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В периода 24.03.2014  г.  – 28.03.2014 г. въз основа на заповед на главния 

инспектор на ИВСС № ПП-01-32/20.03.2014 г. и съгласно годишната програма 

на ИВСС, беше извършена комплексна проверка на дейността на РП Девня, 

която обхвана периода - 2012 г. – 2013 г. Проверката се осъществи от екип -  

инспектор Моника Малинова и експерти -  Димитрина Долапчиева и Сия 

Иванчова. Проверката беше извършена на място в РП Девня, като 

проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на 

административната дейност и организацията по образуването и движението на 

прокурорските преписки,  както и приключването им в установените срокове. 

 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

Районна прокуратура /РП/ - Девня се помещава на един етаж в бивша 

жилищна сграда в кв. Повеляново, като на етажа три апартамента са обособени 

в работни помещения за нуждите на РП Девня. Сградата е под наем, договорът 

със собственика е сключен от МП. На етажа има 4 прокурорски кабинета, като 

всеки прокурор е в самостоятелен кабинет, обособени са две канцеларии за 

деловодството с 4 работни места,  има канцелация за  главния счетоводител, 

има щат за административен секретар, но няма назначен такъв. В помощно 

помещение се съхранява част от архива, както и веществените доказателства, 

като шкафът се заключва, има алармена система. Двете канцеларии за 

деловодство за преходни и гражданите имат достъп само до първото от тях. 

 През 2012 година,  по щат има 4 прокурори, административен 

ръководител и трима прокурори. От тях са  работили средно - през 

годината/полугодието – 3 броя, като прокурор Радева от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. е била в отпуск за отглеждане на дето. До 04.07.2012 г. имало 

свободна незаета длъжност по щат. Служителите са 5 броя по щат: старши 

специалист счетоводител – 1 брой, като бройката от 14.05.2012 г. е трансформирана в 

главен счетоводител; административен секретар – 1 брой; съдебен деловодител – 3 броя; 

Незаети щатове е имало до 14.05.2012 г. за съдебен деловодител. /данните са от 

получените справки от РП –Девня/. 

 През 2013 година няма промяна в щата на магистратите и 

администрацията, като прокурор Радева е отсъствала повече от един месец, а 

от 10.06.2013 г. бройката за административен секретар е незаета.  /данните са от 

получените справки от РП – Девня/. 

  В РП Девня се водят книги на основание Правилника за 

организация на дейността на администрацията на прокуратурата на 

Република България /ПОДАПРБ/, в сила през 2012 и 2013 г., както следва: 

входящ дневник; изходящ дневник; азбучник жалби; административен 
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дневник; изходящ административен дневник; заповедна книга; книга 

обвинителни актове; азбучник за обвинителни актове; книга за споразумения 

сключени в прокуратурата преди внасяне на делото в съда; азбучник по 

споразумения; книга за предложенията по реда на чл.375 от НПК за 

предложенията по чл.78а от НВК; азбучник по предложенията по чл.375 от 

НПК; книга за сключени споразумения в съдебна фаза; книга задържани лица; 

книга специален надзор; книга за върнати от съда дела; книга за протестите; 

книга за оправдателните присъди; книга за изготвени предложения за лечение 

на лица по Закона за здравето и предложенията по реда на чл.89 от НК; книга 

за преписките и досъдебните производства с непълнолетни лица по тях, за 

които има изготвени предложения до МК БППМН; книга за получени в ДРП 

веществени доказателства по преписките и досъдебните производства; книга за 

внесени от ДРП в съда досъдебни производства с веществени доказателства; 

книга по ГСН; книга за Бързите производства и за Незабавните производства; 

следствена книга за досъдебните производства, разследвани от следовател; 

книга за досъдебните производства, разследвани от разследващ полицай; 

азбучник към двете книги – за делата разследвани от следовател и за делата 

разследвани от разследващ полицай; книга по привеждане в изпълнение на 

влезли в сила съдебни актове /присъди/; азбучник към книгата по привеждане в 

изпълнение на влезли в сила съдебни актове /присъди/; книга по привеждане в 

изпълнение на влезли в сила съдебни актове /присъди/, получени за 

изпълнение по делегация; азбучник към Книгата по привеждане в изпълнение 

на влезли в сила съдебни актове /присъди/, получени за изпълнение по 

делегация; регистър за регистриране на трудови злополуки; регистър за 

дисциплинарни производства; дневник за издаване на трудови книжки; 

дневник Библиотека. 

  По указание на ВКП се водят: книга по чл.83а-чл.83е от ЗАНН; книга за 

преписки и дела с предмет пари от Еврофондовете; книга за издадени ЕЗА; 

книга за сигнали, подадени срещу магистрати и служители в ДРП; регистър на 

лицата с две и повече наказателни производства; регистър на лицата с три и 

повече наказателни производства; регистър за срочността на разследването и 

проверките, произнасянето от прокурор и задържането под стража; книга за 

отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/; регистър за участие 

на прокурори и служители в обучения. 

 По собствена преценка се водят: книга за участия в съдебни заседания; 

книга за изходяща кореспонденция към РУП-Девня и УП-Вълчи дол; книга за 

дневен доклад. 

 На електронен носител  се водят: входящ дневник; книга обвинителни 

актове; книга за споразумения сключени в прокуратурата преди внасяне на 

делото в съда; книга за предложенията по реда на чл. 375 от НПК за 

предложенията по чл.78а от НК; книга за сключени споразумения в съдебна 
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фаза; книга за върнати от съда дела; книга за протестите; книга за 

оправдателните присъди; книга за изготвени предложения за лечение на лица 

по Закона за здравето и предложенията по реда на чл.89 от НК; книга за 

преписките и досъдебните производства с непълнолетни лица по тях, за които 

има изготвени предложения до МК БППМН; книга по ГСН; книга за Бързите 

производства и за Незабавните производства; следствена книга за досъдебните 

производства, разследвани от следовател; книга за досъдебните производства, 

разследвани от разследващ полицай; книга по привеждане в изпълнение на 

влезли в сила съдебни актове /присъди/; книга по привеждане в изпълнение на 

влезли в сила съдебни актове /присъди/, получени за изпълнение по делегация; 

регистър на лицата с две и повече наказателни производства; регистър на 

лицата с три и повече наказателни производства; регистър за срочността на 

разследването и проверките, произнасянето от прокурор и задържането под 

стража; регистър за участие на прокурори и служители в обучения. 

 Използва се правната програма Сиела, сайта на ПРБ, както и 

Унифицираната информационна система /УИС/, предоставена от ВКП. 

Служителите, натоварени да въвеждат данните в УИС са С. А. М., М. С. А. и 

Г. А. М. – съдебни деловодители. /по длъжностна характеристика/.  Преписките 

се въвеждат в УИС по входящ номер. 

Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед №  76 от 15.10.2007 г. на 

административния ръководител на РП – Девня прокурор Йоланда Янева. 

Съгласно тази заповед преписките и досъдебните производства при 

първоначалното им постъпване се разпределят между прокурорите чрез 

програмния продукт за случайно разпределение „Law Choice”. Със Заповед № 

28/22.03.2013 г. са определени групите преписки и дела, които подлежат на 

случайно разпределение, като е определен процентът натовареност във всяка 

от групите на всеки от реално работещите прокурори. Последната заповед е от 

10.01.2014 г. Програмата се инсталира, поддържа, архивира и обновява от С. А. 

М., М. С. А. и Г. А. М., Р. К. К. -  съдебни деловодители./по длъжностна 

характеристика./ След разпределяне на преписките и делата постъпили в РП-

Девня за деня, копие от разпечатката се окомплектова към всяка съответна 

преписка, аналогично към дело. Ежемесечно информацията по прилагане на 

програмата „Law Сhoice” се архивира и изпраща във ВКП, за сведение.  

В РП Девня се изготвят месечни, тримесечни, шестмесечни, 

деветмесечни и годишни статистически справки, таблици, отчети и анализи.      

През 2012 г.  и 2013 г. са провеждани по веднъж на всеки два месеца 

съвещания между прокурорите и разследващите полицаи в РУП-Девня и 

началника на РУП-Девня. На тези съвещания са обсъждани констатирани в 

съвместната ни работа по делата допуснати слабости, отчетени са 

положителните постигнати резултати. На съвещанията са обсъждани и въпроси 
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по предварително зададени казуси, с цел предаване на опит между 

разследващите полицаи и повишаване на качеството на работата на всеки от 

тях по разпределените му на производство дела. Ежеседмично в точно 

определен ден /сряда/ са провеждани консултации с разследващите полицаи в 

РУП-Девня, на които са давани указания от наблюдаващите прокурори по хода 

на разследването, като целта на тези консултации е повишаване на качеството 

на работата по делата. През отчетния период на два пъти са проведени 

съвещания със служителите в РУП-Девня, на които е възложено отработването 

на преписките, с цел отчитане на положителните резултати в работата и 

набелязване на проблемите и мерки за преодоляването им. По същия начин, 

преписките също се докладват на прокурорите, като за тези консултации е 

определен друг ден от седмицата /вторник/.  

 През 2012 г.  и 2013 г. няма предложения за наказания или поощрения на 

прокурори от страна на административния ръководител.  

 В поредица от заповеди на административния ръководител  след 2009 г. 

са възложени  задължения на  съдебните  деловодители относно приемане, 

съхраняване и предаване по принадлежност на веществените доказателства. 

Тези заповеди са издадени в изпълнение на препоръките на проверяващия екип 

от ИВСС през 2009 г. 

  Книгата за ВД  представлява малка тетрадка, в която се описва пореден 

номер, номер на преписка, номер на ДП, залепен е опис на ВД, записано  е  

приел – предал с подписи, от 2012 г. се описват с имена и подписи, не не 

навсякъде е посочена длъжността.  

 В РП Девня веществените доказателства се съхраняват в шкафове, които 

се заключват.  Създадена е комисия в постоянен състав, която в края на всяка 

календарна година проверява налице ли са веществените доказателства, 

правилно ли се съхраняват и има ли ВД, по отношение на което няма 

разпореждане на прокурор или разпореждането да не е изпълнено. 

Няма издаден специален дневник, в който да се завеждат всички 

протоколи, с които се приобщават веществени доказателства към следствените 

дела /протоколите за оглед, за претърсване, обиск и изземване, за доброволно 

предаване/, като им се дава пореден номер, както и регистрационен дневник за 

веществените доказателства със съдържанието, посочено в чл. 95 и 96, ал. 3 от 

ПОДАПРБ. В края на всяка календарна година комисията съставя протокол за 

извършена инвентаризация. 

Не се води отделна книга по чл. 103 от ПОДАПРБ, съгласно която, 

когато веществените доказателства се предават на експертиза, или се 

предоставят на друга институция се съставя протокол, съдържанието на който 

е подробно описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в отделна книга за 

съхранение на протоколите.  

През 2012 г. по указания на главния прокурор са издадени 26 броя 
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заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 36 броя. През 2013 г. по указания на главния 

прокурор са издадени 20 броя заповеди и разпореждания, а по собствена 

преценка на административния ръководител са издадени 41 броя. 

         През 2012 г. са  били извършени различни проверки: проверка на 

досъдебните производства на производство в РУП-Девня – през м.април 2012 г. 

и през м.септември 2012 г.; проверка в ОС „ИН”-Варна, звено – Девня на 

водените досиета на осъдените лица с наложено наказание пробация – през 

м.януари 2013 г.; през м.април 2012 г.; през м.юли 2012 г.; през м.август 2012 г.; 

през м.ноември 2012 г.; през м.декември 2012 г.; ежемесечно  са извършвани 

проверки по наблюдателните материали по делата на прокурорите в РП - Девня, 

с цел контрол относно срочността за разследването;  както и ежемесечно е бил 

проверяван дневника по присъдите и др. През м. декември 2012 г. в РП - Девня 

е била извършена планова ревизия от Окръжна прокуратура - Варна, като 

проверката ообхваща периода на цялата 2011 г. и деветмесечието на 2012 г.; 

проверени са били делата и преписките,  наблюдавани от прокурорите в РП-

Девня, като след приключване на проверката и обобщаване на резултатите в 

ОП - Варна, оценката на административния ръководител – окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура - Варна  за работата на прокурорите в РП-Девня е  

била „много добра”  

 През 2013 г. освен текущите проверки, извършвани от РП Девня е била 

извършена проверко от ОП Варна  на архивираните дела през 2012 г. 

 През 2012 г. и 2013 г. прокурори и служители са участвали в различни 

семинари, с разнообразна тематика, организирани от Прокуратурата на 

Република България, НИП, НПО. 

 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

През 2012 г. броят на преписките, които са били на производство в РП 

Девня е 637, като броят на новообразуваните е 620, а образуваните от 

предходни периоди – 17 броя. От тях, решени, както следва: общо 619 броя,  от 

тях отказите са 236 броя, а образуваните ДП са 202 броя. Изпратени по 

компетентност са 20 броя преписки, прекратените с резолюция са 14 броя,  а 

изпратените  преписки за проверка на МВР са 147 броя. От постановените 

откази  7 броя са обжалвани и от тях – 4 броя са потвърдени, а 3 броя са 

отменени. Не обжалваните откази са общо 229 броя. 

През 2013 г. броят на преписките, които са били на производство в РП 

Девня е 728, като броят на новообразуваните е 695 броя, а образуваните от 

предходни периоди – 33 броя. От тях, решени, както следва: общо 666 броя, от 
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тях отказите са 299 броя, а образуваните ДП са 252 броя. Прекратена с 

резолюция е 1 брой, а изпратените преписки за проверка на МВР, върнати след 

извършена проверка са 114 броя. От постановените откази  13 броя са 

обжалвани,  както и 1 брой отказ, постановен през 2010 г., 13 броя са 

потвърдени, а 1 отказ е отменен. Не обжалваните откази са общо 286 броя. 

В края на 2012 г. е останала една нерешена преписка, поради неполучен 

отговор от Испания, през 2013 г. няма останали нерешени преписки, 

образувани в предходната година, през проверявания период няма преписки, 

по които прокурорът лично е извършил предварителна проверка. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2012 г. са наблюдавани  общо 750 броя производства, от които 713 

броя ДП, 34 броя са бързи производства, както и 3 броя наблюдавани 

незабавни производства.  

През 2013 г. са наблюдавани общо 1361 броя производства, от които 

1311 броя ДП, 41 броя бързи производства и 9 броя наблюдавани незабавни 

производства.  

    ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2012 г. – 569 броя общо, от които  

532 броя ДП,  34 броя бързи производства и 3 броя незабавни производства.  

      През 2012 г. има 33 броя наблюдавани бързи производства, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК,  по едно 

производство разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5,  няма 

производства, по които е постановено разследването да се извърши по общия 

ред.  През 2012 година,  на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган – 3 броя ДП, няма производства, по които прокурорът сам е 

извършил необходимите действия.  

Наблюдаваните незабавни производства, приключили в срока по чл. 362, ал. 

5 от НПК през 2012 г. са 2 броя, като от незабавните производства, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 363, ал. 1, т. 5 от НПК е един брой. 

Няма незабавни производства, по които е постановено разследването да се 

извърши по общия ред. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от разследващ 

орган и решени от прокурор за 2013 г. -  1150 броя общо, от които  1102 броя 

ДП, 39 броя бързи производства и 9 броя незабавни производства. 

През 2013 г. наблюдаваните бързи производства, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 37 броя,  по 2 броя бързи 

производства разследването  е  приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5, както и  по 

2 броя производства е постановено разследването да се извърши по общия ред. 
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През 2013 г., досъдебните производства,  изпратени на разследващ орган на 

основание чл. 242, ал. 2 от НПК са 4 броя, няма досъдебни производства, по 

които прокурорът сам е извършил необходимите действия. 

Наблюдаваните незабавни производства, приключили в срока по чл. 362, ал. 

5 от НПК са 9 броя, няма незабавни производства, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 363, ал. 1, т. 5 от НПК е един брой. Няма незабавни 

производства, по които е постановено разследването да се извърши по общия 

ред. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2012 г. са 289 

броя,  от които 252 броя са срещу неизвестен извършител и 37 броя са срещу 

известен извършител, а през 2013 г. те са съответно общо 370 броя, от които 

350 броя са срещу неизвестен извършител и 20 броя са срещу известен 

извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са 52 

броя, от тях 7 броя са срещу НИ и 45 броя са срещу ИИ, а през 2013 г. този 

брой е – общо възобновени 45 броя, от които 18 броя срещу НИ и 27 броя 

срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2012 г. са 

общо  123 броя, от тях – 60 броя са водени срещу известен извършител, а  63 

броя са срещу неизвестен извършител.Обжалваните пред съда са общо 8 броя, 

като 4 броя постановления за прекратяване на досъдебно производство са 

отменени. Обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за 

прекратяване е един брой постановление, което е отменено, 3 броя 

постановления за прекратяване на наказателното производство са служебно 

отменени. От общо прекратените досъдебни производства, няма прекратени 

поради изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2013 г. са 

общо  616 броя, от тях – 63 броя са водени срещу известен извършител, а  553 

броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 5 броя и 

от тях са отменени  3 броя постановления за прекратяване на досъдебно 

производство. Пред по-горестояща прокуратура е обжалвано един брой 

постановление постановления за прекратяване, което е отменено, няма 

служебно отменени постановления за прекратяване на наказателното 

производство. От общо прекратените досъдебни производства 501 броя са 

прекратени поради изтекла давност.   

Няма данни в справките за 2012 и 2013 г. за броя на направените 

предложения от разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне 

на искане за удължаване срока на разследване. 

През 2012 г. направените искания от наблюдаващия прокурор за 

удължаване срока на разследването до административния ръководител са общо 

312 броя и всички са уважени, а направените искания от наблюдаващия 
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прокурор за удължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура са 308 броя и те са уважени. 

През 2013 г. направените искания от наблюдаващия прокурор за 

удължаване срока на разследването до административния ръководител са общо 

272 броя, като всички са уважени. Направените искания от наблюдаващия 

прокурор за удължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура са общо 266 броя и  те са 

уважени. 

През 2012 и през 2013 г. НЯМА внесени искания до съда за вземане на 

обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. През 2012 

г. и  2013 г.  в РП Девня няма наказателни производства на специален надзор. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2012 г. РП – Девня е внесла в съда 116 броя обвинителни акта. От 

тях 53 броя са по досъдебни производства образувани през годината, а 63 броя 

по ДП, образувани в предходни години. Върнато от съда с разпореждане е един  

брой ОА, върнато с определение на съда е един брой, или общо 2 са върнати 

дела с внесени обвинителни актове. Разпореждането за връщане е 

протестирано и протестът е уважен.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 132 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 63 броя, присъдите по реда 

на глава ХХVІІ от НПК са 22 броя. От постановените по общия ред осъдителни 

присъди няма протестирани,  от осъдителните присъди по реда на глава ХХVІІ 

от НПК е протестирана една присъда и протестът е уважен. Постановени са 3 

оправдателни присъда по общия ред, трите са протестирани, като един от 

протестите е уважен, а 2 броя протести не са уважени. Няма постановена 

оправдателна присъда по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода на съдебното 

следствие са постигнати 60 споразумения.  

През 2012 г. са внесени 19 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл. 381 от НПК/, като са одобрени всички 

споразумения. През 2012 г. РП Девня е внесла 12 предложения  по реда на чл. 

375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл. 78а от НК. Решените от съда 

са 11 броя предложения, всички са уважени, няма върнати от съда 

предложения. 

 През 2012 г. прокурорите от РП – Девня  са участвали в 197 заседания по 

наказателни дела. 

През 2012 г. са приведени  в изпълнение 177 броя присъди,  няма 

неприведени в срок присъди, по 1 брой присъди е отложено изпълнението на 

наказанието, а гражданските дела с участие на прокурор са общо 16 броя. Няма 
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предявени  граждански искове от прокурор, няма обжалвани съдебни решения. 

През 2013 г. РП – Девня е внесла в съда 125 броя обвинителни акта. От 

тях 77 броя са по досъдебни производства образувани през годината, а 48 броя 

са по ДП, образувани в предходни години. Върнат от съда с разпореждане е 

един  брой ОА, 2 броя ОА са върнати с определение на съда. Разпореждането 

за връщане е протестирано и протестът е уважен.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 133 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 45 броя, а присъдите по 

реда на глава ХХVІІ от НПК са 23 броя. Постановените оправдателни присъди 

по общия ред са 6 броя,  от тях 4 броя са протестирани, в резултат на което 

един брой протест е уважен, един брой протест е неуважен и 2 броя протести 

към датата на изготвяне на справката не са били разгледани. Няма 

оправдателни присъди, постановени по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода на 

съдебното следствие са постигнати 78 броя споразумения. 

През 2013 г. са внесени 14 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като 14 броя са одобрени. През 2013 

г. РП Девня е внесла 14 броя предложения  по реда на чл. 375 от НПК за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл. 78а от НК. Решените от съда през този период 

са общо 12 броя, като всички  предложения са одобрени. През 2013 г. 

прокурорите от РП – Девня са участвали в 219 броя заседания по наказателни 

дела и в 42 броя граждански дела с участие на прокурор. Няма предявени 

граждански искове, нито обжалвани от прокурор решения. 

През 2013 г. са приведени  в изпълнение 155 броя присъди, няма 

неприведени в срок присъди, няма присъди които да е отложено изпълнението 

на наказанието. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните преписки, по които има 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство  

за 2012 г. и 2013 г.: 

 

Пр. пр.№ 374/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ прокурор 

Жасмина Колева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Преписката е била образувана в РП – Девня по повод жалба на Д.Г.Д. от 

15.04.2013 г. с оглед наличието на данни за извършени престъпления по чл. 

187, ал. 1 от НК и по чл. 144, ал. 3 от НК. Извършена е проверка от органите на 

МВР, като прокурор Ж. Колева е дала подробни указания за извършването на 

проверката. Срокът на проверката е удължен с 60 дни.  Преписката е постъпила 

в РП-Девня на 27.06.2013 г. с мнение за отказ от образуване на ДП. Преписката 
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е върната за допълнителна проверка с подробни указания на прокурор Ж. 

Колева, като е даден срок от 10 дни. На 08.08.2013г. преписката е постъпила в 

РП-Девня с изпълнени указания на наблюдаващия прокурор. С постановление 

от 27.09.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 

като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 

извършено престъпление от общ характер. Като основание за постановяването 

на отказа са посочени чл. 213, ал. 1, вр. чл. 199, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В 

диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП – 

Варна, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателката. 

Пр. пр. № 902/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ прокурор 

Йоланда Янева./Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 

Преписката е била образувана в УП – Вълчи дол по повод жалба на Е.Т.Д. от 

09.09.2013 г. с оглед наличието на данни за извършени престъпления от общ 

характер. Извършена е проверка от органите на МВР и е изпратена справка  на 

началника на РУП-Девня, УП-Вълчи дол. Преписката е постъпила в РП-Девня 

на 19.09.2013 г. с мнение за отказ от образуване на ДП на основание чл. 24, 

ал.1, т. 1 от НК. С постановление от 23.09.2013 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от общ 

характер. Касае се за междуличностни отношения, които страните могат и 

следва да уредят по съдебен ред. Като основание за постановяването на отказа 

е са посочени чл. 213, ал. 1, вр. чл. 199 и чл. 200 от НПК, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 

ОП – Варна, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателката. 

Пр. пр. № 1575/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ прокурор 

Виолета Радева./Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 

Преписката е била образувана в УП – Вълчи дол по повод жалба на Р.В.Р. и 

В.Р.В. от 28.10.2013 г. с оглед наличието на данни за извършени престъпления 

от общ характер. Извършена е проверка от органите на МВР и изпратена 

справка  на началника на РУП-Девня, УП-Вълчи дол. Преписката е постъпила 

в РП-Девня на 18.11.2013 г. с мнение за отказ от образуване на ДП на 

основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК. С постановление от 29.11.2013 г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 

извършено престъпление от общ характер. Касае се за гражданско-правни  

отношения, които страните могат и следва да уредят по съдебен ред. Като 

основание за постановяването на отказа е са посочени чл. 213, ал. 1, вр. чл. 199 

от НПК, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Варна, както и копие да 

бъде изпратено на жалбоподателите. 
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Пр.пр. № 815/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ прокурор 

Невена Илиева./Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 

Преписката е била образувана в УП – Вълчи дол по повод жалба на С.Г.Д. от 

28.07.2013 г. с оглед наличието на данни за извършени престъпления от общ 

характер. Извършена е проверка от органите на МВР и изпратена справка  на 

началника на РУП-Девня, УП-Вълчи дол. РП- Девня изпраща на Началника на 

УП-Вълчи дол за извършване на предварителна проверка с оглед престъпление 

по чл. 323, ал.1 от НК, на основание чл. 9, ал. 1 от ИППП. Извършена е 

проверка от органите на МВР и изпратена справка  на началника на РУП-

Девня, УП-Вълчи дол. Преписката е постъпила в РП-Девня на 01.10.2013 г. с 

мнение за  образуване на ДП. С постановление от 01.11.2013 г. е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част 

е записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление по чл. 

323, ал. 1 от НК. Касае се за междуличностни отношения, които страните могат 

и следва да уредят по реда на ГПК. Като основание за постановяването на 

отказа е са посочени чл. 213, ал. 1, вр. чл. 199,  вр. чл. 24, ал. 1, т.  1 от НК. В 

диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП – 

Варна, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. Постановлението за 

отказ от образуване на ДП е обжалвано пред ОП-Варна. С постановление  от 

17.12.2013 г. прокурор Йорданка Стайкова от ОП-Варна е потвърдила 

постановлението на РП-Девня за отказ от образуване на ДП. 

 

Проверени още:  

 

пр.пр. № 5749/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ прокурор 

Виолета Радева; пр.пр. № 1113/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ 

прокурор Виолета Радева; 

пр.пр.№ 888/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ прокурор 

Жасмина Колева; пр.пр.№ 857/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ 

прокурор Жасмина Колева; 

пр.пр. № 824/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ прокурор 

Невена Илиева; пр.пр. № 812/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ 

прокурор Невена Илиева; 

пр.пр. № 877/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ прокурор 

Йоланда Янева; пр.пр. № 908/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ 

прокурор Йоланда Янева; пр.пр. № 887/2013 г. по описа на РП – Девня, с 

наблюдаващ прокурор Йоланда Янева;  

 

Проверени бяха на случаен принцип спрените досъдебни 

производства  срещу известен извършител и неизвестен извършител /само 

НП / за 2012 г. и 2013 г. 
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спрени срещу известен извършител 

 

Пр. пр.№ 990/2012 г. по описа на РП – Девня, ДП № 23/2013 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева. /В НП са приложени 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, свидетелство за съдимост, 

справки от УИС и ЦИССС/ Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 22.01.2013 г. срещу И.Й.Р. за престъпление по чл.183, ал.1 от 

НК.  Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП – Девня на 

06.03.2013 г. с мнение за спиране. С постановление от 07.03.2013 г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т.1 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на РУП – 

Девня за продължаване на издирването на И.Й.Р., както и на пострадалия. 

Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от 

получаването му пред РС – Девня. /има приложено известие за доставяне/ 

Пр. пр.№ 985/2012 г. по описа на РП – Девня, ДП № 478/2012 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева. /В НП са приложени 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, свидетелство за съдимост, 

справки от УИС и ЦИССС/ Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 21.12.2012 г. срещу Ф.Й.Г., германски гражданин, за 

престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в РП – Девня на 20.02.2013 г. с мнение за спиране. 

С постановление от 26.02.2013 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК, като в обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че на 29.11.2012 г. на Аерогара С. германския 

гражданин е бил предаден на властите на Р. Г. по силата на ЕЗА. В 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на РУП – 

Провадия за продължаване на издирването на Ф.Й.Г. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред 

РС – Девня.  

Пр. пр. № 193/2012г. по описа на РП – Девня, ДП № 2038/2012 г. по 

описа на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Йоланда Янева. /В НП са 

приложени протокол за избор на наблюдаващ прокурор, свидетелство за 

съдимост, справки от УИС и ЦИССС/. Досъдебното производство е било 

образувано с постановление от 21.04.2012 г. срещу Д.И.Д. за престъпление по 

чл. 346, ал. 3, вр.ал. 2, т. 1, вр.ал. 1, вр.чл. 195, ал.1, т. 4 пр. 2 от НК, като в 

постановлението са дадени конкретни и ясни указания. С постановление от 

13.09.2012 г. на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от НПК са дадени допълнително 

конкретни указания по разследването. Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване. В НП е приложено постановление за 

привличане на обвиняем и вземане МНО /без дата/, докладвано по реда на 
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чл.219, ал.1 от НПК на наблюдаващия прокурор, за повдигане на обвинение на 

Д.И.Д. за престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 1 и т. 3, вр.ал. 1, вр.чл. 195, 

ал. 1, т. 4, пр. 2 и т. 6 от НК. Материалите по досъдебното производство са 

постъпили в РП – Девня на 19.12.2012 г. с мнение за спиране на основание чл. 

244, ал. 1, т. 3 от НПК. С постановление от 18.01.2013 г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 3 от НПК. В диспозитива 

на постановлението е записано копие да се изпрати на последния известен 

адрес на Д.И.Д., на пострадалата и на РУП – Девня. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред 

РС – Девня. /има приложено известие за доставяне/ Срещу постановлението е 

постъпило възражение от пострадалата В.Д.Р. С определение № 109/06.02.2013 

г. е прекратено производството по ЧНД № 32/2013 г. по описа на РС – Девня. 

Определението на РС – Девня не е обжалвано пред ОС – Варна. 

Пр. пр. № 251/2013 г. по описа на РП – Девня, ДП № 120/2013 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева. /В НП са 

приложени протокол за избор на наблюдаващ прокурор, свидетелство за 

съдимост, справки от УИС и ЦИССС/. Досъдебното производство е започнато 

на основание чл. 212, ал. 2 от НПК на 15.03.2013 г. срещу НИ за престъпление 

по чл. 194, ал. 1, вр.чл. 18, ал.1 от НК, като РП- Девня е уведомена на 

15.03.2013 г. по факс./ В бланката на РУП – Девня е посочено точното 

основание за образуване/ В хода на разследването е установено, че извършител 

на деянието е И.С.Р., като същият е бил обявен за ОДИ.  Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Девня на 10.07.2013 г. с 

мнение за спиране. С постановление от 12.07.2013 г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т.1 от НПК. В диспозитива 

на постановлението е записано копие да се изпрати на директора на 

пострадалото юридическо лице и на РУП – Девня за продължаване на 

издирването на извършителя. Посочено е, че постановлението може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Девня.  

 

Проверени още: 

 

пр.пр.№ 686/2013 г. ДП № 314/2013г. по описа на РУП – Девня с 

наблюдаващ прокурор Жасмина Колева;  

пр. пр.№ 831/2013 г. по описа на РП – Девня, ДП № 391/2012 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Йоланда Янева. 

 

 спрени неизвестен извършител 

  

Пр. пр.№ 185/2012 г. по описа на РП – Девня, ДП № 65/2012 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева /Приложен е 
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протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С постановление от 20.03.2012 г. 

на прокурор Невена Илиева е било образувано досъдебно производство срещу 

неизвестен извършител за престъпление чл. 194, ал. 1 от НК, като в 

постановлението са дадени конкретни и ясни указания./Приложена е справка 

от ЦИССС/ В хода на разследването са били разпитани свидетели, проведени 

са оперативно – издирвателни мероприятия, но извършителят на деянието не е 

бил установен. С писмено мнение от 25.04.2012 г. разследващият полицай е 

изпратил материалите по досъдебното производство в РП – Девня с мнение за 

спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 

26.04.2012 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 199 и чл. 

244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да 

се изпрати на жалбоподателя, на РУП – Девня за продължаване на издирването 

на извършителя. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-

дневен срок от получаването му пред РС – Девня./Приложена е обратна 

разписка/ 

Пр. пр.№ 63/2012 г. по описа на РП – Девня, ДП № 22/2012 г. по описа на 

РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева /Приложен е протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор./ С постановление от 24.02.2012 г. на прокурор 

Невена Илиева е било образувано досъдебно производство срещу Неизвестен 

извършител за престъпление чл. 194, ал. 1 от НК, като в постановлението са 

дадени конкретни и ясни указания./Приложена е справка от ЦИССС/. В хода 

на разследването са били разпитани свидетели, проведени са оперативно – 

издирвателни мероприятия, но извършителят на деянието не е бил установен. 

С писмено мнение от 24.04.2012г. разследващият полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП – Девня с мнение за спиране 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 17.05.2012 г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 2 от 

НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

Изпълнителния директор на „Д. ц.” АД - Девня, на РУП – Девня за 

продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред 

РС – Девня./Приложена е обратна разписка/ 

Пр. пр. № 73/2012 г. по описа на РП – Девня, ДП № 7/2012 г. по описа на 

РУ”ТП” – Варна с наблюдаващ прокурор Йоланда Янева /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С постановление от 06.02.2012 г. 

на прокурор Йоланда Янева е било образувано досъдебно производство срещу 

неизвестен извършител за престъпление чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1 от НК, като в 

постановлението са дадени конкретни указания за разпит на свидетели и 

назначаване на съдебно - оценителна експертиза./Приложена е справка от 

ЦИССС/ В хода на разследването са събрани доказателства, на основание на 

които не може да се направи категоричен извод за автора на извършеното 
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деяние. С писмено мнение от 06.04.2012 г. разследващият полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП – Девня с мнение за спиране 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 12.04.2012 г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 2  и 

чл. 244, ал. 3 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да 

се изпрати на Началника на ж.п. участък „П”, гр. Девня, на РУ”ТП” – Варна за 

продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред 

РС – Девня./Приложена е обратна разписка/ 

Пр. пр. № 874/2013 г. по описа на РП – Девня, ДП № 408/2013 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Преписката е образувана по 

повод изпратена от РУП-Девня в РП – Девня за образувано на 09.09.2013 г. ДП 

за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК 

срещу неизвестен извършител./Писмото е изпратено на РП- Девня по факс на 

09.09.2013 г./ ДП е започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с протокол за 

разпит на свидетел. /Приложена е справка от ЦИССС/ В хода на 

разследването е направен оглед на местопроизшествие, иззета е 

дактилоскопична следа, разпитан е свидетел, приобщени са експертна справка 

и писмени доказателства, проведени са оперативно – издирвателни 

мероприятия, но извършителят на деянието не е бил установен. С писмено 

мнение от 09.10.2013 г. разследващият полицай е изпратил материалите по 

досъдебното производство в РП – Девня с мнение за спиране на основание чл. 

244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 16.10.2013 г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

Изпълнителния директор на „С. с.” АД – Девня чрез Ст.Д.Ст., на РУП – Девня 

за продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред 

РС – Девня./Приложена е обратна разписка/ 

Пр. пр. № 907/2013 г. по описа на РП – Девня, ДП № 385/2013 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С постановление от 15.10.2013 г. 

на прокурор Жасмина Колева е било образувано досъдебно производство 

срещу неизвестен извършител за престъпление чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. чл. 

194, ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни указания за 

разпит на свидетели и назначаване на съдебно - оценителна експертиза, 

провеждане на оперативно - издирвателни мероприятия. /Приложена е 

спаравка от ЦИССС/ . В хода на разследването е разпитан свидетел, 

приобщени са и писмени доказателства, проведени са оперативно – 

издирвателни мероприятия, но извършителят на деянието не е бил установен. 
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С писмено мнение от 13.11.2013 г. разследващият полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП – Девня с мнение за спиране 

на основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 

18.11.2013 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 199 и чл. 

244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да 

се изпрати на пострадалия, на РУП – Девня за продължаване на издирването на 

извършителя. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен 

срок от получаването му пред РС – Девня./Приложена е обратна разписка/ 

Пр. пр. № 1120/2013 г. по описа на РП – Девня, ДП № 486/2013 г. по 

описа на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Виолета Радева /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Преписката е образувана по 

повод изпратена от РУП-Девня в РП – Девня за образувано на 17.11.2013 г. ДП 

за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр.1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК 

срещу неизвестен извършител. ДП е започнато на основание чл. 212, ал. 2 от 

НПК с оглед на местопроизшествие. В хода на разследването е направен оглед 

на местопроизшествие, проведени са оперативно – издирвателни мероприятия, 

но извършителят на деянието не е бил установен. С писмено мнение от 

18.12.2013 г. разследващият полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в РП – Девня с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 

от НПК. С постановление от 30.12.2013 г. досъдебното производство е спряно 

на основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано копие да се изпрати на пострадалия,  на Началника 

на  РУП – Девня за продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, 

че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 

пред РС – Девня./Приложена е обратна разписка/ 

 

Проверени още:  

 

пр.пр. № 860/2013 г. по описа на РП – Девня, ДП № 101/2013 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева; пр.пр. № 806/2013 

г. по описа на РП – Девня, ДП № 354/2013 г. по описа на РУП – Девня с 

наблюдаващ прокурор Жасмина Колева; 

пр.пр.№ 142/2012 г. по описа на РП – Девня, ДП № 71/2012 г. по описа на 

РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева; пр.пр. № 165/2012 г. по 

описа на РП – Девня, ДП № 79/2012 г. по описа на РУП – Девня с наблюдаващ 

прокурор Невена Илиева; пр.пр.№ 119/2012 г. по описа на РП – Девня, ДП № 

39/2012 г. по описа на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева; 

пр.пр. № 877/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ прокурор 

Йоланда Янева; пр.пр. № 908/2013 г. по описа на РП – Девня, с наблюдаващ 

прокурор Йоланда Янева; пр.пр. № 887/2013 г. по описа на РП – Девня, с 

наблюдаващ прокурор Йоланда Янева;  
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Проверени на случаен принцип бяха следните прекратени досъдебни 

производства за 2012 г. и 2013 г.: 

 

 прекратени по давност 

 

Пр. пр. № 509/2001 г. по описа на РП – Девня, ДП № 2125/2001 г. по 

описа на УП – Вълчи дол с наблюдаващ прокурор Йоланда Янева. 

Производството е било образувано на 06.06.2001 г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление  от 

18.07.2001 г. производството е било спряно до разкриване на извършителя на 

деянието. В диспозитива на постановлението е записано препис от 

постановлението да се изпрати на пострадалия, а делото да се върне на УП 

Вълчи дол за продължаване на издирването, както и срока за обжалване.   На 

26.08.2013 г. досъдебното производство е постъпило в РП – Девня по тяхно 

искане с опис на всички досъдебни производства с изтекъл срок по давност. С 

постановление от 02.09.2013 г. на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 

24, ал. 1, т. 3 от НПК наказателното производство по дело № 2125/2001 г. по 

описа на УП Вълчи дол е прекратено по давност. В диспозитива е записано 

препис да се даде на представител на пострадалия, тъй като по делото липсва 

актуален адрес при поискване срещу подпис, както и че подлежи на обжалване 

в седмодневен срок пред РС Девня.  – няма данни за съобщаването. 

Пр. пр. № 456/2002 г. по описа на РП – Девня, ДП № 2100/2002 г. по 

описа на УП – Вълчи дол с наблюдаващ прокурор Йоланда Янева. 

Производството е било образувано на 29.06.2002 г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1 от НК. С постановление  от 

06.08.2002 г. производството е било спряно до разкриване на извършителя на 

деянието. В диспозитива на постановлението е записано препис от 

постановлението да се изпрати на пострадалия, а делото да се върне на УП 

Вълчи дол за продължаване на издирването, както и срока за обжалване. 

Постъпило с опис в РП Девня. С постановление от 02.09.2013 г. на основание 

чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  и чл. 243, ал. 2 и ал. 3 от НПК 

наказателното производство по дело № 2100/2002 г. по описа на УП Вълчи дол 

е прекратено по давност. В диспозитива е записано препис да се даде на 

представител на пострадалия, тъй като по делото липсва актуален адрес при 

поискване срещу подпис, както и че подлежи на обжалване в седмодневен срок 

пред РС Девня.  – няма данни за съобщаването. 

Пр. пр. № 648/2002 г. по описа на РП – Девня, ДП № 2153/2002 г. по 

описа на УП – Вълчи дол с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева. 

Производството е било образувано на 17.09.2002 г. срещу неизвестен 
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извършител за престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК. С постановление  от 

15.10.2002 г. производството е било спряно до разкриване на извършителя на 

деянието. В диспозитива на постановлението е записано препис от 

постановлението да се изпрати на пострадалия, а делото да се върне на УП 

Вълчи дол за продължаване на издирването, както и срока за обжалване. 

Постъпило с опис в РП Девня. С постановление от 09.09.2013 г. на основание 

чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  и чл. 243, ал. 2 и ал. 3 от НПК 

наказателното производство по дело № 2153/2002 г. по описа на УП Вълчи Дол 

е прекратено по давност. В диспозитива е записано препис да се даде на 

представител на пострадалия, тъй като по делото липсва актуален адрес при 

поискване срещу подпис, както и че подлежи на обжалване в седмодневен срок 

пред РС Девня.  – няма данни за съобщаването. 

Пр. пр. № 222/2001 г. по описа на РП – Девня, ДП № 2050/2001 г. по 

описа на УП – Вълчи дол с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева. 

Производството е било образувано на 18.03.2001 г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1 от НК. С постановление  от 

03.04.2001 г. производството е било спряно до разкриване на извършителя на 

деянието. В диспозитива на постановлението е записано препис от 

постановлението да се изпрати на пострадалия, а делото да се върне на УП 

Вълчи дол за продължаване на издирването, както и срока за обжалване. 

Постъпило с опис в РП Девня. С постановление от 09.09.2013 г. на основание 

чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3  и чл. 243, ал. 2 и ал. 3 от НПК 

наказателното производство по дело № 2153/2002 г. по описа на УП Вълчи дол 

е прекратено по давност. В диспозитива е записано препис да се даде на 

представител на пострадалия, тъй като по делото липсва актуален адрес при 

поискване срещу подпис, както и че подлежи на обжалване в седмодневен срок 

пред РС Девня.  – няма данни за съобщаването. 

Пр. пр. № 769/2002 г. по описа на РП – Девня, ДП № 421/2002 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Виолета Радева. Производството е 

било образувано на 22.03.2001 г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК. С постановление  от 10.01.2003 г. 

производството е било спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия, а делото да се върне на РУП Девня за продължаване 

на издирването, както и срока за обжалване.   Постъпило с опис в РП Девня. С 

постановление от 18.11.2013 г. на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, 

т. 3  от НПК наказателното производство по дело № 421/2002 г. по описа на 

РУП Девня е прекратено по давност. В диспозитива е записано препис да се 

даде на представител на пострадалия, тъй като по делото липсва актуален 

адрес при поискване срещу подпис, както и че подлежи на обжалване в 

седмодневен срок пред РС Девня.  – няма данни за съобщаването. 
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Пр. пр. № 662/2000 г. по описа на РП – Девня, ДП № 375/2000 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Виолета Радева. Производството е 

било образувано на 11.10.2000 г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК. С постановление  от 11.04.2001 г. 

производството е било спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия, а делото да се върне на РУП Девня за продължаване 

на издирването, както и срока за обжалване.   Постъпило с опис в РП Девня. С 

постановление от 18.11.2013 г. на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, 

т. 3  от НПК наказателното производство по дело № 375/2000 г. по описа на 

РУП Девня е прекратено по давност. В диспозитива е записано препис да се 

даде на представител на пострадалия, тъй като по делото липсва актуален 

адрес при поискване срещу подпис, както и че подлежи на обжалване в 

седмодневен срок пред РС Девня.  – няма данни за съобщаването. 

Пр. пр. № 157/2002 г. по описа на РП – Девня, ДП № 63/2002 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева. Производството е 

било образувано на 04.03.2002 г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление  от 21.08.2002 г. 

производството е било спряно до установяване на извършителя на деянието. В 

диспозитива на постановлението е записано препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия, а делото да се върне на РУП Девня за продължаване 

на издирването, както и срока за обжалване. Постъпило с опис в РП Девня.   С 

постановление от 12.11.2013 г. на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 

24, ал. 1, т. 3 и чл. 243, ал. 2 и ал. 3 от НПК наказателното производство по 

дело № 63/2002 г. по описа на РУП Девня е прекратено по давност. В 

диспозитива е записано препис да се даде на представител на пострадалия, тъй 

като по делото липсва актуален адрес при поискване срещу подпис, както и че 

подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС Девня.  – няма данни за 

съобщаването. 

Пр. пр. № 662/2002 г. по описа на РП – Девня, ДП № 347/2002 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева. Производството е 

било образувано на 22.08.2002 г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 195, ал. 1 от НК. С постановление  от 08.10.2002 г. 

производството е било спряно до установяване на извършителя на деянието. В 

диспозитива на постановлението е записано препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия, а делото да се върне на РУП Девня за продължаване 

на издирването, както и срока за обжалване. Постъпило с опис в РП Девня. С 

постановление от 13.11.2013 г. на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 

24, ал. 1, т. 3 и чл. 243, ал. 2 и ал. 3 от НПК наказателното производство по 

дело № 347/2002 г. по описа на РУП Девня е прекратено по давност. В 

диспозитива е записано препис да се даде на представител на пострадалия, тъй 
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като по делото липсва актуален адрес при поискване срещу подпис, както и че 

подлежи на обжалване в седмодневен срок пред РС Девня.  – няма данни за 

съобщаването. 

 

Проверени още:   

 

пр. пр. № 240/2002 г. по описа на РП Девня, ДП № 2049/2002 г. по описа 

на УП Вълчи дол, наблюдаващ прокурор Жасмина Колева;  

пр. пр. № 375/2001 г. по описа на РП Девня, ДП № 221/2001 г. по описа 

на РУП Девня, наблюдаващ прокурор Виолета Радева;  

пр. пр. № 230/2001 по описа на РП Девня, ДП № 94/2001 г. по описа на 

РУП Девня, наблюдаващ прокурор Невена Илиева. 

 

други прекратени 

 

 Пр. пр. № 390/2012 г. по описа на РП Девня, ДП № 2080/2012 г. по описа 

на УП Вълчи дол с наблюдаващ прокурор Йоланда Янева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Производството е започнало на 

основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК на 18.05.2012 г. с оглед 

на местопроизшествие. /Посочено е точното основание за образуване на 

производството в бланката на МВР./ С писмено мнение от 28.06.2012 г. 

разследващият полицай е изпратил материалите по досъдебното производство 

в РП – Девня с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С 

мотивирано постановление от 09.07.2012 г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 

243, ал. 3 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че ниската стойност на 

крадените вещи определя обществената опасност на деянието като явно 

незначителна. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 

изпрати на пострадалия. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 

7-дневен срок от получаването му пред РС – Девня, както и вещественото 

доказателство да се върне на собственика. /има приложена обратна разписка/  

Пр. пр. № 564/2013 г. по описа на РП Девня, ДП № 270/2013 г. по описа 

на РУП Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Производството е започнало на 

основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу виновното лице за престъпление по чл. 

343, ал. 1, б. „Б” от НК на 05.06.2013 г. с оглед на местопроизшествие. 

/Посочено е точното основание за образуване на производството в бланката 

на МВР./ С писмо от 08.08.2013 г. разследващият полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП – Девня с мнение за 

прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, съобщено на прокурор 
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Колева на 02.09.2013 г. С мотивирано постановление от 16.09.2013 г. 

досъдебното производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 

24, ал. 1, т. 1 и чл. 243, ал. 3 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че 

няма данни за извършено престъпление от общ характер и че пострадалият сам 

си е причинил телесни увреждания. В диспозитива на постановлението е 

записано копие да се изпрати на пострадалия. Посочено е, че постановлението 

може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Девня, както 

и след влизането му в сила да се изпрати на началника на РУП Девня с оглед 

реализиране на административно наказателна отговорност. /има приложена  

разписка за връчване/  

Пр. пр.№ 264/2012 г. по описа на РП – Девня, ДП № 135/2012 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева. Досъдебното 

производство е започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК на 14.04.2012 г.  с 

първото действие по разследването: оглед на местопроизшествие срещу НИ за 

престъпление по чл.127, ал. 1 от НК/ В бланката на РУП – Девня са посочени 

всички основания за образуване/ В хода на разследването са били разпитани 

свидетели, назначена и изготвена е СМЕ. Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в РП – Девня на 14.06.2012 г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 16.07.2012 г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1 вр. чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на  

наследника на починалото лице, както и че постановлението може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Девня. /има приложено 

известие за доставяне/. С постановление от 23.08.2012 г. наблюдаващият 

прокурор е постановил веществените доказателства, приложени по 

досъдебното производство да бъдат унищожени от комисия от РП – Девня, 

съобразно разпоредбите на ПОДАПРБ. С протокол за унищожаване от 

23.08.2013 г. са унищожени веществените доказателства – 1 брой капроново 

въже и 3 броя листа. 

Пр. пр. № 1064/2011 г. по описа на РП – Девня, ДП № 544/2011 г. по 

описа на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева. Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 29.11.2011 г. срещу Г.Г.П. за 

престъпление по чл.131, ал.1, т. 12 от НК. /В НП са приложени протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор, свидетелство за съдимост, справки от УИС и 

ЦИССС/ В хода на разследването са разпитани свидетели и е била назначена и 

изготвена СМЕ. С постановление за привличане на обвиняем и вземане МНО  

от 04.04.2012 г., /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на наблюдаващия 

прокурор/, е повдигнато обвинение на Г.Г.П. за престъпление по чл. 131, ал.1, 

т.12, вр. чл.130, ал. 1 от НК. /В НП няма приложен екземпляр от 

постановлението за привличане на обвиняем/ С писмено мнение от 18.04.2012 

г. разследващият полицай е изпратил материалите по досъдебното 
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производство  в РП – Девня с мнение за предаване на съд на обвиняемия, което 

е постъпило в РП – Девня на 25.04.2012 г. С постановление от 04.07.2012 г. 

досъдебното производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т. 1, вр.чл. 

24, ал.1, т. 1 от НПК, като е отменена взетата по отношение на обвиняемия 

МНО „подписка”.  В диспозитива на постановлението е записано копие да се 

изпрати на  обвиняемия и на пострадалия. Посочено е, че постановлението 

може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Девня. /има 

приложени известия за доставяне/ 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните досъдебни 

производства, внесени в съда с обвинителни актове – само НП, внесени по 

реда  на чл. 381 и сл. от НПК /споразумения/, както и по реда  на чл. 78а  

от НК, за 2012 г. и 2013 г. 

   

 обвинителни актове 

     

Пр. пр. № 841/2013 г. по описа на РП – Девня, бързо производство № 

390/2013 г. по описа на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева. 

Бързото производство е започнато на основание чл. 194, ал. 1, вр. чл. 212, ал. 2 

от НПК /цифровото изписване е за досъдебно производство/ на 28.03.2013 г. 

срещу К.Я.С. за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Девня на 03.09.2013 г. На 

04.09.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу К.Я.С. за престъпление по чл. 

343в, ал. 2, вр. ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 

246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.  

Пр. пр. № 329/2013 г. по описа на РП – Девня, досъдебно производство 

№ 89/2013 г. по описа на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина 

Колева. Досъдебното производство е образувано с постановление от 22.04.2013 

г. срещу Д.Г.Х. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Девня на 21.08.2013 г. На 

17.09.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Д.Г.Х. за престъпление по чл. 

196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени 

изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 

Пр. пр. № 1216/2010 г. по описа на РП – Девня, ДП № 2148/2010 г. по 

описа на УП –Вълчи дол с наблюдаващ прокурор Йоланда Янева. Досъдебното 

производство е започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК на 25.08.2010 г. 

срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и пр. 2 от НК.  

Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП – Девня на 

04.09.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвияемия. На 18.09.2013 г. е 

внесен обвинителен акт срещу А.Л.Х. за престъпление по чл.195, ал. 1, т. 2,  т. 
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4, пр.1 и пр. 2, т. 5 и т. 7 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в 

чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.  

Пр. пр.№ 532/2013 г. по описа на РП – Девня, ДП № 249/2013 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Йоланда Янева. Досъдебното 

производство е започнато на основание чл.212, ал. 2 от НПК на 23.05.2013 г. 

срещу НИ за престъпление по чл.234в, ал. 1, пр. 1 от НК. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Девня на 18.09.2013 г. с 

мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 26.09.2013 г. е внесен 

обвинителен акт срещу Ж.Н.А. за престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. В 

обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК 

задължителни реквизити.  

 

Проверени още: 

 

пр. пр.№ 896/2013 г. по описа на РП – Девня, досъдебно производство № 

414/2013 г. по описа на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева;  

пр.пр.№ 605/2012г. по описа на РП – Девня, досъдебно производство № 

316/2013 г. по описа на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева; 

  

споразумения 

 

Пр. пр. № 556/2013 г. по описа на РП – Разград, ДП № 261/2013 г. по 

описа на РУП-Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина Колева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е образувано на 31.05.2013 г. 

на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало с разпит на свидетел/ срещу 

неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 194, ал. 3  от НК, 

като на 31.05.2013 г.  е уведомена РП-Девня. /Писмото е изпратено на РП-

Девня по факс на 31.05.2013 г./. В хода на разследването са открити 

извършителите на деянието. С постановление от 31.05.2013 г. Т.Х.Н. е  

привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 

1 и т. 7, вр. чл. 20, ал. 2 от НК./не е отбелязаната връзката с чл. 194/ / 

докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 

прокурор и печат/. С постановление от 31.05.2013 г. Г.Н.А. е  привлечен като 

обвиняем за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, 

т. 4, пр. 1 , вр. чл. 20, ал. 2 от НК ./не е отбелязаната връзката с чл. 194/  и за 

престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. / докладвано по реда на чл. 219, 

ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Иззет е автомобил 

„Мазда” с рег. № . ……. като веществено доказателство. На 02.06.2013 г. в РП- 

Девня е постъпила молба за връщане на автомобила. С постановление от 

06.08.2013 г. прокурор В. Радева отказва да върне иззетия автомобил. Срокът 

за разследването е удължен. С постановление от 20.08.2013 г. А.Д.С. е  
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привлечена като обвиняема за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, 

пр. 1 и т. 7, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. /не е отбелязаната връзката с чл. 194/. / 

докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 

прокурор и печат/. С постановление от 20.08.2013г. Г. Д. Ст. е  привлечена 

като обвиняема за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр.1, вр. чл. 

20, ал.2 от НК./не е отбелязаната връзката с чл. 194, докладвано по реда на чл. 

219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. С 

постановление от 02.10.2013 г. прокурор Жасмина Колева е разделила 

материалите, касаещи деянието извършено от обв. Т.Х.Н. и обв. А.Д.С. в 

отделно производство, което постановила да се заведе под нов номер в 

регистрите на РУП-Девня с оглед продължаване разследването по 

него./Приложен е протокол от 27.09.2013 г. от предявяване на разследването 

на Г.Н.А./. Делото е приключило със споразумение от 25.10.2013 г. между 

обвиняемия, защитника и прокурор Жасмина Колева по НОХД № 495/2013 г. 

по описа на РС- Девня и налагане на наказание в размер на 6/шест/ месеца 

ЛОС при първоначален строг режим. Споразумението включва съгласие по 

въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК.  /не е приложено копие 

от определението на съда за одобряване на споразумението, на корицата на 

наблюдателната преписка е прикрепена бележка с отбелязване на НОХД, 

режим  на изтърпяване на наказанието, размера на наказанието/ 

Пр. пр. № 529/2013 г. по описа на РП – Девня, ДП № 235/2013 г. по описа 

на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Невена  Илиева /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С постановление от 27.05.2013г. 

на прокурор Невена  Илиева е било образувано досъдебно производство срещу 

Н.С.А. за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, като в постановлението са 

дадени конкретни указания за разпит на свидетели и назначаване на съдебно- 

оценителна експертиза. Срокът за разследването е удължен след прилагането 

на писмена справка  за извършените действия по разследването до момента и 

какво предстои да се извърши. С постановление от 14.10.2013 г. Н.С.А. е  

привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 216, ал. 1, пр. 1 от 

НК. / докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 

прокурор и печат, получено по факс/. Делото е приключило със споразумение 

от 12.12.2013 г. за извършеното престъпление по чл. 216, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 55, 

ал. 1, т. 2, б „б” пр. 1, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК,  между обвиняемия, 

защитника и прокурор Н.Илиева по НОХД № 552/2013 г. по описа на РС-Девня 

и за налагане на наказание „Пробация” за срок от 8 месеца. Споразумението 

включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. /не е 

приложено копие от определението на съда за одобряване на споразумението, 

на корицата на наблюдателната преписка е прикрепена бележка с 

отбелязване на НОХД, режим на изтърпяване на наказанието, размера на 

наказанието/ 
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Чл. 78а – само НП 

 

Пр. пр. №  801/2012 г. по описа на РП – Девня, досъдебно производство 

№ 407/2012 г. по описа на РУП – Девня с наблюдаващ прокурор Жасмина 

Колева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Досъдебното производство е започнало на 25.09.2012 г. на основание чл. 212, 

ал. 2 от НПК срещу Н.Г.К. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, предл. 2, 

вр. чл. 342, ал. 1 от НК. /Посочено е точното основание за образуване в 

бланката на МВР. Направено е искане за удължаване на срока за разследване и 

срокът е удължен с  два месеца, считано от 25.01.2013 г. С постановление от 

12.02.2013 г. Н.Г.К. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, предл. 2, вр. чл. 342, ал. 1 от НК /Делото 

е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 

прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Девня на 22.03.2013 г. С 

постановление за предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 22.04.2013 

г. досъдебното производство е внесено в РС – Девня с предложение 

обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 

наложено административно наказание за извършено от него престъпление по 

чл. 343, ал. 1, б. „б”, предл. 2, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част 

на постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 

вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП няма 

приложено свидетелство за съдимост справки от УИС и ЦИСС/. С 

протоколно определение по НАХД № 175/2013 г. от 13.06.2013 г. РС - Девня е 

прекратил наказателното производство на основание чл. 343, ал. 2 от НК, след 

изявление на пострадалия, че не желае обвиняемия да бъде съден. /В НП има 

приложено копие от определението на съда /.  

Пр. пр. №  786/2012 г. по описа на РП – Девня, досъдебно производство 

№ 2002/2012 г. по описа на УП Вълчи дол с наблюдаващ прокурор Невена 

Илиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Досъдебното производство е било образувано с постановление от  18.12.2012 г. 

срещу Г.С.А. и К.Н. С. за престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК, като в 

постановлението са дадени конкретни и ясни указания. Направено е искане за 

удължаване на срока за разследване и срокът е удължен с  два месеца, считано 

от 18.02.2013 г. С постановления от 25.02.2013 г. Г.С.А. и К.Н.С. са привлечени 

в качеството на обвиняеми за извършено престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК. 

/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 

наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 

Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП – Девня на 
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05.04.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на 

чл. 78а от НК от 05.04.2013 г. досъдебното производство е внесено в РС – 

Девня с предложение обвиняемите да бъдат освободени от наказателна 

отговорност и да им бъде наложено административно наказание за извършено 

от тях престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК. В обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 

вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП приложено 

свидетелство за съдимост има  справки от УИС и ЦИСС/. С решение по 

НАХД № 154/2013 г. от 26.04.2013 г. РС - Девня е признал Г.С.А. и К.Н. С. за 

виновни за извършено от тях престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК и им е 

наложил административно наказание  глоба в размер на 1000 лв. /В НП има 

приложено копие от решението на съда /.  

 

 Проверени още:  

  

 пр. пр. № 590/2012 г. по описа на РП Девня, ДП № 222/2012 г. по описа 

на РП Девня с наблюдаващ прокурор Невена Илиева;  

 пр. пр. № 736/2013 г., БП № 346/2013 г. по описа на РУП Девня с 

наблюдаващ прокурор Невена Илиева 

 

По време на проверката беше проверено движението на пр. пр. № 

1151/2011 г. по описа на РП – Девня, по която има постъпил сигнал в 

ИВСС. 

 По жалба от подателя на сигнала срещу конкретно лице е била 

образувана преписка № 2633/2011 г. в ОП Варна, по която е извършена 

проверка в РУП Девня. С писмо от 26.11.2011 г. Началникът на РУП Девня е 

уведомил подателя на жалбата и ОП Варна, че не са установени данни за 

извършено престъпление. ОП Варна е изпратила преписката на РП Девня за 

преценка на основанията за водене на наказателно производство за 

престъпление по чл. 217, ал. 1 от НК. Указанията са за евентуално назначаване 

на допълнителна проверка. С постановление от 02.03.2012 г. прокурор Илиева 

е отказала да образува досъдебно производство, като е приела, че в случая не 

са налице достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 217 от НК или 

друго престъпление от общ характер. С жалба е сезирана ОП Варна и с 

постановление от 16.07.2012 г. на прокурор Лазаров е отменено 

постановлението за отказ на РП Девня и е разпоредено да се образува 

досъдебно производство, като са дадени указания. 

С постановление от 30.07.2012 г. прокурор Невена Илиева е образувала 

досъдебно производство 318/2012 г. по описа на РУП Девня срещу виновното 

лице, за това, че през 2008 г. в гр. С., Варненска област съзнателно ощетило 
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чуждо имущество – това на Е. К., поверено му да го пази, като от деянието е 

последвала значителна щета – престъпление по чл. 217, ал. 4, вр. ал. 1 от НК. В 

постановлението са дадени конкретни указания. След извършеното 

разследване с постановление от16.11.2012 г. прокурор Илиева е прекратила 

наказателното производство, тъй като съгласно чл. 35 от НК  наказателната 

отговорност е лична, а в случаящетите са настъпили в резултат на решение, 

което е взето от колективен орган. По жалба е образувано ЧНД № 452/2013 г. и 

с определение от 11.01.2013 г. Девненският районен съд е отменил 

постановлението за прекратяване и е върнал делото на прокуратурата за 

изпълнение на дадените задэължителни подробни указания. С постановление 

от 18.07.2013 г. Н.С.С. е привлечена в качеството на обвиняем /съгласувано по 

реда на чл. 219, ал. 1 от НПК с подпис и печат/.  С постановление от 

13.12.2013 г.  прокурор Илиева отново е прекратила наказателното 

производство на основание чл. 243, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1 от НПК. Прието е в 

мотивите на това постановление, че обвиняемата действително не е изпълнила 

решение на Управителен съвет, но това не е сторено умишлено, а поради липса 

на средства за това. По повод постъпила жалба от пострадалия е образувано 

ЧНД № 3/2014 г. и с определение от 15.01.2014 г. РС Девня отново е отменил 

постановлението за прекратяване и е върнал делото на прокуратурата за 

изпълнение на задължителите указания относно прилогането на закона. В 

досъдебното производство не са събирани доказателства и няма никакви 

материали относно финансовото състояние на Коперацията, освен твърденията 

на обвиняемата. С постановление за връщане за допълнително разследване 

досъдебното производство е върнато в РУП Девня, но в него няма конкретни 

указания. По сведение на наблюдаващия прокурор указанията са дадени устно. 

 

   Книга за влезлите в сила присъди 

 

 Изпращането за изпълнение на присъдата е в предвидените в НПК 

срокове. При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в РП – Девня 

се описват редовно в дневника. В графата „№ на присъдата, по кое дело и от 

кой съд е постановена и кога е влязла в сила”, не се описва кога  присъдата е 

влязла в сила по отношение на сключените споразумения. В графата „На кой 

орган е изпратена присъдата за изпълнение, № и дата на писмото”, не се 

описва номера на писмото, с което е изпратена на органа за изпълнение. 

След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в сила 

присъда, деловодството в РП – Девня описва и изпраща влязлата в сила 

присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал. 5 от НПК срок. 

Проверено бе привеждането в изпълнение на влязло в сила 

споразумение/ с наложено наказание 3 г. ЛОС при първоначален строг режим/ 
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по НОХД № 410/2012 г. по описа на РС- Девня от 07.02.2013 г. на лицето 

Г.П.Н.- приложен протокол от  избор на наблюдаващ прокурор от 12.02.2013г.,  

справка за съдимост от 08.02.2013 г., протокол от определението на съда от 

07.02.2013 г., с който се одобрява споразумението, придружително писмо от 

РС-Девня, получено от РП- Девня на 12.02.2013 г., предложение от 12.02.2013 

г. от Й. Янева- районен прокурор на РП - Девня до Директора на областна 

дирекция на МВР – Варна за налагане на принудителна административна 

мярка – забрана за напускане пределите на страната на Г.П.Н. съгласно чл. 78 

от ЗБДС, уведомително писмо с препис от протоколното определение на съда 

до Директора на областна дирекция „Охрана” – Варна с копие до Началника на 

затвора- Варна за влязлата в сила присъда и задържане на осъдения в 

тридневен срок от получаване на присъдата, писмо от 04.03.2013 г. МП – ГД 

„охрана „ София до РП - Девня, с което същата е уведомена, че лицето е 

задържано на 26.02.2013 г., копие от карта № 0859435 с данни за наложена 

принудителна административна мярка спрямо български граждани по ЗБЛД 

/Закон за българските лични документи/, придружително писмо от областна 

дирекция на МВР- Варна сектор „БДС”, че на лицето е наложена мярка по чл. 

75, т. 3 по ЗБЛД и за издадената заповед № 13001408 от 21.02.2013 г., 

уведомление на РП - Девня от Затвора  Варна за начало на изпълнение на 

наказанието от 26.02.2013 г., уведомление от 07.03.2013 г. на РС- Девня за 

начало на изпълнението на влязлата в сила присъда, уведомление на РП- Девня 

от Затвора – Варна за доизтърпяване на наложеното наказание в затвора – Б. 

 Към момента на проверката продължава изтърпяването на наложеното 

наказание. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

           1. Спазва се разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ, като районният прокурор 

участва в разпределението на делата с процент, определен в последната 

издадена заповед. При по-продължително отсъствие на някой прокурор, напр. 

командироване, продължителен отпуск по болест и др. висящите дела и 

преписки се преразпределят на случаен принцип.  

2. Във всички преписки и дела се прилага кратък протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор.  

 3. Най-голям дял от разследваните престъпления от РП Девня са тези 

против собствеността, общоопасните престъпления и против личността. 

Натовареността на РП Девня е над средната за страната /Данните са взети от 

доклад на ОП Варна/. Следва да се има предвид, че по-голямата част от 

образуваните досъдебни производства не се отличават с фактическа и правна 

сложност.  
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4. По принцип прокурорите в РП Девня се произнасят по преписките и 

досъдебните производства предимно в законните срокове, като забавяния  

почти не се допускат./изключение е посоченото на стр.22 от акта забавено произнасяне 

по пр. пр. № 1064/2011 г. /. При образуване на досъдебни производства в повечето 

случаи се дават ясни и конкретни указания. 

 5. Печатите на изходящата поща се поставят от деловодител в 

деловодството, същия ден се завеждат и в УИС. При проверка на отразяване на 

обратната информация за резултата от акта на съда, не винаги се отбелязва 

номер на съдебен акт, или се изпраща копие от него. 

      6. Материалите по прокурорските преписки са подредени в хронологичен 

ред, подшити, номерирани и описани. Обратните разписки при приключените 

дела в повечето случаи са приложени в папките.  

 7. Условията за работа са добри, веществените доказателства се държат в 

шкафове, които се заключват. Има издадена заповед за определяне на 

служител, който да отговаря за съхранението на ВД. Не се води отделна книга 

с оглед разпоредбите на  чл.103 от ПОДАПРБ /отм/, съгласно който, когато 

веществените доказателства се предават на експертиза или се предоставят на 

друга институция, се съставя протокол, съдържанието на който е подробно 

описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в отделна книга за съхранение на 

протоколите. 

     8. Прави впечатление, че в случаите на привличане и внасяне в съда на 

производства, при които деянията са квалифицирани по по-лек или по-тежък 

от основният текст, не се прави връзка с основния текст, посочен в НК, в който 

са описани съставомерните признаци на деянието.  

     9. В постановленията се посочва възможността за обжалване. Броят на 

обжалваните откази е минимален, което е показател за качеството на 

прокурорските актове с постановен отказ, които са подробно мотивирани, като 

от обжалваните откази голям брой са потвърдени.  

10. Спрените срещу неизвестен извършител се изпращат в полицията за 

продължаване на издирването. Изпълняват се указанията на И-55/2008 г., т.18 

на Главния прокурор на Република България,  съгласно която, спрените дела 

срещу известен извършител остават на съхранение в ПРБ. Всички лица, 

отсъствието на които е причината за спиране на производството са обявявани 

за издирване по съответния ред. По спрените дела срещу неизвестен 

извършител винаги се прилагат обратни разписки от жалбоподателите.  

 11. Постановленията за прекратяване се изпращат на страните и се 

изписва, че могат да се обжалват в 7 дневен срок. В голямата си част 

постановленията са добре мотивирани, което се доказва от броят обжалвани 

постановления за прекратяване. Тази статистика дава основание да се приеме, 

че прокурорите в РП Девня по принцип съставят законосъобразни, 

процесуално издържани и мотивирани постановления за прекратяване на 
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наказателните производства.  При  съпоставяне на броя образувани, спрени и 

прекратени досъдебни производства срещу НИ с броя на образуваните ДП 

срещу известен извършител се установява, че броят на първите е в пъти 

повече. През 2013 г. са отменени 5 постановления за прекратяване на ДП, а 

през 2012 г. са били отменени 8 броя постановления за прекратяване на ДП, 

което е добър показател, в сравнение с 2012 година. 

 12. Причините за връщане на делата от съда за 2013 г.  са поради 

непълно и недостатъчно конкретно описание на фактическата обстановка въз 

основа на която да се изведат съставомерните признаци на извършеното 

деяние, като от внесените  прокурорски актове през 2013 г. са върнати 4 броя 

дела, от които едното е протестирано и разпореждането на съда е отменено от 

въззивната инстанция. Относителният дял на основателно върнатите 3 броя 

дела спрямо общо внесените прокурорски актове в съда 153 броя дела е 1.96 %. 

През 2012 г. са били върнати 2 броя дела /съставляващи 1.36% спрямо 

внесените/. т.е. процентното им съотношение с общо внесените прокурорски 

актове е минимално.   

13. Процентът на оправдателните присъди спрямо внесените 

обвинителни актове във РС Девня е изключително нисък, като за 2013 г. са 

постановени 6  оправдателни присъди, а относителният дял на оправданите 

лица спрямо броят на всички 219 лица е 5.02%.  През 2012 г. са  постановени 5 

броя оправдателни присъди и решения, като относителният им дял спрямо 

разгледаните и решените от съда 158 броя дела е 3.16 %, а спрямо внесените 

прокурорски актове 147 броя актове е 3.40 %.  /Данните са от годишните доклади 

на РП Девня за 2012 и 2013 г./. Наблюдаващите прокурори, внесли в съда ОА, по 

който е постановена оправдателна присъда, изготвят писмено становище, 

което съдържа мотивирани съображения и правни аргументи за повдигнатите 

пред съда обвинения, както и доказателствата въз основа, на което те са 

основани. Изготвят се и анализи на причините за постановените оправдателни 

присъди за всяко шестмесечие на текущата година, които се изпращат на 

горестоящата прокуратура. Всичко това означава, че наблюдаващите 

прокурори от Районна прокуратура Девня прецизно и професионално 

преценяват събраните доказателства при подготовката на обвинението. 

  14. В РП Девня е създадена добра организация за явяването в съдебни 

заседания на прокурора, наблюдавал ДП и внесъл съответния прокурорски акт, 

няма случаи на отложени дела, поради неявяване на прокурор.  

15. В наблюдателните преписки се прилагат протоколи от случайния 

подбор „кратък протокол”. Спазва се разпоредбата на чл. 219, ал. 1 от НПК, 

като действията на разследващите органи се съгласуват с наблюдаващия 

прокурор, което се удостоверява с подпис на наблюдаващия прокурор, дата и 

печат на прокуратурата, но в нито една от проверените наблюдателни 

преписки няма  приложени копия от постановление за привличане на 
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обвиняем. В някои наблюдателни преписки не са приложени копия от 

съдебните актове. 

      16. Някои от бланките/писмата уведомления/, изпратени в прокуратурата 

от РУП се попълват коректно, като изрично се посочва основанието за 

образуване на наказателно производство – досъдебно производство, бързо 

производство или незабавно производство като се отграничава правилното 

основание, но в повечето от бланките, са записани всички основания за 

образуване на досъдебно производство по чл. 212, ал. 2 от НПК, бързо 

производство по чл. 356, ал. 3 от НПК и незабавно производство по чл. 362, ал. 

3 от НПК, като не е посочен изрично текста от НПК, по който е образувано 

производството.  

      17. Създадена е положителна практика  постановленията за привличане и 

бланките за започнато от МВР производство да се изпращат в РП Девня по 

факс, както и ежеседмично в точно определен ден /сряда/ да се провеждат 

консултации с разследващите полицаи в РУП-Девня, на които да се дават 

указания от наблюдаващите прокурори по хода на разследването, с цел 

повишаване на качеството на работата по делата.. 

 18. Препоръките, дадени от проверяващия екип от ИВСС, след 

извършената планова комплексна проверка през 2009 г. са изпълнени, получен 

е отговор за предприетите мерки по изпълнението. 

             

           

ПРЕПОРЪКИ: 

 

       1.  Административният ръководител да предприеме необходимите мерки: 

  - за  привеждане  на водените в прокуратурата книги, регистри, дневници 

и др. в съответствие с разпоредбите на Правилник за  администрацията на 

Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/, обнародван в ДВ, брой 

106/10.12.2013 г.; 

 - приемането, съхраняването и предаването на веществените 

доказателства да се осъществява съгласно раздел VIII от ПАПРБ; 

 2. Административният ръководител да инициира провеждане на среща 

между прокурорите от РП – Девня и Началника на РУП на МВР в района за 

отстраняване на пропуските при образуването на досъдебните,  бързи  и 

незабавни произоводства и привеждане на бланките за започване на НП, БП и 

ДП в съответствие с изискванията на НПК. 

  

      За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

Приложения: 
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1. Заповед № ПП-01-32/20.03.2014 г. за извършване на планова 

проверка, връчена на проверявания орган;  

2.   Справки  по 4 броя за 2012 и 2013 г.;   

3. Отчетен доклад за дейността на РП Девня през 2012 и 2013 г., 

на електронен носител;   

4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, 

заповеди за съхраняване на веществени доказателства и копия от протоколи 

на комисия за ВД, копия от актове на прокурори – постановления за 

прекратяване, споразумения, преписки по изпълнение на присъди, откази от 

образуване на ДП и др. 

   

Настоящият акт на електронен носител, без приложенията, да 

се изпрати на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура  гр. Девня г-

жа Йоланда Янева, за сведение, изпълнение на препоръките и запознаване на 

прокурорите от РП  гр. Девня с акта /и на хартиен носител/. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна – 

г-н Владимир Чавдаров за сведение. 

3. Административния ръководител на Варненска апелативна прокуратура  

-  г-жа Ружа Големанова, за сведение. 

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

сведение. 

5. Представляващия Висшия съдебен съвет - г-жа Соня Найденова, за 

сведение. 

           

23.04.2014 г.                           ИНСПЕКТОР: 

                /Моника Малинова/ 

 

        


