления за прекратяване на наказателното производство е
незначителен, но по-голямата част от тях са отменени. По проверените
преписки се констатира, че наблюдаващите прокурори, след отмяна на
акта и връщане за допълнително разследване, са изпращали делата на
разследващия орган своевременно, с указания за необходимите действия,
които следва да се извършат за отстраняване на констатираните
нарушения и пропуски.

6. Удължаване на срока на разследване по досъдебните
производства:

6.1. през 2020г.
Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване –
общо 212, всички са уважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на
съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК - общо 164, всички са уважени.

6.2. през 2019г.
Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия

прокурор за удължаване на срока за разследването по чл. 234, ал. 2 от
НПК – 215, като всички са уважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на
съответната прокуратура на основание чл.  234,  ал.  3,  пр.  2  от НПК -
общо 162, като всички са уважени.

6.Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството

ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца  през
2019г.- 261.

От тези  261 досъдебни производства, към 31.12.2019г. са били
решени от прокурорите 143, 6 са приключени от разследващия и са били
при прокурор за решаване, а 112 ДП, чието разследване е продължило
над 6 месеца, са останали на производство в края на периода.
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ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца1 през
2020г.- 228.

От тези 228  досъдебни производства, към 31.12.2020г. са били решени
от прокурорите 111, 7 са приключени от разследващия орган и са били при
прокурор за решаване в срок, а 110 ДП, чието разследване е продължило над
6 месеца, са останали на производство в края на 2020г.

Към 07.06.2021г. от останалите на производство 110 и приключените 7
ДП, решени от прокурор са 32 ДП, 4 са при прокурора за решаване и 81 ДП са
на производство.

Пр.  пр.  № 777/2017  г.  по описа на ОП Добрич,  ДП № 118/2017  по
описа на РУ Албена, наблюдаващ прокурор Веселин Вичев. Досъдебното
производство е започнало на 01.08.2017 г. срещу НИ за престъпление по чл.
343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1 НК. В хода на разследването на 03.06.2019 г.
е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, във вр. чл.
342, ал. 1 НК. Мярка за неотклонение не е налагана на обвиняемия. При
предявяване на разследването на обвиняемия и защитника му са направени
искания за извършване на допълнителни действия по разследването, които са
били преценени като основателни и е било предприето допълнително
разследване. Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с
два месеца, считано от 01.06.2020 г. По делото са извършени множество
следствени действия, свързани с установяване на фактическата обстановка, а
именно събрани са писмени и гласни доказателства, изготвени са експертизи.
Делото се отличава с фактическа и правна сложност. Фактическата сложност е
свързана с установяването на очевидци на разследваното деяние, както и
поради извършването на процесуални действия по делегация. Като друга
причина за неприключване на разследването е изготвянето на множество
експертизи, както и смяна на разследващия орган.

Съгласно предоставената информация от ОП Добрич,  голямата  част
от тези досъдебни производства са били образувани и водени за извършени
данъчни престъпления, трудови злополуки, финансови злоупотреби със
средства, предоставени на българската държава от Европейския съюз,
престъпления свързани с паричната и кредитна система, престъпления
против транспорта със смъртен резултат и не на последно място,
криминалните престъпления - убийства, грабежи и др.

Доказването на извършените престъпления изискат множество
следствени действия, назначаването на по няколко  експертизи, разпита на
голям брой свидетели, подготвяне и изпращане на Молби за правни помощи до
различни държави членки и не на ЕС.

Основни причини за продължителност на разследванията по досъдебни
производства в ОП Добрич над 6 месеца, освен фактическата и правна

1  Част от делата са отчетени и през двете години на проверявания период.
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сложност на водените разследвания са затрудненията, свързани с изготвяне
на назначените експертни заключения, вкл. трудности при намирането на
вещи лица, които да изготвят такива заключения. В Добричкия съдебен район
има само един съдебен лекар,  който изготвя всички съдебно -  медицински
експертизи, независимо дали производствата се наблюдават от Окръжната
или Районните прокуратури. Целият съдебен район работи само с три вещи
лица, на които се възлагат авто - технически експертизи. Много често,
относно вида на извършвана дейност, в Добричкия съдебен район няма
специалисти /минно дело/, които да изготвят съответната експертиза,
което налага търсенето на вещи лица от други съдебни райони, което води
до забавяне на провежданото разследване. При назначаването на комплексни
експертизи, с необходимост от участието на повече вещи лица, отново се
търси съдействието на такива от други съдебни региони.

На проверяващия екип беше предоставена справка, от която е видно,
че към 08.06.2021 г. прокурорите от ОП Добрич наблюдават общо 168 ДП и
22 преписки. При прокурорите за решаване към тази дата се намират 6 ДП и
10 преписки, както следва:

Прокурор Наблюдавани ДП Наблюдавани преписки
Радослав Бухчев 13 1
Златко Тодоров 20 4
Веселин Вичев 18 1
Милена Любенова 22 3
Виолета Великова 17 2
Свилена Костова 15 1
Пламен Николов 16 3
Димитър Димитров 26 3
Румяна Желева 21 4

Прокурор ДП за решаване Преписки за решаване
Радослав Бухчев 1 1
Златко Тодоров - 1
Веселин Вичев - 1
Милена Любенова 2 2
Виолета Великова 1 -
Свилена Костова - -
Пламен Николов - 1
Димитър Димитров 2 2
Румяна Желева - 2

Бяха изискани следните досъдебни производства и преписки, които към
08.06.2021 г. се намираха при прокурорите за решаване по същество, както
следва:



37

Пр. пр. № 508/2020 г. по описа на ОП Добрич, ДП № 107/2020 г. по
описа на РУ Балчик, наблюдаващ прокурор Виолета Великова.
Досъдебното производство е образувано на 30.06.2020 г. и водено за
престъпление по чл. 354а, ал. 3 НК. Последно срокът на разследване е
удължен до 30.06.2021 г.  Делото е постъпило в прокуратурата на 01.06.2021
г., с мнение за съд.

Пр. пр. № 944/2016 г. по описа на ОП Добрич, Сл.д. № 2/2017 г. по
описа на ОСлО при ОП Добрич, наблюдаващ прокурор Милена
Любенова. Досъдебното производство е образувано на 13.01.2021 г. и водено
за престъпление по чл. 253, ал. 4  и чл. 159б, ал. 2 НК. Последно срокът на
разследване е удължен до 13.06.2021 г.  Делото е постъпило в прокуратурата
на 08.06.2021 г., с мнение за прекратяване.

Пр.  пр.  № 302/2020  г.  по описа на ОП Добрич,  ДП № 31/2020  г.  по
описа на РУ Шабла, наблюдаващ прокурор Димитър Димитров.
Досъдебното производство е образувано на 09.06.2020 г. и водено за
престъпление по чл. 278в, ал. 1 НК. Последно срокът на разследване е
удължен до 09.06.2021 г.  Делото е постъпило в прокуратурата на 31.05.2021
г., с мнение за спиране.

Пр. пр. № СП733/2020 г. по описа на ОП Добрич, ДП № 5/2021 г. по
описа на ОДМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Милена Любенова.
Досъдебното производство е образувано на 04.01.2021 г. и водено за
престъпление по чл. 354а, ал. 1 НК. Последно срокът на разследване е
удължен до 04.07.2021 г.  Делото е постъпило в прокуратурата на 08.06.2021
г., с мнение за съд.

Пр. пр. № 209/2018 г. по описа на ОП Добрич, Сл.д. № 55/2018 г., по
описа на ОСлО при ОП Добрич, наблюдаващ прокурор Димитър
Димитров. Досъдебното производство е образувано на 26.02.2018 г. и водено
за престъпление по чл. 134 НК. Последно срокът на разследване е удължен до
21.05.2021 г.  Делото е постъпило в прокуратурата на 10.05.2021 г., с мнение за
прекратяване. Изготвено е постановление от 09.06.2021 г., деловодно
необработено, с което наблюдаващият прокурор е прекратил наказателното
производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. С
постановлението се е произнесъл и по въпроса с веществените доказателства.
Разпоредил е препис от постановлението да се изпрати на адресатите, като е
указал реда и начина на обжалване.

Пр. пр. № 663/2019 г. по описа на ОП Добрич, Сл.д. № 56/2019 г., по
описа на ОСлО при ОП Добрич, наблюдаващ прокурор Радослав Бухчев.
Досъдебното производство е образувано на 05.12.2019 г. и водено за
престъпление по чл. 249, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Последно срокът на
разследване е удължен до 05.08.2021 г.  Делото е постъпило в прокуратурата
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на 04.06.2021 г., с мнение за спиране. Изготвено е постановление от 09.06.2021
г., деловодно необработено, с което наблюдаващият прокурор е спрял
наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. Разпоредил
е делото да се изпрати на началника на РУ Балчик, за продължаване
издирването на извършителя, който периодично да информира наблюдаващия
прокурор за предприетите издирвателни действия.

Пр. пр. № 147/2021 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Милена Любенова. Преписката е постъпила в прокуратурата на 08.06.2021 г.,
с извършена проверка и мнение за отказ от образуване на досъдебно
производство.

Пр. пр. № 175/2021 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Свилена Костова. Преписката е постъпила в прокуратурата та 12.05.2021 г., с
мнение за решаване по компетентност.

Пр. пр. № 272/2021 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Пламен Николов. Преписката е образувана по постъпил на 08.06.2021 г. в ОП
Добрич сигнал и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор.

Пр. пр.147/2021 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Милена Любенова. Преписката е постъпила в прокуратурата та 08.06.2021 г.,
с извършена проверка и мнение за отказ от образуване на досъдебно
производство.

На проверяващия екип бяха предоставени и докладните книги по
прокурори, с които се предават материалите на прокурорите. При проверката
се установи, че в тях се описва номера и вида на преписката, датата на
получаване от прокурора, подпис на прокурора, дата на връщане в
канцеларията и подпис на приелия служител.

Всички проверени преписки и ДП, са в срока за произнасяне на
наблюдаващите прокурори.

ДП, по което от привличането на обвиняемия са изтекли повече от
две години през проверявания период –за 2020г. -10, а за 2019г.-8

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал. 1, т. 4 от НПК 2020 г.-1 и 2019 г.- 2.

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал. 1, т. 5 от НПК  - за 2020 г. -2, за 2019 г. -няма;

8. Внесени искания до съда за:
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Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3
НПК през проверявания период

През 2020г. –няма;
През 2019г. – 2, които са уважени.

Внесени МНО през 2020г. - 12
МНО „задържане под стража” – общо – 12.
- уважени - 11 бр.
- неуважени – 1.
- подадени протести – 1, който е неуважен .
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Внесени МНО през 2019г. - 21:
МНО „задържане под стража” – общо – 21.
- уважени – 21 бр.
- неуважени –няма.
- подадени протести – 1, който е уважен.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Отмяна на мерките за неотклонение
 - в срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респективно чл. 63, ал. 4 от НПК през

2020г.– 5 /през 2019 г. – 7/
- извън срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респективно чл. 63, ал. 4 от НПК –

няма и за двете години.

9. Наказателни производства на специален надзор общо за
проверявания период – 7бр., като по две от тях са постановени присъди,
едната от които е влязла в сила на 06.06.2020 г., а другата е обжалвана и към
12.05.2021 г. няма решение на АС Варна. По две от ДП е внесен обвинителен
акт и делото е висящо в съдебна фаза. Едно наказателно производство е
прекратено с постановление от 19.06.2019 г., извършен е служебен контрол от
ВКП, при който не са намерени основания за отмяна. По 1 от ДП,
производството по делото е спряно с постановление от 17.06.2019 г. Едно от
ДП е изпратено по компетентност на СпП, с постановление от 18.01.2021 г.

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

Съгласно предоставена справка от ОП Добрич за периода 01.01.2019-
31.12.2020 г. в ОП Добрич няма произнасяния на наблюдаващите прокурори
извън срока по чл.  242, ал. 4 и ал. 5 от НПК
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ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл. 54,
ал. 1, т. 2 ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор

През 2020г. са внесени в съда 18 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 3, по образувани ДП в предходни години - 15.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове няма.
Решени от съда дела по обвинителен акт - 18, като от тях :
- Осъдителни присъди по общия ред - 2, подадени протести – няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – 2, от тях протестирани 2 бр.,

неразгледани в края на отчетния период;
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл.

от НПК/ - 9, протести – 2, като и двата протеста са неразгледани.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - няма.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК през

2020г.– 1;
- невнесени обвинителни актове в 7 –дневния срок – няма;
- неотстранени очевидни фактически грешки – няма.

През 2019 г. са внесени в съда 23 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 2, по образувани ДП в предходни
години - 21.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове- няма.
Решени от съда дела по обвинителен акт - 19, като от тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 2, протестирани няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – няма. По 1 от решенията на съда

по внесените ОА, с присъдата съдът е признал едното лице за виновно и му е
наложил наказание, а другото лице е оправдано. Наблюдаващият прокурор е
протестирал и в осъдителната и в оправдателната част, като протеста е
неразгледан в края на отчетния период.

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от
НПК/ - 10, от тях 3 протестирани, 1 неуважен и 2 неразгледани.

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от
НПК/ - няма.

Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК през
2019 г.– няма;

- невнесени обвинителни актове в 7 –дневния срок – няма;
- неотстранени очевидни фактически грешки – няма.

Извърши се проверка на досъдебни производства, внесени в съда с
обвинителен акт, през проверявания период, както следва:
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ПД № 17/2020г., пр. пр. № 507/2020г. по описа на ОП Добрич, ДП №
130/2020г. по описа на ОДМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Свилена
Костова. Досъдебното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 21.07.2020 г. за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр.
чл. 26, ал. 1 НК. Делото е постъпило в ОП Добрич на 04.11.2020 г. и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, който е
деловодно необработен, и е внесен в съда с писмо от 16.11.2020 г., деловодно
необработено. С присъда № 260002 от 19.02.2021 г. по НОХД № 388/2020 г.
по описа на ОС Добрич, влязла в сила на 09.03.2021 г., подсъдимият е признат
за виновен за извършеното престъпление и му е наложено наказание една
година лишаване от свобода, което е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК, с
изпитателен срок от 3 години.

ПД № 6/2020 г., пр. пр. № 642/2019 г. по описа на ОП Добрич, ДП №
182/2019г. по описа на РУ Генерал Тошево, наблюдаващ прокурор
Пламен Николов. Досъдебното производство е започнало на  09.11.2019 г. за
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 НК и по чл. 249, ал. 1 НК. Делото е
постъпило в ОП Добрич на  24.02.2020 г. и на 26.02.2020 г. е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за
престъпление по чл. 197, ал. 1 вр. чл. 194, ал. 1 НК и по чл. 249, ал. 1 НК,
който е деловодно необработен, и е внесен в съда с писмо от 17.03.2020 г.,
деловодно необработено. С присъда № 10/2020 г. по НОХД № 85/2020 г. по
описа на ОС Добрич, влязла в сила на 23.06.2020 г., подсъдимият е признат за
виновен за извършеното престъпление и му е наложено наказание една година
и 4 м. лишаване от свобода, което е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК, с
изпитателен срок от 3 години и глоба 400 лева.

ПД № 9/2020г.,  пр.  пр.  № 191/2019г.  по описа на ОП Добрич,  ДП №
298/2019г. по описа на 01РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Веселин
Вичев. Досъдебното производство е започнало на 28.03.2019 г. за
престъпление по чл. 354а, ал.1 НК. Делото е постъпило в ОП Добрич на
16.06.2020 г. и на 17.06.2020 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал.
1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 26, ал. 1 НК , който е деловодно необработен и е внесен
в съда с писмо от 09.07.2020 г., деловодно необработено. С протоколно
определение № 260003/2020 г. по НОХД № 185/2020 г. по описа на ОС
Добрич, влязло в сила на 07.10.2020 г., подсъдимият е признат за виновен за
извършеното престъпление и му е наложено наказание три месеца лишаване
от свобода.

ПД № 7/2020г.,  пр.  пр.  № 753/2018г.  по описа на ОП Добрич,  ДП №
213/2018г. по описа на РУ Тервел, наблюдаващ прокурор Златко Тодоров.
Досъдебното производство е започнало на  02.12.2018 г. за престъпление по
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чл. 124, ал. 1 НК. Делото е постъпило в ОП Добрич на  04.02.2020 г. Изготвен
е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 3, вр.
чл. 115 НК, който е деловодно необработен и е внесен в съда с писмо от
03.04.2020 г., деловодно необработено.  С присъда № 26/27.01.2021  г.  по
НОХД № 95/2020 г. ОС Добрич е признал подсъдимия за виновен и го е
осъдил на 19 години лишаване от свобода.

ПД № 17/2019г., пр. пр. № 173/2019г. по описа на ОП Добрич, ДП №
247/2019г. по описа на 01РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Милена
Любенова. Досъдебното производство е започнало на 13.03.2019 г. за
престъпление по чл. 198, ал.1 НК. Делото е постъпило в ОП Добрич на
10.10.2019 г. и на 14.10.2019 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 199 ал.1,
т.  4, вр.  чл.  198, ал.  1, вр.  чл.  29, ал.  1 б.  „а“ и б.  „б“ НК ,  който е деловодно
обработен с дата 06.11.2019 г., и е внесен в съда с писмо от 06.11.2019 г.,
деловодно необработено. С присъда № 11/03.12.2019 г. по НОХД № 372/2019
г. по описа на ОС Добрич, влязла в сила на 19.12.2019 г., подсъдимият е
признат за виновен за извършеното престъпление и му е наложено наказание
пет години  лишаване от свобода.

ПД № 22/2019г., пр. пр. № 243/2019г. по описа на ОП Добрич, ДП №
1240/2018г. по описа на 01 РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор
Радослав Бухчев. Досъдебното производство е започнало на  27.12.2018 г. за
престъпление по чл. 330 ал.1 НК. Делото е постъпило в ОП Добрич на
19.11.2019 г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 330, ал. 2,
т. 1 и т. 2, вр. чл. 330, ал. 1, р. чл. 63 ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 НК и по чл. 194,
ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1 НК, който е деловодно обработен с дата 19.12.2019 г. и
е внесен в съда с писмо от 19.12.2019 г., деловодно необработено. С присъда
№ 2/10.02.2020 г. по НОХД № 412/2019 г. по описа на ОС Добрич, влязла в
сила на 07.11.2020 г., подсъдимият е признат за виновен за извършеното
престъпление и му е наложено наказание 2 години лишаване от свобода.

ПД № 14/2019г., пр. пр. № 1420/2014г. по описа на ОП Добрич, ДП №
152/2014г. по описа на ОДМВР МВР Добрич, наблюдаващ прокурор
Румяна Желева. Досъдебното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 18.11.2014 г. срещу ИИ за престъпление по чл.
248а, ал. 2  НК. Делото е постъпило в ОП Добрич на  10.09.2019 г. и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 248а, ал. 2, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК,
който е деловодно необработен и е внесен в съда с писмо от 09.10.2019 г.,
деловодно необработено. С протоколно  определение  от 17.12.2020 г. по
НОХД № 329/2019 г. по описа на ОС Добрич, съдът е прекратил
наказателното производство, поради изтичане на предвидената в закона
абсолютна давност. Определението е влязло в сила на 05.01.2021 г.
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ПД № 20/2019г., пр. пр. № 203/2019г. по описа на ОП Добрич, ДП №
18/2019 по описа на 02РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Димитър
Димитров. Досъдебното производство е започнало на 17.01.2019 г. за
престъпление по чл. 129, ал. 1 НК. Делото е постъпило в ОП Добрич на
07.11.2019 г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 116, ал.1
т. 11, пр. 1, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 НК, който е деловодно необработен и е
внесен в съда с писмо от 04.12.2019 г., деловодно необработено. С присъда №
1/30.01.2020 г. по НОХД № 397/2019 г. по описа на ОС Добрич, влязла в сила
на 18.12.2020 г., подсъдимият е признат за виновен за извършеното
престъпление и му е наложено наказание 10 години лишаване от свобода.

ПД № 3/2019г., пр. пр. № 1380/2016г. по описа на ОП Добрич, ДП №
121/2016г. по описа на ОДМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Виолета
Великова. Досъдебното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 01.09.2016 г. срещу НИ за престъпление по чл.
254б, ал. 1 НК. Делото е постъпило в ОП Добрич на 11.02.2019 г. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. чл.
248а,  ал.  3,  вр.  чл.  248а,  ал.  2,  вр.  чл.  26,  ал.  1  НК,  който е деловодно
необработен и е внесен в съда с писмо от 25.02.2019 г., деловодно
необработено. С протоколно определение № 10/07.05.2019 г. по НОХД №
54/2019 г. по описа на ОС Добрич, съдът е одобрил постигнато споразумение,
с което подсъдимият се признава за виновен и му е наложено наказание
лишаване от свобода 1 година, което е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК
с изпитателен срок от 3 години.  На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 НПК
възпитателната работа по време на изпитателния срок е възложена на
съответния районен инспектор при РУ МВР Шабла - по местоживеене на
подсъдимия.

Бяха проверени още и:

ПД № 4/2019 г. пр. пр. № 9492/2017 г. по описа на ОП Добрич, ДП
209/2017 РУ Г. Тошево, наблюдаващ прокурор Свилена Костова.

ПД 18/2019 г. пр. пр. № 677/2018 г. по описа на ОП Добрич, ДП
333/2018 г 02 РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Пламен Николов.

ПД 12/2019 г., пр. пр. № 323/2018 г., по описа на ОП Добрич, ДП
69/2018 г. , по описа на РУ Г. Тошево, наблюдаващ прокурор Веселин Вичев.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2020г. - общо 26, от които 24 одобрени и 2
неодобрени и  върнати на прокурора.

По 1 от внесените споразумения, обвиняемият се е отказал от
параметрите на споразумението и делото е внесено с обвинителен акт.
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ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2019г. – общо 19, всички са одобрени.

Провериха се на случаен принцип внесени в съда споразумения за
решаване на делото в досъдебното производство през 2019 г. и 2020 г., както
следва:

СП № 23/2020 г., пр. пр. № 482 /2020г. по описа на ОП Добрич, Сл.д.
№ 31/2020г. по описа на ОСлО към ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Радослав Бухчев. Досъдебното производство е постъпило в ОП Добрич на
15.10.2020 г., с мнение за съд. Изготвено е споразумение от 12.11.2020 г.
между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено
по реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 12.11.2020 г. С
протоколно определение по НОХД № 329/2020 г., влязло в сила на 20.11.2020
г., съдът е одобрил споразумението и е наложил наказание 8 месеца ЛС.

СП № 21/2020 г., пр. пр. № 737 /2018г. по описа на ОП Добрич, ДП №
1168/2018г. по описа на 01 РУМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Златко
Тодоров. Досъдебното производство е постъпило в ОП Добрич на 16.09.2020
г. Изготвено е споразумение от 15.10.2020 г. между представителя на
прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по реда на чл. 381, ал. 1
НПК, което е внесено в съда с писмо от 15.10.2020 г. С протоколно
определение по НОХД № 295/2020 г., влязло в сила на 20.10.2020 г., съдът е
одобрил споразумението и е наложил наказание 7 м. пробация и обществено
порицание.

СП № 7/2020 г., пр. пр. № 562 /2019г. по описа на ОП Добрич, ДП №
871/2019г. по описа на 01 РУМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Веселин
Вичев. Досъдебното производство е постъпило в ОП Добрич на 22.05.2020 г.
Изготвено е споразумение от 10.06.2020 г. между представителя на
прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по реда на чл. 381, ал. 1
НПК, което е внесено в съда с писмо от 12.06.2020 г. С протоколно
определение по НОХД № 145/2020 г., влязло в сила на 18.06.2020 г., съдът е
одобрил споразумението и е наложил наказание 2 г. и 6 м. ЛС и глоба 20 000
лв.

СП № 5/2020 г., пр. пр. № 219 /2020г. по описа на ОП Добрич, ДП №
268/2020г. по описа на 01 РУМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Милена
Любенова. Досъдебното производство е постъпило в ОП Добрич на
24.04.2020 г. Изготвено е споразумение от 28.04.2020 г. между представителя
на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по реда на чл. 381, ал.
1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 28.04.2020 г. С протоколно
определение по НОХД № 99/2020 г., влязло в сила на 30.04.2020 г., съдът е
одобрил споразумението и е наложил наказание 6 год. ЛС.
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СП № 9/2020 г., пр. пр. № 215 /2019г. по описа на ОП Добрич, ДП №
328/2019г. по описа на 01 РУМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Виолета
Великова. Досъдебното производство е постъпило в ОП Добрич на 17.06.2020
г. Изготвено е споразумение от 22.06.2020 г. между представителя на
прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по реда на чл. 381, ал. 1
НПК, което е внесено в съда с писмо от 22.06.2020 г. С протоколно
определение по НОХД № 156/2020 г., влязло в сила на 26.06.2020 г., съдът е
одобрил споразумението и е наложил наказание ЛС за срок от 1 г., с
изпитателен срок от 3 год.

СП № 2/2020 г., пр. пр. № 770 /2018г. по описа на ОП Добрич, ДП №
1222/2018г. по описа на 01 РУМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Румяна
Желева. Досъдебното производство е постъпило в ОП Добрич на 13.12.2019 г.
Изготвено е споразумение от 07.01.2020 г. между представителя на
прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по реда на чл. 381, ал. 1
НПК, което е внесено в съда с писмо от 07.01.2020 г. С протоколно
определение по НОХД № 4/2020 г., влязло в сила на 13.01.2020 г., съдът е
одобрил споразумението и е наложил наказание ЛС за срок от 1 г., с
изпитателен срок от 3 год.

СП № 17/2020 г., пр. пр. № 200 /2019г. по описа на ОП Добрич, ДП №
280/2019г. по описа на 01 РУМВР Добрич, наблюдаващ прокурор
Димитър Димитров. Досъдебното производство е постъпило в ОП Добрич на
21.09.2020 г. Изготвено е споразумение от 08.10.2020 г. между представителя
на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по реда на чл. 381, ал.
1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 08.10.2020 г. С протоколно
определение по НОХД № 281/2020 г., влязло в сила на 13.10.2020 г., съдът е
одобрил споразумението и е наложил наказание от 1 г. и 3 месеца ЛС.

СП № 10/2020 г., пр. пр. № 58 /2020г. по описа на ОП Добрич, ДП №
26/2020г. по описа на РУ Генерал Тошево, наблюдаващ прокурор Свилена
Костова. Досъдебното производство е постъпило в ОП Добрич на 30.06.2020
г. Изготвено е споразумение от 02.07.2020 г. между представителя на
прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по реда на чл. 381, ал. 1
НПК, което е внесено в съда с писмо от 02.07.2020 г. С протоколно
определение по НОХД № 175/2020 г., влязло в сила на 08.07.2020 г., съдът е
одобрил споразумението и е наложил наказание от 7 м. ЛС и глоба от 1500
лева.

Бяха проверени още и:

СП № 16/2019 г., пр.  пр.  № 407 /2019г.  по описа на ОП Добрич,  ДП №
118/2019г. по описа на РУ Каварна, наблюдаващ прокурор Румяна Желева.
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СП № 2/2019 г.,  пр.  пр.  № 1135 /2017г.  по описа на ОП Добрич,  ДП №
941/2017. по описа на 01 РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Димитър
Димитров.

СП № 4/2019  г., пр. пр. № 557 /2018г. по описа на ОП Добрич, ДП №
968/2018г. по описа на 01 РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Свилена
Костова.

СП № 1/2019  г., пр. пр. № 543 /2018г. по описа на ОП Добрич, ДП №
902/2018г. по описа на 01 РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Виолета
Великова.

СП № 19/2019 г.,  пр.  пр.  № 330 /2018г.  по описа на ОП Добрич,  ДП №
298/2018г. по описа на 01РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Милена
Любенова.

СП № 8/2019  г., пр. пр. № 208 /2019г. по описа на ОП Добрич, ДП №
104/2018г. по описа на 02 РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Веселин
Вичев.

СП № 3/2019  г., пр. пр. № 658/2018г. по описа на ОП Добрич, ДП №
234/2018г. по описа на РУ Балчик, наблюдаващ прокурор Златко Тодоров.

СП № 17/2019 г.,  пр.  пр.  № 124 /2019г.  по описа на ОП Добрич,  ДП №
212/2019г. по описа на 01 РУ МВР Добрич, наблюдаващ прокурор Радослав
Бухчев.

Бяха проверени и върнати от съда споразумения:

СП № 11/2020 г., пр. пр. № 272/2020 г. по описа на ОП Добрич, БП №
66/2020  г. по описа на РУ Балчик, наблюдаващ прокурор Пламен
Николов. Бързото производство е образувано на 08.05.2020 г. за престъпление
по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 НК. С постановление от 09.05.2020 г. на наблюдаващия
прокурор е разпоредено разследването да продължи по общия ред. След
приключване на разследването, делото е постъпило в прокуратурата на
11.08.2020 г., с мнение за съд. Изготвено е споразумение на 01.09.2020 г. (без
деловодно извеждане) между представителя на прокуратурата и защитника на
обвиняемия, с което обвиняемия се признава за виновен за извършено
престъпление по чл.354а ал.1, пр. 4 и пр. 5 НК. Споразумението е внесено в
съда с писмо от 01.09.2020 г., деловодно необработено. С определение №
180/08.09.2020 г. по НОХД № 235/2020 г. съдът не е одобрил постигнатото
споразумение и е върнал делото на прокуратурата, тъй като е приел, че същото
противоречи на закона. В мотивите е посочено, че е необходимо предмета на
престъплението по чл. 354а да бъде конкретизиран по вид, количество,
стойност и активно действащ компонент на посочените, като
разпространявани високорискови наркотични вещества. Делото е върнато в
прокуратурата на 09.09.2020 г. С постановление от 09.09.2020 г.
наблюдаващият прокурор е прекратил наказателното производство, по което е
повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 и
пр.5 от НК, поради недоказаност на обвинението, в частта му относно
повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 5



47

НК, т.е. за разпространение на високорискови наркотични вещества.
Разпоредил е досъдебното производство да продължи по повдигнатото
обвинение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 НК, т.е. за
държане на високорискови наркотични вещества, с цел разпространение. След
влизане в сила на постановлението, е изготвено ново споразумение,  на
17.09.2020 г., което е внесено в съда с писмо от същата дата /СП № 12/2020
г./. С протоколно определение по НОХД № 253/2020 г., влязло в сила на
23.09.2020 г., съдът е одобрил постигнатото споразумение. По
наблюдателната преписка са приложени попълнени  формуляри, приложение
№ 5 (форма за анализ на причините за постановяване и влизане в сила на
оправдателна присъда, на съдебен акт за връщане на делото на прокурора и
за прекратяване на наказателното производство от съда), както и обобщена
информация за приключването на делото, приложение към заповед №
183/2016 г. на административния ръководител на ОП Добрич.

СП № 14/2020 г., пр. пр. № 534/2019 г. по описа на ОП Добрич, ДП №
177/2019  г. по описа на РУ Генерал Тошево, наблюдаващ прокурор
Димитър Димитров. Досъдебно производство е образувано с постановление
на наблюдаващия прокурор от 30.10.2019 г. за престъпление по чл. 249, ал. 1,
вр. чл. 26, ал. 1 НК. Делото е постъпило, след приключило разследването, в
ОП Добрич на 27.08.2020 г. и на 31.08.2020 г. е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение на 21.09.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, с което
последният се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 249,
ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Споразумението е внесено в съда с писмо от
23.09.2020 г. С протоколно определение от 24.11.2020 г. по НОХД № 263/2020
г. ОС Добрич е прекратил съдебното производство и е върнал делото на ОП
Добрич, тъй като обвиняемият се е отказал от параметрите на споразумението.
Делото е върнато в прокуратурата на 25.11.2020 г.  Изготвен е ОА, който е
внесен в съда, с писмо от 21.12.2020 г. (ПД № 18/2020 г.).  С присъда, влязла в
сила на 15.03.2021 г., на подсъдимия е наложено наказание от 5 месеца
лишаване от свобода. Към материалите по наблюдателната преписка са
приложени попълнени формуляри, приложение № 5 (форма за анализ на
причините за постановяване и влизане в сила на оправдателна присъда, на
съдебен акт за връщане на делото на прокурора и за прекратяване на
наказателното производство от съда), както и обобщена информация за
приключването на делото, приложение към заповед № 183/2016 г. на
административния ръководител на ОП Добрич.

РАЗГЛЕДАНИ в съда споразумения за решаване на делото в съдебно
производство/чл. 384 НПК/, през 2020г. - общо 4, които са одобрени.

РАЗГЛЕДАНИ в съда споразумения за решаване на делото в съдебно
производство/чл. 384 НПК/, през 2019г. – 6, които са одобрени.
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ВНЕСЕНИ 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 НК – 3, от които 2 са
решени, от тях 1 е уважено, 1 е върнато от съда.

ВНЕСЕНИ през 2019г. 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 НК – 2.  ОС Добрич е
решил 3, като от тях 2 са уважени и 1 е върнато.

Бяха проверени внесени през 2019г. и 2020г. предложения по реда на
чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК:

чл. 78а № 1/2020г., пр. пр. № 571/2018 г. по описа на ОП Добрич, ДП
№ 197/2018г. по описа на ОДМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Златко
Тодоров. Досъдебното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 20.12.2018 г., за престъпление по чл. 278г, ал. 2
НК. След приключване на разследването, делото е постъпило в прокуратурата
на 10.12.2019 г. Изготвено е постановление от 09.01.2020 г., деловодно
обработено с дата 10.01.2020 г. по чл. 375 НПК, което е внесено за
разглеждане по реда на чл. 78а НК в ОС Добрич, с писмо от 10.01.2020 г. (без
деловодна обработка). С решение № 8 от 04.02.2020 г. по НАХД № 8/2020 г.
ОС Добрич е признал подсъдимия за виновен, в извършване на
престъплението и му е наложил наказание глоба в размер на 1000 лева.
Решението е влязло в сила на 20.02.2020 г.

чл. 78а № 3/2020г., пр. пр. № 189/2016 г. по описа на ОП Добрич, ДП
№ 88/2016г. по описа на ОДМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Златко
Тодоров. Досъдебното производство е образувано с постановление на ОП
Добрич от 05.10.2016 г., за престъпление по чл. 212, ал. 1 НК. След
приключване на разследването, делото е постъпило в прокуратурата  на
26.10.2020 г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Срокът за произнасяне на прокурора е удължен с 1 м.  от административния
ръководител на основание чл. 242, ал. 5 НПК. Изготвено е постановление от
23.12.2020 г. по чл. 375 НПК, деловодно необработено,  което е внесено за
разглеждане по реда на чл. 78а НК в ОС Добрич, с писмо от 30.12.2020 г. (без
деловодна обработка). С решение № 260006 от 08.02.2021 г. по НАХД №
392/2020 г. ОС Добрич е признал подсъдимия за виновен, в извършване на
престъплението  и му е наложил наказание глоба в размер на 1000 лева.
Решението е влязло в сила на 24.02.2021 г.

чл. 78а № 1/2019г., пр. пр. № 1116/2015 г. по описа на ОП Добрич, ДП
№ 50/2016г. по описа на ОДМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Свилена
Костова. Досъдебното производство е образувано с постановление на
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наблюдаващия прокурор от 03.05.2016 г., за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр.
ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. След приключване на разследването, делото е
постъпило в прокуратурата  на 18.03.2019 г. Изготвено е постановление от
28.03.2019 г. по чл. 375 НПК, деловодно обработено със същата дата, което
е внесено за разглеждане по реда на чл. 78а НК в ОС Добрич, с писмо от
28.03.2019 г. (без деловодна обработка). С решение № 27 /2019 г. по НАХД №
96/2019 г. ОС Добрич е признал подсъдимия за виновен, в извършване на
престъплението и му е наложил наказание глоба в размер на 1000 лева.
Решението е влязло в сила на 04.05.2019 г.

чл. 78а № 2/2020г., пр. пр. № 1332/2012 г. по описа на ОП Добрич, ДП
№ 73/2013г. по описа на ОДМВР Добрич, наблюдаващ прокурор Радослав
Бухчев. Досъдебното производство е започнало на 07.11.2012 г. за
престъпление по чл. 319а, ал. 1 НК. След приключване на разследването,
делото е постъпило в прокуратурата и на 10.05.2019 г. е изготвено
постановление по чл. 375 НПК, което е внесено за разглеждане по реда на чл.
78а НК в ОС Добрич. С решение № 39 от 07.06.2019 г. по НАХД № 158/2019 г.
ОС Добрич е признал подсъдимия за виновен, в извършване на престъпление
по чл. 319а, ал. 4, пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 3, вр. чл. 26, ал. 1 НК,  за което му
е наложено наказание глоба. С решение № 129/03.10.2019 г. по ВНАХД №
263/2019 г. АС Варна е отменил решението на ОС Добрич и е върнал делото
на ОС Добрич за ново разглеждане от друг състав. С разпореждане №
286/14.10.2019 г. по АНД № 328/2019 г. ОС Добрич е прекратил съдебното
производство и е върнал делото на прокурора за отстраняване на съществени
процесуални нарушения, като е приел че в постановлението на ОП Добрич
липсва описан механизъм за извършване на деянието, налице е противоречие в
обстоятелствената и заключителната част на прокурорския акт, относно
времето на извършване на престъпното посегателство, което е довело до
неяснота на обвинителната теза. Отделно от това, АС Варна в отменителното
си решение е приел, че е необходимо назначаване на нова арбитражна
експертиза, която да изясни противоречията в приетите по делото експертизи.
След постъпване на делото в прокуратурата, същото е изпратено на
разследващия орган за изпълнение на указанията. След приключване на
разследването, делото е постъпило в прокуратурата на 02.03.2020 г., с мнение
за съд. С постановление от 06.03.2020 г. наблюдаващият прокурор е прекратил
наказателното производство по чл. 319 а, ал. 1, пр.1 и пр. 3, във вр. чл. 26, ал.1
НК срещу обвиняемия. Изготвено е  постановление по чл. 375  НПК с
предложение обвиняемият да бъде признат за виновен за извършено
престъпление по чл. 319а, ал. 4, пр. 2 вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 3, вр. чл. 26, ал. 1 НК
и да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание глоба, съгласно изискванията на чл. 78 а НК.
Постановлението, ведно с досъдебното производство, са внесени в съда с
писмо от 09.03.2020 г. С разпореждане № 94 от 13.03.2020 г. по НАХД №
71/2020 г. ОС Добрич е прекратил съдебното производство и върнал делото на
прокурора. Съдът е приел, че след връщане на делото с разпореждане на ОС
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Добрич от 14.10.2019 г., с оглед изпълнение на указанията на АС Варна
обективирани в обстоятелствената част на решение №129/03.10.2019 г. по
ВНАД № 263/2019 г., прокурорът не е отстранил допуснатото нарушение на
процесуални правила, изтъкнати във визирания съдебен акт. Разпореждането е
влязло в сила на 22.05.2020 г., а е постъпило в ОП Добрич на 01.07.2020 г. С
постановление от 02.07.2020 г. наблюдаващият прокурор е прекратил
наказателното производство на основание чл.  243 ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4 НПК.
Към наблюдателните материали е приложена обратна разписка, от която е
видно, че препис от постановлението е получен от обвиняемия на 09.07.2020 г.

Със Заповед № ЛС-183 от 18.10.2016 г. административният
ръководител на ОП Добрич е утвърдил бланка „Обобщена информация“,
съгласно приложен към заповедта образец, която да се изготвя от
служителите, отговарящи за обработката на документите по изпълнение на
наказанията. При получаване на влязъл в сила съдебен акт, постановен по
внесен от прокурор от ОП Добрич обвинителен акт, споразумение по чл. 381
НПК или предложение по чл. 78а НК, служителите изготвят и прилагат в края
на наблюдателното дело обобщената информация, по образец. В случаите
когато със съдебен акт е постановено наказание глоба, административно
наказание, или лишаване от свобода при условията на чл. 66 НК, освен
обобщената информация, екземпляр от този акт се прилага в наблюдателното
дело, а втория екземпляр се прилага в класьора, относим към електронния
регистър на условните присъди. В случаите, когато със съдебния акт е
постановено наказание, подлежащо на изпълнение, в наблюдателното дело се
прилага само изготвената обобщена информация, а влезлия в сила съдебен акт
се прилага в образуваната изпълнителна преписка.

Установи се, че обвинителните актове, споразуменията и
предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание при
условията на чл.78а НК се изготвят от прокурорите и делата се внасят в
съда в определения процесуален срок, след постъпване на делото в
прокуратурата. Създадена е добра организация по образуването и воденето
на прокурорските дела. Последните се комплектоват с необходимите
материали, касаещи досъдебната и съдебната фаза на наказателното
производство.

Прокурорските актове и писмата, с които се внасят в съда,
преимуществено са без деловодна обработка.

В ОП Добрич се водят книги по НСН, в които се отразява движението
на делата, внесени в съда с ОА, със споразумение и предложение по чл.78 а
НК.

От предоставената информация от ОП Добрич е видно, че за
проверявания период от общо внесените в съда 91 обвинителни актове,
споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване
от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание при
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условията на чл. 78а НК, общо 4 акта са върнати на прокуратурата , т. е.
4,4%. Статистическите данни и проверката на конкретни преписки
налагат извод за създадена много добра организация на работа по
наказателно-съдебния надзор

По проверените дела, като цяло се установи отразяване на извършения
доклад по чл.219, ал.1 от НПК и по чл.226 НПК преди предявяване на
разследването.

ПОДАДЕНИ  ПРОТЕСТИ против присъди /въззивни и касационни/
През 2020г.- 5 въззивни, разгледани от съда са 4, от които 3  са

уважени;
През 2019г. – 4 бр. въззивни протеста разгледани от съда 2, които са

уважени.

8. УЧАСТИЕ на прокурори в съдебни заседания по наказателни дела
през проверявания период.

През 2020 г. прокурорите от ОП Добрич са участвали в общо 193 съдебни
заседания по 107 наказателни дела, от които 115 съдебни заседания по
първоинстанционни дела, 36 разпоредителни заседания и 42 съдебни
заседания по въззивни дела. По прокурори и видове дела, данните са изнесени
в следните таблици:

ПРОКУРОР

Брой с.з.
по  Първо

инстанционни
 дела

Брой с.з. по
Въззивни дела

Общо участия в
заседания

Радослав Бухчев 16 10 26
Златко Тодоров 21 4 25
Веселин Вичев 15 3 18
Милена Любенова 11 2 13
Виолета Великова 10 6 16
Свилена Костова 21 1 22
Пламен Николов 18 6 24
Димитър Димитров 28 4 32
Румяна Желева 11 6 17
Общо 151 42 193

Прокурор

Внесени МНО пред
първоинстанционен

съд

Участие пред
въззивен  съд по

МНО

Общо
участия
ВЧНД

Други ВЧНД

Радослав Бухчев 1 4 5 0
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Златко Тодоров 0 1 1 0
Веселин Вичев 3 1 4 0
Милена Любенова 1 0 1 0
Виолета Великова 2 2 4 0
Свилена Костова 6 1 7 0
Пламен Николов 6 8 14 0
Димитър Димитров 3 5 8 0
Румяна Желева 2 6 8 0
Общо 24 28 52 0

През 2019 г. прокурорите от ОП – Добрич са участвали общо в 196
заседания (от тях 37 разпоредителни заседания) по120 първоинстанционни и
въззивни дела. По прокурори и видове дела, данните са изнесени в следните
таблици:

ПРОКУРОР

Брой с.з.
по  Първо

инстанционни
 дела

Брой с.з. по
Въззивни дела

Общо участия в
заседания

Радослав Бухчев 17 9 26
Златко Тодоров 13 11 24
Веселин Вичев 13 4 17
Милена Любенова 9 0 9
Виолета Великова 15 8 23
Свилена Костова 25 9 34
Пламен Николов 29 2 31
Димитър Димитров 8 0 8
Румяна Желева 18 6 24
Общо 147 49 196

Прокурор

Внесени МНО пред
първоинстанционен

съд

Участие пред
въззивен  съд по

МНО
Общо участия

Радослав Бухчев 4 2 6
Златко Тодоров 7 0 7
Веселин Вичев 4 1 5
Милена Любенова 3 1 4
Виолета Великова 2 1 3
Свилена Костова 3 2 5
Пламен Николов 5 2 7
Димитър Димитров 6 4 10
Румяна Желева 2 3 5
Общо 36 16 52

1. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията
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През 2020 г. са приведени в изпълнение 28 присъди. Неприведени
присъди в срок – няма, отлагания на изпълнението на наказанието -няма.

През 2019 г. са приведени в изпълнение 23 присъди. Неприведени
присъди в срок - няма и отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

Извърши се проверка на случаен принцип на:

Присъдна преписка № 4 /2019г. по описа на ОП Добрич. С влязло в
сила на 28.01.2019 г.  определение по НОХД № 21/2019 г. на ОС Добрич, с
което е одобрено споразумение № 4 от 28.01.2019 г., подсъдимият е осъден на
1г. и 6 м. лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг
режим, за извършеното от него престъпление по чл. 354а, ал. 1 НК. На
основание чл.59 ал.1 НК е приспаднато времето, през което подсъдимият е
бил с мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 13.09.2018 г.
Споразумението е постъпило за изпълнение в ОП Добрич на 29.01.2019 г. и с
протокол за избор от същата дата е разпределено на прокурор Радослав
Бухчев. На 29.01.2019 г. наблюдаващият прокурор е изпратил на директора
на ОД МВР гр. Добрич предложение да се произнесе относно налагане на
принудителна административна мярка забрана за напускане на страната на
осъдения. С писмо от  29.01.2019 г., деловодно необработено, препис от
споразумението е изпратен за изпълнение до началника на Затвора Белене. С
писмо от 30.01.2019 г. ОП Добрич е уведомила ОС Добрич, че са предприети
действия по привеждане в изпълнение на наказанието. С писмо, постъпило на
07.02.2019 г.,  ОП Добрич е уведомена от директора на ОДМВР Добрич,  че е
наложена принудителна административна мярка по чл. 75, т. 5 от ЗБЛД-
забрана за напускане на РБ на осъдения. С писмо, постъпило в ОП Добрич на
07.02.2019 г., началника на Затвора Белене е уведомил ОП Добрич, че
споразумението е получено, но не е приведено в изпълнение, тъй като лицето
търпи наказание по НОХД № 288/2018 г. по описа на РС Добрич, 6 м.
лишаване от свобода, с начало 25.10.2018 г. Налице са предпоставките на чл.
25-23 НК, тъй като деянията по двете осъждания се намират в условията на
съвкупност. На 25.02.2019 г. прокурор Бухчев  е изготвил предложение до ОС
Добрич да се произнесе по въпроса за определяне на общо наказание по
посочените присъди. С определение № 83/26.03.2019 г. по ЧНД № 55/2019 г.
ОС Добрич е групирал наложените на подсъдимия наказания, като е
определил за изтърпяване най тежкото от тях, а именно ЛС за срок от 1 г. и 6
м., като е увеличил на основание чл. 24 НК така определеното общо наказание
с три месеца и е постановил определеното общо и увеличено наказания да
бъде търпяно при първоначален строг режим. Влязлото в сила Определение е
постъпило в ОП Добрич на 17.04.2019 г. и с писмо от същата дата е изпратено
на началника на Затвора Белене, за изпълнение. С писмо, постъпило в ОП
Добрич на 02.05.2019 г., началникът на Затвора е уведомил наблюдаващия
прокурор, че е получено и приведено в изпълнение определението на ОС
Добрич за наложено наказание от 1 г. и 9 месеца, с начало 13.09.2018 г. С
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писмо от 02.05.2019 г. ОП Добрич е уведомила ОС Добрич, за началото на
изтърпяване на наложеното с определението наказание. С писмо, постъпило в
ОП Добрич на 29.04.2020 г., началника на Затвора Белене е уведомил ОП
Добрич, че лицето е изтърпяло наказанието на 28.04.2020 г., с помощта от 48
дни работа в негова полза и прекъсване в размер на 3 дни. С писма от
29.04.2020 г. ОП Добрич е уведомила ОС Добрич и директора на ОДМВР
Добрич за изтърпяното наказание. С писмо, постъпило в ОП Добрич на
11.05.2020  г.,  директора на ОДМВР Добрич е уведомил ОП Добрич,  че е
отменена наложената административна мярка по ЗБЛД.

Присъдна преписка № 8 /2020г. по описа на ОП Добрич. С влязло в
сила на 24.06.2020 г.  протоколно определение № 9 от 24.06.2020 г. по НОХД
№э151/2020 г. подсъдимият е осъден на 1г. и 4 м. лишаване от свобода, което
да изтърпи при първоначален общ режим, за извършеното от него
престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1, пр. 4 НК. На основание чл.59 ал.1 НК е
приспаднато времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение
задържане под стража, считано от 18.10.2019 г. Споразумението е постъпило
за изпълнение в ОП Добрич на 24.06.2020 г. и с протокол за избор от същата
дата е разпределено на прокурор Пламен Николов. На 24.06.2020 г.
наблюдаващият прокурор е изпратил на директора на ОД МВР гр. Добрич
предложение да се произнесе, относно налагане на принудителна
административна мярка забрана за напускане на страната, на осъдения. С
писмо от  24.06.2020г., деловодно необработено, препис от определението е
изпратен за изпълнение до началника на Затвора Варна и началника на
Районна служба „Изпълнение на наказанията“, Сектор „Арести“ гр. Добрич. С
писмо от 24.06.2020 г. ОП Добрич е уведомила ОС Добрич, че са предприети
действия по привеждане в изпълнение на наказанието. С писмо, постъпило на
03.07.2020 г., ОП Добрич е уведомена от директора на ОДМВР Добрич, че е
наложена принудителна административна мярка по чл. 75 т.3 от ЗБЛД-
забрана за напускане на РБ, на осъдения. С писмо, постъпило в ОП Добрич на
03.07.2020 г., началника на Затвора Варна е уведомил ОП Добрич, че
определението е получено и присъдата е приведена в изпълнение, с начало
18.10.2019 г. С писмо от 03.07.2020 г. ОП Добрич е уведомила ОС Добрич за
началото на изтърпяване на наложеното с определението наказание. С писмо,
постъпило в ОП Добрич на 29.12.2020 г., началника на Затвора Варна е
уведомил ОП Добрич, че лицето е изтърпяло наказанието на 20.12.2020 г., с
помощта от 1м. и 28 дни от  работа в негова полза. С писма от 29.12.2020 г.
ОП Добрич е уведомила ОС Добрич и директора на ОДМВР Добрич за
изтърпяното наказание. С писмо, постъпило в ОП Добрич на 07.01.2021 г.,
директора на ОДМВР Добрич е уведомил ОП Добрич, че е отменена
наложената административна мярка по ЗБЛД.

Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. От проверката се установи, че
след получаване на актовете на съда в ОП Добрич, същите своевременно се
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изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява
първоинстанционния съд за началото и края на изпълнението им. На
получените по пощата входящи документи, по преписките се прилагат
пликовете с пощенското клеймо.

Движението на преписките се проследи в Книгата за изпълнение на
присъдите и се установи, че записванията в нея са пълни, коректни и
кореспондират с материалите по преписките. Книгата за изпълнение на
присъдите се проверява ежемесечно от прокурор Бухчев или  прокурор
Пламен Николов и за проверката се прави отметка „дата, подпис, име на
прокурора и резолюция, че не са констатирани пропуски и нарушения“.

II. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

През 2020г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са общо
70, в 105 с.з., предявени са 28 граждански иска от прокурор и  обжалвани
съдебни решения –няма.

През 2019г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са общо
67,  в 94  с.з.  предявени са 12 граждански иска от прокурор и обжалвани
съдебни решения – няма.

Бяха проверени случайно избрани преписки, образувани в ОП Добрич,
по които са подадени искови молби  до ОС Добрич.

Пр. пр. № 230/2019 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Свилена Костова. Преписката е образувана на 18.04.2019 г. по подаден
сигнал от НАП, офис Добрич, относно предприемане на действия във връзка с
чл. 155, т. 3 ТЗ. С протокол за избор от същата дата преписката е разпределена
на прокурор Д. Димитров. С писма от 19.04.2019 г. прокурор Димитров е
изискал информация от Агенция по вписванията ТР гр. Добрич и служба
ГРАО, община Каварна. С резолюция от 16.05.2019 г. прокурор Димитров е
приел, че са налице основанията за извършване на лична проверка на
основание чл. 145, ал. 1, т. 2 ЗСВ. С протокол за повторен избор от 31.05.2019
г. преписката е преразпределена на прокурор Свилена Костова.  Изготвена е
искова молба от прокурор Свилена Костова по чл. 155, т. 3 ТЗ, която е внесена
в ОС Добрич на 03.06.2019 г. С решение № 115/20.09.2019 г. по ТД №
117/2019 г. ОС Добрич е прекратил на основание чл.155 т. 3 ТЗ търговското
дружество, като е разпоредил след влизане в сила, препис от решението да се
изпрати на АВ за служебно вписване прекратяване на дружеството в ТР при
АВ и извършване на последващите действия по чл.156 от ТЗ, по ликвидация
на дружеството.

Пр. пр. № 721/2020 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ прокурор
Димитър Димитров. Преписката е образувана на 01.10.2020 г. по подаден
сигнал от НАП, офис Добрич, относно предприемане на действия, във връзка с
чл. 155, т. 3 ТЗ. С протокол за избор от същата дата преписката е разпределена
на прокурор Д. Димитров. С писмо от 02.10.2020 г. прокурор Димитров е
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изискал информация от служба ГРАО, община Добрич. Изготвена е искова
молба от прокурор Д. Димитров по чл. 155, т. 3 ТЗ, която е внесена в ОС
Добрич на 13.10.2020 г. С решение № 260006/14.01.2021 г. по ТД № 147/2020
г. ОС Добрич е прекратил на основание чл. 155, т. 3 ТЗ търговското
дружество.

Бяха проверени още и:

- Пр. пр. № 434/2020 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ
прокурор Пламен Николов - чл. 336, ал. 1 ГПК.

- Пр. пр. № 764/2020 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ
прокурор Пламен Николов – чл. 155, т. 3 ТЗ.

- Пр. пр. № 721/2020 г. по описа на ОП Добрич, наблюдаващ
прокурор Димитър Димитров- чл. 155, т. 3 ТЗ.

III. АДМИНИСТРАТИВНО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2020г.-
общо и по прокурори – 230, разгледани в 277съдебни заседания. От тях :

- 170 касационни;

- 59 първоинстанционни;

От първоинстанционните дела:

- по лична преценка на прокурора -1.

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2019г.-
общо и по прокурори – 372, разгледани в 442 заседания. От тях:

- 290 касационни;

- 67 първоинстанционни;

 От първоинстанционните дела:

- по лична преценка на прокурора- 13.

В ОП гр. Добрич е създадена организация във връзка с участието, по
преценка на прокурорите, в административни дела, образувани в
Административен съд Добрич, съобразно изпълнение на задълженията по
прилагане на Указание на Главния прокурор на Република България за
участието на прокурорите в административни дела по преценка, когато това се
налага поради важен държавен или обществен интерес по смисъла на чл. 16,
ал.1, т. 3 от АПК.

Във връзка със законово регламентираната възможност на прокурор да
встъпи на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК, когато е налице важен
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държавен или обществен интерес по административни дела, в ОП Добрич
своевременно постъпват от Административен съд Добрич съобщения, ведно с
разпореждания по съответното административно дело, съдържащи данни
относно предмета на делото. Всяко едно от тези съобщения се докладва от
съответен съдебен служител на административния ръководител на ОП
Добрич, за извършване на преценка, относно наличието на необходимост от
участие на прокурор. Административният ръководител, с резолюция указва
дали по делото следва да участва и прокурор, или липсва основание за такова
участие. Освен това, прокурорът, отговарящ за административно-съдебния
надзор в ОП Добрич, ежеседмично извършва проверка на сайта на
Административен съд Добрич за насрочените съдебни заседания по
административни дела за седмицата, при която преценява наличието на
основанията, визирани в посоченото по-горе Указание, за участие на прокурор
по преценка и при установяване на такива основания, своевременно докладва
на административния ръководител на ОП Добрич за разпореждане от негова
страна.

 Прокурорите от ОП Добрич участват и в други, необхванати от
Указанието, образувани в Административен съд Добрич съдебни
производства, при които е извършена преценка от административния
ръководител за наличието на важен интерес по смисъла на чл. 16, ал. 1, т. 3 от
АПК  /напр. дела, свързани с проведени местни избори/.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ И
ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ПРАВАТА НА
ГРАЖДАНИТЕ.

През 2020г.
1.  получени и образувани преписки – 54. От тях :

- образувани по инициатива на прокурора – 36;
- образувани по искане на граждани и организации - 18.

2. Решени преписки – 53, подадени и разгледани протести – 6. Съдът е
разгледал още 15 протеста подадени в предходната година, т.е. през
2020 г. са разгледани 21 протеста, които са уважени.
– участие в административни дела 23 първоинстанционни адм. дела,
разгледани в 32 с.з.

3. Останали нерешени преписки в края на периода -1.

През 2019г.
1.  получени и образувани преписки – 60. От тях :

- образувани по инициатива на прокурора – 54;
- образувани по искане на граждани и организации - 6.
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3. Решени преписки – 56, подадени протести – 35, от които 24 уважени и
11 неразгледани в края на периода.
– участие в административни дела 55 първоинстанционни адм. дела,
разгледани в 83 с.з.

3. Останали нерешени преписки в края на периода - 16.

От извършената проверка се налагат следните

ИЗВОДИ:

При извършване на настоящата планова проверка беше проверено
изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от
предходната проверка. Установи се, че в ОП Добрич са предприети мерки
за изпълнение на дадените от ИВСС препоръки,  които са довели до
реално подобряване организацията на прокурорската дейност.

Деловодните книги, дневници и регистри  в ОП Добрич са водени
съгласно изискванията на Правилника за администрацията на
Прокуратурата на Република България и съответните  указания на
Върховна касационна прокуратура.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение на преписките и делата. Издаваните заповеди
на административния ръководител са в съответствие с Правилата за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени със заповед
№ РД-02-41/14.10.2015г. на главния прокурор на РБ изм. и доп. със заповед №
РД- 02-6/06.04.2016 г., изм. със заповед № РД-02-23 от 02.11.2017 г., изм. и
доп. със заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. и заповед № РД-02-
10/03.02.2021 г. на главния прокурор на РБ.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

Създадена е организация за спазване разпоредбата на чл. 110, ал. 5 от
НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като веществени
доказателства, да се предават от ОП Добрич за пазене в търговска банка,
съобразно указание изх. № 4134/2012г. от 22.04.2014г. на главния прокурор.

От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че
наблюдаващите прокурори от ОП Добрич дават указания в постановленията
за възлагане на проверка, определят срокове, съобразени с разпоредбата на
чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и следят за тяхното спазване.
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През проверявания период много малък брой постановления за отказ от
образуване на досъдебно производство са били обжалвани /от общо 136
постановления са обжалвани 13,  т.  е. 9,6%/,  като само 2 са отменени от
горестоящите прокуратури.

Постановленията се изпращат с обикновена  поща, което се
удостоверява с ежедневен опис /приемо - предавателен протокол между
Прокуратурата и Български пощи/, с отразяване името на получателя,
номер на прокурорска преписка и пощенското клеймо с дата на изпращане.

По наблюдателните преписки са приложени  протоколи за избор на
наблюдаващ прокурор.

Изходящите документи  /прокурорски актове  и писма/, не са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, дори има писма и актове, на които липсва
изходяща дата.

Инстанционните преписки се администрират своевременно, а
произнасянията на прокурорите по тях са в кратки срокове. При отмяна на
постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство на
низовата прокуратура, наблюдаващите прокурори дават конкретни
указания за допълване на проверката, в съответствие с действалото
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със Заповед ЛС-1986/30.05.2014 г. на главния
прокурор, изм. и доп. със Заповед № РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
прокурор /отменено със Заповед № РД-02-03/05.01.2021г. на главния
прокурор/. Към момента на проверката действа Указание за осъществяване
на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със
Заповед РД-02-04/05.01.2021 г. на главния прокурор.

От проверката се установява, че предприетите от административния
ръководител на ОП Добрич организационни мерки са допринесли за
подобряване контрола от страна на наблюдаващите прокурори по спрените
дела, срещу известен извършител и неизвестен извършител.

Независимо, че не във всички постановленията за спиране се съдържат
указания към полицейските органи за периодичен доклад за резултатите от
издирването, по всички по проверени наблюдателни преписки са приложени
справки от полицейските органи, както и писма от наблюдаващите
прокурори, с които са изисквали тази информация.

От предоставената от ОП Добрич информация е видно, че през 2020г.
от общо прекратените 59 ДП, пред съда са обжалвани 5 постановления
/8.5%/, от които 3 са отменени /60%/. Обжалвани пред горестоящите
прокуратури са 6, от които 2 са отменени /33,3%/. През 2019г. от общо
прекратените 70  ДП, пред съда обжалвани 7 /10%/, от които 3 са  отменени
/43%/, 20 са обжалвани пред горестоящите прокуратури, от които е
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отменено 1. Статистическите данни показват, че броя на обжалваните
постановления за прекратяване на наказателното производство е
незначителен, но по-голямата част от тях са отменени. По проверените
преписки се констатира, че наблюдаващите прокурори, след отмяна на акта
и връщане за допълнително разследване, са изпращали делата на
разследващия орган своевременно, с указания за необходимите действия,
които следва да се извършат за отстраняване на констатираните
нарушения и пропуски.

Основни причини за продължителност на разследванията по досъдебни
производства в ОП Добрич над 6 месеца, освен фактическата и правна
сложност на водените разследвания са затрудненията, свързани с изготвяне
на назначените експертни заключения, вкл. трудности при намирането на
вещи лица, които да изготвят такива заключения.

Установи се, че обвинителните актове, споразуменията и
предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание при условията на
чл.78а НК се изготвят от прокурорите и делата се внасят в съда в
определения процесуален срок, след постъпване на делото в прокуратурата.
Създадена е добра организация по образуването и воденето на
прокурорските дела. Последните се комплектоват с необходимите
материали, касаещи досъдебната и съдебната фаза на наказателното
производство.

От предоставената информация от ОП Добрич е видно, че за
проверявания период от общо внесените в съда 91 обвинителни актове,
споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от
наказателна отговорност, с налагане на административно наказание при
условията на чл. 78а НК, общо 4 акта са върнати на прокуратурата , т. е.
4,4%. Статистическите данни и проверката на конкретни преписки
налагат извод за създадена много добра организация на работа по
наказателно-съдебния надзор.

По проверените дела, като цяло се установи отразяване на извършения
доклад по чл. 219, ал. 1 от НПК и по чл. 226 НПК, преди предявяване на
разследването.

По всички проверени преписки и досъдебни производства,
наблюдаващите прокурори са се произнасяли в процесуалните срокове.

Дейността по изпълнение на наказанията е на много добро ниво.
Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично, в отделни присъдни преписки. От проверката се установи, че
след получаване на актовете на съда в ОП Добрич, същите своевременно се
изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява
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първоинстанционния съд за началото и края на изпълнението им. На
получените по пощата входящи документи, по преписките се прилагат
пликовете с пощенското клеймо.

Организацията на работа в ОП Добрич, за проверявания период, по
гражданско-съдебния и административно-съдебния надзор е на много добро
ниво.

При извършената проверка се налага извода за много добра
организация на работа в прокуратурата, както по отношение на
административната, така и по отношение на прокурорската дейност.
Независимо от тази положителна констатация, установеният пропуск
при деловодното извеждане на изходящите документи /прокурорски
актове и писма/ налага на основание чл. 58 (2) от ЗСВ Инспекторатът
към ВСС да даде следната

ПРЕПОРЪКА:

Датата на деловодна обработка върху прокурорския акт или друг
изходящ документ да се поставя от служител в деловодството, в деня
предоставянето на документа за регистриране, съгласно разпоредбите на
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ и
Приложение №1 към същата.

Проверяващият екип счита, че следва да отличи работата на
съдебния администратор в ОП Добрич – Н     В        В       , която
по време на извършване на проверката, показа задълбочено познаване на
цялостната административна дейност и деловодната работа. С оглед на
установеното, предлагаме на административния ръководител на ОП
Добрич, в рамките на правомощията си, да поощри съдебния служител
Н     В       .
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ЧАСТ ВТОРА
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ към ОКРЪЖНА

ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ

І. Проверка на организацията  на административната дейност на
Окръжен следствен отдел към ОП Добрич, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1
и т. 2 ЗСВ

1. ЩАТНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ

1.1.Брой работили следователи за периода:

през 2020г. броят на следователи по утвърден щат е бил 8 щ.бр.,
- незаети щатни бройки - 1

през 2019г. броят на следователи по утвърден щат е бил 8 щ.бр.,
- незаети щатни бройки - 1

С решение по Протокол № 2/24.01.2019 г. на Пленума на ВСС е съкратена
щатната численост на ОСлО при ОП Добрич с 1/една/ свободна щатна бройка
„следовател“, считано от датата на вземане на решението.

С решение по Протокол № 19/26.06.2019г. на Прокурорската колегия на
ВСС, Мая Петрова Петкова  е назначена на  длъжност „младши следовател“ в
ОСлО при ОП Добрич / встъпила в длъжност  на 01.07.2019 г./

С решение по Протокол № 20/29.07.2019г. на Пленума на ВСС е разкрита
1/една/ щатна длъжност „следовател“ в ОСлО при ОП Добрич, считано от
датата на решението.

Длъжностите за служителите през проверявания период са – 6 щ.бр. за
2020 г. и 6 щ.бр. за 2019 г.

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Разпределението на преписки и досъдебни производства  в ОСлО при
ОП Добрич се извършва чрез Модула за случайно разпределение в
Унифицираната информационна система  на ПРБ (УИС), при спазване на
утвърдените със Заповед № ЛС-208/24.11.2015 г.  „Вътрешни правила за
разпределение в УИС-2 на преписките и досъдебните производства на
принципа на случайния подбор в ОП Добрич и в Окръжен Следствен отдел
при Окръжна прокуратура Добрич”, изм. и допълнени със Заповеди № ЛС
189/25.10.2016г. и № ЛС-192/28.10.2016г. на адм. ръководител  на ОП Добрич.
Същите са отменени със Заповед № РД-02-04/08.07.2020 г. на адм.
ръководител  на ОП Добрич, с която във връзка с необходимостта от
подобряване на организацията за приложението на принципа за случайно
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разпределение на преписките и досъдебните производства в ОП Добрич и
ОСлО при ОП Добрич, са утвърдени нови правила за разпределението на
преписките и делата на случайния принцип в ОП Добрич и ОСлО, влезли в
сила от 13.07.2020 г.

Със заповед № РД-04-87/27.06.2019 г. на окръжния прокурор са
определени групите за разпределение на преписките и делата в ОСлО, както и
процентната натовареност на следователите в тези групи. Групи за случайно
разпределение на преписките и досъдебните производства за ОСлО при ОП
Добрич, съгласно тази заповед, са както следва:

Група „Досъдебни производства“ и
Група „Следствени поръчки“ .

Всички следователи участват и в двете групи със 100% натовареност, а
Завеждащия ОСлО Добрич е с натовареност 90%.

Няма специализация на следователите, според вида разследвани дела.

3. КНИГИ, РЕГИСТРИ И ДНЕВНИЦИ:

В Окръжен следствен отдел  на ОП Добрич се водят  следните регистри
/книги/:

- Помощен входящ дневник „ДП“. Води се от 01.01.2017 г. и в него се
завеждат документите по всички досъдебни производства /продължения на
срокове по ДП, входяща и изходяща кореспонденция по съответното ДП/;

- Помощен дневник „Деловодство“. Води се от 01.01.2017 г. за
регистриране на следствени поръчки /входяща и изходяща кореспонденция/,
постъпващи писма от прокуратури, молби, жалби, искания от Районен и
Окръжен съд.

- Регистър за образуваните ДП разследвани от следовател. След
постъпване на постановление за образуване на досъдебно производство,
същото се завежда в регистъра. Дава се пореден № на ДП, а номера на
преписката се получава от входящия дневник на ОП Добрич, допълнен с
буквен префикс „СлО“. Постановлението се предоставя и на оператор на
ЦИССС за въвеждане и изготвяне на Карта за състоянието на НП.

- Разносна книга № 1: Описва се пощата между ОСлО и ОП Добрич,
РС Добрич, ОС Добрич и други институции на територията на гр.Добрич.

- Разносна книга № 2: Описва се пощата между ОСлО и РП Добрич.

- Разносна книга № 3: Описва се изходящата пощата между ОСлО и
ОД МВР, Първо и Второ РУ.

- Помощен входящ административен дневник: Завеждат се
общоадминистративните документи, касаещи натовареността на завеждащия
ОСлО.
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- Регистър за веществените доказателства: Описват се съхраняваните
веществени доказателства в склада на ОСлО.

- Регистър за иззети пари и ценности като ВД.
Съгласно чл. 78, т.1 от ПАПРБ пари и други ценности се съхраняват в

банков трезор, като към досъдебното производство се прилага депозитното
удостоверение.

- Книга - регистър за използването на данни от Регистъра на
населението - Национална База данни „Население“. Води се на основание
Заповед № РД-04-166/05.11.2018г. на окръжния прокурор, издадена в
изпълнение на Заповед № РД-02-21/26.10.2018 г. на главния прокурор на Р.
България, с която са утвърдени Правила за работа с Регистъра на населението
- Национална База данни „Население“ в ПРБ,

- Папка за пощенска кореспонденция.
Водените хартиени  регистри и книги в ОСлО при ОП Добрич са

прономеровани, прошнуровани и подпечатани с печата на ОСлО.

ІІ. РАЗСЛЕДВАНИ ДП

През 2020г. в ОСлО при ОП Добрич е проведено разследване по 132
досъдебни производства, от които 52 образувани през периода, 70 останали на
производство от предходни години, възобновени дела за периода – 10.

От тях:
срещу ИИ- 28 и
срещу НИ- 104 бр.

Разследването по 19 ДП е приключило в двумесечния срок, ДП
удължени от наблюдаващия прокурор – 14 и 99 ДП в удължен от
административния ръководител на наблюдаващия прокурор срок.

  Разследвани дела извън срок - няма.
-  привлечени лица -18
- с МНО „Задържане под стража”- 0.

Средна натовареност на следовател за 2020 г. – 19,21

През 2019г. в ОСлО при ОП Добрич е проведено разследване по 158
досъдебни производства, от които 62 образувани през периода, 74 останали на
производство от предходни години и възобновени дела за периода 22,

От тях:
 срещу ИИ – 35 и
 срещу НИ -123 бр.
Разследването по 27 ДП е приключило в двумесечния срок,  дела в срок,

удължен от наблюдаващия прокурор –33 и по 98 ДП в удължен от
административния ръководител на наблюдаващия прокурор срок.

Разследвани дела извън срок - няма.
- брой привлечени лица - 16
- с МНО „Задържане под стража” -2.
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Средна натовареност следовател за 2019 г. -24.8

ІIІ. ПРИКЛЮЧЕНИ ДП

През 2020г. е приключило разследването по 69 досъдебни производства,
от които 12 приключили в двумесечния срок, по 57 срокът за разследване е
бил удължаван, няма приключени дела извън срок.

През този период 1 е върнато от прокуратурата на основание чл. 242, ал. 2
от НПК. От приключените ДП, 14 са изпратени на прокуратурата с мнение за
съд, 41 с мнение за прекратяване, 12 с мнение за спиране на наказателното
производство.

Според датата на образуване - новообразувани през периода 21,
образувани през минали периоди 38, възобновени 10.

Приключили дела на специален надзор -няма .
Приключили дела с голям обществен интерес - 7.

През 2019г. е приключило разследването по 88 досъдебни производства,
от които 16 приключили в двумесечния срок, по 72 срокът за разследване е
бил удължаван, няма приключени дела извън срок.

Няма върнати от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
От приключените ДП, 17 са изпратени на прокуратурата с мнение за съд, 40
мнение за прекратяване, 30 с мнение за спиране на наказателното
производство.

Според датата на образуване- новообразувани през периода 22,
образувани през минали периоди 48 и възобновени 18.

Приключили дела на специален надзор -4.
Приключили дела с голям обществен интерес - 4.

IV. ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП В КРАЯ НА ПЕРИОДА

Към края на 2020 г. са останали за разследване 63 броя дела. От тях
-според датата на образуване: новообразувани- 31, стари- 32,

възобновени- няма
- според извършителя  - НИ – 53 и ИИ - 10.
- според срока -  двумесечен - 7, продължен от прокуратурата -56, извън

срок – няма.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” – няма.
- на специален надзор и на специален отчет – няма.
- с голям обществен интерес – 6.
- срещу непълнолетни лица – няма.
-дела, по които разследването е продължило над 2 години- 19 бр.

Към края на 2019 г. са останали за разследване 70 броя дела. От тях:
-според датата на образуване: новообразувани-40, стари-26.
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- според извършителя  - НИ – 61 и ИИ -9
- възобновени- 4
- според срока -  двумесечен - 9, продължен от прокуратурата -61, извън

срок – няма.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” – 2.
- на специален надзор и на специален отчет – няма.
- с голям обществен интерес – 7.
- срещу непълнолетни лица – няма.
-дела, по които разследването е продължило над 2 години- 14.

За 2020г. на ОСлО към ОП Добрич са възложени 24 досъдебни
производства, а за 2019 г. - 28  досъдебни производства на основание чл. 194,
ал. 1, т. 4 НПК.

На производство в ОСлО към ОП Добрич към дата 09.06.2021 г.  са общо
63 бр. досъдебни производства. От тях по следователи, както следва:

следовател Брой ДП
1 Т. Лазарова 14
2 А. Атанасов 4
3 Д. Дичев 16
4 И. Славов 10
5 С. Георгиев 7
6 Е. Стоянова 6
7 М. Петкова 6

Беше извършена проверка на случайно избрани досъдебни производства,
разследвани от следователите от ОСлО към ОП Добрич, както следва:

Сл. д. № 23/2021г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
844/2021 г. по описа на РП Добрич/ТО Тервел, следовател Евгения
Стоянова. Досъдебното производство е образувано с постановление на
прокурор от РП Добрич/ТО Тервел от 26.04.2021 г. за престъпление по чл. 308,
ал. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1  НК. С постановление на адм. ръководител на ОП
Добрич разследването е възложено на следовател от ОСлО към ОП Добрич на
основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в следствения отдел на
11.05.2021 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
следовател Стоянова. На 19.05.2021 г. е проведен разпит на свидетел,
предоставени са образци от подпис и почерк и са предадени с протокол
документи. На 20.05.2021 г. е проведен разпит на свидетел. На 28.05.2021 г. е
изготвено искане за удължаване срока на разследване до наблюдаващия
прокурор. Искането е изготвено в табличен вид, с информация за хода на
разследването. В таблицата подробно, по дати, са описани извършените до
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момента действия по разследването, както и какво следва да се установи по
предмета на разследването и за това какви действия са планирани. Таблицата
съдържа и причини за неприключване на разследването в законоустановения
срок. Ката причини са посочени обстоятелствата, че не са разпитани всички
свидетели и не е получена банкова и данъчна информация. Срокът на
разследване е удължен с два месеца, считано от 26.06.2021 г.

Сл. д. № 52/2020г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
2916/2020 г. по описа на РП Добрич, следовател Евгения Стоянова.
Досъдебното производство е започнало 14.12.2020 г. по реда на чл. 212, ал. 2
НПК за престъпление по чл. 331, ал. 1  НК. Образувано е ДП № 948/2020 г. по
описа на 01 РУ Добрич. С постановление от 21.12.2020 г. на
административния ръководител на ОП Добрич разследването по досъдебното
производство е възложено на следовател от ОСлО към ОП Добрич на
основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в следствения отдел на
29.12.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
следовател Стоянова. С писмо от 29.12.2020 г. са изискани от ОДМВР Добрич
иззети веществени доказателства от извършен оглед. На 04.01.2021 г. е
проведен разпит на един свидетел по делото. На 05.01.2021 г. е проведен
разпит на свидетел и  е извършен допълнителен оглед на местопроизшествие.
С писма от 05.01.2021 г. е изискана информация от ИА „Околна среда“ София
и от РИОСВ Варна, която е получена. На 06.01.2021 г. също е изискана
информация От дирекция Инспекция по труда гр. Д, която също е постъпила
На 07.01.2021 г.  е проведен разпит на един свидетел На 08.01.2021 г също е
проведен разпит на един свидетел. На 12.01.2021 г. е проведен разпит на трима
свидетели. На 14.01.2021 г. разпит на двама свидетели. На 18.01.2021 г. е
проведен разпит на двама свидетели. С писма от 20.01.2021 е изискана
информация от две институции, която е постъпила. На същата дата е
назначена и видео-техническа експертиза на НТЛ-Добрич, която е изготвена и
получена на 09.02.2021 г. На 20.01.2021 г. са назначени също
електротехническа експертиза, която е изготвена и получена на 16.02.2021 г. и
съдебно химическа експертиза, която все още не е изготвена. На 25.01.2021 е
проведен допълнителен разпит на свидетел и са предадени справки с
протокол. На 10.02.2021 г. е проведен допълнителен разпит на свидетел и с
постановление от същата дата е възложено на служители от 01 РУ Добрич
ОИМ. На 08.03.2021 г. е проведен разпит на свидетел и му е предявена видео-
техническа експертиза, с цел разпознаване на лица. На 11.03.2021 г. е
проведен разпит на трима свидетели. На 25.05.2021 г. е изготвено искане за
удължаване срока на разследване, в което е посочено, че следва след изготвяне
на съдебно-химическата експертиза да се назначи пожаро-техническа
експертиза и да се извършат и други действия по разследването. С
постановление на наблюдаващия прокурор от 29.03.2021 г. срокът на
разследване е удължен с два месеца, считано от 14.06.2021 г.



68

Сл. д. № 16/2019г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
274/2018 г. по описа на ОП Добрич, следовател Илия Славов. Досъдебното
производство е започнало 05.05.2018 г. по реда на чл. 212, ал.2 НПК за
престъпление по чл. 152, ал. 4, т.1, вр. ал.1, т.2  НК.  Разследването
първоначално е водено от 01 РУ МВР Добрич /ДП №491/2018 г./. Изготвено е
предложение от наблюдаващия прокурор и с постановление от 16.04.2019 г. на
административния ръководител на ОП Добрич разследването по досъдебното
производство е възложено на следовател от ОСлО към ОП Добрич на
основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило на 17.04.2019 г. и с
протокол за избор от същата дата е възложено на следовател Славов. С
постановление от 24.04.2019 г. са възложени извършване на ОИМ от 01 РУ
МВР Добрич. С постановление от 06.06.2019 г. отново са възложени отделни
действия по разследването на 01 РУ Добрич. На 27.06.2019 г. е проведен
разпит на свидетел. На 28.06.2019 г. е изготвен доклад до наблюдаващия
прокурор, който с постановление от 08.07.2019 г. е възложил извършването на
конкретни действия по разследването. На 15.07.2019 г. е проведен разпит на
свидетел. На 15.10.2019 г. отново е изготвен доклад до наблюдаващия
прокурор, който с постановление от 28.10.2019 г. е дал указания по
разследването. На 29.10.2019 г. е проведен разпит на свидетел. Изготвен е
проект на европейска заповед. Срокът на разследване е удължаван
няколкократно, последно с два месеца, считано до 05.07.2021 г. Като причини
за неприключване на разследването, в искането си за удължаване на срока,
следовател Славов е посочил отсъствието на пострадалата, за която е издадена
европейската заповед. Предстои нейния разпит пред съдия и очна ставка, при
евентуалното и завръщане в България, или изготвяне на молба за правна
помощ до Великобритания и получаване на отговор.

Сл. д. № 16/2021г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
684/2021 г. по описа на РП Добрич, следовател Илия Славов. Досъдебното
производство е  образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от РП
Добрич от 02.03.2021 г. за престъпление по чл. 346, ал. 2, т.1, пр. 2, вр. ал. 1
НК.  Разследването е възложено да се извърши от следовател от ОСлО в ОП
Добрич. Делото е постъпило в ОСлО на 05.03.2021 г. и с протокол за избор от
същата дата е разпределено на следовател Славов. С постановление от
08.03.2021 г. следовател Славов е възложил отделни следствени действия   на
следовател от следствения отдел в ОП Варна. Изпълнената следствена поръчка
е постъпила на 17.03.2021 г. С постановление от 08.03.2021г са възложени
отделни действия по разследването на ОДМВР Добрич, които са изпълнени и
постъпили на 19.03.2021 г. С писмо от 08.03.2021 г. е изискана информация.
На 09.03.2021 г. е извършен разпит на двама свидетели. С постановление от
11.03.2021 г. е назначена  техническа експертиза, като е определен срока за
изготвяне и предоставяне на заключението до 29.04.2021 г. Същата е
изготвена и постъпила на 15.04.2021 г. На 22.03.2021 г. е извършен разпит на
свидетел. На 19.04.2021 г. е изготвено искане до наблюдаващия прокурор за
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удължаване срока на разследването, който е удължен с постановление от
20.04.2021 г., с два месеца, считано от 02.05.2021 г.

Сл. д. № 48/2019г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
2608/2019 г. по описа на РП Добрич, следовател Даниел Дичев.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 24.10.2019 г. на
прокурор от РП Добрич за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1
НК и разследването е било възложено на разследващ полицай от ОДМВР
Добрич. С постановление от 28.10.2019 г. на наблюдаващия прокурор от РП
Добрич разследването по досъдебното производство е възложено на
следовател от ОСлО към ОП Добрич на основание чл. 194, ал. 1, т. 3 НПК.
Делото е постъпило в ОСлО на 30.10.2019 г. и с протокол за избор от същата
дата разпределено на следовател Дичев. С постановление от 01.11.2019 г. е
възложена комплексно съдебно техническа експертиза, без посочен срок за
предоставяне заключението по нея. Същата е изготвена и постъпила на
26.11.2019 г. С писма от 15.11.2019 г. и 19.11.2019 г. са изискани справки,
които са постъпили. На 18.12.2019 г. е изготвено заключително
постановление, с мнение за спиране на наказателното производство и с
постановление от 19.12.2019 г. наблюдаващият прокурор е спрял ДП на
основание чл. 242, ал. 1 НПК. С постановление от 05.04.2021 г.
наблюдаващият прокурор е възобновил производството и е дал указания по
разследването, както и удължил срока, с два месеца,  считано до 05.06.2021 г.
Изготвено е искане за удължаване на срока от разследващия следовател, без
дата и без деловодно извеждане и с постановление на административния
ръководител на РП Добрич от 28.05.2021 г. срокът е удължен с два месеца,
считано до 05.08.2021 г. На 13.05.2021 г. е изготвен доклад до наблюдаващия
прокурор, който с постановление от 13.05.2021 г. е дал указания за
продължаване на процесуално следствените действия.

Сл. д. № 14/2021г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
880/2020г. по описа на ОП Добрич, следовател Даниел Дичев. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 28.01.2021 г. на наблюдаващия
прокурор от ОП Добрич за престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, вр. чл.26
ал.1 НК и разследването е било възложено на разследващ полицай от ОДМВР
Добрич. С постановление от 23.02.2021 г. на административния ръководител
на ОП Добрич разследването по досъдебното производство е възложено на
следовател от ОСлО към ОП Добрич на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК.
Делото е постъпило на 24.02.2021 г. в следствения отдел и с протокол за избор
от същата дата е разпределено на следовател Дичев. На 01.03.2021 г. е
проведен разпит на свидетел по делото. С писма от 25.02.2021г., 26.02.2021г.,
05.03.2021 г. и 18.03.2021 г. е изискана информация. На 02.03.2021 г. е
проведен разпит на един свидетел. На 09.03.2021 г. е извършен разпит на
свидетел. С постановления от 11.03.2021 г. и  12.03.2021 г. са възложени
следствени действия, по делегация, на следовател от следствения отдел от ОП
Видин. Изготвени са предложения до ОП Добрич за изготвяне на европейска
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заповед за разследване до компетентните съдебни власти на Кралство
Нидерландия и Кралство Испания, без дати. Изискани са и получени
множество документи. Срокът на разследване е удължаван, последно с два
месеца, считано от 28.05.2021 г.

Сл.  д.  № 21/2021г.  по описа на ОСлО при ОП Добрич,  пр.  пр.  №
224/2021г. по описа на ОП Добрич, следовател Атанас Атанасов.
Досъдебното производство е започнало на 04.05.2021 г., на основание чл. 212,
ал. 2 от НПК за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

Към момента на проверката наблюдаваните от следовател Атанас
Атанасов дела са на експертизи, или на доклад при наблюдаващите
прокурори, поради което беше проверено само едно дело.

Сл. д. № 17/2020г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
696/2019г. по описа на ОП Добрич, следовател Татяна Лазарова.
Досъдебното производство е било образувано с постановление на прокурор на
ОП Добрич от 04.05.2020 г. за престъпление по чл. 142, ал. 1 от НК.
Разследването е възложено на основание чл. 194 ал. 1 т. 3 НПК на следовател
от ОСлО при ОП Добрич. Делото е постъпило в ОСлО на 05.05.2020 г. и с
протокол за избор от същата дата е разпределено на следовател Лазарова. С
писма от 05.05.2020 г. са изискани справки от различни институции вкл. и
справка от ДМОС София за изясняване на обстоятелства, с оглед факта, че
деянието е извършено в Р Полша. На 18.05.2020 г. е проведен разпит на един
свидетел. На 19.05.2020 г. са разпитани двама свидетели. На 22.05.2020г. е
разпитан свидетел. На 01.06.2020 г. делото е било изпратено на доклад на
наблюдаващия прокурор. На 08.07.2020 г. е изготвен проект на молба за
правна помощ до Р Полша, в изпълнение на указанията, дадени от
наблюдаващия делото прокурор, с постановление от 26.06.2020г. На
20.08.2020 г. са съставени постановления за издирване „установяване на
адрес“ на три лица. На 29.10.2020 г. е съставено заключително с мнение за
спиране на досъдебното производство на основание чл. 25, ал. 2 НПК и с
постановление на наблюдаващия прокурор от 24.11.2020 г. разследването е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25 ал. 2 НПК. С постановление
от 16.12.2020 г. разследването е възобновено и постъпилите материали от
полските власти са изпратени за извършване на превод на български език. На
10.02.2021 г. е изискана информация за резултатите от издирването на трите
лица. На 08.03.2021 г. и 28.04.2021 г. делото е изпращано за доклад на
наблюдаващия прокурор. На 07.06.2021 г. е съставена призовка за призоваване
на пострадалия, с оглед предявяване материалите по разследването. Срокът за
разследване е удължен, последно с два месеца, считано от 16.04.2021 г. На
11.05.2021 г. е изготвено ново искане за удължаване срока на разследване.

Сл. д. №18/2021г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
180/2021г. по описа на ОП Добрич, следовател Татяна Лазарова.
Досъдебното производство е било образувано с постановление на прокурор от
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ОП Добрич от 15.04.2021 г. за престъпление по  чл. 213а, ал. 3, т. 5, вр. ал. 1 от
НК. С постановление от 15.04.2021 г. на административния ръководител на
ОП Добрич, разследването по досъдебното производство е възложено на
следовател от ОСлО в ОП Добрич, на основание чл. 194, ал. 1 т. 4 НПК.
Делото е постъпило в следствения отдел на 15.04.2021 г. и с протокол за избор
от същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. На 15.04.2021 г. са
изготвени постановления за оказване на съдействие при извършване на оглед
на местопроизшествие на сектор „Криминален“ и сектор „НТЛ“ в ОДМВР
Добрич. На 16.04.2021 г. е извършен оглед на местопроизшествие и на място е
проведен разпит на пострадало лице. На 20.04.2021г. е проведен оглед на В.Д.
и са назначени четири технически експертизи. На 21.04.2021 г. е назначена
съдебно медицинска експертиза на живо лице по писмени данни. На
27.04.2021 г. е проведен разпит на пострадало лице и е съставен приемо
предавателен протокол за предадени документи. На 28.04.2021 г. отново е
проведен разпит на пострадало лице и е съставен приемо-предавателен
протокол за  предадени документи.  На 05.05.2021г. е проведен разпит на
свидетел и е изготвено постановление за възлагане на отделни следствени
действия по чл. 218 от НПК-изземване на видеозаписи и разпити на свидетели
до РУ МВР Каварна. На 11.05.2021 г. е изготвено  искане до наблюдаващия
прокурор за внасяне в ОС Добрич искане по ЗЕС. На 17.05.2021 г. е изпратено
за изпълнение разпореждането на ОС Добрич по ЗЕС на трите мобилни
оператора в България. Срокът на разследване е удължаван няколкократно,
последно с два месеца, считано до 15.08.2021 г.

Сл. д. № 47/2019г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
561/2019г. по описа на ОП Добрич, следовател Мая Петкова. Досъдебното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от ОП
Добрич на 25.10.2019 г. за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. На основание
чл. 194, ал.1, т.1 НПК разследването е възложено на следовател от ОСлО при
ОП Добрич.  Делото е постъпило в ОСлО  на 28.10.2019  г.  и с протокол от
същата дата е разпределено на следовател Петкова. Делото е изпращано
няколкократно за доклад на наблюдаващия прокурор. На 05.05.2020 г. е
изготвено предложение до наблюдаващия прокурор, за внасяне на искане за
изготвяне на молба за правна помощ до компетентните съдебни власти на
Република Турция. С постановление от 01.06.2020 г. наблюдаващият прокурор
е спрял наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25,
ал. 2 НПК до изготвяне и получаване на резултата от депозираната молба за
международна правна помощ. С постановление от 15.09.2020 г.
наблюдаващият прокурор е възобновил производството. Изисквани са
документи от различни институции за нуждите на разследването. Изисквана е
информация от МБАЛ – Добрич, МБАЛ – Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ – гр.
Варна и др. На 01.11.2019  г. е проведен разпит на един свидетел, на
18.11.2019 г. на трима свидетели, на 19.11.2019  г. на двама свидетели, на
20.11.2019 г. на трима свидетели, на 21.11.2019 г. на двама свидетели. На
28.11.2019 г., с постановления на разследващия орган, е възложено на
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следовател в ОСлО към ОП Варна да бъде извършен разпит на четирима
свидетели. На 02.12.2019 г. е проведен разпит на един свидетел. На 07.01.2020
г. е проведен разпит на един свидетел. На 09.06.2020 г. е проведен разпит на
двама свидетели. На 05.10.2020 г. разпит на един свидетел. На  06.01.2021 г., с
постановление на разследващия, е назначена комплексно съдебно медицинска
експертиза със срок на извършване края на м. април 2021 г. Същата е
изготвена и постъпила на 09.03.2021 г. На 16.04.2021 г. е възложена
допълнителна комплексна съдебно медицинска експертиза, със срок за
извършване края на м. април 2021 г., която е постъпила на 31.05.2021 г.
Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с два месеца,
считано от 15.05.2021 г., с постановление на зам. окръжния прокурор при ОП
Добрич от 07.05.2021 г.

Сл. д. № 3/2021г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
17/2021г. по описа на ОП Добрич, следовател Мая Петкова. Досъдебното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от ОП
Добрич на 13.01.2021 г. за престъпление по чл. 123, ал.1 от НК. На основание
чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК разследването е възложено на следовател от ОСлО в
ОП Добрич. Делото е постъпило в следствения отдел на 14.01.2021 г. и с
протокол за избор от същата дата е разпределено на следовател Петкова. На
22.01.2021 г. е проведен разпит на трима свидетели по делото. На 26.01.2021 г.
е разпитан един свидетел. На 27.01.2021 г. са разпитани четирима свидетели.
На 28.01.2021 г. е извършен разпит на трима свидетели. На 29.01.2021 г. са
разпитани трима свидетели по делото. На 01.02.2021 г. са разпитани трима
свидетели. На 02.02.2021 г. е проведен разпит на двама свидетели. На
05.02.2021 г. са разпитани трима свидетели по делото. На 08.02.2021 г. също е
проведен разпит на четирима свидетели. На 09.02.2021 г. е разпитан един
свидетел. На 11.02.2021 г. са разпитани двама свидетели. На 26.02.2021 г. са
разпитани трима свидетели. На 01.03.2021 г. са разпитани трима свидетели. На
02.03.2021 г. е разпитан свидетел. На 05.03.2021 г. са разпитани двама
свидетели. На 11.03.2021 г. е разпитан свидетел. На 15.03.2021 г. е разпитан
един свидетел. На 17.03.2021 г. са разпитани трима свидетели. На 16.04.2021 г.
е разпитан един свидетел. Изисквани са документи от различни институции,
съставени са протоколи за призоваване по телефон. На 27.04.2021 г.
материалите са изпратени за доклад на ОП Добрич и са върнати с
постановление на наблюдаващия прокурор от 28.04.2021 г., с конкретни
указания. С постановление от 05.05.2021 г. е назначена комплексна съдебно
медицинска експертиза,  със срок за представяне на заключението –края на м.
юли 2021 г. Изготвената експертиза е постъпила в ОСлО на 26.05.2021 г.
Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с два месеца,
считано от 13.05.2021 г. с постановление на зам. окръжния прокурор на ОП
Добрич от 07.05.2021 г.

Сл. д. № 8/2021г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
2908/2020г. по описа на РП Добрич, следовател Станислав Георгиев.
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Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор от РП
Добрич на 08.02.2021 г. за престъпление по чл. 155, ал. 4, т. 2, вр. ал. 3, вр. ал.
1 от НК и разследването е възложена на следовател от ОСлО при ОП Добрич.
Делото е постъпило в следствения отдел на 10.02.2021 г. и с протокол за избор
от същата дата е възложено на разследващия следовател. С постановление от
10.02.2021 г. е назначена тройна съдебно видео-техническа експертиза, със
срок за извършване до 24.02.2021 г. Същата е изготвена на 18.02.2021 г. С
постановление от 24.03.2021 г. са възложени действия по делегация на ОСлО
при ОП Русе, които са изпълнени и постъпили в следствения отдел на
14.04.2021 г. С постановления от 30.03.2021 г. е възложено на 02 РУ МВР
Добрич, четири лица да бъдат обявени за ОДИ. На 12.04.2021 г. е извършен
разпит на свидетел. На 23.04.2021 г. са изготвени две искания до председателя
на РС Добрич, за производство по реда на чл. 223 НПК. Разпитът е проведен,
за което са съставени протоколи № 83/23.04.2021 г. по НЧД № 500/2021 г. по
описа на РС Добрич и протокол № 84/23.04.2021 г.  по НЧД № 499/2021 г.  по
описа на РС Добрич. С постановление от 23.04.2021 г. е назначена комплексна
съдебнопсихиатрична и психологическа експертиза, със срок за представяне
на заключението до 29.04.2021 г. Същата е изготвена и постъпила в
следствения отдел на 26.05.2021 г. На 11.05.2021 г. е проведен разпит на
свидетел. Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с два
месеца, считано от 14.06.2021 г. Делото е изпратено за доклад по чл. 226, ал. 1
НПК на 04.06.2021 г. С постановление от 04.06.2021 г. делото е върнато от
наблюдаващия прокурор, с дадени конкретни указания, които да се изпълнят в
удължения срок на разследване.

Сл. д. № 44/2020г. по описа на ОСлО при ОП Добрич, пр. пр. №
2323/2018г. по описа на РП Добрич, следовател Станислав Георгиев.
Досъдебното производство е образувано на 25.02.2019 г. и се води за
престъпление по чл. 217, ал. 4, вр. ал.1 от НК и престъпление по чл. 206 НК. С
постановление от 26.02.2019 г. на зам. окръжния прокурор от ОП Добрич
разследването е възложено на следовател от ОСлО в ОП Добрич на основание
чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в следствения отдел на 27.02.2019
г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на следовател А.
Атанасов. С постановление  на РП Добрич от 17.03.2020 г. е постановено
частично прекратяване на наказателното производство за престъплението по
чл. 217, ал. 4, вр. ал. 1 от НК и продължаване на разследването по чл. 286, ал.1
НК. С постановление на ВКП от  07.10.2020 г. прокурорският акт на РП
Добрич от 17.03.2020 г. е изцяло отменен. С постановление от 21.10.2020 г.
наблюдаващият прокурор е отделил от ДП № 11/2019 г. в ново досъдебно
производство заверени копия на всички материали от делото и е разпоредил
същото да се води за престъпление по чл. 286, ал. 1 НК и за престъпление по
чл. 206, ал.1 НК. Вследствие на това, ДП № 11/2019 г. по описа на ОСлО към
ОП Добрич продължава да се води по първоначалния текст по образуването, а
именно за престъпление по чл. 217, ал. 4 вр. ал. 1 НК. Разследването по новото
дело е възложено да се извърши от следовател от ОСлО към ОП Добрич на
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основание чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК. Постановлението е постъпило на
22.10.2020 г. в следствения отдел и с протокол за определен избор от същата
дата е разпределено на следовател Станислав Георгиев (ДП № 44/2020 г.).
На 16.11.2020 г. е проведен разпит на един свидетел. На 03.12.2020 г. разпит
на един свидетел. На 15.01.2021 г. е разпитан един свидетел. С постановление
от 12.02.2021 г. е назначена съдебно строително оценъчна експертиза, със срок
за извършване 26.02.2021г. Експертизата е изготвена и постъпила на
24.03.2021 г. Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с
два месеца, считано от 07.06.2021 г. с постановление на районния прокурор на
РП Добрич от 07.06.2021 г. Изисквани са множество писмени доказателства.
Предстои повторно назначаване на строително оценъчна експертиза по
делото.

По всички проверени следствени дела разследването се провежда в
законоустановения и удължен срок. Констатациите на проверяващия екип
са, че следователите в ОП Добрич своевременно изпълняват указанията на
наблюдаващите прокурори. В предложенията за удължаване на срока на
разследването много подробно се описват извършените до момента
действия и предстоящите такива. Към момента на проверката се установи,
че ритмично се провеждат необходимите действия по разследването на
делата за разкриване на обективната истина.

5. ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛЕГАЦИЯ

През 2020 г. –делегации -170, МСП -20, като всички са изпълнени в срок.
През 2019 г. –делегации -154, МСП -25, всички изпълнени в срок.

6. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ ДП

Брой на спрените ДП

-за 2020 г.- 98бр.
-за 2019 г.- 105 бр.

- на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК  (през 2020 г.- 22, през 2019 г.-
25)

- на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК  (през 2020 г.- 66, през 2019 г.-
66);

- на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК  (през 2020 г.- 10, през 2019 г.-
14);

- от тях новообразувани през периода-/през 2020г.-5, през 2019г.- 6/
- от тях образувани през предходни периоди /през 2020г.-93, през 2019г.-

99/
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7. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Веществените доказателства се съхраняват в склада за веществени
доказателства, който представлява помещение в  гаража на ОД на МВР – гр.
Добрич. За тях отговаря  съдебен деловодител в ОСлО при ОП Добрич,
определена със заповед № ЛС-9/07.01.2016 г. на административния
ръководител на ОП Добрич, да изпълнява функциите на „Завеждащ склад за
веществени доказателства“.

Съхраняваните веществени доказателства се описват в регистър с
входяща и изходяща част, съдържащ информация за дата на предаване, кой ги
предава, опис на доказателствата, като съответно се отразява и движението,
ако има такова и предаването им в съответната прокуратура, или съд при
поискване и/или при приключване на досъдебното производство. Води се
отделен Регистър за ВД - пари и други ценности, които се съхраняват в банков
трезор, като към досъдебното производство се прилага депозитното
удостоверение. ВД се предават с приемо-предавателни протоколи.

Със Заповеди № РД-09-02/04.01.2019 г. и № РД-09-02/02.01.2020 г. на
административния ръководител на ОП Добрич са назначени комисии, които да
извършат проверка на наличните веществени доказателства в ОСлО при ОП
Добрич.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период, се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

ИЗВОДИ:

Водените в ОСлО към ОП Добрич книги, регистри и дневници
съдържат нужната информация, което спомага за по-добра организация на
дейността по разследване.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период, се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

За 2020г. на ОСлО към ОП Добрич са възложени 24 досъдебни
производства, а за 2019 г. - 28  досъдебни производства на основание чл. 194,
ал. 1, т. 4 НПК, което е около 18 % от общо разследваните дела за
проверявания период.

По всички проверени следствени дела разследването се провежда в
законоустановения и удължен срок. Констатациите на проверяващия екип
са, че следователите в ОП Добрич своевременно изпълняват указанията на
наблюдаващите прокурори. В предложенията за удължаване на срока на
разследването много подробно се описват извършените до момента
действия и предстоящите такива. Към момента на проверката се установи,



qe pumtvrtttrHo ce npo1eJrcdam ueolxoduuume deilcmeun no pascnedeauemo ua
denama 3a pa3Kpu6aHe ua o1ercmunHama ucmuHa.

- ErcgeMrln-flp or Arcra Aa ce v3npuru Ha aAMprHr4crparrrBHr4r pbKoBoAr4Ten HaorplNua npoKyparypa [o6puv, rofiro Aa 3arro3Hae npoKypop're vr
cneAoBareJllrre or On fo6pzv c pe3ynrarl4Te or r43BbprrreHara KoMrrJreKcHa
nJraHoBa npoBepKa.

Ha ocHosanue ul. 58, an.3 or 3aroua 3a cbAe6saraBJracr, e 7-AHeneH cpoK
or BpbqBaHe Ha Hacrotlqn-fl Aru 3a pe3ynrarll or r{3BbprrreHa npoBepKa, Morar Aa
6sgar HarrpaBeHrr Bb3pa)KeHr.r.rr upeA rJraBHrrr HHcneKTop.

Ha ocuonaHue un. 58, an 2 or 3CB, aAMr.rHlrcrparvBnuflT pbKoBoAr{TeJr Ha
orplxna rpoKyparypa lo6puv Aa npeArrpzeMe B eAHoMecerreH cpoK or
loJtyr{aBaHe Ha Hacrotlrlur Arr ueo6xo4lrMLrre 4eficrnur, or HeroBa
KOMTIeTeHTHOCT, 3a Z3rIbJIHeHr4e Ha AaI]elIj.aru IIpeIIopbKa Lr orrlpaBeHoro
rrpeAno)KeHr4e, Karo Ha ocHoBaHHe rrJr. 58, an. 4 or 3cB n AByMeceqeH cpoK
yBeAoMr{ I4ncnexropara rlvr BCC 3a pe3ynrara or rrx.

Axrnr Aa ce u3rlparu Ha eneKTpoHeH HocLrreJr rra Bzcruux crge6eH cbBer, 3a
cBeneHr{e.

Erserranlxp or Arcra Aa ce r,r3rrparpr Ha eneKTpoHeH Hocr4TeJr Ha rJraBHr4t
rrpoKypop na Peny6JrlrKa Eurapzx, 3a cBeAeHLre.

Ersel'Iur.{p or Arra Aa ce pI3rlparn Ha eneKTpoHeH HocHTeJr Ha.qupeKTopa Ha
HCIC,3a cBeAeHrre.

Erseuulxp or Arra Aa ce r{3nparr.r Ha eneKTpoHeH Hocr.rreJr Ha
aAMr{Hr{crparvrBP^ufl pbKoBoAr{ren Ha AnerarzeHa rpoKyparypa Bapna, 3a
CBEACHI4E.

1. 3auoeeA l'.,lb fIfI-21-23101.06.2021r. Ha rrraBHr,rt
2.[oxtagu, clpaBKu, r,r3BaAKH or perr4crpr.r,

LTHCIIeKTOp Ha

KOIII' OT

I4BCC.
3anoBeALr,

rrpoKypopcKr{ aKToBe z Ap.MarepH€rnpr, [peAMer Ha aHaJrr43 s Arra

I4HCTIEKTOP:
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