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В периода 15 май – 16 май  2014г. на основание заповед № ПП-01-

59/28.04.2014г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 

Районна прокуратура - Тервел. Проверката бе извършена от  проверяващи - 

инспектор Моника Малинова и експерти Сия Иванчова  и Димитрина 

Долапчиева.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на прокуратурата в  

гр. Тервел,  собственост на община гр. Тервел, където в 6 стаи на първия 

етаж се помещава РП – Тервел. Сградата е предоставена на прокуратурата 

за безвъзмездно ползване. Всеки от прокурорите и съдебните служители 

работи в самостоятелен  кабинет. Съдебната администрация се помещава в 

три стаи.  Архивът на прокуратурата е разположен в стая на същият етаж, 

като в него на отделен стелаж е обособено място за веществени 

доказателства. Архива е подреден в големи картонени кутии, които са 

номерирани по години и с посочени архивни номера от арх. № до арх. №.  

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.  

Проверката на РП - Тервел обхваща периода 01.01.2012г. – 

31.12.2013г. година. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2012г.  и 2013г. 

 

Щатната осигуреност на прокурорите за 2012г. в РП – Тервел е от 2 

души. През проверявания период 2012г. в РП - Тервел са работили общо 2  

прокурори. Щатната осигуреност на администрацията в РП- Тервел е 3,5 

/призовкар се води на 0.5 бройка/ съдебни служители. 

Със Заповед № 2826/16.07.2012 г. на Главния прокурор, считано от 

23.07.2012 г. на РП Тервел е отпусната 1/2 щатна бройка за главен 

счетоводител. За заемането на длъжността със Заповед № РД-08-

04/24.08.2012 г. административният ръководител на РП Тервел е обявил 

конкурс. За участие в обявения конкурс, документи е подал само един 

кандидат. След извършена проверка на подадените от кандидата документи, 

е установено, че същият не отговаря на изискванията и не е допуснат до 

участие. Конкурсът е прекратен на 04.10.2012 год. с протокол на 
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конкурсната комисия. Към 31.12.2012 г. в РП Тервел има незаета 1/2 щатна 

бройка за длъжността „Главен счетоводител”. 

 Общо в Районна прокуратура – Тервел, за периода от 01.01.2012г. до 

31.01.2012г. са работили 2 прокурора. Няма незаети щатни бройки за 

прокурори. 

 Щатната осигуреност на прокурорите за 2013г. в РП – Тервел е от 2 

души. През проверявания период 2013г. в РП - Тервел са работили общо 2 

прокурора. През 2013г. няма незаети щатни бройки за прокурори. 

Щатната осигуреност на администрацията в РП - Тервел и през 2013г.  

е от 4 души. Към 01.01.2013 г. в РП Тервел 1/2 незаети щатни бройки за 

длъжността „Главен счетоводител” 

 В районна прокуратура Тервел през отчетния период са работили 4 

служители както следва: адм. секретар; съдебен секретар, съдебен 

деловодител, призовкар – 0.5 брой, главен счетоводител – 0.5 брой/незаета/. 

 Всички длъжности са били заети през проверявания период с 

изключение на длъжността главен счетоводител. 

1. В РП - Тервел се водят 58 книги /дневници, регистри, азбучници/.  

От тях водени на основание:  Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата в Република България /ПОДАПРБ/ 

(отм.) – 22 броя 

2. по указание на ВКП – 28 броя. 

 3. по собствена преценка: Електронен Регистър на лица с 

неприключени ДП; Електронно текущо архивиране на всички решени 

преписки и дела; Електронен регистър внесени в съда прокурорски актове; 

База данни за присъди за изпълнение; Електронен Регистър присъди по 

делегация;  Електронен Регистър за условни присъди; Електронен дневник 

за досъдебните производства; Електронен дневник за преписки и ДП на 

обжалване; Електронен Регистър преписки по Закона за здравето; 

Електронен регистър внесени в МКБППМН; 

От всички гореизброени дневници, регистри и книги 40 броя се водят 

на хартиен носител. Водените на електронен носител са 20 броя. 

Същият брой книги и дневници водени както на хартиен носител, така 

и на електронен носител са били използвани и през 2013г. 

Правни програми: прокурорите от РП - Тервел имат на компютрите си 

инсталирани версии на правно-информационната програма „Сиела”. 

Деловодни програми: от 2007г. се използва Унифицирана информационна 

система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, предоставена от 

ВКП. 
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В изпълнение на Заповед № ЛС-6917/16.07.2007 г. на Заместника на 

главния прокурор при ВКП, административният ръководител на РП - 

Тервел е издал Заповед № 52/16.11.2007 г., с която е определил М. Г. – 

съдебен секретар, считано от 16.11.2007 г. да въвежда данни за движението 

на делата и преписките в УИС на ПРБ.  

Със Заповед № 28.07.2008 г. за служител, който да въвежда данни в 

УИС е определена и новоназначената през м. ноември 2007 г. г-жа П. Ст. - 

съдебен деловодител в РП - Тервел. 

В изпълнение на Заповед № ЛС-3020/16.07.2007 г. на Заместника на 

Главния прокурор, считано от 01.08.2007 г. в Районна прокуратура Тервел 

се въвеждат данни за всяко наказателно производство, образувано от 

прокурор в Единната информационна система за противодействие на 

престъпността /ЕИСПП/. Използва се „Генератор на идентификатори”, 

предоставен от Министерството на Правосъдието, а генерирането се 

извършва от г-жа М. Г. – съдебен секретар и г-жа П. Ст. – съдебен 

деловодител.  

На основание Заповед № ЛС-6310/02.10.2007 г. на Заместник на 

Главния прокурор при ВКП и Заповед № 47/22.10.2007 г. в Районна 

прокуратура Тервел, преписките и делата се разпределят чрез 

предоставения от Висшия съдебен съвет програмен продукт за случайно 

разпределение на преписки и дела „Law Choice". 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор на 

Република България и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на В. Първанов - 

зам. главен прокурор при ВКП,  относно организацията за случайно 

разпределение на преписки и дела, новопостъпилите преписки и дела в РП- 

Тервел се разпределят чрез програмния продукт за случайно разпределение 

на преписки и дела, предоставен от  ВСС – „Law Choice”, чрез електронно 

разпределение, съобразно поредността на постъпването им, съгласно 

Заповед № 47/22.10.2007 г. на Живко Желязков – административен 

ръководител на РП- Тервел. В същата заповед съдебният секретар – 

Маринела Д. Говедарска, е определена да осигурява техническа поддръжка 

на програмата – да инсталира, поддържа, архивира и обновява програмата 

„Law Choice”, както и да работи с програмния продукт за случайно 

разпределение на делата „Law Choice”. В заповедта са прокурорите, между 

които ще се разпределят преписките и процента на натовареност на всеки 

прокурор. 

През 2007г. в РП- Тервел е изготвен електронен регистър на всички 

спрени срещу неизвестен извършител ДП, наблюдавани от РП- Тервел, от 
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които 1394 дознания и 271 следствени дела. С оглед големия общ брой на 

тези дела и пропорционалното им разпределение на всяко едно от тях, 

същите са разпределени между двамата прокурори в РП- Тервел, като 

последното е направено преди въвеждането на програмния продукт „Law 

Choice”. 

 Със заповед № РД-04-08/20.05.2013 г. на Ж. Желязков – 

административен ръководител на РП - Тервел е разпоредено от същата дата 

да се определят нови групи и процент на натовареност – по жалби и сигнали 

Ж.Желязков – 60%, М.Марчева – 100%., по всички останали групи – ДП- 

транспортни, ДП- наркотици, ДП- по чл. 127 от НК, ДП- трафик на хора, ДП 

- кражби и грабежи, ДП-  присвояване, обсебване, ДП –пожари, ДП - други 

са със 100% натовареност на Ж. Желязков – административния  

ръководител на РП- Тервел и на М.Марчева – прокурор в РП - Тервел. 

След издадена заповед на районния прокурор Живко Желязков 

Заповед № ЛС-7/04.03.2014 г. е изменена т. III от заповед № РД-04-

08/20.05.2013г. – по жалби и сигнали: Ж. Желязков – 80%, М. Марчева – 

100%. 

През 2012 г. и през 2013 г. всички статистическите справки са 

изготвяни изключително от УИС. Воденето на статистическата отчетност 

през 2012 г. е съобразено с Указание № 301/27.12.2007 г. за организация на 

информационната дейност в Прокуратурата на Република България (изм. и 

доп. с Указание № И-283/2008 г.) на Главния прокурор. Информационната 

дейност се осъществява при спазване целите, принципите и 

регламентацията й по посоченото указание.  Районна прокуратура Тервел 

попълва данните за своята дейност в електронните таблици и ги изпраща на 

Окръжна прокуратура Добрич за обобщаване. 

В изпълнение на Заповед № 146/10.07.2009 г. на окръжния 

прокурор, със своя заповед № 24/20.07.2009 г. районният прокурор на РП- 

Тервел е определил реда и отговорните служители за изготвяне на месечни, 

тримесечни, шестмесечни и годишни статистически таблици.  

В изпълнение на Заповед № ЛС 780/30.03.2010 г. на Главния 

прокурор относно оптимизиране информационната дейност на 

прокуратурата, със Заповед № 11/08.04.2010 г. за служител, отговарящ 

пряко за дейността по извеждане на информация от електронните форми 

при съответни права за достъп е определена Маринела Добрева Говедарска 

– съдебен секретар. 

 За дейността на РП - Тервел се изготвя шестмесечен отчет и 

годишен доклад. Доклади, анализи и справки, се съхраняват по надзори. 
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Съхраняват се на хартиен носител, както и в електронен вид в специална 

папка „Статистика”. 

 Периодично се провеждат съвещания  и се правят анализи. 

 През 2012г. и през 2013г. в РП - Тервел няма предложения за 

поощрения и предложения за налагане на дисциплинарни наказания. 

 В РП - гр.Тервел е създадена необходимата организация по 

приемането, съхранението и предаването на веществени доказателства. 

Извършва се съобразно изискванията на Правилника за администрацията на 

ПРБ. Води се книга за веществените доказателства. Приемането се извършва 

с приемателно-предавателни протоколи. По отношение на съхранението на 

ВД, за които е предвиден специален ред /оръжие, боеприпаси и др./ същите 

се съхраняват в специални помещения на РУ „Полиция” Тервел. 

   Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата:  

          - по указание на Главния прокурор – 20  броя за 2012г./8 броя за 

2013г./ 

          - по собствена преценка –  38 броя за 2012г./ 76 броя за 2013г./ 

  

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2012г. 

- по инициатива на административния ръководител – Предварителна 

проверка относно правилното и законосъобразно архивиране в изпълнение 

на т.3.2 от „Методически указания за контрол в системата на ПРБ”, и с 

оглед планираната тематична проверка на архивираните в Районна 

прокуратура гр.Тервел през 2010 г. преписки и ДП отговарящи на 

критериите на т.3,2 от МУКСПРБ. Постоянен контрол върху срочността, 

обосноваността и законосъобразността на прокурорските актове, както на 

изпълнението на задълженията на прокурорите, произтичащи от 

разпоредбите на чл.243 ал.ІІ и ІІІ от НПК, с оглед извършването на 

тематична проверка в дейността на РП - гр.Тервел по прекратените 

досъдебни производства през първото полугодие на 2012 г. , постоянен 

контрол върху срочността, обосноваността и законосъобразността на 

прокурорските актове, осъществяван всеки първи работен на седмицата 

чрез проверка и извадка от Електронния регистър за срочността на 

разследването, произнасянето от прокурора и задържането под стража, 

ежемесечни проверки относно дейността по приключването на ДП водени 

срещу лица с 3 и повече неприключени наказателни производства,  

служебен контрол на преписките приключени от РУ „Полиция” гр.Тервел 

относно изпълнение разпоредбата на чл.15, ал.1 от „Инструкция за 
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провеждане на предварителни проверки” с изх.№ 89/10.03.2011 г. на 

Прокуратура на РБ, проверка за законност по искане на гражданин - 

свързана със спазване на задълженията за разположението на сервитутните 

зони съгласно общия и подробно устройствен план, съобразно 

местоположението на енергийния обект, и разпоредбите на Закона за 

опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи, както и на разпоредбите на НАРЕДБА No 

16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийнитеобекти. 

- тематични проверки за законност -4 броя -  

- проверки на прокуратурата от  други органи на съдебната власт - 

През 2012 г. на РП - Тервел са били извършени пет тематични проверки от 

прокурори на Окръжна прокуратура гр.Добрич. 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2013г. 

- по инициатива на административния ръководител – Проверка по реда 

на чл.15, ал.1 от ИППП на преписките, приключени от органите на МВР и 

от другите компетентни органи, по които не са били разкрити достатъчно 

данни за извършено престъпление; проверка на регистрите по гражданско-

съдебния надзор и отчетността на участия в съдебни заседания по 

граждански дела в Районна прокуратура гр.Тервел. Проверка на изпълнение 

на задълженията на прокурорите по чл.22 от ЗОПДНПИ  и други. 

 Постоянен контрол по воденето на въведените съгласно заповедите на 

Главния прокурор на Прокуратурата на РБ Електронен регистър за 

сроковете по чл. 368, ал.1 и по чл. 234, ал. 8 НПК, Електронен регистър на 

върнатите от съда дела и оправдателните присъди, Електронен регистър на 

лицата с две и повече неприключени наказателни производства, цялостна 

проверка на наблюдаваните досъдебните производства, по които се дължи 

уведомление по чл.3 от ЗОПДИППД, провеждането на ежеседмични 

съвещания с разследващите органи в работата по предварителните проверки 

и най-вече в работата по досъдебните производства и др.  

  Тематични проверки за законност: 

Проверка по Закона за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни в дейността и актовете на местните комисии за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 

проверка относно спазване на разпоредбите на чл.195 и 196 от Закона за 

устройство на територията по отношение на застрашаващи сигурността 

сгради, проверка относно наличието на сметища, създадени в нарушение на 

чл.37, ал.1, т.1 от ЗУО на територията на общините, постоянен текущ надзор 
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за законност, относно издаваните административни актове от местните 

органи на власт и управление - областни управители, общински съвети и 

кметове на общини, съобразно указанията на ВАП под № И-29/2008 г. и др.. 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2012г. и 2013г. Прокурорите от РП- 

Тервел са участвали  в обучения организирани от НИП и от ОП-Разград – 

дистанционно електронно обучение. Съдебните служители са участвали в 

семинари организирани от ПРБ и от ОП- Добрич - „Повишаване 

квалификацията на съдебните администратори и административните 

секретари”, „План на служителите от финансово-стопанските звена в 

структурата на ПРБ и Обучение по вътрешноведомствената програма на 

ОП- Добрич, Обучение по вътрешноведомствената програма на ОП - 

Добрич, „Децентрализирани процедури по възлагане на обществени 

поръчки” и др. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

2012г. и 2013г. 

През 2012г. в Районна прокуратура  - Тервел общия брой на 

преписките е бил 613, като броят на новообразуваните преписки е бил 520, а 

образувани от предходни периоди са 93 броя. От тях през 2012г. са решени 

608 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство /ДП/ - 99 броя. От тези откази 3 броя преписки са обжалвани, 

потвърдени са 3 броя, няма отменени. 

 Образувани досъдебни производства общо 89 броя. 

 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ общо – 12 броя.  

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - 30 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 

№И 89/10.03.2011г./ – 110 броя, а броят на преписки, върнати след 

извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ - 15 броя. 
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 Прокурорът лично е извършил предварителна проверка  /по чл.1, т.6 

от Инструкция №И 89/10.03.2010г./ по 1 преписка. 

 Няма останали нерешени преписки в края на 2012г. от образуваните 

преди 31.12.2011г.. 

През 2013г. в Районна прокуратура - Тервел общият брой на 

преписките е бил 640, като броят на новообразуваните преписки е бил 602, а 

образувани от предходни периоди са 38 броя. От тях през 2013г. са решени 

638 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство /ДП/ - 188 броя. От тези откази 12 броя преписки са 

обжалвани, потвърдени са 7 броя, а 5 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 116 броя. 

 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ общо – 4 броя.  

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - 8 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 

№И 89/10.03.2011г./ – 159 броя, а броят на преписки, върнати след 

извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ - 6 броя. 

 Няма преписки, по които прокурорът лично да е извършил 

предварителна проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ . 

Няма останали нерешени преписки в края на 2013г. от образуваните 

преди 31.12.2012г.. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2012г. са общо 390 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 211 броя, 

образувани в предходен период - 160 броя, новообразувани бързи 

производства - 8 броя, новообразувани незабавни производства – 11 броя.  
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Престъпленията против собствеността заемат водещо място като 

относителен дял в структурата на престъпността. От престъпленията против 

собствеността грабежа се характеризира с най-висока степен на обществена 

опасност./Доклад на РП- Тервел за 2012г./ 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2013г. са общо 428 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 218 броя, 

образувани в предходен период - 165 броя, новообразувани бързи 

производства - 19 броя, новообразувани незабавни производства – 26 броя.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2012г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от 

НПК срокове - 312 броя, от тях: новообразувани ДП през 2012г.- 150 броя, 

образувани в предходен период – 150 броя, като общо образуваните ДП – 

300 броя, новообразувани бързи производства през 2012г. – 4 броя, 

новообразувани незабавни производства – 8 броя. Останали нерешени към 

края на 2012 г. са 4 ДП, по които разследването е приключило, но се 

намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2013г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от 

НПК срокове - 342 броя, от тях: новообразувани ДП през 2013г.- 175 броя, 

образувани в предходен период – 143 броя, като образуваните ДП през 

2013г. са 318, новообразувани бързи производства – 9 броя, новообразувани 

незабавни производства – 15 броя. Останали нерешени към края на 2013 г. 

са 6 ДП, по които разследването е приключило, но се намират при 

прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК  са 7 броя , по 

които разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т. 5 от НПК – 1 

брой, е постановено  разследването да се извърши по общия ред – 4 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 19 броя, по 

които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 

няма, при които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 

10 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 11 

броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, по 3 е постановено 

разследването да се извърши по общия ред. 
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През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са 

изпратени на разследващ орган – 8 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам 

е извършил необходимите действия – 8 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 26 

броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, а при които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред – 11 броя.  

През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са 

изпратени на разследващ орган – 17 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам 

е извършил необходимите действия – 3 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са общо 111 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  107 броя, спрени срещу 

известен извършител – 4 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2013 г. са общо 129 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  126 броя, спрени срещу 

известен извършител – 3 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са   25 

броя, като от възобновените – 14 броя са срещу неизвестен извършител, и 

11 броя – възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са   83 

броя, като от възобновените – 68 броя са срещу неизвестен извършител, и 

15 броя – възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са общо 134 

броя, от тях – 17 броя са водени срещу известен извършител, а 117 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда - общо 1 брой - няма 

отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за 

прекратяване - няма. Служебно отменени постановления за прекратяване на 

ДП – 4 броя. От общо прекратените НП, прекратени поради изтекъл 

давностен срок са 72 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 163 

броя, от тях уважени са всичките 163 броя. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 144 броя, 

уважени са 144 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния ръководител на 

по-горестоящата прокуратура – 19 броя, всички уважени. 
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Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 

реда на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са общо 112 

броя, от тях – 15 броя са водени срещу известен извършител, а 97 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда - общо 1 брой, 

потвърден. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за 

прекратяване – няма. Служебно отменени постановления за прекратяване на 

ДП – няма. От общо прекратените НП, прекратени поради изтекъл 

давностен срок са 51 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 199 

броя, от тях уважени – 199 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на съответната прокуратура – 170 броя, уважени са всичките 

170 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура – 29 броя, уважени са всички 29 броя. 

Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 

реда на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2012г. РП - гр. Тервел е внесла в съда 41 броя обвинителни акта. 

По досъдебни производства образувани през годината обвинителните 

актове са 26 броя, а 15 броя по ДП образувани в предходни години. 

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са 3 броя, като 1 брой 

е върнат с разпореждане, а 2 броя са върнати с определение на съда. Няма 

протестирани. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

46 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 46 броя. Няма 

протестирани . Няма оправдателни присъди по общия ред . 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. 

НПК/ - 26 броя, от тях протестирани – няма.   Оправдателни присъди по 

глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - няма.. В хода на съдебното 

следствие са постигнати 6 броя споразумения.  
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През 2012г. са внесени 6 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – всички. Броят на 

неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора – няма. 

През 2012г. от РП - гр. Тервел са внесени 15 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. 

Уважени предложения на прокуратурата са 15 броя, прекратени в 

предвидените от закона случаи – 1 брой, върнати от съда предложения – 1 

брой.  

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Тервел са 

участвали в 113 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела 

с участие на прокурор е 11. 

През 2012г. са приведени  в изпълнение 58 присъди и определения за 

одобряване на споразумение, няма отлагания на изпълнение на наказанието 

и   неприведени присъди в срок .  

През 2013г. РП - гр. Тервел е внесла в съда 59 броя обвинителни акта. 

По досъдебни производства образувани през годината са 41 броя, а 18 броя 

по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела по внесени 

обвинителни актове са 2 броя, като с определение на съда са  върнати и 

двата ОА, като е подаден 1 протест от наблюдаващия прокурор, който е 

неуважен от съда/оставен е без разглеждане/. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

49 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 49 броя, от тях 

протестирани – няма. Няма оправдателни присъди по общия ред. 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК /чл.371 и сл. 

НПК/ - 20 бр., от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди по 

глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие са 

постигнати 3 броя споразумения.  

През 2013г. са внесени 13 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 13 броя. Брой 

неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора -  1 брой. 

През 2013г. от РП - гр. Тервел са внесени 26 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. Решени от съда 

– 24  броя. Уважени предложения на прокуратурата са 23 броя. Върнати от 

съда предложения – 1 брой, няма оправдателни решения и прекратени в 

предвидените в закона случаи. 
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През проверявания период прокурорите от РП - гр. Тервел са 

участвали в 150 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела 

с участие на прокурор – 14 броя. 

 През 2013г. са приведени  в изпълнение 63 присъди, няма отлагания 

на изпълнение на наказанието  и   неприведени присъди в срок .  

 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

В хода на проверката беше проверено движението на прокурорски 

преписки, по които има откази за образуване на досъдебно производство, 

досъдебни производства, по които е било постановено прекратяване, спрени 

НП срещу известен и неизвестен извършител, НП с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност и с налагане на 

административно наказание, ДП, приключили със споразумение и ДП 

приключили с обвинителен акт.  

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за 

отказ от образуване на ДП за 2012г. и 2013г. 

 

Пр.пр.№ 499/2012г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Живко Желязков. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/ Преписката била образувана в РП – Тервел по сигнал на 

Директора на РДГ-Варна, постъпила на 23.11.2012г. С постановление от 

26.11.2012г. на основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ и чл.9, ал.1 от Инструкция 

№ И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в РПУ – Тервел за извършване 

на предварителна проверка, като в постановлението са дадени конкретни и 

ясни указания. Даден срок за извършване на проверката 14 дни. Преписката 

е постъпила в РП-Тервел на 20.12.2012г. С постановление от 27.12.2012г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че в макар и формално деянието да 

осъществява признаците на предвидения в чл.235 от НК престъпен състав, с 

оглед малозначителността на вредните последици, същото не е 

престъпление по смисъла на чл.9, ал.2 от НК. Записано е също, че 

отговорността на виновното лице следва да бъде търсена по 

административен ред. В диспозитива е записано, че постановлението 

подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, както и копие да бъде изпратено 

на Директора на РДГ – Варна, ведно с преписката.  
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Пр.пр.№ 487/2012г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Живко Желязков. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/ Преписката била образувана в РП – Тервел по сигнал на 

Директора на РДГ-Варна, постъпила на 20.11.2012г. С постановление от 

20.11.2012г. на основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ и чл.9, ал.1 от Инструкция 

№ И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в РПУ – Тервел за извършване 

на предварителна проверка, като в постановлението са дадени конкретни и 

ясни указания. Даден срок за извършване на проверката 14 дни. Преписката 

е постъпила в РП - Тервел на 20.12.2012г. С постановление от 27.12.2012г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че в макар и формално деянието да 

осъществява признаците на предвидения в чл.235 от НК престъпен състав, с 

оглед малозначителността на вредните последици, същото не е 

престъпление по смисъла на чл.9, ал.2 от НК. Записано е също, че 

отговорността на виновното лице следва да бъде търсена по 

административен ред. В диспозитива е записано, че постановлението 

подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, както и копие да бъде изпратено 

на Директора на РДГ – Варна, ведно с преписката.  

Пр.пр.№ 518/2012г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Живко Желязков. /Приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ 

Преписката била образувана в РП – Тервел по повод докладна записка от 

РУП – Тервел, ведно с жалба на Г.С.М. срещу съпруга й, постъпила на 

05.12.2012г. С постановление от 18.12.2012г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че данните по преписката сочат за евентуално извършено 

престъпление по чл.144, ал.1 от НК, за което престъпление наказателно 

преследване срещу виновното лице, съгласно разпоредбата на чл.161 от НК, 

се възбужда по тъжба на пострадалия пред съда. В диспозитива е записано, 

че постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, както и 

копие да се изпрати на жалбоподателката.  

Пр.пр.№ 607/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Маринела Марчева. /Приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/ Преписката била образувана в РП – Тервел по повод докладна 

записка от РУП – Тервел, ведно с жалба на ловна дружина „Пе…ци”, 

постъпила на 29.11.2013г. С постановление от 02.12.2013г. е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 

част е записано, че в материалите по преписката не се съдържат данни за 

престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
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постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, както и копие 

да се изпрати на председателя на ЛРД - Тервел.  

Пр.пр.№ 542/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Маринела Марчева. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката била образувана в РП – Тервел по повод докладна 

записка от РУП – Тервел, ведно с жалба на Н.Р.С., постъпила на 

11.10.2013г. С постановление от 14.10.2013г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че в извършителят на престъплението не е навършил 14 годишна 

възраст, поради което по отношение на него могат да бъдат приложени 

възпитателни мерки по ЗБППМН. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, както и копие 

да се изпрати на председателя на МКБППМН. 

Пр.пр.№ 620/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Маринела Марчева. /Приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката била образувана в РП – Тервел по повод жалба на 

П.Д.М, постъпила на 09.12.2013г. С постановление от 16.12.2013г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че в материалите по преписката не се 

съдържат данни за престъпление от общ характер. В диспозитива е 

записано, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич, 

както и копие да се изпрати на жалбоподателката. 

Пр.пр.№ 605/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Маринела Марчева. /Приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката била образувана в РП – Тервел по повод материали 

по стъпили от РУП – Тервел с оглед данни за престъпление по чл.127, ал.1 

от НК, постъпили на 29.11.2013г. С постановление от 29.11.2013г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че в материалите по преписката не се 

съдържат данни за престъпление от общ характер. В диспозитива е 

записано, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич в 7 

дневен срок, както и копие да се изпрати на жалбоподателката. 

 

 

Проверени още: 

Пр.пр.№ 572/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Маринела Марчева. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 

на обжалване пред ОП – Добрич в 7 дневен срок. 
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Пр.пр.№ 593/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Маринела Марчева. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 

на обжалване пред ОП – Добрич в 7 дневен срок. 

Пр.пр.№ 587/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Маринела Марчева. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 

на обжалване пред ОП – Добрич в 7 дневен срок. 

Пр.пр.№ 393/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Живко Желязков. 

Пр.пр.№ 591/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор 

Живко Желязков. 

 

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за  

спиране на досъдебно производство срещу неизвестен и известен 

извършител за 2012г. и 2013г. 

 

Пр. пр. № 18/2012 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 11/2012 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. 

/Приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 

производство е било започнато на 12.01.2012 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 

НПК срещу Г.Р.М. за престъпление по чл. 235, ал. 1, пр. 1, алт. 5 от НК, 

извършено на 12.01.2012 г. с оглед на местопроизшествие  и разпити на 

свидетели /посочени са всички основания от НПК, но е подчертано 

точното основание/ Искано е и е разрешено удължаване на срока за 

разследване. С писмо от 17.04.2012 г. материалите по делото са постъпили в 

РП Тервел с мнение за спиране на основание чл. 25, ал. 2 от НПК. С 

постановление от 18.04.2012 г. на прокурор Марчева производството е 

спряно на основание чл. 199, вр. чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК 

поради това, че извършителя не е бил намерен, обявен е за ОДИ с 

телеграма. Не е записано, че спряното ДП следва да се съхранява в РП - 

Добрич до издирването на посоченото лице, посочено е препис да се 

изпрати на разследващия полицай за продължаване издирването, посочено 

е, препис да се изпрати на пострадалия, както и че  постановлението 

подлежи на обжалване пред съответния първоинстанционен съд в 

седмодневен срок, а с постановление от 23.04.2012 г. производството е 

възобновено за извършване на действия по разследването с друго лице. На 

14.06.2012 г. в РП - Тервел е постъпило постановление за привличане на  

един обвиняем, в което изрично е посочено, че същото е съгласувано с 
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наблюдаващия прокурор./ има щемпел за съгласуване по реда на чл. 219, ал. 

1, но няма положен подпис на прокурора и дата,  в наблюдателната 

преписка не е приложен протокол за привличане на другия обвиняем./ На 

20.06.2012 г. разследващият полицай е изпратил в РП - Тервел материалите 

по делото с мнение за предаване на съд на двама обвиняеми. На 19.07.2012 

г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт. Образувано е НОХД № 

91/2012 г. по описа на РС - Тервел и с присъда № 38/04.10.2012 г. 

подсъдимите са признати за виновни в извършване на  престъпленията, за 

които са привлечени като обвиняеми и им са наложени наказания ЛОС и 

обществено порицание за непълнолетния. /Приложени са справки от УИС,  

и ЦИССС, няма приложени  свидетелства за съдимост./  

Пр. пр. № 71/2013 г. по описа на РП Тервел, ДП № 49/2013 г. по описа 

на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. /Приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е 

било образувано с постановление от 01.03.2013 г. с постановление на 

прокурор Марчева срещу А.А.Я. за  престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. С 

писмо от 29.04.2013 г. материалите по делото са постъпили в РП - Тервел с 

мнение за спиране на основание чл. 25, ал. 2 от НПК. С постановление от  

30.04.2013 г. производството по делото е било спряно на основание чл. 199, 

вр. чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК поради това, че извършителя не 

е бил намерен, обявен е за ОДИ с телеграма. /Не е записано, че спряното 

ДП следва да се съхранява в РП Тервел до издирването на посоченото 

лице/, посочено е препис да се изпрати на разследващия полицай за 

продължаване издирването, посочено е, препис да се изпрати на 

пострадалия, както и че  постановлението подлежи на обжалване пред 

съответния първоинстанционен съд в седмодневен срок. След получаване 

на писмо от разследващия полицай производството по делото е било 

възобновено с постановление от 28.06.2013 г. В диспозитива е посочено, че 

препис от постановлението, ведно с материалите следва да се изпрати в 

РУП - Тервел. Искано е и е разрешено удължаване на срока за разследване. 

С постановление от 30.08.2013 г. производството по делото отново е било 

спряно, като са посочени същите основания, а с   постановление от 

28.06.2014 г. производството отново е било възобновено, като в 

постановлението са дадени конкретни и ясни указания за необходимите 

действия по разследването. По време на проверката делото е възобновено и 

е изпратено в РУП - Тервел. 

 Пр. пр.№ 375/2012 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 192/2012 г. 

по описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков. 
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/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 

производство е било започнато на 21.08.2012 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 

НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, 

извършено на 21.08.2012 г. с оглед на местопроизшествие, /посочени са 

всички основания от НПК, но е подчертано точното основание/. С писмо 

от 22.10.2012 г. разследващият полицай е изпратил материалите по 

досъдебното производство в РП - Тервел с мнение за спиране на основание 

чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 24.10.2012 г. досъдебното 

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

от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие, ведно с 

делото, да се изпрати на водещия разследването за продължаване на 

издирването на извършителя. Посочено е, препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия и че може да се обжалва в 7-дневен срок от 

получаването му пред РС – Тервел. /Приложена е обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 384/2012 г. по описа на РП Тервел, ДП № 195/2012 г. по 

описа на РУП Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков. /Приложен 

е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е 

било започнато на 26.08.2012 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, извършено 

на 26.08.2012 г. с оглед на местопроизшествие, /посочени са всички 

основания от НПК, но е подчертано точното основание/. С писмо от 

29.10.2012 г. разследващият полицай е изпратил материалите по 

досъдебното производство в РП - Тервел с мнение за спиране на основание 

чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 30.10.2012 г. досъдебното 

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

от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие, ведно с 

делото, да се изпрати на водещия разследването за продължаване на 

издирването на извършителя. Посочено е, препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия и че може да се обжалва в 7-дневен срок от 

получаването му пред РС – Тервел. /Приложена е обратна разписка/. 

Пр. пр. № 122/2012 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 53/2012 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. 

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

производство е било започнато на 02.03.2012 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 

НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 

вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 26.08.2012 г. с оглед на 

местопроизшествие, /посочени са всички основания от НПК, но е 

подчертано точното основание/. С писмо от 03.05.2012 г. разследващият 
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полицай е изпратил материалите по досъдебното производство в РП - 

Тервел с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С 

постановление от 09.05.2012 г. досъдебното производство е било спряно на 

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

постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 

водещия разследването за продължаване на издирването на извършителя. 

Посочено е, че постановлението следва да се изпрати на пострадалия и че 

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

първоинстанционен съд. /Приложена е обратна разписка/. С постановление 

от 02.08.2012 г. производството е било възобновено и е искано и получено 

разрешение за удължаване на срока за разследване. С ново постановление 

от 09.10.2012 г. производството по делото е било спряно на осн. чл. 199 и 

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

копие, ведно с делото, да се изпрати на водещия разследването за 

продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, препис от 

постановлението да се изпрати на пострадалия и че може да се обжалва в 7-

дневен срок от получаването му съответния първоинстанционен съд. 

/Приложена е обратна разписка, както и справка от ЦИССС/. 

 

 Проверени още:  

  Пр. пр. № 368/2012 г. По описа на РП - Тервел, ДП № 159/2012 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков за 

престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. с ал. 1, предл. 1 от НК; 

Пр. пр. № 388/2012 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 197/2012 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков за 

престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК; 

Пр. пр. № 336/2012 г. по описа на РП  - Тервел, ДП № 161/2012 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева за 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1, предл. 3 от НК, вр. 

чл. 20 от ЗДвП ; 

Пр. пр. № 200/2012 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 80/2012 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева за 

престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК; 

Пр. пр. № 345/2013 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 173/2013 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков. 

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

производство е било започнато на 13.06.2013 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 

НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 



 21 

вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 13.06.2013 г. с оглед на 

местопроизшествие, /посочени са всички основания от НПК, но е 

подчертано точното основание/. С писмо от 15.10.2013 г. разследващият 

полицай е изпратил материалите по досъдебното производство в РП - 

Тервел с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С 

постановление от 17.10.2013 г. досъдебното производство е било спряно на 

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

постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 

водещия разследването за продължаване на издирването на извършителя. 

Посочено е, препис от постановлението да се изпрати на пострадалия и че 

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

/Приложена е обратна разписка и справка от ЦИССС/. 

Пр. пр.№ 445/2013 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 196/2013 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. 

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

производство е било образувано с постановление от 12.08.2013 г. срещу 

неизвестен извършител за на 13.06.2013 г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 

от НК, извършено на 06.07.2013 г. С писмо от 11.10.2013 г. разследващият 

полицай е изпратил материалите по досъдебното производство в РП - 

Тервел с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С 

постановление от 14.10.2013 г. досъдебното производство е било спряно на 

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

постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на 

водещия разследването за продължаване на издирването на извършителя. 

Посочено е, препис от постановлението да се изпрати на пострадалия и че 

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

първоинстанционен съд. /Приложена е обратна разписка и справка от 

ЦИССС/. 

Пр. пр. № 435/2013 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 210/2012 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева за 

престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК; 

Пр. пр. № 333/2013 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 157/2013 г. по 

Описа на РУП  - Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков за 

престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. 
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На случаен  принцип бяха проверени следните прекратени досъдебни 

производства, включително и прекратени по давност за 2012г. и 2013г. 

 

Пр.пр.№ 00305/1993г. по описа на РП – Тервел, ДП № 2758/1993г.. по 

описа на ОСО при  ОП - Добрич с наблюдаващ прокурор Маринела 

Марчева. /Приложено е писмо от МВР- РУП- Тервел от 15.12.2012г., с което 

уведомяван РП-  Тервел, че описаното дело не се намира на съхранение в 

РУП- Тервел, т.е. делото не е приложено/ /Не е приложен е протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано с 

постановление на следовател от ОСС НСС от 05.10.1993г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. На 25.10.1993г. копие от 

постановлението е изпратено на РП- Тервел. След проведени оперативно-

издирвателни мероприятия в срока на приключване на делото, извършителя 

на престъплението не е разкрит. С постановление от 15.12.1993г. прокурор 

Добромир Пъков от РП - Тервел спира наказателното производство. С 

постановление от 15.12.2012г. прокурор М. Марчева прекратява НП, поради 

това, че са налице основанията за прекратяване, поради изтичане на 

предвидената в закона давност. Предвиденото в закона наказание за 

престъпление по чл. 346, ал.1 от НК е „Лишаване от свобода” за срок от 1 до 

8 години. Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал.1, т.3 от НК наказателното 

преследване се изключва по давност, когато не е било възбудено в 

продължение на 10г. за деяние наказуемо с наказание „Лишаване от 

свобода” повече от 3 години. Досъдебното производство е прекратено на 

основание 199 и чл. 245, ал.2 от НПК и чл. 199, чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, 

ал.1, т.3 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие от 

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

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

Пр.пр.№ 00396/2012г. по описа на РП - Тервел, ДП № 200/2012г. по 

описа на РУП – Тервел с наблюдаващ прокурор М.Марчева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е образувано от РУП - 

Тервел на 10.09.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК. / В бланката на 

РУП – Тервел точно е подчертано основанието за образуване на ДП/ 

започнало със съставянето на протокол за оглед на местопроизшествие за 

извършено престъпление по чл. 127, ал.1 от НК образувано срещу 

неизвестен извършител. Срокът за разследването е удължен. Материалите 

по ДП са получени в РП- Тервел на 21.12.2012г. с мнение за прекратяване. С 

мотивирано постановление от 27.12.2012г. досъдебното производство е 

прекратено на основание  чл. 199, чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1 т.1 от НПК. 
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В диспозитива на постановлението е записано копие от него да се изпрати 

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

дневен срок от получаването му пред РС – Тервел. /има приложени 

разписка за връчено постановление/ 

Пр.пр.№ 00456/2012г. по описа на РП - Тервел, ДП № 238/2012г. по 

описа на РУП – Тервел с наблюдаващ прокурор Ж.Желязков. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е образувано от РУП - 

Тервел на 19.10.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК. / В бланката на 

РУП – Тервел точно е подчертано основанието за образуване на ДП/ 

започнало със съставянето на протокол за оглед на местопроизшествие за 

извършено престъпление по чл. 127, ал.1 от НК образувано срещу 

неизвестен извършител. Срокът за разследването е удължен. Материалите 

по ДП са получени в РП- Тервел на 21.12.2012г. с мнение за прекратяване. С 

мотивирано постановление от 27.12.2012г. досъдебното производство е 

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

В диспозитива на постановлението е записано копие от него да се изпрати 

на законните наследници на Ст. Ив. Посочено е, че постановлението може 

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

приложена обратна  разписка за връчено постановление/ 

Пр.пр.№ 00537/2013г. по описа на РП – Тервел, ДП №286/2013г.по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 07.10.2013г. 

след извършена проверка от органите на МВР срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК. /В 

НП има приложена карта за състояние по ЦИССС от 07.10.2013г./. След 

извършени действия по разследването, са установени извършителите на 

деянието – малолетните М.Р.Д , Р.М.М. и Д.Н.Исм. Материалите по ДП са 

получени в РП- Тервел на 12.11.2013г. с мнение за прекратяване. За 

извършеното общественоопасно деяние на основание чл. 32, ал.2 от НК 

следва да бъдат приложени възпитателни мерки по ЗБППМН и на 

основание чл. 199, чл. 243, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл. 32, ал.2 от НК, с 

постановление от 13.11.2013г. прокурор Маринела Марчева прекратява 

наказателното производство и изпраща материалите по ДП № 286/2013г. по 

описа на РУП – Тервел на Председателя на местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община 

Тервел по компетентност, за налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН 

спрямо малолетните извършители.  В диспозитива на постановлението е 

записано копие от него да се изпрати на пострадалия. Посочено е, че 
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постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 

пред РС – Тервел. /има приложена обратна  разписка за връчено 

постановление/ Към наблюдателната преписка е приложен протокол от 

Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните с изх. №МК-10-439/17.12.2013г. с приложени заверени 

копия  Решения по възпитателно дело №18.1, №18.2, №18.3 с наложени 

възпитателни мерки по чл. 13, ал.1, т.3 по ЗБППМН-„Задължаване да 

участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на 

отклоненията в поведението” за срок от 10 часа. 

 

Проверени още:  

Пр.пр. № 00346/2011г. по описа на РП - Тервел, ДП № 110/2012г. по 

описа на РУП – Тервел с наблюдаващ прокурор Ж.Желязков,  

Пр.пр.№ 00450/2012г. по описа на РП - Тервел, ДП № 235/2012г. по 

описа на РУП – Тервел с наблюдаващ прокурор М.Марчева,  

Пр.пр.№ 00393/2012г. по описа на РП - Тервел, ДП № 203/2012г. по 

описа на РУП – Тервел с наблюдаващ прокурор М.Марчева,  

Пр.пр.№ 00414/2012г. по описа на РП - Тервел, ДП № 216/2012г. по 

описа на РУП – Тервел с наблюдаващ прокурор М.Марчева, 

Пр.пр.№ 374/2013г. по описа на РП – Тервел, ДП № 135/2013г. по 

описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Живко Желязков. 

Пр.пр.№ 264/2013г. по описа на РП – Тервел, ДП № 131/2013г. по 

описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Живко Желязков 

Пр.пр.№ 545/2013г. по описа на РП – Тервел, ДП № 292/2013г. по 

описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. 

Пр.пр.№ 479/2013г. по описа на РП – Тервел, ДП № 245/2013г. по 

описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. 

 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 

производства  приключили по реда на чл.381 и сл. от НПК 

/споразумение/  и приключили  с внесен в съда ОА  

Пр.пр.№ 257/2012г. по описа на РП – Тервел, ДП № 124/2012г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. ДП е 

образувано с постановление от 01.06.2012г. срещу Б.С.С. за престъпление 

по чл.308,  ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 20 ал.3  и 4 от НК.  С постановление от 

19.09.2012г. Б.С.С. е привлечен като обвиняем/Приложено е постановление 

за привличане на обвиняем, докладвано е по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с  
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подпис на наблюдаващия прокурор,  без печат/. Материалите по ДП са 

получени в РП - Тервел на 24.09.2012г. с мнение за предаване на съд на 

обвиняемия за извършено от него престъпление по чл.308,  ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл. 20, ал.3  и 4 от НК. Делото е приключило със споразумение от 

26.10.2012г. между обвиняемия, защитника и прокурор Маринела Марчева 

по НОХД №126/2012г. по описа на РС - Тервел с налагане на наказание 

„Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца , като на основание чл. 66, ал.1 

от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 години. /в 

споразумението липсва съгласие по относно посоченото изискване в т.4 на 

ал.5, чл.381 от НПК „на кого да се възложи възпитателната работа в 

случаите на условно осъждане”., приложено е копие от определението на 

съда за одобряване на споразумението/.  

Пр.пр.№ 00589/2013г. по описа на РП - Тервел, ДП № 313/2013г. по 

описа на РУП – Тервел с наблюдаващ прокурор Ж.Желязков. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 18.11.2013г../ ДП е 

образувано от РУП - Тервел на 17.11.2013г. на основание чл. 362, ал. 3 от 

НПК – незабавно производство. / В бланката на РУП – Тервел точно е 

подчертано основанието за образуване на ДП/ започнало със съставянето 

на протокол за оглед на местопроизшествие за извършено престъпление по 

чл. 343б, ал.1 от НК образувано срещу Т.Ж.Ст./приложена е карта за 

състояние на НП/ Материалите по ДП са получени в РП- Тервел на 

19.11.2013г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. Делото е 

приключило със споразумение от 19.11.2013г. между обвиняемия, 

защитника и прокурор Живко Желязков по НОХД №179/2013г. по описа на 

РС - Тервел . Наложено е  наказание „Пробация” за срок от 6/шест/ месеца , 

с точно посочени задължения за регистрация по настоящ адрес, 

задължителни срещи с пробационен служител и на основание чл. 343г от 

НК лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 

59, ал.4 от НК съдът приспада времето, през което същият е бил лишен от 

право да управлява МПС по административен ред, считано от 17.11.2013. 

/приложено е копие от определението на съда за одобряване на 

споразумението/.  

Пр.пр.№ 275/2013г. по описа на РП – Тервел, ДП № 92/2013г. по 

описа на Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 08.05.2013г. срещу НИ за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. /В НП е приложен протокол за избор 

на наблюдаващ прокурор/. На 14.11.2013г. е постигнато споразумение 

между обвиняемите С.Л.Л. и И.Л.Л., техните защитници и прокурор 
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Маринела Марчева. Споразумението включва съгласие по въпросите 

изброени в чл. 381, ал.5, т.1, т.2 и т.6 от НПК. На 19.11.2013г. 

споразумението е внесено в РС – Тервел. С определение от 26.11.2013г. на 

РС – Тервел е одобрено постигнатото споразумение, като на подсъдимите е 

наложено наказание „пробация” за извършеното от тях престъпления по 

чл.194, ал.3 във вр. с ал.1 от НК, изразяваща се следните пробационни 

мерки по отношение и на двамата: периодични срещи с пробационен 

служител за срок от 8 (осем) месеца и задължителна регистрация по 

настоящ адрес за срок от 8 (осем) месеца с явяване и подписване 3 (три) 

пъти седмично. 

Пр.пр.№ 162/2013г. по описа на РП – Тервел, досъдебно производство 

№ 54/2013г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Живко 

Желязков. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

01.04.2013г. срещу НИ за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. /В НП е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На 22.11.2013г. е 

постигнато споразумение между обвиняемия Ц.К.Ц., неговия защитник и 

прокурор Живко Желязков. В споразумението постигнато съгласие за вида 

и размера на наказанието - ЛОС за срок от 1 година, като изпълнението на 

наказанието е отложено за срок от 3 години. /Споразумението включва 

съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК, но не 

съдържа съгласие по т.4 на ал.5 от чл. 381 от НПК „на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане”/. На 

25.11.2013г. споразумението е внесено в РС – Тервел. С определение от 

03.12.2013г. на РС – Тервел е одобрено постигнатото споразумение, като на 

подсъдимия е наложено наказание ЛОС за срок от 1 година, като 

изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. 

Пр.пр.№ 230/2012г. по описа на РП – Тервел, ДП № 96/2012г. по 

описа на Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. Досъдебното 

производство е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 26.04.2012г. 

срещу Д.Е.М. за престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. /В НП е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На 11.05.2012г. е постигнато 

споразумение между обвиняемия Д.Е.М., неговия защитник и прокурор 

Маринела Марчева. В споразумението е постигнато съгласие за вида и 

размера на наказанието - ЛОС за срок от 3 месеца, като изпълнението на 

наказанието е отложено за срок от 3 години, както и лишаване от право да 

управлява МПС за срок от 8 месеца. /Споразумението включва съгласие по 

въпросите изброени в чл. 381, ал.5, т.2 и т.6 от НПК, но не съдържа 

съгласие по т.1, предл.1- во и 3-то „има ли извършено деяние” и 
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„извършено ли е виновно”, както и по т.4 на ал.5 от чл. 381 от НПК „на 

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане”/. На 11.05.2012г. споразумението е внесено в РС – Тервел. С 

определение от 16.05.2013г. на РС – Тервел е одобрено постигнатото 

споразумение, като на подсъдимия е наложено наказание ЛОС за срок от 3 

месеца, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години, 

както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.  

 

Проверени още:  

Пр.пр.№ 00169/2012г. по описа на РП - Тервел, ДП № 76/2013г. по 

описа на РУП – Тервел с наблюдаващ прокурор Ж.Желязков,  

Пр.пр.№ 104/2013г. по описа на РП – Тервел, НП № 64/2013г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева,  

Пр.пр.№ 00458/2012г. по описа на РП - Тервел, ДП № 113/2012г. по 

описа на РУП – Тервел с наблюдаващ прокурор Ж.Желязков,  

Пр.пр.№ 00617/2013г. по описа на РП – Тервел, НП № 330/2013г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева,  

Пр.пр.№ 00488/2013г. по описа на РП – Тервел, ДП № 224/2013г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. 

 

Пр.пр. № 302/2013г. по описа на РП – Тервел, досъдебно 

производство № 302/2013г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ 

прокурор Маринела Марчева. Досъдебното производство е започнато на 

основание чл.212, ал.2 от НПК на 20.05.2013г. срещу НИ за престъпление 

по чл.343, ал.1, б. „б” във вр.чл.342, ал.1, предл.3-то от НК. /В НП е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На 05.08.2013г. в 

РП – Тервел е постъпило ДП за доклад по чл.219, ал.1 от НПК. На 

06.08.2013г. с писмо материалите са върнати в РУП – Тервел, след доклад 

по чл.219, ал.1 от НПК, за продължаване на разследването за престъпление 

по чл.343б, ал.1 от НК. /в НП няма постановление за привличане в 

качеството на обвиняем, няма свидетелство за съдимост, няма справка 

от УИС/ На 02.09.2013г. е внесен обвинителен акт срещу И.П.Б. за 

престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени 

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

разпореждане на съдия – докладчик при РС – Тервел делото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно заседание на 25.09.2013г. 

Пр.пр. № 315/2013г. по описа на РП – Добрич, досъдебно 

производство № 155/2013г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ 



 28 

прокурор Маринела Марчева. Бързото производство е започнато на 

основание чл.356, ал.3 от НПК на 28.05.2013г. срещу Т.С.М., С.Я.А. и 

Г.А.С. за престъпление по чл.234 б, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК. /В НП е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. С постановление от 

03.06.2013г. бързото производство е преобразувано в производство по 

общия ред. /в НП няма постановление за привличане в качеството на 

обвиняем, няма свидетелство за съдимост, има справки от УИС и 

ЦИССС/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП – 

Тервел на 29.08.2013г. На 09.09.2013г. е внесен обвинителен акт срещу 

Т.С.М., С.Я.А. и Г.А.С. за престъпление по чл.234 б, ал.1, пр.1 във вр. с 

чл.20, ал.2 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, 

ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия 

– докладчик при РС – Тервел делото е насрочено за разглеждане в открито 

съдебно заседание на 16.10.2013г. 

Пр.пр. № 298/2013г. по описа на РП – Добрич, досъдебно 

производство № 146/2013г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ 

прокурор Живко Желязков. Бързото производство е започнато на основание 

чл.356, ал.3 от НПК на 28.05.2013г. срещу Т.С.М., С.Я.А. и Г.А.С. за 

престъпление по чл.234 б, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК. /В НП е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. С постановление от 

03.06.2013г. бързото производство е преобразувано в производство по 

общия ред. /в НП няма постановление за привличане в качеството на 

обвиняем, няма свидетелство за съдимост, има справки от УИС и 

ЦИССС/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП – 

Тервел на 29.08.2013г. На 09.09.2013г. е внесен обвинителен акт срещу 

Т.С.М., С.Я.А. и Г.А.С. за престъпление по чл.234 б, ал.1, пр.1, във вр. с 

чл.20, ал.2 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, 

ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия 

– докладчик при РС – Тервел делото е насрочено за разглеждане в открито 

съдебно заседание на 16.10.2013г 

Пр.пр. № 503/2013г. по описа на РП – Тервел, досъдебно 

производство № 259/2013г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ 

прокурор Живко Желязков. Бързото производство е започнато на основание 

чл.356, ал.3 от НПК на 07.09.2013г. срещу С.В.А. за престъпление по 

чл.343б, ал.1 от НК /В НП е приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. С постановление от 13.09.2013г. бързото производство е 

преобразувано в производство по общия ред. /в НП няма постановление за 

привличане в качеството на обвиняем, няма свидетелство за съдимост, 
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има справка от УИС и няма справка от  ЦИССС/. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Тервел на 10.09.2013г. На 

04.11.2013г. е внесен обвинителен акт срещу С.В.А. за престъпление по 

чл.343б, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, 

ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия 

– докладчик при РС – Тервел делото е насрочено за разглеждане в открито 

съдебно заседание на 04.12.2013г. С присъда № 49/04.12.2013г. подсъдимия 

е признат за виновен за извършеното от него престъпление и му е наложено 

наказание ЛОС за срок от 6 месеца, което на основание чл.66 от НК е 

отложено за срок от три години. 

 

Проверени още: 

Пр.пр.№ 530/2013г. по описа на РП – Тервел, досъдебно производство 

№ 530/2013г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Живко 

Желязков. ДП е образувано за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. На 

20.11.2013г. е внесен ОА срещу Н.Н.М. за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 

във вр. чл.194, ал.1 във вр.чл.29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК. В обвинителният 

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

реквизити. 

Пр.пр.№ 231/2011г. по описа на РП – Тервел, досъдебно производство 

№ 106/2011г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела 

Марчева. ДП е образувано за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. На 

03.12.2013г. е внесен ОА срещу Г.К.А. за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 

във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.29, ал.1, б. „а” от НК. В обвинителният акт са 

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

реквизити. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 

производства  приключили по реда на чл. 78а от НК 

 

Пр.пр.№ 382/2012г. по описа на РП – Тервел, ДП № 194/2012г. по 

описа на РУП–Тервел, с наблюдаващ прокурор Живко Желязков. Бързото 

производство е започнато на основание чл.356, ал.3 от НПК на 23.08.2012г. 

срещу С.Т.Т. за престъпление по чл.325, ал.1 от НК /В НП е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.  Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в РП – Добрич на 28.08.2012г. С постановление 

с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл.78а от НК от 29.08.2012г.  
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досъдебното производство е внесено в РС – Добрич с предложение 

обвиняемия С.Т.Т. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му 

бъде наложено административно наказание за извършено от него 

престъпление по чл. 325, 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 С решение по 

НАХД № 160/2012г. от 31.10.2012г. РС - Тервел е признал С.Т.Т.. за 

виновен за извършеното от него престъпление по чл.325, ал.1 от НК и му е 

наложил „Глоба” в размер на 1000лв. 

Пр. пр. №  470/2013 г. по описа на РП – Тервел, досъдебно 

производство № 244/2013 г. по описа на РУП - Тервел с наблюдаващ 

прокурор Маринела Марчева. /Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е било образувано с 

постановление от 23.08.2013 г. за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, 

вр. ал. 1 от НК срещу О.Х.М., като в постановлението са дадени конкретни 

и ясни указания. /Към наблюдателната преписка не е приложено 

постановление за привличане на обвиняем./ Искано е и е получено 

удължаване на срока за разследване. Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в РП – Тервел на 21.11.2013 г. с мнение за 

предаване на съд на обвиняемия. С постановление за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 

27.11.2013 г. досъдебното производство е внесено в РС – Тервел с 

предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 

да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 

престъпление по чл. 343в, ал. 2,  вр. ал. 1  от НК. В обстоятелствената част 

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

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

приложени справки от УИС, има справка от ЦИССС, но няма 

свидетелство за съдимост/. С решение по НАХД № 184/2013 г. от 

03.02.2014 г. РС - Тервел е признал О.Х.М. за виновен за извършеното от 

него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК  и му е наложил 

административно наказание  „Глоба” в размер на 1000 лв. /В НП има 

приложено копие от решението с мотивите/. 

Пр. пр. №  310/2013 г. по описа на РП – Тервел, досъдебно 

производство № 138/2013 г. по описа на РУП - Тервел с наблюдаващ 

прокурор Живко Желязков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор./ Досъдебното производство е било образувано с постановление от 

30.05.2013 г. за извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК срещу 
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Х.Е.Х., като в постановлението са дадени конкретни и ясни указания. На 

два пъти е искано и получено удължаване на срока за разследване. / Към 

наблюдателната преписка е приложено постановление за привличане на 

обвиняем/ като изрично е посочено, че е съгласувано с наблюдаващия 

прокурор.  /има щемпел за съгласуване по реда на чл. 219, ал. 1, но няма 

положен подпис на прокурора и дата/.  Искано е и е получено удължаване 

на срока за разследване. Материалите по досъдебното производство са 

постъпили в РП – Тервел на 07.11.2013 г. с мнение за предаване на съд на 

обвиняемия. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание от 07.12.2013 г. досъдебното 

производство е внесено в РС – Тервел с предложение обвиняемия да бъде 

освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 

административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 191, 

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 са приложени справки от УИС, има 

справка от ЦИССС, но няма свидетелство за съдимост/. С решение по 

НАХД № 193/2013 г. от 17.02.2014 г. РС - Тервел е признал Х.Е.Х. за 

виновен за извършеното от него престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК  и му е 

наложил административно наказание  „Глоба” в размер на 1000 лв. /В НП 

има приложено копие от решението с мотивите/ 

Пр. пр. №  506/2012 г. по описа на РП – Тервел, досъдебно 

производство № 265/2012 г. по описа на РУП - Тервел с наблюдаващ 

прокурор Живко Желязков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор./. Досъдебното производство е било започнато на 28.11.2012 г. по 

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

по чл. 234 в, ал. 1 от НК, извършено на 28.11.2012 г. и започнало с оглед на 

местопроизшествие, /посочени са всички основания от НПК, но е 

подчертано точното/. В хода на разследването е установен извършителя. / 

Към наблюдателната преписка не е приложено постановление за 

привличане на обвиняем./ На 2 пъти е искано и е получено удължаване на 

срока за разследване. Материалите по досъдебното производство са 

постъпили в РП – Тервел на 17.04.2012 г. с мнение за предаване на съд на 

обвиняемия. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание от 18.04.2012 г. досъдебното 

производство е внесено в РС – Тервел с предложение обвиняемия да бъде 

освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 

административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 191, 
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ал. 1  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че 

евентуално причинените имуществени вреди не са предмет на 

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

са приложени справки от УИС, има справка от ЦИССС, няма 

свидетелство за съдимост/. С решение по НАХД № 62/2013 г. от 

17.02.2014 г. РС - Тервел е признал Е.Д.И. за виновен за извършеното от 

него престъпление по чл. 234в, ал. 1, предл.1 , алт. 1 от НК  и му е наложил 

административно наказание  „Глоба” в размер на 1000 лв. /В НП има 

приложено копие от решението с мотивите/. 

Пр. пр. №  150/2012 г. по описа на РП – Тервел, досъдебно 

производство № 29/2012 г. по описа на РУП - Тервел с наблюдаващ 

прокурор Маринела Марчева. /Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е било образувано с 

постановление от 19.03.2012 г. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, 

б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20 от ЗДвП. срещу Е.З.Х., като в 

постановлението са дадени конкретни и ясни указания. На два пъти е 

искано и получено удължаване на срока за разследване. /Към 

наблюдателната преписка не е приложено постановление за привличане на 

обвиняем /.  Искано е и е получено удължаване на срока за разследване на 2 

пъти. Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП – 

Тервел на 24.09.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. С 

постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание от 03.10.2013 г. досъдебното производство е 

внесено в РС – Тервел с предложение обвиняемия 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”, вр. чл. 342, ал. 1 

от НК, вр. чл. 20 от ЗДвП. 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 са приложени справки от 

УИС, има справка от ЦИССС, няма свидетелство за съдимост/. С 

решение по НАХД № 117/2012 г. от 08.11.2012 г. РС - Тервел е признал 

Е.З.Х. за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 343, ал. 1, б. 

„б”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20 от ЗДвП и му е наложил 

административно наказание  „Глоба” в размер на 1000 лв., на основание чл. 

343г го е лишил от право да управлява МПС за срок от 10 месеца. /В НП 

има приложено копие от решението с мотивите./ 
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Проверени още:  

 

Пр. пр. № 301/2012 г. по описа на РП - Тервел, БП № 137/2012 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков за 

престъпление по чл. 235, ал. 1, пр. 1, алт. 1 от НК; 

Пр. пр. № 325/2011 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 214/2011 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков за 

престъпление по чл. 191, ал.1 от НК. 

Пр. пр. № 402/2013 г. по описа на РП - Тервел, ДП № 201/2013 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков за 

престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК; 

Пр. пр. № 564/2013 г. по описа на РП  -Тервел, БП № 302/2013 г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева за 

престъпление по чл. 345, предл. 1 от НК. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Прокурорите в РП - Тервел се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 

забавяния и нарушаване  на сроковете определени в закона, както по 

отношение на решаването на преписките, така и по отношение на 

разследването на досъдебните производства и действията на прокурора след 

приключването им.  

2. Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение № 

47/22.10.2007 г. на Живко Желязков – административен ръководител на РП- 

Тервел.  

3. В РП - Тервел не по всички наблюдателни преписки  и в 

досъдебните производства е приложен протокол от случайно разпределение 

на преписките.  

4. Прокурорите от РП - Тервел постановяват преписи от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на жалбоподателите 

при постановленията да отказ, както и на страните при постановленията за 

спиране или прекратяване на досъдебното производство. В постановленията 

се изписва както пред кой орган могат да бъдат обжалвани, така и срока за 

обжалването им.  
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В постановленията за отказ от образуване на ДП, прокурор 

М.Марчева изписва в диспозитива на постановлението, че подлежи на 

обжалване в 7-мо дневен срок – Пример: Пр.пр.№ 605/2013г. по описа на РП – 

Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева,  Пр.пр.№ 593/2013г. по описа на РП 

– Тервел, Пр.пр.№ 587/2013г. по описа на РП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела 

Марчева. 

Във всички наблюдателни преписки, по които са постановени откази 

от образуване на ДП или прекратяване на ДП, както и при постановленията 

за спиране срещу известен извършител има приложени разписки за връчено 

постановление. Във всяка наблюдателна преписка и ДП се прилага 

разписка, че съответното лице е получило акта на прокуратурата. 

5. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 

органите на МВР за продължаване на издирването, съгласно разпоредбата 

на чл.245, ал.1 от НПК. Извършителите и свидетелите по спрените ДП 

срещу известен извършител се обявяват за ОДИ с телеграми. Исканията за 

удължаване на срока за разследване се правят своевременно. 

6. При прекратяване на досъдебни производства, поради изтекла 

давност, спрените дела не се възобновяват, а с постановление се 

прекратяват. При извършените проверки е констатирана различна практика 

по този въпрос, който е по-скоро теоретичен и съществуват различия дори и 

в една и съща прокуратура. Констатациите в тази насока са по-скоро с оглед 

уеднаквяване на практиката в прокуратурите. 

7. В бланките на РУП - Тервел за образуване на наказателно 

производство, се посочват/подчертават точните основания за образуване на 

бързо, незабавно и досъдебно производство. 

8. По всички проверени досъдебни производства са спазени 

изискванията на чл.212, ал.3 от НПК за незабавно уведомяване на 

прокуратура при образуване на ДП.  

9. В наблюдателните преписки не винаги е приложено  

постановлението за привличане на обвиняем и което да е одобрено по реда 

на чл. 219, ал.1 от НПК с подпис на наблюдаващия прокурор /Съгласно 

разпоредбата на чл.219 ал.1 НПК „…разследващия орган докладва делото 

на прокурора…”.  В Методически указания на Главния прокурор на РБ за 

необходими действия по чл.226 НПК преди предявяване на разследването е 

разяснен начинът на докладване по реда на чл.226 НПК и е указано във 

всички случаи наблюдаващия прокурор да се произнася писмено /с 

постановление или протокол/. В чл.226 ал.1 НПК е записано, че 

„…разследващия орган докладва делото на прокурора…” ИВСС намира, че 



 35 

е задължително и докладването по реда на чл.219, ал.1  от НПК, също да се 

удостоверява./ – Пример: Пр. пр. №  506/2012 г. по описа на РП – Тервел, досъдебно 

производство № 265/2012 г. по описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Живко 

Желязков. Пр.пр. № 302/2013г. по описа на РП – Тервел, досъдебно производство № 

302/2013г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева.  

10. В наблюдателните преписки и делата не се прилага карта за 

състоянието на НП от ЦИССС  и разпечатка/справка от УИС за лицата 

срещу които е образувано досъдебното производство. В наблюдателните 

преписки има карта за състояние на наказателното производство с подробни 

данни в нея. Пример: Пр.пр. № 302/2013г. по описа на РП – Тервел, досъдебно 

производство № 302/2013г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела 

Марчева Пр.пр. № 315/2013г. по описа на РП – Добрич, досъдебно производство № 

155/2013г. по описа на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева, Пр.пр. 

№ 298/2013г. по описа на РП – Добрич, досъдебно производство № 146/2013г. по описа 

на РУП – Тервел, с наблюдаващ прокурор Живко Желязков. 

11. При проверката в РП- Тервел се установи като добра практика по 

делата, приключили по реда на чл. 78а от НК, в наблюдателната преписка 

винаги да се прилага копие от решението и мотивите на съда Пример: Пр. пр. 

№  150/2012 г. по описа на РП – Тервел, досъдебно производство № 29/2012 г. по описа 

на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева, Пр. пр. №  506/2012 г. по 

описа на РП – Тервел, досъдебно производство № 265/2012 г. по описа на РУП - Тервел с 

наблюдаващ прокурор Живко Желязков./ 

12. Добра практика в РП- Тервел по делата, приключили със 

споразумение, в наблюдателната преписка да се прилага протокол от 

определението на съда, одобрил споразумението. /пример: Пр.пр.№ 00589/2013г. 

по описа на РП - Тервел, ДП № 313/2013г. по описа на РУП – Тервел с наблюдаващ 

прокурор Ж.Желязков , Пр.пр.№ 257/2012г. по описа на РП – Тервел, ДП № 124/2012г. по 

описа на РУП - Тервел с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева/ 

13. При проверени дела, приключили със споразумение, се установи, 

че в споразумението не винаги е включено съгласие относно посоченото 

изискване в т.4 на ал.5, чл. 381 от НПК „на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане” / пример:/ Пр.пр.№ 

230/2012г. по описа на РП – Тервел, ДП № 96/2012г. по описа на Тервел, с наблюдаващ 

прокурор Маринела Марчева /. 

14. Проверяващият екип установи, че наблюдаващите прокурори сами 

записват датата на регистрацията в горния ляв ъгъл на изходящите 

документи/постановления, писма и др./. Съгласно чл. 39, ал.2, изр. 2 от 

Инструкция за деловодната дейност и документооборота в прокуратурата на 
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Република България, утвърдената практика не позволява да се направи 

категоричен извод, че посочената от прокурора дата на извеждане на 

документа във всички случаи е тази, на която реално е извършено това. 

Възможно е да има и некоректно отразяване на датата на изходящата 

кореспонденция. 

15. В РП - Тервел  материалите по прокурорските преписки са 

подредени в хронологичен ред и са подшити, но материалите по преписки, 

приключили по реда на чл. 78а са приложени хаотично,  не са подшити и не 

са подредени по хронологичен ред.   

Документите, включително обратните разписки при приключените 

дела, постановленията за прекратяване на ДП и отказ от образуване на ДП 

са приложени в папките. Същото се констатира и при спрените дела.  

 Добра практика и добра организация в РП- Тервел е по различните 

наблюдателни преписки, в зависимост от това дали са приключили със 

споразумение, прекратяване, ОА или по чл. 78а в горният десен ъгъл е 

прикрепено листче с различен цвят, означаващо различни произнасяния – 

откази, прекратявания, спрени и др., както и архивен № и година. 

Наблюдателните преписки, които са на производство са в бели папки, на 

които е отбелязано № по ЕИСПП, № на прокурорската преписка, година на 

образуване, № на ДП, лицето срещу което е образувано НП, 

квалификацията на престъплението – чл…, името на наблюдаващия 

прокурор, името на разследващия полицай. В долният десен ъгъл е посочена 

дата на започване на НП, завършено, решено на… 

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

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

Тервел се описват редовно в дневника.  В деня, в който е  получена на 

информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, същата се 

изпраща още на същия ден на органа по изпълнението. Изпращането за 

изпълнение на присъдата е в предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

17. Веществените доказателства в РП - Тервел се намират на отделен 

приспособен стелаж в архивното помещение на прокуратурата. 

Книга за веществени доказателства в РП - Тервел се  води  от 2011 г.  

– съдържа графите: № по ред, дата на завеждане, № на досъдебно 

производство, № на протокол за изземване, трите имена на лицето от което 

е иззето ВД, подробно описание на приетите ВД, името и длъжността на 

разследващия, дата, опис на изходящите документи,  име и длъжност на 

приемащия ВД с подпис и дата.  
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Отделно се оформят приемо - предавателни протоколи, които се 

съхраняват в  отделна папка по години и в тях се описват подробно ВД, 

оформят се и се подписват  от приемащия и предаващия с посочени трите 

им имена и длъжност.  

В протокола за приемане на веществени доказателства се описва 

точното описание на веществените доказателства, № на ДП по описа на 

съответното РУП, № и дата на протокола за изземване, трите имена, адрес и 

ЕГН на лицето, от което е иззето вещественото доказателство, подписват  се 

от приемащия и предаващия с посочени трите им имена и длъжност. 

В протокола за предаване на веществените доказателства се вписва 

точното описание на веществените доказателства, № на ДП по описа на 

съответното РУП, № на съдебното дело и годината на образуването му, № 

на присъдата /определението по съответното дело и описа на съда, 

постановил присъдата, оформят се и се подписват  от приемащия и 

предаващия с посочени трите им имена и длъжност 

В РП - Тервел периодично се прави ревизия на веществените 

доказателства и тези, които подлежат на унищожаване, се унищожават.  

 

 

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 1. Административният ръководител да създаде необходимата 

организация,  по изходящите документи, служител от деловодството в РП- 

Тервел да поставя в горния ляв ъгъл датата на извеждане съгласно чл. 39, 

ал.2, изр. 2 от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

прокуратурата на Република България, а не тази дата да се поставя от 

прокурор. 

 2. Административният ръководител със своя заповед да задължи 

наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от разследващите 

органи доклад на делото и постановлението за привличане на обвиняем по 

реда на чл.219, ал.1 НПК с полагане на подпис и изписване на дата от 

съответния наблюдаващия прокурор в бланката на постановлението за 

привличане на обвиняем, предоставена от ПРБ, където в горния десен 

ъгъл е записано „докладвано по реда на чл.219, ал.1 НПК, прокурор, име, 

фамилия, дата, подпис и печат”, след което да се поставя печат на РП – 

Тервел.  
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 3. Постановлението за привличане в качеството на обвиняем да се 

въвежда незабавно в УИС заедно с данните за обвиняемия, след което да се 

прилага към наблюдателната преписка, съгласно чл.11 от „Инструкция за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключени 

наказателни производства” на главния прокурор на Република България 

/качена на ведомствения сайт на ПРБ на 10.02.2010г./. 

4. Административният ръководител на РП - Тервел да създаде 

необходимата организация служителите в прокуратурата да прилагат 

всички необходими документи към наблюдателните преписка – протокол от 

случайното разпределение на преписката,  постановление за привличане на 

обвиняем и др. Материалите, приложени по преписките и делата, 

образувани и приключени по чл. 78а от НК да се подшият и подредят по 

хронологичен ред. 

5. При делата, които приключват по реда на чл.381 и сл. от НПК,  

споразумението да съдържа съгласие и по т.4 на чл.381, ал.5 от НПК, на 

кого да бъде възложена възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане. 

6. В постановленията за отказ от образуване на ДП, прокурор 

М.Марчева да спазва разпоредбата на чл. 213, ал.2 от НПК като не определя  

конкретен срок за обжалване с оглед ограничаване правата на гражданите. 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

Административният ръководител на РП – Тервел г-н Живко Желязков 

и прокурор М. Марчева от РП – Тервел, на основание чл.58, ал. 3 от ЗСВ в 

7-мо дневен срок от връчване на акта могат да направят възражения и да ги 

представят на главния инспектор на ИВСС. 

 

Приложения: 

1. Справки 5 броя, за 2012г. и 5 броя за 2013г.;  

2. Заповеди на административния ръководител – 4 бр. 

3. Копия от актове на прокурори. 

 

Копие от акта на електронен носител, без приложенията, да се изпрати 

на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - Тервел  

г-н Живко Желязков - за сведение и изпълнение на препоръките. 
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2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич 

- за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура – 

Варна - за сведение. 

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

сведение. 

5. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Соня Найденова- за 

сведение. 

 

 

                                         ИНСПЕКТОР: 

 

                 МОНИКА МАЛИНОВА 

 


