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В периода 28 май – 08 юни  2012г. на основание заповед № ПП-01-

58/18.05.2012г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 

Районна прокуратура гр. Кърджали. Проверката бе извършена от  

проверяващи - инспектор Моника Малинова  и експерти Сия Иванчова  и 

Димитрина Долапчиева  на 31 май 2012 година, 1 юни, 4 юни и 5 юни.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Окръжна 

прокуратура гр. Кърджали, където на третият етаж се помещава РП – гр. 

Кърджали. 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.  

Деловодството на прокуратурата е разположено в 3 стаи, към момента 

всеки един от прокурорите е в отделен кабинет. 

Проверката на РП - гр. Кърджали обхваща периода 01.07.2009г. – 

31.12.2009 г., 2010г. и  2011 година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2010г. 

 През проверявания период в РП- гр. Кърджали са работили общо шест 

прокурори, брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец – 

мл. прокурор Даниела Андреева, на основание протокол № 6 от 11.02.2010 г. 

на ВСС, т. 42.68 е назначена на длъжност „Прокурор” в Районна прокуратура 

– Пловдив, считано от 14.03.2010 година.  

      Прокурор Ивайло Занев, на основание Акт за встъпване в длъжност 

от 14.06.2010 г. и Акт за изменение на акт за встъпване в длъжност № 

1263/03.06.2010 г. на СРП е преместен на длъжност „Прокурор” в СРП. 

        Мл. прокурор Георги Кърпаров, на основание Акт за встъпване в 

длъжност, встъпил в длъжност на 08.10.2010 г. в Районна прокуратура – 

Кърджали. 

       Прокурор Васви Юсеинов, на основание Заповед ОП № ЛС-

55/19.07.2010 г. на ОП – Кърджали е командирован от РП – Момчилград в РП 

– Кърджали за срок от три месеца, считано от 02.08.2010 година. Със Заповед 

ОП № ЛС-77/25.10.2010 г. на ОП – Кърджали е удължен срока на 

командироване за срок от три месеца, считано от 03.11.2010 година. Незаети 

щатни бройки за прокурори – 1 брой  / прокурор/. 
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Средната натовареност на прокурор в РП – Кърджали надхвърля 2 пъти 

средната натовареност на прокурор в ПРБ и 1,7 пъти средната натовареност 

на прокурор в РП за същия период. Щатът „ младши прокурор „ в РП – 

Кърджали след последния конкурс с Решение по Протокол № 35 от заседание 

на Висшия съдебен съвет, проведено на 30.09.2010 г., е зает от Георги 

Николов Кърпаров, който е встъпил в изпълнение на длъжността си на 

08.11.2010 г., но реално започва работа в РП – Кърджали едва през м. май 

2011 г., след обучението си в НИП, което означава, че едва тогава работата 

му в РП – Кърджали се отразява на натовареността на прокурорите. На 

05.07.2010  г. административният ръководител на РП – Кърджали е 

предложил чрез Главния прокурор на Висшия съдебен съвет да обяви 

свободната щатна длъжност „ прокурор „ в РП – Кърджали за заемането й 

чрез конкурс по реда на раздел ІІ на глава ІХ от ЗСВ. Едва при реалното 

започване на работа през м. май 2011 г. на младши прокурор Георги 

Кърпаров натовареността на прокурорите в РП – Кърджали се доближава към 

средната натовареност на прокурор в РП за страната. До тогава е следвало по 

предложение на административния ръководител на РП – Кърджали до 

Окръжния прокурор в ОП – Кърджали последният е продължавал да 

командирова прокурори от РП – Момчилград / от 03.08.2010  г. до 03.02.2011 

г. по този ред в РП – Кърджали е командирован прокурор Васви Юсеинов от 

РП – Момчилград /. 

 В Районна прокуратура Кърджали през отчетния период – 2010 г. са 

работили 10 служители: съдебен администратор – 1 бр., административен 

секретар – 1 бр. ; съдебен деловодител – 1 бр. ; съдебен секретар – 3бр. , компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции – 2 бр., шофьор – 1бр., куриер –  чистач – 1 бр. 

През проверявания период няма незаети щатни бройки.  

 В РП - гр. Кърджали се водят 25 книги /дневници, регистри, 

азбучници/.  От тях - водени на основание Правилника за организация на 

дейността на администрацията на прокуратурата в РБ – 17 броя – входящ 

регистрационен дневник; изходящ регистрационен дневник; книга на 

досъдебните производства; описна книга на обвинителните актове; описна 

книга на предложенията по чл. 78а от НК; описна книга на досъдебните 

споразумения; книга за изпълнения на наказанията; книга за изпълнения на 

наказанията получени по делегация; дневник на молбите за правна помощ и 

ЕЗА; нарочен дневник на спрените досъдебни производства; регистър на 

уведомленията до КУИППД; регистър на внесените в съда искания на 

основание чл. 72, ал. 1 от НПК; регистър на лица с повече от едно досъдебни 

производства на производство; дневник на задържаните лица; дневник за 
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участие на прокурорите в граждански дела; нарочна книга за паралелни 

производства в други държави; разносни книги; 

- водени по указание на ВКП – 4 бр.   

- водени книги по собствена преценка – 4 броя  

- дневник на обжалваните постановления за прекратяване и спиране на 

досъдебни производства; 

- дневник на обжалваните постановления за отказ да се образува 

предварително производство; 

- дневник за самоотводите 

От тях :  

 - водени на хартиен носител – всички гореизброени дневници, регистри и 

книги се  водят на хартиен носител 

           - водени на електронен носител – нарочен дневник на спрените 

досъдебни производства ; 

Правни програми – Прокурорите от РП- гр. Кърджали нямат на компютрите 

си инсталирани версии на правно-информационни системи.  

Деловодни програми – от 2008г. се използва Унифицирана 

информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП. 

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

Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на г-н В. Първанов - Зам. главен прокурор 

при ВКП относно организацията за случайно разпределение на преписки и 

дела и след получаване на софтуерен продукт предоставен от ВСС- Law 

Choice в РП – гр. Кърджали е издадена Заповед РП № 52/01.04.2009 г., Заповед РП 

№ 19/21.01.2011 г., Заповед РП № 35/03.02.2011 г., Заповед РП № 102/03.06.2011 г., 

Заповед РП № 177/12.09.2011 г. и Заповед РП № 257/28.11.2011 г. на Районен прокурор 

на РП – Кърджали, преписките и делата в РП – Кърджали се разпределят чрез 

предоставения от ВСС програмен продукт за случайно разпределение на преписки и 

дела . 

Преписките и делата за разпределяне са категоризирани в девет  групи. 

В заповедта е било указано, преписките и делата да бъдат разпределяни 

чрез програмния продукт Law Choice само при първоначалното им 

постъпване в прокуратурата съобразно поредността на завеждането им. 

Повторното разпределение на същите да бъде извършвано само в случаите, 

когато се налага замяна на  наблюдаващия прокурор. При необходимост от 

определяне на втори наблюдаващ прокурор това следва да става чрез 
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програмния продукт Law Choice на база писмена резолюция на 

административния ръководител. 

 В Районна прокуратура Кърджали се изготвят и изпращат 

редовно тримесечни, шестмесечни и годишни статистически справки. 

Годишните и шестмесечни отчети са съпроводени с доклади, изготвени в 

аналитичен вид - обобщени данни, анализ /абсолютни стойности и процентни 

съотношения, съпоставени с предходни най-малко две години/, резултати, 

изводи, проблемни приоритети и предложения. През  2010 г. е продължило да 

се наблюдават и изготвят  анализи за върнатите дела от съда и постановените 

оправдателни присъди, анализи за лица с повече от едно неприключили 

досъдебни производства, наблюдавани от РП- Кърджали. 

 Няма наложени наказания  от административния ръководител по чл.311, 

т.1 ЗСВ, потвърдени – няма , изменени - няма, отменени - няма,  предложения 

за поощрения  / чл.304,ал.1 ЗВС/ - няма, предложения за налагане  на 

дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС/  - няма. 

 

През 2010 г. административният ръководител и Районен прокурор на 

РП – Кърджали е образувал две дисциплинарни производства срещу 

прокурори от РП – Кърджали, както следва :  

1 / Дисциплинарно производство, образувано със Заповед РП № 21 / 

16.02.2010 г., по преписка с вх. № 355 / 2010 г., срещу прокурора в РП – 

Кърджали – Ч. Ч. за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 5 ЗСВ, по 

чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ, вр. т. 4.2. от Кодекса за етично поведение на 

българските магистрати и по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ, вр. т. 2.4. от раздел ІІ на 

Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Със Заповед РП № 

103 / 19.05.2010 г. административният ръководител – Районен прокурор на 

РП – Кърджали наложи дисциплинарно наказание „ забележка „ на прокурора 

в РП – Кърджали Ч. Ч. за извършеното от него дисциплинарно нарушение по 

чл. 307, ал. 3, т. 5 ЗСВ / след изм. и доп. на ЗСВ – ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., 

в сила от 29.12.2009 г., предишната ал. 3 на същия член стана ал. 4 /. С 

решение по т. 50 протокол № 24 / 24.06.2010 г. ВСС, на основание чл. 314, ал. 

3 ЗСВ, е отменил наложеното наказание на магистрата. 

2 / Дисциплинарно производство, образувано със Заповед РП № 41 / 

09.03.2010 г., по преписка с вх. № 409 / 2010 г., срещу прокурора в РП – 

Кърджали – Б.В. за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ и по 

чл. 307, ал. 3, т. 5 ЗСВ. Със Заповед РП № 94 / 04.05.2010 г. 

административният ръководител – Районен прокурор на РП – Кърджали е 

наложил дисциплинарно наказание „ забележка „ на прокурора в РП – 
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Кърджали Б. В. за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, 

ал. 4, т. 1 и т. 5 ЗСВ / след изм. и доп. на ЗСВ – ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., в 

сила от 29.12.2009 г., предишната ал. 3 на същия член стана ал. 4 / С решение 

по т. 60 протокол № 21 / 03.06.2010 г. ВСС, на основание чл. 314, ал. 3 ЗСВ, е 

отменил наложеното наказание на магистрата. 

  - предложения за поощрения  / чл. 304, ал. 1 ЗВС / -  няма  ; 

         - предложения за налагане  на дисциплинарни наказания 

/312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС/ - 1 брой : 

         На 04.06.2010 г., след извършена проверка по преписка с вх. № 

367 / 2010 г. по сигнал на жалбоподател, административният ръководител и 

Районен прокурор на РП – Кърджали, на основание чл. 312, ал. 1, т. 1, вр. чл. 

311, т. 2, б. „ а „ ЗСВ, е внесъл предложение във ВСС да бъде образувано 

дисциплинарно производство срещу прокурора от РП - Кърджали Ч.Ч. за 

извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 4 

ЗСВ, за които да му бъде наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 

1, т. 3 ЗСВ. ВСС с решение по т. 46 протокол № 23 / 17.06.2010 г. е образувал 

дисциплинарно производство срещу магистрата и е избрал чрез жребий 

дисциплинарен състав. С Решение на Висшия съдебен съвет по т. 53 протокол 

№ 45 от заседание, проведено на 09.12.2010 г., предложението на 

административния ръководител на РП – Кърджали е било отхвърлено. 

Последното решение на ВСС е било обжалвано пред ВАС в 

законоустановения срок, който го е потвърдил.  

В Районна прокуратура – Кърджали през 2010 година са  били 

утвърдени вътрешни правила  за документацията, приемането, съхранението, 

движението, проверката и унищожаването на веществените доказателства. 

Заповеди и разпореждания   на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата: 

          - по указание на Главния прокурор – 12  броя 

          - по собствена преценка –  29 броя 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ   

- по инициатива на административния ръководител; 

                        1.Заповед РП 17 / 28.01.2010 г. - проверка на  срока на решаване 

на  досъдебни производства и преписките ; бързите производства; 

                       2. Заповед РП 18  / 28.01.2010 г. - проверка на  срока на решаване 

на  досъдебни производства и преписките ; бързите производства; 
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   - по разпореждания / указания / на други органи на съдебната 

власт - няма ; 

                     1.  Проверка  за периода 01.01.2010 г. - 01.10.2010 г.. за точното 

спазване на нормативните разпоредби, касаещи правата и задълженията на 

задържаните под стража лица по указание на отдел сектор "Изпълнение на 

наказанията" при ВКП. 

  - на прокуратурата от други органи на съдебната власт - 

Комплексна ревизия на РП - Кърджали на основание чл.142, ал.2 от ЗСВ 

извършена от ОП - Кърджали извършена от 17.05.2010 - 27.05.2010 г.  

  Участие на прокурори от Районна прокуратура - Кърджали в 

обучителни семинари за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.: 

 - Прокурор Чавдар Чавдаров - семинар, организиран от ВКП, отдел 

„Международно правно сътрудничество”, на тема „Международно правно 

сътрудничество по наказателни дела”; Районен прокурор Желязко Стефанов - 

семинар, организиран от Министерство на правосъдието на РБ и Германска 

фондация за международно правно сътрудничество, на тема „Сексуално 

злоупотреба и експлоатация на деца и подрастващи”;  Прокурор Бонка 

Василева - семинар, организиран от Комисията за защита от дискриминация и 

Министерство на труда и социалната политика, на тема „Превенция и борба с 

дискриминацията чрез средствата на наказателното право”; Прокурор Бонка 

Василева - семинар, организиран от НИП, на тема „Съдебна етика”; Прокурор 

Вергиния Еланчева - семинар, организиран от НИП, на тема „Съдебна етика”;  

Прокурор Чавдар Чавдаров - семинар, организиран от ВКП, отдел 

„Международно правно сътрудничество”, на тема „Развитие на човешките 

ресурси в областта на международното правно сътрудничество по 

наказателните въпроси” – I-етап;  Районен прокурор Желязко Стефанов - 

семинар, организиран от НИП, на тема „Престъпления, свързани със 

здравеопазването”;  Прокурор Чавдар Чавдаров - семинар, организиран от 

ВКП,  на тема „Развитие на човешките ресурси в областта на международното 

правно сътрудничество по наказателните въпроси” - II-етап;  Прокурор 

Гергана Колева – семинар, организиран от МВР, на тема „Организация на 

разследващите органи в МВР за приложението на промените в Наказателно-

процесуалния кодекс”;  Прокурор Чавдар Чавдаров - семинар, организиран от 

ВКП, отдел „Международно правно сътрудничество”, на тема „Развитие на 

човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по 

наказателните въпроси” - III-етап;  Прокурор Чавдар Чавдаров – семинар, 

организиран от Асоциацията на прокурорите в Р България, на тема 

„Престъпления против околната среда”;  Прокурор Чавдар Чавдаров – 



 8 

семинар, организиран от Евроджъст, на тема „Образувани в България и 

Великобритания конкретни наказателни производства”; 

 2. Участие на съдебни служители от Районна прокуратура – Кърджали в 

обучителни семинари за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 година: Съдебен 

администратор М.П. – семинар, организиран от НИП, на тема 

„Административно обслужване на граждани в Прокуратурата”; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

През 2010г. в Районна прокуратура  - гр. Кърджали общият брой на 

преписките е бил 1550, като броят на новообразуваните преписки е бил 1291 

броя, а образувани от предходни периоди – 157 броя. От тях през 2010г. са 

решени 1385 броя, като Районният прокурор Ж. Стефанов - 76бр., прокурор 

Б. Василева – 249 броя, прокурор Ч. Чавдаров – 267 броя, прокурор Г. Колева 

– 321 броя, . прокурор В. Еланчева – 291 броя,   прокурор В. Юсеинов – 127 

броя, мл. прокурор Д. Андреева – 54 броя Откази за образуване на досъдебно 

производство - 882 броя. От тези откази 67 броя преписки са обжалвани, 

потвърдени са 52 броя, а 15 броя – отменени. 

Относителният дял на решените спрямо общо наблюдаваните преписки 

през 2010 г. е 89 %, спрямо 90 % през 2009 г. и 94 % през 2008 г.  

През отчетния период в РП – Кърджали 6 преписки са образувани по 

сигнали от контролни органи / 5 – по сигнали от Агенция Митници и 1 – по 

сигнал на Агенция за държавна финансова инспекция /, като не са образувани 

преписки след самосезиране от прокуратурата. През 2009 г. 2 преписки са 

образувани по сигнали от контролни органи, 

Тенденцията на увеличаване на броя на наблюдаваните от РП – 

Кърджали преписки всяка година се дължи на обстоятелството, че граждани, 

организации и институции сезират прокуратурата с жалби, молби и сигнали, 

дори при очевидна липса на престъпление, по които прокурорите в РП – 

Кърджали, почти винаги след извършване на проверка на изнесените данни, 

следва да се произнесат мотивирано съгласно действащото законодателство. 

Необжалваните откази са 815 броя. За периода са образувани 422 броя 

досъдебни производства, изпратени по компетентност са 81 броя. 

Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. на Главния 

прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки -  няма . 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2010г. са общо 1615 бр,  като от тях – новообразувани ДП- 796, 

новообразувани бързи производства - 64 бр., новообразувани незабавни 

производства – 0 бр.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове - 

1445 бр., от тях: новообразувани ДП през 2010г.- 617 бр., новообразувани 

бързи производства през 2010г. – 64 бр., новообразувани незабавни 

производства – 0 бр. 

Останали нерешени към края на 2010 г. са 48 ДП, по които разследването е 

приключило, но се намират при прокурорите в законовия им срок за 

произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 62 броя, по които 

разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 2 броя;, 

при които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 19 бр.. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

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

разследването е приключило в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, при 

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

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

изпратени на разследващ орган – 0 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е 

извършил необходимите действия – 0 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2010 г. са общо 432 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  365 броя, спрени срещу 

известен извършител – 67 броя. 

При осъществения надзор през 2010 г. от наблюдаващите прокурори в 

РП – Кърджали са били възобновени и прекратени значителна част от делата 

срещу неизвестен извършител от предходни години, намиращи се в МВР – 

при оперативно-издирвателните органи, при разследващите полицаи и 

следователите, за които е установено изтичане на давностния срок.  

През 2010 г. е продължил надзорът за периодична проверка на всички 

висящи дела срещу известен извършител, с оглед недопускане изтичане на 
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давността за наказателно преследване срещу извършителите на 

престъпленията, предмет на тези дела.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2010г. са   44 бр., 

като от възобновените – 12 бр. са срещу неизвестен извършител, а 32 бр. – 

възобновени срещу известен извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2010г. са общо 707 

бр., от тях – 113 бр. са водени срещу известен извършител, а 594 бр. са срещу 

неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 10 бр. и 6 бр. са 

отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за 

прекратяване – 6 бр., като 3 бр. са били отменени. Няма служебно отменени 

постановления за прекратяване на ДП. От прекратените НП, прекратени 

поради изтекъл давностен срок са 553 бр. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 226 

броя, уважени – 220 бр., а 6 броя – неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 124 броя, 

уважени – 124 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния ръководител на 

по-горестоящата прокуратура – 96 броя, всички уважени . 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на 

чл. 72, ал.1 – 1 брой, уважено. 

Наказателни производства на специален надзор: 7 броя 

1. Досъдебно производство № 85 / 2006 г. по описа на ОД на МВР – 

Кърджали, образувано с постановление на РП – Кърджали на 03.10.2006 г. 

въз основа на отделени материали от досъдебно производство № 45 / 2005 г. 

по описа на НСП – София / сега ГД „ КП „ /, преписка с вх. № 3030 / 2005 г. 

по описа на СГП. Същото се води срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за 

това, че през периода м. април 2003 г. – м. октомври 2003 г. при условията на 

продължавано престъпление чрез използване на неистински документи – 

изрични пълномощни - получил без правно основание чуждо движимо 

имущество в големи размери – ценни книжа / инвестиционни бонове /, 

собственост на 5856 граждани, живеещи на територията на област Кърджали, 

с намерение да го присвои – престъпление по чл. 212, ал. 4, предл. І – во, вр. 

ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. 

В рамките на разследването към 15.03.2012  г. са разпитани 5928  лица 

като свидетели – пострадали, като в същото качество предстои да бъдат 

разпитани оставащите  128 лица / в този брой се включват и наследниците на 
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починалите лица, които също следва да бъдат разпитани по делото като 

пострадали /.  

На основание чл. 234, ал. 3, изр. 2 НПК, по искане на наблюдаващия 

делото прокурор, окръжният прокурор при ОП – Кърджали е удължил срока 

на разследване с шест месеца, считано от 10.10.2011 г. 

Наблюдаващ прокурор е Ж. Стефанов.  

2. Досъдебно производство № 363 / 2005 г. по описа на ОСлО при ОП – 

Кърджали, преписка с вх. № 2408 / 2005 г. по описа на РП – Кърджали, 

образувано с постановление за отделяне на материали от 21.12.2005 г. срещу 

П. СТ. Д. от гр. Кърджали за престъпление по чл. 308, ал. 1 НК. Делото е 

взето на СН в АП – Пловдив на основание чл. 39, т. 1 от ИРВОПР. 

Наказателното производство многократно е спирано, тъй като обв. Д. и голям 

брой пострадали лица са били напуснали пределите на страната. Делото е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 НПК до установяването 

на обвиняемата. 

3. Досъдебно производство № 177 / 2009 г. по описа на ОДМВР - 

Кърджали, преписка с вх. № 958 / 2009 г. по описа на РП – Кърджали, 

образувано на 06.11.2009 г. срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за 

престъпление по чл. 309, ал. 1 НК. Делото е спряно на основание чл. 244, ал. 

1, т. 2 НПК до разкриване извършителя на деянието.  

4. Досъдебно производство № 87 / 2009 г. по описа на ОДМВР - 

Кърджали, преписка с вх. № 840 / 2009 г., образувано на 04.11.2009 г. срещу 

НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл. 309, ал. 1 НК. Към 

30.12.2010 г. делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК до 

разкриване извършителя на деянието. 

5. Досъдебно производство № 80 / 2010 г. по описа на ОДМВР - 

Кърджали, преписка с вх. № 397 / 2010 г., образувано на 12.04.2010 г. срещу 

НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл. 308, ал. 1 НК. Към 

30.12.2010 г. делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК до 

разкриване извършителя на деянието. 

6. Досъдебно производство № 31 / 2010 г. по описа на ОСлО при ОП - 

Кърджали, преписка с вх. № 301 / 2010 г., образувано на 19.10.2010 г. срещу 

ИВ. П. Д. за престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Делото е 

прекратено на 10.03.2011 г. с постановление на РП - Кърджали .  

7. Досъдебно производство № 32 / 2010 г. по описа на ОСлО при ОП - 

Кърджали, преписка с вх. № 955 / 2010 г., образувано на 18.10.2010 г. срещу 
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В. Й. СП. за престъпление по чл. 387, ал. 1 НК. Делото е прекратено с 

постановление на ОП – Кърджали. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2010г. РП гр. Кърджали е внесла в съда  обвинителни актове - 226 

броя. 180 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 46 

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

обвинителни актове – 8 броя, като върнати с определение на съда – 1 бр., а с 

разпореждане – 7 броя.  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  231 

броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 121 броя, от тях 

протестирани – 2 бр., резултати от протеста - : уважен – 1 бр., неуважен – 1 

бр..  Броят на оправдателните присъди по общия ред – няма.  

 Присъдите с наказание ефективно „ лишаване от свобода” са срещу 80 

лица през 2010 г. , за 48 лица -през 2009 г. – за 46 лица. Налице е двукратен 

ръст в броя на тези присъди в сравнение с предходните две години ; 

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

- 51 бр., от тях протестирани – 4 бр., като уважени са 3 бр. , неуважен – 1 бр..   

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

0 бр. В хода на съдебното следствие са постигнати 37 броя споразумения.  

През 2010г. от РП - гр. Кърджали са внесени 33 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 32 броя. Върнати от съда предложения – 0 

бр., а приключили с прекратяване– 1бр.. 

През 2010г. са внесени 13 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – всички 13 бр.. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 0 броя. 

 

През проверявания период прокурорите от РП- гр. Кърджали са 

участвали в 461 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с 

участие на прокурор – 13 броя. 

През 2010г. са приведени  в изпълнение 219 присъди и определения за 

одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 1 бр.,   
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неприведени присъди в срок – 11бр.. Осъдени и санкционирани са 53 лица с 

влезли в сила осъдителни присъди и санкционирани решения.  Няма 

оправдани лица по присъди и решения. За сравнение през 2009 са 

произнесени  присъди и санкционни решения  срещу общо 66 лица. 

Тенденцията е към леко занижаване на броя на осъдените и санкционирани 

лица.  

От ИВСС е била извършена тематична проверка  за прилагането на 

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

с извършената проверка и анализ на получените справки са направените 

препоръки, прокурорите да активизират действията си по наблюдаваните от 

тях ДП и в случаите, при които са налице предпоставките за налагани на 

обезпечителни мерки, своевременно да отправят искания по реда на чл.72 от 

НПК, задължението на наблюдаващите прокурори да преценяват 

своевременно необходимостта от налагане на обезпечителни мерки по реда 

на чл. 72 от НПК в случаите, при които е предвидено комулативно наказание 

глоба, конфискация и/или отнемане на вещи в полза на държавата, както и да 

прилагат към исканията си, достатъчно безспорни доказателства относно 

собствеността на вещите, по отношение на които искат налагане на запор или 

възбрана, както и да предоставят на съда убедителни писмени доказателства 

предвид разпоредбата на чл. 319 от ГПК. Друга препоръка на наблюдаващите 

прокурори е да не допускат несъразмерност между наложеното обезпечение и 

предвиденото наказание. Също се препоръчва и вещите, иззети като 

веществени доказателства по ДП, могат да бъдат обект на исканията по чл. 

72, ал.1 от НПК, ако прокурорът прецени за необходимостта съобразно 

предвиденото  в  материално правните норми наказание, да се следи стриктно 

и необходимостта за продължаване на наложените обезпечителни мерки. 

Прокурорите  действията си да бъдат по- активни когато  са  налице 

предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 73, ал.3 от НПК. 

        В рамките на работата си по следствения надзор, прокурор Г. Колева,  

определена със Заповед РП № 10 / 13.01.2011 г., е  издала разпореждания за 

подобряване ефективността на работата по досъдебните призводства : С 

разпореждане от 02.11.2011 г., след като са се  запознали с Акта за 

резултатите от тематичната проверка относно приложението на чл. 72 и чл. 

73 НПК на Инспектората към Висшия съдебен съвет обхващаща периода от 

01.01.2008г. до 31.12.2010г. и в изпълнение на препоръките дадени в същия 

акт, прокурор Г. Колева е разпоредила : Прокурорите в РП – Кърджали да 

активизират дейността си по наблюдаваните от тях досъдебни 

производства и в случаите, когато са налице предпоставките за налагане на 

обезпечителни мерки своевременно да правят искания по реда на чл. 72 
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НПК ; Действията на наблюдаващите прокурори по отношение 

приложението на чл. 72, ал. 1 НПК следва да включват и задълбочена 

предварителна преценка на обосноваността и законосъобразността на 

повдигнатото обвинение по смисъла на чл. 219 НПК ; Задължението на 

наблюдаващите прокурори да уведомяват КУИППД за образувани 

наказателни производства за извършени престъпления, конкретно изброени 

в закона, не ги освобождава от задължението да преценяват своевременно 

необходимостта от налагане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72 

НПК, в случаите при които е предвидено кумулативно наказание глоба, 

конфискация и/или отнемане на вещи в полза на държавата ; 

Наблюдаващите прокурори да прилагат към исканията си по реда на чл. 72 

НПК достатъчно безспорни доказателства относно собствеността на 

вещите, по отношение на които искат налагане на запор или възбрана, 

както и да предоставят на съда убедителни писмени доказателства предвид 

разпоредбата на чл. 319 ГПК ; Наблюдаващите прокурори да съобразяват 

вида и стойността на исканото обезпечение с предвидените размери на 

наказанието глоба в конкретните наказателни разпоредби, за да не се 

допуска несъразмерност между наложеното обезпечение и предвиденото 

наказание ;. Вещи, иззети като веществени доказателства по досъдебните 

производства, могат да бъдат обект на исканията по реда на чл. 72, ал. 

НПК, ако прокурорът прецени за необходимо да поиска обезпечаване на 

предвидените в материалноправните норми наказания глоба, конфискация 

и/или отнемане на вещи в полза на държавата ; Наблюдаващите прокурори 

да следят стриктно необходимостта от продължаване на налагане на 

наложените обезпечителни мерки, като своевременно предприемат 

действия за тяхната отмяна, когато са налице съответните предпоставки за 

това ;. Да се активизира дейността на прокурорите в случаите, при които са 

налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл. 73, ал. 3 

НПК. 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които 

има откази за образуване на досъдебно производство, ДП, по които е било 

постановено прекратяване както срещу ИИ, така и срещу НИ. Бяха проверени 

и спрените дела срещу известен извършител, делата разгледани по реда на 

глава двадесет и седма от НПК и делата по които е сключено споразумение. 

 

Проверениm,преписки с постановени  откази от образуване на 

ДП – 2010 г. 
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Пр.пр.№ 60/2010г. по описа на РП- Кърджали -наблюдаващ 

прокурор Даниела Андреева. С постановление от 15.02.2010г. е назначена 

проверка по реда на ЗСВ на органите на ОД на МВР – Кърджали по молба на 

Г.К.М. с оглед данни за престъпление по глава ІХ. Материалите по 

преписката са получени в РП – Кърджали на 25.03.2010г. С постановление от 

31.03.2010г. на прокурор Гергана Колева е възложена допълнителна проверка 

за установяване на допълнителни обстоятелства. С постановление от 

04.05.2010г. е поставен отказ от образуване на досъдебно производство. 

Срещу това постановление на РП – Кърджали е постъпила жалба в ОП – 

Кърджали. С постановление от 01.07.2010г. е отменено постановлението за 

отказ от образуване от 04.05.2010г. С постановление от 09.07.2010г. е 

постановена нова проверка на органите на ОД на МВР – Кърджали.  С 

разпореждане от 21.07.2010г. по чл.28 от Закона за нотариусите и 

нотариалната дейност е разпоредено да се изискат от нотариус Г.Х. заверени 

копия от документи. Материалите по преписката са постъпили от ОД на МВР 

– Кърджали в РП – Кърджали на 19.08.2010г. С постановление от 27.09.2010г. 

е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. 

Пр.пр.№ 2146/2010г. наблюдаващ прокурор Васви Юсеинов. 

Преписката е образувана в РП – Кърджали по жалба на Н.М.Ш., заведена в 

РП – Кърджали на 29.11.2010г. С постановление от 30.11.2010г.е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство. Препис от постановлението е 

изпратен на Общинска администрация – Кърджали, Дирекция „Архитектура, 

строителство и устройство на територията”. Срещу това постановление е 

постъпила жалба чрез РП- Кърджали в ОП – Кърджали. С постановление от 

19.12.2010г. на прокурор при ОП – Кърджали е потвърдено постановлението 

на РП – Кърджали от 30.11.2010г. 

Пр.пр.№ 1458/2010г. наблюдаващ прокурор Желязко Стефанов. 

Преписката е образувана в РП – Кърджали по жалба на С.Р.М., заведена в РП 

– Кърджали на 09.08.2010г. С постановление от 11.08.2010г. е възложена 

проверка по реда на ЗСВ на органите на МВР – РУП – Кърджали. 

Материалите по преписката са постъпили, ведно със справка, на 03.09.2010г. 

С постановление от 12.10.2010г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. Срещу това постановление е постъпила жалба пред 

ОП – Кърджали. С постановление от 25.10.2010г. жалбата е оставена без 

уважение и е потвърдено постановлението на РП – Кърджали от 12.10.2010г. 

Преписи изпратени на РП – Кърджали и жалбоподателя. 

 

Проверени прекратени ДП, които са били върнати на РП - Кърджали   
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Пр.пр. № 2243/2010г. /ДП № 972/2010г./ по описа на РП- Кърджали -

наблюдаващ прокурор Гергана Колева. С постановление от 21.01.2011г. е 

възложена проверка по реда на чл.145 ал.1 т.3 ЗСВ, като преписката е 

образувана по докладна записка на РУП – Кърджали, с оглед данни за 

престъпление по чл.144 ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 НК. В постановлението е изрично 

указано „да не се позволява на никое от лицата, от които се снемат 

обяснения, да се запознава с обясненията, снети до момента от другите лица.” 

Материалите по преписката са постъпили в РП – Кърджали на 21.03.2011г. С 

постановление от 24.03.2011г. е образувано ДП срещу С.С.Х. за престъпление 

по чл.144 ал.3 вр.ал.1 НК. Своевременно е искано удължаване срока на 

разследване по досъдебното производство. С постановление от 26.05.2011г. 

С.С.Х. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпления по чл.144 ал.3 

вр.ал.1 НК и чл.144 ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 НК, на същия е взета МНО 

„подписка”. На 10.06.2011г. е внесен обвинителен акт в РС – Кърджали 

срещу С.С.Х. за престъпления по чл.144 ал.3 вр.ал.1 НК и чл.144 ал.3 вр.ал.2 

вр.ал.1 НК. С разпореждане от 13.06.2011г. е насрочено НОХД № 678/2011г. 

по описа РС – Кърджали в открито съдебно заседание на 13.09.2011г. В 

откритото съдебно заседание, след проведените разпити на свидетели и на 

основание чл.287 ал.1 и ал.2 НПК, прокурора е направил искане за повдигане 

на ново обвинение за престъпление по чл.320а НК. Кърджалийски районен 

съд предвид изложеното от страна на прокуратурата е прекратил съдебното 

производство по НОХД № 678/2011г. и е върнал делото в РП – Кърджали. С 

постановление от 13.10.2010г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК, срещу това постановление е 

постъпила жалба от М.Б.М. до РС – Кърджали. С определение от 02.11.2011г. 

е отменено постановлението от 13.10.2010г. за прекратяване на ДП, като е 

констатирано противоречие в обстоятелствената част на постановлението и 

делото е върнато за отстраняване на допуснатите нарушения. С 

постановление от 16.12.2011г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК, преписи са изпратени на 

страните. Отново срещу постановлението е постъпила жалба от пострадалия 

М.Б.М., който е служител на РУП – Кърджали. С писмо от 03.01.2012г. 

наблюдаващия прокурор Гергана Колева – зам.районен прокурор на РП - 

Кърджали до Началника на РУП – Кърджали, с което уведомява началника на 

РУП - Кърджали, че неговия служител пострадалия М.Б.М. е направил 

„унизителни констатации” за работата й и моли началника на РУП – 

Кърджали да вземе отношение по тях. С определение от 30.12.2011г. 

постановлението на РП – Кърджали е отменено, като е указано да се изпълнят 

указанията дадени в определението на РС – Кърджали от 02.11.2011г., влязло 

в сила на 19.11.2011г. и при постановявяне на акта си прокурорът следва да се 
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основе на обективните дадености по делото. На 20.01.2012г. наблюдаващия 

прокурор Гергана Колева е депозирала самоотвод пред ОП – Кърджали.  С 

постановление от 21.01.2012г., постъпило в РПУ- Кърджали на 24.01.2012г., 

зам.окръжния прокурор Д.Делчева е оставала искането за самоотвод без 

уважение, като в постановлението е посочено, че „наблюдаващият прокурор 

следва да изпълни задълженията си да извърши обективен анализ на 

доказателствата по делото”. С постановление от 27.01.2012г. наблюдаващия 

прокурор Гергана Колева прекратява наказателното производство с почти 

идентично съдържание с това в постановлението за прекратяване на 

наказателното производство от 16.12.2011г.   

Пр.пр. № 1651/2009г. /ДП № 527/2009г./ наблюдаващ прокурор 

Вергиния Еланчева. ДП е образувано на 23.08.2009г. при условията на 

чл.212 ал.3 НПК срещу НИ за престъпление по чл.170 ал.2 вр.ал.1 НК. 

Своевременно е искано удължаване срока на разследване по досъдебното 

производство. С постановления от 03.12.2009г. шест лица са привлечени в 

качеството на обвиняем за престъпления по чл.216 ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК и 

чл.170 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК, на всичките е взета МНО „подписка”. С 

постановление за частично прекратяване от 13.01.2010г. е прекратено 

наказателното производство спрямо непълнолетния Г.С.Д. Преписи за 

изпратени на Местната комисия по ЗБППМН за налагане на възпитателни 

мерки спрямо непълнолетното лице, както и на останалите обвиняеми. На 

02.03.2010г. е внесен обвинителен акт в РС – Кърджали спрямо пет 

обвиняеми лица за престъпления по чл.216 ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК и чл.170 ал.2 

вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК. С определение от 08.04.2010г. РС – Кърджали е 

прекратил производство по НОХД № 183/2010г. по описа на РС – Кърджали в 

съдебно заседание на основание чл.288 ал.1 НПК. В НП има изразени 

становища на прокурора внесъл обвинителния акт и прокурора присъствал в 

съдебно заседание,  че съдът неоснователно е прекратил производството. На 

28.05.2010г. е внесен обвинителен акт в РС – Кърджали спрямо пет 

обвиняеми лица за престъпления по чл.216 ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК и чл.170 ал.2 

вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК. Постановени са осъдителни присъди спрямо петте 

подсъдими лица. 

Пр.пр.№ 365/2010г. /ДП 172/2010г./ наблюдаващ прокурор Желязко 

Стефанов. ДП е образувано на 03.03.2010г. при условията на чл.212 ал.3 

НПК срещу Н.П.Н. за престъпление по чл.216 ал.1 НК. С постановление от 

09.03-2010г. е отстранен разследващия полицай В.К. и указано разследването 

да се извърши от друг разследващ полицай. Материалите по досъдебното 

производство па постъпили в РП – Кърджали на 26.04.2010г. На 31.05.2010г. 

е внесен обвинителен акт в РС – Кърджали спрямо Н.П.Н. за престъпление по 
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чл.216 ал.1 НК. С разпореждане от 02.06.2010г. РС – Кърджали е прекратил 

съдебното производство по НОХД № 460/2010г- и върнал делото на РП – 

Кърджали за изпълнение на указанията дадени в обстоятелствената част на 

разпореждането. На 11.06.2010г. е подаден частен протест. С решение от 

07.07.2010г. Кърджалийски окръжен съд е отменил разпореждането на РС – 

Кърджали и е върнал делото в РС – Кърджали за разглеждане по същество. 

Постановена е осъдителна присъда.  

Пр.пр. № 1956/2009г. /ДП № 653/2009г./ наблюдаващ прокурор 

Гергана Колева. ДП е образувано на 26.10.2009г. при условията на чл.212 

ал.3 НПК срещу НИ за престъпление по чл.216 ал.1 НК. С постановление от 

18.11.2009г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 

НПК. С постановление от 03.12.2009г. досъдебното производство е 

възобновено. С постановление от 08.01.2010г. са обединени материалите по 

досъдебно производства №609/2009г., № 626/2009г., № 653/2009г., № 

667/2009г., № 689/2009г., № 696/2009г., № 700/2009г. и № 701/2009г. 

всичките по описа на РУ на МВР – Кърджали, в едно ДП, което да се води 

под № 689/2009г. по описа на РУП – Кърджали, пр.пр.№ 2069/2009г. по описа 

на РП – Кърджали, за което е изтекъл най – дълъг срок на разследване, като е 

указано то да се води срещу Б.Б.А., П.И.В. и Л.А.Г. за престъпление по чл.195 

ал.1 т.3 и т.4 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК. На 25.02.2010г. е 

внесен обвинителен акт срещу четири обвиняеми лица за престъпление по 

чл.195 ал.1 т.3 и т.4 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК. 

Постановени са осъдителни присъди. 

Пр.пр.№ 781/2010г. /ДП № 561/2010г./ наблюдаващ прокурор 

Чавдар Чавдаров. ДП е образувано с постановление от 24.06.2010г. срещу 

А.И.Х. за престъпление по чл.316 вр.чл.308 ал.2 НК. Своевременно е искано 

удължаване срока на разследване по досъдебното производство. Материалите 

по досъдебното производство са постъпили в РП – Кърджали на 22.10.2010г. 

На 22.11.2010г. е внесен обвинителен акт в РС – Кърджали срещу А.И.Х. за 

престъпление по чл.316 вр.чл.308 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК. С 

определение от 14.01.2011г. по НОХД № 1246/2010г. наказателното 

производство е прекратено и делото е върнато за отстраняване на допуснати 

съществени процесуални нарушения. С постановление от 11.02.2011г. са 

дадени указания по разследването. Повдигнато е ново обвинение на 

обвиняемото лице. На 01.03.2011г. е внесен обвинителен акт в РС – 

Кърджали срещу А.И.Х. за престъпление по чл.316 вр.чл.308 ал.2 вр.ал.1 

вр.чл.26 ал.1 НК . Постановена е осъдителна присъда.  
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Проверени прекратени ДП срещу  /НИ/- 2010г. 

Пр.пр.№ 480/2010г. /ДП № 178/2010г./ по описа на РП-Кърджали- 

наблюдаващ прокурор Вергиния Еланчева. ДП е образувано с 

постановление от 19.04.2010г. срещу НИ за престъпление по чл.194 ал.1 НК.С 

постановление от 28.05.2010г. е постановено връщането на веществени 

доказателства. С постановление от 06.07.2010г. досъдебното производство е 

прекратено като в диспозитива е постановено след влизане на 

постановлението в сила, препис да се изпрати на Началника на РУП – 

Кърджали за налагане на административно наказание на Ж.И.С. С писмо от 

26.07.2010г. РУП – Кърджали са уведомили РП – Кърджали, че е съставен 

АУАН № 947401/26.08.2011г. 

 

Проверени прекратени ДП срещу  /ИИ/- 2010г. 

Пр.пр. №914/10г. по описа на РП - Кърджали, ДП № 409/10г. по 

описа на РУП-гр. Кърджали. ДП е образувано от прокурор В. Еланчева  с 

постановление от  28.06.10г. срещу Дж.Исм.С. за това, че на 20.05.10г. в гр. 

Кърджали, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на 

имот, отнел чужда движима вещ – 1 бр. Капак на шахта от владението на 

Сл.Сл. от гр. Кърджали без негово съгласие и с намерение противозаконно да 

я присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. Дадени 

са конкретни указания за извършване на разследването. След изтичане на 

срока по разследването е направено искане за удължаването му, считано от 

28.08.2010г. 

 С постановление от 04.10.2010г. прокурор В. Еланчева прекратява НП. 

От заключението на изготвената съдебно-оценителна експертиза се 

установява, че стойността на отнетата вещ , а именно ламаринен капак с 

рамка винкел, с размери 70х55, възлиза на 5.41 лв. Независимо че 

извършеното престъпление е от общ характер, прокурорът е счел, че е налице 

хипотезата на чл. 9, ал.2 от НК. Деянието от обективна и субективна страна 

макар формално да осъществява признаците на предвиденото в закона, 

престъпление поради своята малозначителност се характеризира с явна 

незначителна обществена опасност. 

Пр. пр. № 1391/2009 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 403/2009 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор младши прокурор 

Даниела Андреева. 

Производството е образувано на 30.07.2009 г. срещу А.М.К. за това, че 

на 28.06.2009 г. 28.06.2009 г. на ж.п. спирка с. Перперек отнел чужда 

движима вещ – пътна чанта, одеяло, карта за пътуване, мобилен телефон със 
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СИМ карта и др. – престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. 

Производството е спряно на 02.09.2009 г. поради неоткриване на 

извършителя, а на 09.09.2009 г. е възобновено, после отново е спряно през м. 

октомври 2009 г. и възобновено през м. ноември същата година. 

С постановление от 08.01.2010 г. производството по делото е 

прекратено от прокурор Андреева,  като е  прието, че са налице условията на 

чл. 218б, ал. 1 от НК и не са налице забраните по ал. 2 и следва обвиняемият 

да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 

административно наказание. 

Посочена е възможността за обжалване, като е постановено 

материалите да бъдат изпратени  на Началника на РУ МВР Кърджали за 

налагане на административно наказание. 

Пр. пр. № 2035/2009 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 6/2010 г. по 

описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор Чавдар Чавдаров 

Производството е образувано на 21.12.2009 г. срещу Л.П.Б. от 

с.Узунджово, за това, че през м. април 2009 г. в гр. Кърджали, с цел да набави 

за себе си имотна облага, възбудила у  С. Д.Я. и Д.Д.Г., двамата от гр. 

Кърджали заблуждение, ч след изповядване на сделка за продажба на 

недвижими имоти – ниви щяла да им заплати  сумата от 5614 лв. Продажна 

цена на имотите и с това им причинила имотна вреда на тази стойност – 

престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Искано е удължаване на срока от 

окръжния прокурор и такова е разрешено за срок от два месеца, считано от 

21.02.2010 г., последвано от нова удължаване на срока за разследване с два 

месеца, считано от 21.04.2010 г. 

С постановление от 22.07.2010 г. на прокурор Чавдаров е прекратено 

наказателното производство  на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК поради  

недоказаност на обвинението. 

По жалба, с определение от 10.08.2010 г. на КРС по образуваното ЧНД 

№ 806/2010 г. по описа на съда  съдия Е. Попова е изменила 

постановлението за прекратяване на ДП № 6/2010 частта относно 

основанието за прекратяване като е постановила прекратяването да се счита 

на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК поради липса на 

престъпление. По жалба Кърджалийският окръжен съд  с определение от 

13.10.2010 г. по ВЧНД № 243/2010 г. по описа на съда е потвърдил 

определението на районния съд. 
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Проверени прекратени НП, отменени от съда или по-

горестоящата прокуратура 

Пр. пр. № 1226/2011 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 419/2011 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор  Вергиния Еланчева 

ДП е образувано на 09.06.2011 г. по реда на чл. 212, ал. 3 от НПК срещу 

неизвестен извършител за това, че в периода 03-09. 06.2011 г. в гр. Кърджали 

отнел чужди движими вещи, 3 броя акумулатора и метален капак, 

собственост на ОЦК Кърджали АД, от владение на Г.К.С. – директор на 

цинков завод при ОЦК Кърджали, без негово съгласие с намерение 

противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 294, ал.1 от НК. По 

делото на няколко пъти е искано и получавано удължаване на срока за 

разследване. В хода на разследването извършителите са открити, изготвена е 

съдебно оценителна експертиза, разпитани са свидетели.  

С постановление от 12.12.2011 г. на прокурор Еланчева е прекратено 

образуваното ДП като е прието, че двамата извършители са осъществили 

състава на престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, но предвид стойността на 

откраднатите вещи / за единия на стойност 43,13 лв., а за другия на  стойност 

6.64 лв. / деянието се характеризира с явно незначителна обществена 

опасност и спрямо тях не следва да се реализира наказателна отговорност. 

Откраднатите вещи са върнати доброволно. 

По жалба е образувано НЧД № 1387/2011 г. по описа на РС Кърджали и 

с определение от 29.12.2011 г.  постановлението за прекратяване е отменено 

поради незаконосъобразност и делото е върнато на прокуратурата за 

изпълнение на дадени указания. 

С ново постановление от 20.02.2012 г. производството по делото отново 

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

ал. 1 от НПК и чл. 9, ал. 2 от НК. Постановлението е влязло в сила.  

Пр. пр. № 1225/2007 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 83/2008 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор  мл. пр. Даниела 

Андреева. 

С  постановление от 04.02.2008 г. /след извършена проверка и 

допълнителна проверка/ е образувано досъдебно производство срещу Х.Ю.Х. 

за това, че на 23.12.2003 г. в гр. Кърджали съзнателно се ползвал от документ 

с невярно съдържание превод на пълномощно, издадено от 09 Нотариус в гр. 

Бурса, Р. Турция,  като от него за самото съставяне не може да се търси 

наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 от НК. 
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Наказателното производство е спряно на 14.04.2008 г. поради 

неоткриване на извършителя, а с постановление от 07.01.2009 г. е 

възобновено. С постановление от 14.04.2009 г. производството по делото е 

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

НПК. По жалба е образувано НЧД № 326/2009 г. по описа на РС Кърджали и 

с определение от 29.04.2009 г. постановлението е отменено  и върнато на 

прокуратурата за изпълнение на дадени в обстоятелствената част указания. С 

постановление от 26.05.2009 г. са даден конкретни указания на разследващия 

полицай. През м. юли производството е спряно и е възобновено  на 

26.11.2009 г.  

С постановление от 07.01.2010 г. производството по делото отново е 

прекратено, като е прието, че извършеното деяние е несъставомерно от 

субективна страна и не съставлява престъпление по чл. 314 от НК. 

Това постановление е отменено за втори път по НЧД № 265/2010 г. по 

описа на РС Кърджали и е върнато на прокуратурата за изпълнение на дадени 

указания. 

С постановление от 08.07.2010 г. на прокурор Чавдаров производството 

по делото е прекратено частично по отношение на престъплението по чл. 314 

от НК и производството е спряно за престъплението по чл. 308, ал.1 от НК – 

поради неоткриване на автора на деянието по чл. 308 от НК. 

Пр. пр. № 1742/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 832/2010 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор  Васви Юсеинов. 

Производството е образувано с постановление от 05.10.2010 г. срещу 

НИ за това, че през м. септември 2010 г. в гр. Кърджали неправомерно 

нарушил целостта на съоръжения и обекти от канализационната система, с 

което създал условия за отвеждане на отпадъчна вода – престъпление по чл. 

216а, ал. 1 от НК. 

С постановление от 11.12.2010 г. производството е спряно, 

постановлението е обжалвано пред КРС и с определение от 17.01.2011 г. по 

НЧД № 37/2011 г. постановлението за спиране е отменено. След искано и 

получено удължаване на срока за разследване, с постановление на прокурор 

Бонка Василева от 27.09.2011 г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК поради липса на престъпление. 

По жалба е образувано НЧД № 1086/2011 г. по описа на КРС и с 

определение от 21.10.2011 г. постановлението за прекратяване е отменено и 

делото е върнато на прокуратурата за изпълнение на дадени указания. 
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Подаден е частен протест от прокурор Василева срещу определението 

на съда и с определение от 22.11.2011 г. на Кърджалийски окръжен съд, 

постановено по ВНЧД№ 246/2011 г. по описа на съда определението на 

районния съд е потвърдено като правилно и законосъобразно и делото е 

върнато на прокуратурата за доразследване. 

С постановление от 01.12.2011 г. са възложени процесуално-следствени 

действия и след получено удължаване на срока за разследване, с 

постановление  от 23.04.2012 г. производството по делото е прекратено от 

прокурор Василева, съобщено на подалия тъжбата , не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 906/2009 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 366/2009 г. 

по описа на ОД МВР Кърджали – наблюдаващ  мл. прокурор  Даниела 

Андреева. ДП е образувано с постановление от 13.10.2009 г. срещу М.С.М. за 

това, че на 24.06.2005 г. в гр. Кърджали съзнателно се ползвал от документ с 

невярно съдържание – удостоверение за наследници, издадено от кметството 

в с. Енчец, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна 

отговорност – престъпление по чл. 316 от НК и срещу Д.И.Р. за това, че на 

05.01.2005 г., като длъжностно лице, в кръга на службата си съставила 

официален документ – удостоверение за наследници, издадено от кметство с. 

Енчец, в който удостоверила неверни обстоятелства с цел да бъде използван 

този документ, като доказателство за тези обстоятелства – престъпление по 

чл. 311, ал. 1 от НК. 

С постановление от 18.01.2010 г. производството по делото е 

прекратено поради липса на оригинала на предмета на престъплението – 

удостоверението за наследници. 

По жалба е образувано НЧД № 127/2010 г. по описа на КРС от 

02.03.2010 г. постановлението за прекратяване е отменено и делото е върнато 

на прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения. 

С постановление от 14.06.2010 г. е възложено допълнително 

разследване. 

На 08.07.2010 г. е изготвен и внесен в съда от прокурор Колева ОА 

срещу обвиняемите. 

Образувано е НОХД № 683/2010 г. по описа на КРС и с присъда № 

125/27.10.2010 г. са осъдени подсъдимите, като на единия подсъдим е 

наложено административно наказание по чл. 78а от НК – глоба от 500 лв. , а 

за другия  е наложено наказание пробация. Присъдата не е протестирана.  
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Пр. пр. № 2110/2007 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 9/2008 г. по 

описа на ОД МВР Кърджали – наблюдаващ  мл. прокурор  Даниела 

Андреева 

С постановление от 12.03.2008 г. на мл. прокурор Андреева е 

образувано досъдебно производство срещу Х.М.М. за това, че  на 20.12.2005 

г. в гр. Кърджали потвърдил  неистина в писмена декларация по чл. 4, ал. 3, т. 

3 от Наредба за прилагане на закона за политическа и гражданска 

реабилитация на репресирани лица, която по силата на ПМС № 

140/25.06.2004 г. се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността 

на някои обстоятелства – престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК. 

С постановление от 13.06.2008 г. производството по делото е 

прекратено поради несъставомерност на деянието и не съставлява 

престъпление по смисъла на закона – чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 и 

чл. 199 от НПК. По жалба от областен управител на област Кърджали е 

сезирана  ОП Кърджали и с постановление на прокурор Св. Лазаров от 

25.06.2010 г. е отменено постановлението на РП Кърджали и делото е 

върнато за  доразследване. 

С постановление от 12.07.2010 г. на прокурор Чавдаров е указано 

извършване на конкретни процесуално-следствени действия, искано е и е 

получено удължаване срока на разследване с 2 месеца. 

На 07.12.2010 г. е изготвен и внесен ОА срещу обвиняемия за 

престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК. Образувано е НОХД № 1283/2010 г. по 

описа на  РС Кърджали и  с присъда от 17.02.2011 г. е постановена 

осъдителна присъда, като е наложено наказание лишаване от свобода при 

условията на чл. 66 от НК.  

Пр. пр. № 1661/2008 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 638/2008 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ  прокурор  Желязко Стефанов 

Със съставянето на 14.11.2008 г. на протокол за оглед на 

местопроизшествие е образувано досъдебното производство срещу НИ за 

това, че на 14.11.2008 г. причинил на Х.Б.Р. средна телесна повреда поради 

незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, 

представляваща източник на повишена опасност – строителство – 

престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 2 от НК. 

С постановление от 21.01.2009 г. производството е прекратено поради 

липса на престъпление - чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 242, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, 

т. 1 и чл. 199 от НПК. 
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С постановление от 29.09.2010 г. ОП Кърджали служебно е отменил 

постановлението за прекратяване, а с постановление от 29.11.2010 г. делото е 

изпратено за доразследване с конкретни указания 

На 21.02.2011 г. е изготвен и внесен в съда ОА, образувано е НОХД № 

201/2011 г. по описа на КРС и на 17.03.2011 г. на основание чл. 78а е 

наложено наказание глоба в размер на 500 лв. 

 

Проверени спрени ДП срещу ИИ 

Пр.пр. №1270/09г. по описа на РП-Кърджали, ДП № 368/09 по описа 

на РУ-Полиция-гр. Кърджали. ДП е образувано на 20.06.09г. по съобщение 

на Ж.Андр. Д. срещу Г.П.И., В.Л.В. и В.В.Б., за това, че на 20.06.09г. в гр. 

Кърджали извършили непристойни действия, грубо нарушаващи 

обществения ред, като нанесли побой на Т.Т.Ал. от гр. Ардино и А.Л.Х. от 

с.Севдалина общ. Кърджали – престъпление по чл. 325, ал.1 от НК. 

С постановление от 14.10.09г. прокурор Б.Василева прекратява 

наказателното производство. Указано е, препис от постановлението да се 

изпрати на лицата, срещу които е било образувано НП, както и че 

постановлението може да бъде обжалвано пред РС- гр. Кърджали в 7 дневен 

срок от получаването му. 

Няма данни да е дадено указание препис от постановлението за 

прекратяване на НП да бъде изпратено на пострадалите лица. 

Постановлението за прекратяване на НП е било обжалвано с жалба от 

19.11.09г. от пострадалите лица чрез упълномощените от тях защитници. С 

определение от 02.12.2009г. РС- гр. Кърджали по н.ч.д. №1007/09г.  отменя 

постановлението на КРП и връща делото на РП- гр. Кърджали за изпълнение 

на дадените от съда указания. 

С постановление от 20.01.10г. прокурор Б.Василева връща делото на 

РУП-Кърджали за изпълнение на дадени указания. 

С постановление от 16.03.10г. прокурор Б.Василева спира НП по ДП 

№368/09г. по описа на РУП-Кърджали поради това, че Г.М.М. и А.Л.Х. не са 

били намерени на постоянните им адреси. Установено е че А.Л.Х. е на 

продължително лечение в МВР болница в гр. София, а Г.М.М. е в Германия, 

като адресът не е установен. 

Постановлението за спиране на НП е било обжалвано от 

упълномощените адвокати на пострадалите лица чрез РС- гр. Кърджали. 

Съдът с определение от 30.07.2010г. по н.ч.д. №681/10г. в з.з. е отменил 

постановлението за спиране на НП, поради това, че разследващите органи и 
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прокуратурата не са положили усилия за намиране на пострадалите лица. 

Делото е върнато на прокуратурата за продължаване на разследването. С 

постановление от 30.09.10г. прокурор Б.Василева спира НП по ДП №368/09г. 

по описа на РУП-Кърджали поради това, че Г.М.М. и А.Л.Х. не са били 

намерени на постоянните им адреси. Установено е, че А.Л.К се намира в 

Турция и е напуснал Р.България на 02.08.10г. Към  момента на проверката, 

НП е спряно . Липсват данни лицата да са обявени за ОДИ и да е приложена 

мярка за принудително довеждане. 

На корицата на делото е отбелязана както изтичането на относителната 

давност-20.06.14г., така и абсолютната давност-20.12.16г.  

Пр.пр. №1749/09г. по описа на РП-Кърджали, ДП № 21/09 по описа 

на ОСО-при ОП-гр. Кърджали. ДП е образувано с постановление на 

прокурор Вергиния Еланчева на 18.12.09г. срещу Д. Огн. за това, че на 

03.01.2009г. в Унгария съзнателно се е ползвал от неистински официален 

документ – свидетелство за управление на МПС......изд. от МВР-Кърджали, 

като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна 

отговорност – престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.2 във вр. ал.1 от НК. 

Направено е искане за отправяне на молба относно поръчка за международна 

правна помощ до компетентните съдебни власти на Унгария чрез ВКП-отдел 

„Международноправен” –София. Изпратено е и писмо от 27.01.10г. до служба 

„Преводи” в отдел „Международни връзки и протокол” дирекция 

„Административно обслужване” при Администрацията на Гл. Прокурор за 

образувано наказателно  производство сл.д. №10/09г. на полицията в гр. 

Надъканижа-Унгария във връзка с фалшифициране на документ срещу 

българския гражданин Д.Д.Огнянов. 

На 21.05.09г. в ОСлО при ОП- гр. Кърджали са получени материалите 

по изпълнената молба за правна помощ със заверен превод, получени от 

съдебните власти на Унгария за прилагане към ДП №21/ 09г. по описа на 

ОСлО при ОП- Кърджали. 

С постановление от 24.06.10г. прокурор В.Еланчева спира НП по ДП 

№21/ 09г. по описа на ОСлО при ОП- Кърджали поради това, от приложената 

справка за задгранични че Д.Огн. се намира извън пределите на страната – 

заминал е на 03.01.2009г. и няма данни за завръщането му. С телеграма 

№6..8/10г. на ГДКП, същият е обявен за ОДИ. 

Указано е препис от постановлението да бъде изпратено на лицето 

срещу което е образувано НП, както и срещу ОСО при ОП-Кърджали за 

сведение и изпълнение, указано е, че постановлението за спиране на НП 

подлежи на обжалване пред РС- Кърджали в 7-дневен срок. 
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Пр.пр. №1308/10г. по описа на РП - Кърджали, ДП № 600/10г. по 

описа на РУП-гр. Кърджали. ДП е образувано на 12.07.10г. въз основа на 

получено заявление за извършено престъпление по чл. 216, ал.1 от НК срещу 

НИ, за това, че на 12.07.10г. в с. Черноочене, обл. Кърджали чрез намушкване 

с остър предмет унищожил противозаконно чужди движими вещи- 4 бр. 

автомобилни гуми, марка „РIRELLI”......поставени на лек автомобил „БМ В” 

с рег.№.... собственост на Ш.Ф.Х от с. Стремци, обл. Кърджали. В хода на 

разследването е било установено, че извършител на деянието е С.Т.С от с. 

Нови пазар, общ. Черноочене, обл. Кърджали. 

Видно от писмо/след предварително запитване от КРП до ВКП/ от ВКП 

до РПУ-Кърджали, са уведомил, че с постановление от 14.07.10г. С.Т.С. е 

предаден на 15.07.10г. на летище София на упълномощен полицейски 

служител на Кралство Нидерландия, който е отпътувал за Амстердам по 

издадена ЕЗА от ОС –Хага, Кралство Нидерландия за изтърпяване на 

присъда, постановена от местен съд. 

С постановление от 12.08.10г. прокурор Г.Колева спира НП по ДП 

№600/ 10г. по описа на РУП-Кърджали, тъй като разследването не може да 

приключи в отсъствие на извършителя, без разпит на обвиняемия в това му 

качество. Указано е препис от постановлението да бъде изпратено на 

пострадалото лице, на РУП - Кърджали за продължаване издирването на 

извършителя. Към момента на проверката, делото е спряно. 

Пр. пр. № 1982/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 326/2010 г. 

по описа на ОД МВР Кърджали – наблюдаващ прокурор Бонка Василева 

 ДП е образувано с постановление от 18.05.2011 г. / след отделяне на 

материали по друга прокурорска преписка и извършване на предварителна 

проверка/ срещу А.Ф.А. от гр. Момчилград за това, че в периода 2009-2010 г. 

в гр. Кърджали, при условията на продължавано престъпление, чрез 

съставяне на неистински документи, съзнателно дала възможност на друго 

лице да получи без правно основание чуждо движимо имущество – пари от 

бюджета на ДОО – престъпление по чл. 212, ал. 4, вр. ал. 2, вр. ал. 1 вр. 26, ал. 

1 от НК. С постановлението са дадени конкретни указания за извършване на 

разследването. На 13.09.2011 г. е поискано удължаване на срока за 

разследване с два месеца и административният ръководител на КРП е 

удължил срока с два месеца, считано от 20.09.2011 г. 

 С постановление от 23.01.2012 г. на прокурор Василева производството 

по делото е спряно поради неоткриване на извършителя, който се намира 

извън пределите на страната – обявен за ОДИ с телеграма на 16.12.2011 г. 

Съобщена е възможността за обжалване. 
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Пр. пр. № 831/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 29/2010 г. по 

описа на ОСО ОП Кърджали – наблюдаващ прокурор Чавдар Чавдаров 

Производството е образувано с постановление от 13.10.2010 г. срещу 

М.С.Ю. от гр. Кърджали за това, че през м. април 2010 г. в гр. Виена, 

Република Австрия, като родител, оставила децата си, намиращи се под 

родителски грижи, без надзор и достатъчно грижи и с това създала опасност 

за тяхното физическо, душевно и морално развитие – чл. 182, ал. 1 от НК. 

Поискано е и е получено удължаване на срока на разследване с два месеца, 

считано от 14.12.2010 г. 

Още два  пъти е искано и получено удължаване на срока – съответно с 

два месеца, считано от 13.02.2011 г. и с три месеца, считано от 13.04.2011 г. 

По време  на разследването са разпитани свидетели, възложени съдебни 

поръчки, изготвени социални доклади. Изготвена е съдебна поръчка за разпит 

на свидетел и е поискано ново удължаване на срока на два пъти с по три 

месеца, считано от 13.07.2011 г. и 13.10.2011 г., които също са уважени от 

окръжния прокурор. 

С постановление от 02.12.2011 г. производството по делото е спряно, 

поради неустановяване на адреса на извършителката, посочена е 

възможността за обжалване. 

Пр. пр. № 2408/2005 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 363/2005 г. 

по описа на ОСО ОП Кърджали – наблюдаващ прокурор Чавдар Чавдаров 

 Производството е образувано на 21.12.2005 г. срещу П.С.Д. за това, че 

през м. юни 2002 г. в гр. Кърджали сама съставила неистински частни 

документи – регистрационни форми за избор на семеен лекар и ги употребила 

за да докаже, че съществува някое правоотношение /след отделяне на 

материали от друго следствено дело/ - престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК. 

Производството по делото многократно е спирано и възобновявано. За 

последен път производството по делото е спряно на 23.03.2010 г. 

Разследването не е приключено поради невъзможността да се открие 

извършителката, която е напуснала пределите на страната, както и поради 

невъзможността да бъдат открити важни свидетели. Посочен е № на 

телеграмата ОТ 2007 г., с която е обявена за ОДИ.  

 Пр. пр. № 1538/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 208/2010 г. 

по описа на ОД МВР Кърджали – наблюдаващ прокурор Васви Юсеинов 

 Производството е образувано на 20.09.2010 г. срещу неизвестен 

извършител, за това, че през 2007 г. в гр. Кърджали преправил съдържанието 

на официален документ – свидетелство за управление на превозни средства, с 
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цел да бъде използван – престъпление по чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. 

Искано е и е получено удължаване на срока за разследване с 1 месец. 

 С постановление от 20.01.2011 г. производството по делото е спряно 

поради неоткриване на единствен свидетел очевидец. Посочена е 

възможността за обжалване. 

Пр. пр. № 2453/2009 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 471/2008 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор Чавдар Чавдаров. 

  С постановление от 12.09.2008 г. на прокурор Чавдаров е образувано 

досъдебно производство срещу С.Ф.М. за това, че на 01.08.2008 г. в гр. 

Кърджали, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила у друго лице 

заблуждение, че ще заплати различни вещи, на обща стойност 250 лв.,  с 

която й причинила имотна вреда – престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. 

 С постановление от 13.11.2008 г. прокурор Чавдаров спира досъдебното 

производство поради неоткриване на извършителя, напуснал пределите на 

страната, обявен за издирване с телеграма от 11.11.2008 г. На няколко  пъти е 

изисквана и получавана справка за резултатите от издирвателните действия. 

 На 26.11.2009 г. прокурор Силвия Цанкова от РП Пловдив отказва да 

образува  ДП срещу същата извършителка по повод жалба от друго лице, 

като приема, че липсват данни за извършено престъпление от общ характер 

на територията на РП Пловдив, изпраща по компетентност материалите на 

РП Кърджали. 

 На 08.01.2010 г. прокурор Гергана Колева образува досъдебно 

производство срещу същия извършител за това, че в периода 27.10.2009 г.-

04.11 2009 г. в гр. Лиеж, Кралство Белгия, с цел да набави за себе си имотна 

облага е възбудила заблуждение у другиго и с това му причинила в размер на 

5 500 евро, равностойна на 10 756, 90 лв. 

 С постановление от 12.01.2010 г. прокурор Лазаров – ОП Кърджали 

възлага разследването да се извърши от следовател, съгласно Разпореждане 

№ И 182/2009 на Главния прокурор на Р. България. Образувано е ДП № 

3/2010 г. по описа на ОСО ОП Кърджали. С постановление от 08.03.2010 г. 

производството е спряно поради неоткриване на  извършителя, като е указано 

на всеки три месеца да се съобщава на наблюдаващия прокурор. 

 С постановление от 16.11.2010 г. двете досъдебни производства са 

обединени в ДП № 3/2010 г. по описа на ОСО ОП Кърджали.  

 С  постановление от 28.11.2011 г. на прокурор Колева производството 

по обединеното дело е възобновено, а с постановление от 29.12.2011 г. отново 
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е спряно, този път за издирване на свидетел очевидец, който се намира извън 

пределите на страната и е обявен за ОДИ с телеграма от 19.12.2011 г.  

Пр. пр. № 1407/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 690/2010 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор Гергана Колева 

С постановление от 13.08.2010 г. срещу С.С.И. за това, че на 08.05.2010 

г. в гр. Кърджали отнел чужди движими вещи мобилен телефон марка Сони-

Ериксон и СИМ карта, на обща стойност 180,60 лв., без негово съгласие с 

намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1 от 

НК. 

 С  постановление от 26.10.2010 г. производството е спряно поради  

невъзможност да бъде открит извършителя и да бъде привлечен като 

обвиняем. Посочен е № на телеграмата, с която е обявен за издирване. 

Проверени ДП, приключили със споразумение  - 2010г. 

Пр. пр. № 80/2007г. по описа на РП Кърджали, ДП № 5/2007 г. по 

описа на РУП Кърджали за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК – образувано 

НОХД № 1288/2010 г. по описа на КРС, на основание чл.381-384 от НПК е 

внесено споразумение, което е одобрено от съда - наблюдаващ прокурор 

Чавдар Чавдаров; 

Пр. пр. № 1667/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 223/2010 г. по 

описа на ОДМВР Кърджали за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК – 

образувано НОХД № 1223/2010 г. по описа на КРС, на основание чл.381-384 

от НПК е внесено споразумение, което е одобрено от съда – наблюдаващ 

прокурор Чавдар Чавдаров; 

Пр. пр. № 667/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 266/2010 г. по 

описа на РУП Кърджали за престъпление по чл. 129, ал. 2, предл. 3, вр. ал. 1 

от НК – образувано НОХД № 950/2010 г. по описа на КРС, на основание 

чл.381-384 от НПК е внесено споразумение, което е одобрено от съда – 

наблюдаващ прокурор Бонка Василева; 

Пр. пр. № 1060/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 506/2010 г. по 

описа на РУП Кърджали за престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2 от НК – образувано НОХД № 697/2010 г. по описа на КРС, на основание 

чл.381-384 от НПК е внесено споразумение, което е одобрено от съда – 

наблюдаващ прокурор Вергиния Еланчева; 

Пр. пр. № 1864/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 324/2010 г. по 

описа на ОДМВР Кърджали за престъпление по чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 

от НК– образувано НАХД № 1142/2011 г. по описа на КРС по внесено 

предложение по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с 
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налагане на административно наказание - наложено е наказание глоба – 

наблюдаващ прокурор Желязко Стефанов; 

Пр. пр. № 1443/2009 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 204/2009 г. по 

описа на ОДМВР Кърджали за престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК– 

образувано НАХД № 911/2010 г. по описа на КРС по внесено предложение по 

чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание - наложено е наказание глоба в размер на 1000 

лв. – наблюдаващ прокурор Чавдар Чавдаров; 

Пр. пр. № 790/2010 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 362/2010 г. по 

описа на РУП Кърджали за престъпление по чл. 354в, ал. 5, вр. ал. 1 от НК– 

образувано НАХД № 703/2010 г. по описа на КРС по внесено предложение по 

чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание - наложено е наказание глоба в размер на 2000 

лв. – наблюдаващ прокурор Чавдар Чавдаров; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2011г. 

През проверявания период в РП- гр. Кърджали са работили общо седем 

прокурори, брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец – 

Мл. прокурор Георги Николов Кърпаров – от месец декември 2010 г. до месец 

май 2011 г. – шестмесечно първоначално обучение в НИП. Незаети щатни 

бройки за прокурори – 1бр. 

 В Районна прокуратура Кърджали през отчетния период са работили 

10 служители: съдебен администратор – 1 бр., административен секретар – 1 бр. ; 

съдебен деловодител – 1 бр. ; съдебен секретар – 2бр. , компютърен оператор, изпълняващ 

деловодни функции – 3 бр., шофьор – 1бр., куриер –  чистач – 1 бр. През проверявания 

период няма незаети щатни бройки.  

 В РП - гр. Кърджали се водят 25 книги /дневници, регистри, 

азбучници/.  От тях - водени на основание Правилника за организация на 

дейността на администрацията на прокуратурата в РБ – 17 броя – входящ 

регистрационен дневник; изходящ регистрационен дневник; книга на 

досъдебните производства; описна книга на обвинителните актове; описна 

книга на предложенията по чл. 78а от НК; описна книга на досъдебните 

споразумения; книга за изпълнения на наказанията; книга за изпълнения на 

наказанията получени по делегация; дневник на молбите за правна помощ и 

ЕЗА; нарочен дневник на спрените досъдебни производства; регистър на 

уведомленията до КУИППД; регистър на внесените в съда искания на 
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основание чл. 72, ал. 1 от НПК; регистър на лица с повече от едно досъдебни 

производства на производство; дневник на задържаните лица; дневник за 

участие на прокурорите в граждански дела; нарочна книга за паралелни 

производства в други държави; разносни книги; 

- водени по указание на ВКП – 4 бр.   

- водени книги по собствена преценка – 4 броя  

- дневник на обжалваните постановления за прекратяване и спиране на 

досъдебни производства; 

- дневник на обжалваните постановления за отказ да се образува 

предварително производство; 

- дневник за самоотводите 

От тях :  

 - водени на хартиен носител – всички гореизброени дневници, регистри и 

книги се  водят на хартиен носител 

           - водени на електронен носител – нарочен дневник на спрените 

досъдебни производства ; 

Правни програми – Прокурорите от РП- гр. Кърджали нямат на компютрите 

си инсталирани версии на правно-информационни системи.  

Деловодни програми – от 2008г. се използва Унифицирана 

информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП. 

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

РБ и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на г-н В. Първанов - Зам. главен 

прокурор при ВКП относно организацията за случайно разпределение на 

преписки и дела и след получаване на софтуерен продукт предоставен от ВСС- 

Law Choice в РП – гр. Кърджали преписките и делата в РП- Кърджали се 

разпределят чрез предоставения от ВСС програмен продукт Law Choice. 

Преписките и делата за разпределяне са категоризирани в девет  групи. 

В Районна прокуратура Кърджали се изготвят и изпращат редовно 

тримесечни, шестмесечни и годишни статистически справки. Годишните и 

шестмесечни отчети са съпроводени с доклади, изготвени в аналитичен вид - 

обобщени данни, анализ /абсолютни стойности и процентни съотношения, 

съпоставени с предходни най-малко две години/, резултати, изводи, 

проблемни приоритети и предложения. През  2011 г. е продължило да се 

наблюдават и изготвят  анализи за върнатите дела от съда и постановените 

оправдателни присъди, анализи за лица с повече от едно неприключили 
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досъдебни производства, наблюдавани от РП- Кърджали. 

 Няма наложени наказания  от административния ръководител по чл.311, 

т.1 ЗСВ, потвърдени – няма , изменени - няма, отменени - няма,  предложения 

за поощрения  / чл.304,ал.1 ЗВС/ - 1 бр., неуважено от ОП- Кърджали, 

предложения за налагане  на дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС/  

- няма. 

 В Районна прокуратура – Кърджали са въведени вътрешни правила  за 

документацията, приемането, съхранението, движението, проверката и 

унищожаването на веществените доказателства, утвърдени на 01.03.2010г. Води 

се регистрационен дневник № 1 на веществени доказателства по ДП, 

разследвани от РП – Кърджали; регистър № 2 на приетите на съхранение и 

последващо разпореждане веществени доказателства по приключили ДП, 

наблюдавани от РП – Кърджали; заповед  

Заповеди и разпореждания   на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата: 

          - по указание на Главния прокурор – 4  броя 

          - по собствена преценка –  24 броя 

 - разпореждания – 6 броя 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ 

- по инициатива на административния ръководител-няма;  

- по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт; 

             1. Проверка на работата и осъществявания надзор за законност при 

настаняване на задължително принудително лечение на психично болни лица 

и на надзора върху местата за лечение  през 2010 г. по указание на ВКП сектор 

"Изпълнение на наказанията" 

 - на прокуратурата от други органи на съдебната власт : 

            1. Тематична проверка  от Инспектората към ВСС относно 

приложението на чл.72 и 73 НПК ; 

  2. Контролна проверка от Инспектората към ВСС извършена в периода 

17.05.2011 - 20.05.2011 г.   относно изпълнение на препоръките дадени с Акт 

от планова комплексна проверка на РП - Кърджали , извършена през 2009 г. 

Съгласно заповед № КП-01-17/03.05.2011г. на Главен инспектор на 

„Инспектората” към ВСС, в периода 17.05.2011г. до 20.05.2011г. е извършена 

контролна проверка на РП Кърджали за реалното изпълнение на 

констатациите дадени с Акта от планова комплексна проверка, извършена 
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през 2009г. Комисията е установила, че дадените препоръки са изпълнени, а 

именно: 

Предприети са действия за правилното приемане, съхранение, 

движение, проверка и унищожаване на веществени доказателства в 

прокуратурата, както и е обособено специално помещение, с необходимо 

оборудване, в изпълнение разпоредбите на ПОДАПРБ; 

- Констатира се точност и пълнота на водената статистика, и 

идентичност на предоставената информация до други органи на съдебната 

власт; 

- Подобряване на прокурорската работа по спрените досъдебни 

производства, като от административния ръководител са предприети активни 

действия в тази насока; 

- Прокурорите от РП Кърджали, участват активно в аналитичната 

дейност на прокуратурата. Ежеседмично обсъждат актуални въпроси от 

практиката по прилагане разпоредбите на НК и НПК, което е довело да 

подобряване работата на прокуратурата в някои аспекти; 

- Административният ръководител на РП Кърджали е създал 

необходимата организация за отразяване движението на присъдните 

преписки в книгата за изпълнение на наказанията и осъществява пряк 

контрол на тази дейност.  

Дадени са били две препоръки, по които административният 

ръководител на РП Кърджали е извършил следното: 

 В изпълнение на препоръка № 1 от акта за резултатите от извършената 

проверка – предвид значителния процент на отменени постановления за 

прекратяване на наказателното производство е необходимо прокурорите от 

РП – Кърджали да подобрят работата си по отношение на тяхната правилност 

и законосъобразност – на 29.07.2011г. е издал разпореждане до прокурорите в 

РП – Кърджали.  

  В изпълнение на препоръка № 2 от акта – наблюдаващите прокурори да 

извършват необходимата преценка след получаване на досъдебното 

производство, по което е приключило разследването, за внасяне на 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност при наличието на 

безспорни основания за това, съгласно изискванията на чл. 242, ал. 1 НПК. – 

на 29.07.2011г. е издал разпореждане до прокурорите в РП – Кърджали 

           3.  Тематична ревизия, съгласно заповед № 354/09.02.2011 г. на Главния 

прокурор на РБ извършена от отдел Инспекторат при ВКП  по Инструкция № 

1 и Инструкция 2 при разследване на две и повече ДП, образувани и водени 

срещу едно и също лице . 
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           4. Комплексна ревизия  на РП - Кърджали, извършена на основание 

чл.142, ал.2 от ЗСВ от Окръжна прокуратура - Кърджали.    

   

Форми на обучение, в които са участвали прокурори и съдебни служители: 

1. Участие на прокурори от Районна прокуратура - Кърджали в обучителни 

семинари за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.: 

 - Прокурор Чавдар Чавдаров – семинар, организиран от ВКП, отдел 

„Международно правно сътрудничество”, на тема „Обучение на прокурори от 

Национална прокурорска мрежа”; 

 - Прокурор Чавдар Чавдаров – семинар, организиран от ОПАК, на тема 

„Укрепване капацитета на прокуратурата на Р България при взаимодействие с 

контролните органи за противодействие на закононарушенията и 

престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите”; 

 - Прокурор Чавдар Чавдаров – семинар, организиран от Асоциация на 

прокурорите в България, на тема „Обезпечаване на имущество и 

доказателства”; 

 - Вергиния Еланчева – семинар, организиран от ПРБ, по проект 

финансиран от ОПАК, на тема „Взаимодействие с контролните органи за 

противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите”; 

 - Районен прокурор Желязко Стефанов – семинар, организиран от АПБ 

и Институт за развитие на публичната среда, на тема „Мобилизиране на 

институциите, гражданския капитал за честен и свободен изборен процес”; 

 - Прокурор Чавдар Чавдаров – семинар, организиран от Асоциацията на 

прокурорите в България, на тема „Борба с измамите с кредитни карти”; 

 - Прокурор Чавдар Чавдаров – семинар, организиран от ВКП, отдел 

„Международно правно сътрудничество”, на тема „ЕЗА нови 

предизвикателства”, „Молби за правна помощ”, „Съвместни екипи за 

разследване”; 

 2. Участие на съдебни служители от Районна прокуратура –Кърджали в 

обучителни семинари за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 година: 

 - Съдебен деловодител Зл. Г. К. – семинар, организиран от НИП, на тема 

„ Въведение в работата на администрацията на прокуратурата”; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 
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2011 г. 

През 2011г. в Районна прокуратура  - гр. Кърджали общият брой на 

преписките е бил 1051, като броят на новообразуваните преписки е бил 829 

броя, а образувани от предходни периоди – 165, преписки, по които са били 

постъпили нови материали през отчетния период – 57  броя. От тях през 

2011г. са решени 1002 броя, като Районният прокурор Ж. Стефанов - 78бр., 

Зам. Районен прокурор Г.Колева – 211 бр.,прокурор Б. Василева – 215 броя, 

прокурор Ч. Чавдаров – 196 броя,  прокурор В. Еланчева – 208 броя,   

прокурор В. Юсеинов – 23 броя, мл. прокурор Г. Кърпаров – 71 броя Откази 

за образуване на досъдебно производство - 343 броя. От тези откази 38 броя 

преписки са обжалвани, потвърдени са 32 броя, а 6 броя – отменени. 

Необжалваните откази са 305 броя. За периода са образувани 380 броя 

досъдебни производства, изпратени по компетентност са 116 броя. 

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 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 – 151 бр. 

 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./ - общ брой-318 бр. 

 Брой преписки, върнати след извършена предварителна проверка /чл.9, 

ал.3, т.2 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ - общо 69 броя. 

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ - общо 1 брой. Мл. 

прокурор Георги Кърпаров - 1 брой 

 Останали нерешени преписки в края на 2011 г. от образуваните преди 

31.12.2010 г. – няма. 

  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

2011 г. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2011г. са общо 2340 бр,  като от тях – новообразувани ДП- 760, 

новообразувани бързи производства - 70 бр., новообразувани незабавни 

производства – 0 бр.  
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ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове - 

2134 бр., от тях: новообразувани ДП през 2011г.- 449 бр., образувани в 

предходен период – 1617, новообразувани бързи производства през 2011г. – 

68 бр., новообразувани незабавни производства – 0 бр. 

Останали нерешени към края на 2010 г. са 77 ДП, по които разследването е 

приключило, но се намират при прокурорите в законовия им срок за 

произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 68 броя, по които 

разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 0 броя;, 

при които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 28 бр.. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

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

разследването е приключило в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, при 

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

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

изпратени на разследващ орган – 15 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам 

е извършил необходимите действия – 5 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са общо 360 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  320 броя, спрени срещу 

известен извършител – 40 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са   81 бр., 

като от възобновените – 37 бр. са срещу неизвестен извършител, а 44 бр. – 

възобновени срещу известен извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са общо 1444 

бр., от тях – 132 бр. са водени срещу известен извършител, а 1312 бр. са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 11 бр. и  9бр. са 

били отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления 

за прекратяване – 3 бр.. Няма служебно отменени постановления за 

прекратяване на ДП. От прекратените НП, прекратени поради изтекъл 

давностен срок са 1267 бр. 

         С разпореждане от 21.11.2011 г. прокурор Г. Колева е разпоредила 

прокурорите в Районна прокуратура – Кърджали задължително да 

разпореждат въвеждане на движение „Прекратяване на преписка” в УИСС, 

когато след устен или писмен доклад на материалите по възложена от тях 

проверка са преценили, че не са установени данни за извършено 
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престъпление, и че не би следвало да бъде образувано досъдебно 

производство и преписката следва да се приключи по реда на чл. 9, ал. 3, т. 

1 ИППП. 

          С разпореждане от 20.12.2011 г. прокурор Г. Колева е разпоредила 

във всички случаи, когато прокурор в Районна прокуратура – Кърджали се 

произнася по преписка с резолюция за прекратяване (по смисъла на 

Инструкция за провеждане на предварителни проверки № И 89/10.03.2011г. 

на Главен прокурор) или с Постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство, да изпраща копие от акта си на държавния орган, който има 

компетентност да образува административно-наказателно производство във 

връзка с деянието (МВР, НАП, РУСО, РДНСК, АДФИ, ИАРА, РИОСВ, 

НВМС, РИОКОЗ, Инспекция по труда, Агенция Митници, Агенция за 

социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Държавно 

горско стопанство и пр.) В горните случаи да се изпълнява и задължението по 

чл. 11 от ИППП и чл. 213 от НПК за съобщаване на акта на органите, подали 

сигнала – ако те са различни от административно-наказващите органи. В 

случаите, когато прокурор от Районна прокуратура – Кърджали образува 

досъдебно производство по сигнал, получен от държавен орган, да му връща 

обратна информация за това. При прекратяване на досъдебно производство – 

когато са установени данни за извършено административно нарушение, след 

влизане в сила на Постановлението на Районна прокуратура – Кърджали, 

същото да бъде  изпращано ведно с всички доказателствени материали на 

компетентния административно-наказващ орган за налагане на съответната 

отговорност – на основание чл. 36, ал. 2 от ЗАНН. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 339 

броя, уважени – 333 бр., а 6 броя – неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 243 броя, 

уважени – 243 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния ръководител на 

по-горестоящата прокуратура – 90 броя, всички уважени . 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на 

чл. 72, ал.1 – 1 брой, уважено. 

Наказателни производства на специален надзор: 2 броя 

1. ДП № 85/2006 г. по описа на ОД на МВР – Кърджали, 

пр.преписка В. № 1151/2006 г. на РП – Кърджали, за престъпление по 

чл. 212, ал. 4, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК,  наблюдаващ 
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прокурор Ж. Стефанов. Делото е на производство, при разследващ 

орган. 

 2.ДП № 36/2011 г. по описа на ОСО в ОП – Хасково, пр. Преписка 

В. № 1397/2010 г. на РП – Кърджали, за престъпление по чл. 131, ал. 1, 

т. 2, вр. с чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 170, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 

2 от НК. С постановление от 29.03.2012 г. на РП – Кърджали 

досъдебното производство е изпратено на ОСО в ОП – Хасково за 

извършване на допълнително разследване. 

Не се изпраща своевременно обратна информация от страна на 

териториалната дирекция на КУИППД до прокуратурата по вече 

подадените от РП - Кърджали уведомления. Несвоевременното 

предоставяне на информация относно установеното от КУИППД 

имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, 

затруднява своевременното предприемане на действия от прокурорите, в 

случаите, при които в резултат на проверките са констатирани данни за 

извършени други престъпления от общ характер, напр. данъчни, 

документни и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

2011 г. 

През 2011г. РП гр. Кърджали е внесла в съда  обвинителни актове - 243 

броя. 184 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 59 

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

обвинителни актове – 11 броя, като върнати с определение на съда – 7 бр., а с 

разпореждане – 3 броя, от тях протестирани – 2 бр., резултати от протестите – 

1 бр. уважен, неуважен – 1бр.  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  262 

броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 197 броя, от тях 

протестирани – 5 бр., резултати от протеста - : уважен – 1 бр., неуважени – 3 

бр..  Броят на оправдателните присъди по общия ред – 2 бр., от тях 

протестирани – 2 бр., резултати от протеста - : уважен – 1 бр., неразгледан – 

1бр..  

 От съдебно заседание с протоколни определения на съда на РП – 

Кърджали са върнати 9 дела, 8 от които внесени с обвинителни актове и 1 

споразумение.   

От съдия – докладчик на прокурора са били върнати 4  дела – 3 внесени с 

обвинителен акт и 1 внесено с предложение по чл. 78а НК. 
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11 от делата са били върнати от съда в стадия „ разследване „ , а  2 са били 

върнати в стадия „ действия на прокурора след завършване на разследването „.   

Причините за връщането от РС – Кърджали на РП – Кърджали на 

посочените 13 дела са : 

- допуснати според съда по 11 от тях на досъдебното производство в 

стадия „разследване„ отстраними съществени нарушения на процесуалните 

правила, довели до ограничаване на процесуалното право на обвиняемия да 

научи за какво престъпление е привлечен в това качество / 6бр. на прокурор 

Гергана Колева, 1бр. на прокурор Чавдар Чавдаров, 1бр. на прокурор Васви 

Юсеинов, 1бр. на прокурор Бонка Василева и 2бр. на прокурор Вергиния 

Еланчева /,  

- допуснати според съда по 2 дела в стадия „ действия на прокурора 

след извършване на разследването ” / на прокурор Ж. Стефанов / отстраними 

съществени нарушения на процесуални правила, изразяващи се в единия 

случай в неконкретизиране в обстоятелствената част на обвинителния акт на 

времето, местото и начина на извършване на престъплението, а в другия 

случай в неправилно приложение на чл. 26, ал. 1 НК.  

В РП – Кърджали са предприети следните мерки за решаването на 

проблемите, възникващи при прекратяването на съдебните  производства и 

връщането им на прокурора от съда : 

- досиетата на върнатите от съда дела на прокурора се окомплектоват 

съгласно изискванията на т. 1 от Указанието, въведено със Заповед АП № 53 / 

28.11.2007 г., като към всяко досие да бъде  прилагано становището на 

съответния прокурор. Съставена е била постоянна комисия в РП – Кърджали, 

която разглежда на съвещания всяко едно досие, след което становището й се 

предоставя на съответния прокурор за запознаване, респ. за изготвяне на 

възражение. След това на общо събрание на колегиума от прокурори в РП – 

Кърджали се разглеждат становищата на прокурорите, на комисията и 

евентуалните възражения, обсъждат се и се изготвя решение по всяко връщане на 

дело от съда.  

- продължава наблюдаването от прокурорите на набелязани още през 

2009 г., конкретни мерки за недопускане на връщане на дела от РС – 

Кърджали – внимателна и прецизна проверка от прокурора и от разследващия 

орган на хронологичността на изписванията от разследващите органи в 

постановленията и протоколите на датите и часовете на започване и 

приключване на всяко действие по разследването и преди всичко на датите и 

часовете на предявяване на постановлението за привличане в качеството на 

обвиняем, в протоколите за разпит на обвиняем и в постановлението за 
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предявяване на разследването. По тази причина, за такива нарушения през 

2011 г. от съда на РП – Кърджали е върнато само едно дело - НОХД № 249 / 

2011 г. по описа на РС – Кърджали, което налага извода за съществено 

подобряване на работата в тази насока, както от прокурорите, така и от 

разследващите органи.  

- всеки от прокурорите в РП – Кърджали в осъществявания от него като 

наблюдаващ прокурор постоянен надзор за законосъобразното и 

своевременно провеждане на разследването изисква разследващите полицаи 

да не допускат отстраними съществени нарушения на процесуални правила, 

довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или на 

неговия защитник, на пострадалия или на неговите наследници. 

- на 15.09.2011 г. в РП-Кърджали е било проведено работно съвещание 

на прокурорите от РП-Кърджали с председателя на РС-Кърджали във връзка 

с очевидно неправилното и неподлежащо на атакуване с протест прилагане 

на чл. 288, т.1 от НПК от командирован от РС-Ардино в РС-Кърджали съдия - 

незаконосъобразно  прекратяване на съдебното производство и изпращане на 

няколко дела на съответния прокурор. Взето е било следното решение - да се 

прекратява съдебното производство и да се връщат дела на РП -Кърджали 

само при наличие на основанията по чл.248, ал.2, т.3 НПК и чл.288, т.1 НПК.  

- винаги при незаконосъобразно връщане на делото от съдията – 

докладчик по чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК наблюдаващият 

прокурор да изготвя и внася протест в ОС – Кърджали по реда на глава ХІІ 

НПК срещу разпореждането на съдията – докладчик.  

 Повишена е  отговорността на всеки прокурор и въведеният екипен 

принцип на разследване по някои дела с фактическа  и правна сложност. 

Положителна роля има и разширяващото се международно правно 

сътрудничество по наказателни дела, конкретен и ярък израз на което в 

дейността на РП – Кърджали е фактът, че във връзка с разследването по 

досъдебно производство № 15 / 2010 г. по описа на ОСлО при ОП – 

Кърджали между разследващите органи на Великобритания и Прокуратурата 

на РБ на 14.07.2011 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия, е било подписано 

споразумение за създаване на съвместен екип за разследване, в който от 

българска страна представители на РП – Кърджали са Районният прокурор Ж. 

Стефанов – като ръководител на екипа, прокурор Ч. Чавдаров и завеждащият 

ОслО при ОП – Кърджали Д. Чорбаджийски – като членове на екипа. Като 

резултат на изключително успешната работа на този екип три месеца по – 

късно, през средата на м. октомври 2011 г., от Кралския съд в Лондон има 

постановени присъди по отношение на български граждани за извършения 

трафик на хора. 
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През 2011 г. срещу оправдателни присъди и решения са подадени общо 

3 протеста, като 2 от тях са по едно и също дело, което е било върнато от 

въззивния ОС – Кърджали за ново разглеждане и при новото разглеждане 

отново РС – Кърджали е постановил оправдателна присъда. Уважен е само 1 

от подадените протести, а 2 не са разгледани в края на периода. 

През 2011 г. срещу разпореждания за връщане на дела са подадени 2 

протеста, от които 1 е уважен и 1 не е уважен.  

Срещу размера на наказанието са подадени 8 протеста, от които са 

уважени 2, 2 са оттеглени от ОП – Кърджали, 2 не са уважени и два не са 

разгледани в края на периода. 

Относителният дял на подадените протести спрямо решените от съда 

дела / 330 / през 2011 г. е 3,9 %, при 4,6 % за 2010 г. и 5, 5 % за 2009 г.  

Протести са подавани на всички процесуални основания - неправилно 

приложение на закона, вследствие на допуснати съществени процесуални 

нарушения, необоснованост, както и за наложени несправедливи наказания 

    

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

- 107 бр., от тях протестирани – 1 бр., като уважен - 1 бр. Броят на 

оправдателните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - 0 бр. В 

хода на съдебното следствие са постигнати 46 броя споразумения. Внесени в 

съда споразумения за решаване на делото в ДП /чл. 381/ НПК – 35 бр., като 

одобрените споразумения са 34 бр., а 1 бр. – неодобрено от съда и върнато на 

прокурора. 

През 2011г. от РП - гр. Кърджали са внесени 36 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 30 броя. Върнати от съда предложения – 1 

бр., оправдани – 1бр., а приключили с прекратяване– 1бр.. 

През проверявания период прокурорите от РП- гр. Кърджали са 

участвали в 530 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с 

участие на прокурор – 30 броя. 

През 2011г. са приведени  в изпълнение 195 присъди и определения за 

одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 0 бр.,   

неприведени присъди в срок – 6 бр..  

Забележителен е ръста с 18 % на дела на осъдените и санкционирани 

лица през 2011 г. спрямо 2010 г. , както и  ръст в относителния дял на 
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съдебните актове по реда на глава ХХVІІ от НПК / Съкратено съдебно 

следствие в производството пред първата инстанция / с 22 % спрямо 2010 г. и 

с 28 % спрямо 2009 г. ; 

Налице е значително намаляване на относителния дял на влезлите в сила 

оправдателни присъди за 2011 г., спрямо 2010 г. и 2009 г.  

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които 

има откази за образуване на досъдебно производство, ДП, по които е било 

постановено прекратяване както срещу ИИ, така и срещу НИ. Бяха проверени 

и спрените дела срещу известен извършител, делата разгледани по реда на 

глава двадесет и седма от НПК и делата по които е сключено споразумение. 

 

Проверени прокурорски преписки с постановени откази от 

образуване на ДП – 2011 г. 

Пр.пр.  №872/2011г. по описа на РП-Кърджали. Преписката е 

образувана по повод постъпила жалба от Ив.Ат.Д. – управител на фирма 

„М….ел Фе..” ЕООД- Кърджали, в която се излагат данни за извършено 

престъпление по чл. 323, ал.1 от НК. Възложена е проверка , която да се 

извърши от органите на РУП-Кърджали. След приключване на проверката не 

са били събрани достатъчно данни от които да се направи извода че е имало 

спор относно владението и ползването на помещението, предмет на договора 

за наем. 

С постановление от 13.07.11г. прокурор В.Еланчева постановява отказ 

от образуване на ДП. 

Указано е, препис от постановлението за прекратяване на преписката да 

се изпрати на жалбоподателката, както и възможността постановлението да 

бъде обжалвано. 

Жалбоподателката Ив.Д. е обжалвала постановлението за отказ от 

образуване на ДП пред ОП-Кърджали, като неправилно и незаконосъобразно. 

С постановление от 27.07.11г. по пр.пр. №872/11г. прокурор Д.Делчева 

от ОП-Кърджали потвърждава  постановлението за  отказ от образуване на 

ДП на РП-Кърджали. 

Указано е, препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателката. 
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Пр.пр.  №254/2011г. по описа на РП-Кърджали. Преписката е 

образувана по повод постъпила жалба от М.Р.Б. от с. Паничково, общ. 

Черноочене, в която се съдържат данни за извършено престъпление от общ 

характер по чл. 311, ал.1 от НК. Жалбоподателят твърди, че в удостоверение 

за наследници №63/16.11.2009г., издадено от кметството от с. Паничково, 

общ. Черноочене са вписани неверни обстоятелства : в удостоверението не е 

следвало да се вписва като наследник на Р.Б.Алиев неговата съпруга – 

Р.С.Алиева, тъй като тя е била починала преди него. 

 След приключване на проверката не са били събрани достатъчно данни 

от които да се направи извода че е извършено престъпление по чл. 311, ал. 1 

от НК. 

С постановление от 13.06.11г. прокурор Г.Колева постановява отказ от 

образуване на ДП. 

Указано е, препис от постановлението за прекратяване на преписката да 

се изпрати на жалбоподателя, както и възможността постановлението да бъде 

обжалвано. 

Жалбоподателят М.Р.Б. е обжалвал постановлението за отказ от 

образуване на ДП пред ОП-Кърджали, като необосновано и 

незаконосъобразно. С постановление от 23.06.11г. по пр.пр. №837/11г. 

прокурор Д.Делчева от ОП-Кърджали потвърждава  постановлението за  

отказ от образуване на ДП на РП-Кърджали. Указано е, препис от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя. 

 

Проверени прекратени ДП - 2011г. 

Пр. пр. № 1012/2011 г. по описа на РП Кърджали – наблюдаващ 

прокурор Чавдаров. С постановление от 10.05.2011 г. на прокурор Чавдар 

Чавдаров е възложена проверка. Преписката е образувана по повод писмена 

жалба с оглед данни за извършено престъпление по чл. 387, ал. 1 от НК. 

Дадени са конкретни указания на разследващия орган. С писмо от 13.06.2011 

г. тъжителката е уведомена, че преписката е прекратена с резолюция съгласно 

Инструкция № И-89/10.03.2011 г. 

С постановление от 25.07.2011 г. на прокурор Н. Христов от ОП 

Кърджали  е потвърдена резолюцията, с която е отказано образуване на 

досъдебно производство като правилна и законосъобразна и е оставена без 

уважение жалбата. 

Пр. пр. № 1739/2011 г. по описа на РП Кърджали – наблюдаващ 

прокурор Чавдаров. С писмо до РУП Кърджали  от 13.09.2011 г. прокурор 
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Чавдаров дава указания за извършване на проверка по повод жалба с оглед 

данни за извършено престъпление по чл. 290, ал. 1 и чл. 314 от НК. 

С разпореждане от 10.10.2011 г. е разпоредено нотариус К.Д. да 

представи копия от документи  за нуждите на преписката 

Преписката е прекратена с резолюция съгласно Инструкция № И-

89/10.03.2011 г. на Главна прокуратура на Р. България и тъжителят е 

уведомен от наблюдаващия прокурор с писмо от 02.12.2011 г. 

По повод жалба от тъжителя с постановление на прокурор Делчева от 

ОП Кърджали резолюцията е потвърдена. 

Пр.пр.  №872/2011г. по описа на РП-Кърджали. Преписката е 

образувана по повод постъпила жалба от Ив.Ат.Д. – управител на фирма 

„Ми… Фе….н” ЕООД- Кърджали, в която се излагат данни за извършено 

престъпление по чл. 323, ал.1 от НК. Възложена е проверка , която да се 

извърши от органите на РУП-Кърджали. След приключване на проверката не 

са били събрани достатъчно данни от които да се направи извода че е имало 

спор относно владението и ползването на помещението, предмет на договора 

за наем. 

С постановление от 13.07.11г. прокурор В.Еланчева постановява отказ 

от образуване на ДП.Указано е, препис от постановлението за прекратяване 

на преписката да се изпрати на жалбоподателката, както и възможността 

постановлението да бъде обжалвано. 

Жалбоподателката Ив.Д. е обжалвала постановлението за отказ от 

образуване на ДП пред ОП-Кърджали, като неправилно и незаконосъобразно. 

С постановление от 27.07.11г. по пр.пр. №872/11г. прокурор Д.Делчева 

от ОП-Кърджали потвърждава  постановлението за  отказ от образуване на 

ДП на РП-Кърджали. 

Указано е, препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателката. 

Пр.пр.  №254/2011г. по описа на РП-Кърджали. Преписката е 

образувана по повод постъпила жалба от М.Р.Б. от с. Паничково, общ. 

Черноочене, в която се съдържат данни за извършено престъпление от общ 

характер по чл. 311, ал.1 от НК. Жалбоподателят твърди, че в удостоверение 

за наследници №63/16.11.2009г., издадено от кметството от с. Паничково, 

общ. Черноочене са вписани неверни обстоятелства : в удостоверението не е 

следвало да се вписва като наследник на Р.Б.Ал. неговата съпруга – Р.С.Ал., 

тъй като тя е била починала преди него. 
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 След приключване на проверката не са били събрани достатъчно данни 

от които да се направи извода че е извършено престъпление по чл. 311, ал. 1 

от НК. 

С постановление от 13.06.11г. прокурор Г.Колева постановява отказ от 

образуване на ДП. 

Указано е, препис от постановлението за прекратяване на преписката да 

се изпрати на жалбоподателя, както и възможността постановлението да бъде 

обжалвано. 

Жалбоподателят М.Р.Б. е обжалвал постановлението за отказ от 

образуване на ДП пред ОП-Кърджали, като необосновано и 

незаконосъобразно. 

С постановление от 23.06.11г. по пр.пр. №837/11г. прокурор Д.Делчева 

от ОП-Кърджали потвърждава  постановлението за  отказ от образуване на 

ДП на РП-Кърджали. 

Указано е, препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя. 

 

Проверени прекратени ДП  - 2011г./ИИ/ 

Пр.пр.№ 927/2011г. /ДП № 12/2011г./ по описа на РП- Кърджали -

наблюдаващ прокурор Вергиния Еланчева. Досъдебното производство е 

образувано на 20.05.2011г. срещу М.Х.К. за престъпление по чл.213а ал.1 НК. 

С постановление от 01.07.2011г. ДП е изпратено на ОП – Кърджали по 

компетентност, с оглед данни за престъпление по чл.213а ал.3 т.6 НК. С 

постановление от 08.07.2011г. на ОП – Кърджали е отказано приемането на 

ДП по компетентност и материалите са върнати обратно в РП – Кърджали за 

решаване на делото по същество. С постановление на РП – Кърджали от 

27.07.2011г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 

т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК, като преписи са изпратени на страните и разписките 

са приложени в НП. 

Пр.пр. № 1102/2011г. /бързо производство № 364/2011г./ наблюдаващ 

прокурор Чавдар Чавдаров. Бързото производство е образувано на 

20.05.2011г. при условията на чл.356 ал.1 НПК срещу Х.Р.Х. за престъпление 

по чл.343б ал.1 НК. Материалите по ДП са получени в РП – Кърджали на 

26.05.2011г. С постановление от 26.05.2011г. разследването по бързото 

производство е преобразувано в разследване по общия ред. С постановление 

от 22.06.2011г. е отстранен разследващия полицай и са дадени конкретни 

указания по разследването. Материалите по досъдебното производство са 

получени в РП – Кърджали на 07.07.2011г. с мнение за прекратяване на ДП. С 
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постановление от 07.07.2011г. досъдебното производство е прекратено, като е 

диспозитива е постановено след влизане на постановлението в сила, препис 

да се изпрати на КАТ – Пътна полиция – Кърджали за налагане на 

административно наказание на Х.Р.Х. С писмо от 01.08.2011г. ОД на МВР – 

Кърджали са уведомили РП – Кърджали, че е издадено наказателно 

постановление № 1234/30.05.2011г. 

Пр.пр.№ 2015/2011г. /ДП № 809/2011г./ наблюдаващ прокурор Гергана 

Колева. ДП е образувано на 25.10.2011г. при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу И.Е.К. за престъпление по чл.343 ал.1 б. „а” вр.чл.342 ал.1 НК. 

Материалите по ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП – Кърджали на 

16.12.2011г. С постановление от 28.12.2011г. досъдебното производство е 

прекратено, като в диспозитива е постановено препис да се изпрати на РУП – 

Кърджали за налагане на административно наказание на И.Е.К. по реда на 

ЗДП. 

Пр.пр.№ 1779/2011г. /ДП № 682/2011г./ наблюдаващ прокурор 

Гергана Колева. ДП е образувано на 08.09.2011г. при условията на чл.212 

ал.3 НПК срещу М.С.А. за престъпление по чл.234 ал.1 НК. Материалите по 

ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП – Кърджали на 20.10.2011г. С 

постановление от 05.12.2011г. досъдебното производство е прекратено, като в 

диспозитива като е диспозитива е постановено препис да се изпрати на 

Митница „Свиленград” за преценка за налагане на административно 

наказание на М.С.А. 

Пр.пр.№ 1240/2011г. /ДП № 449/2011г./ наблюдаващ прокурор 

Бонка Василева. ДП е образувано на 17.06.2011г. при условията на чл.212 

ал.3 НПК срещу С.С.Ю. за престъпление по чл.234 ал.1 НК. Материалите по 

ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП – Кърджали на 21.07.2011г. С 

постановление от 03.11.2011г. досъдебното производство е прекратено, като в 

диспозитива като е диспозитива е постановено препис да се изпрати на 

Митница „Свиленград” за преценка за налагане на административно 

наказание на С.С.Ю. и е разпоредено веществените доказателства да се 

предадат на Митница „Свиленград”. 

Пр.пр.№ 1841/2011г. /бързо производство № 713/2011г./ наблюдаващ 

прокурор Чавдар Чавдаров. Бързото производство е започнато на 

22.09.2011г. при условията на чл.356 ал.2 НПК срещу Т.А.Ж. за престъпление 

по чл.325 ал.1 НК. Материалите по ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП 

– Кърджали на 09.11.2011г. С постановление от 30.11.2011г. досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 

НПК.  
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Пр.пр.№ 1994/2011г. /бързо производство № 169/2011г./ наблюдаващ 

прокурор Чавдар Чавдаров. Бързото производство е започнато на 

23.10.2011г. при условията на чл.356 ал.2 НПК срещу В.В.К. за престъпление 

по чл.144 ал.1 НК. Материалите по ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП 

– Кърджали на 10.11.2011г. С постановление от 25.11.2011г. досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 

НПК.  

Пр.пр.№ 1994/2010г. /ДП № 10/2011г./ наблюдаващ прокурор Бонка 

Василева. ДП е образувано с постановление от 30.12.2010г. срещу Х.Х.Б. за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.4 вр.чл.194 ал.1 НК. С писмо от 03.01.2011г. 

пострадалият е уведомен, че образувано ДП на основание чл.75 ал.2 НПК. 

Своевременно е искано удължаване срока на разследване по досъдебното 

производство от ОП – Кърджали. Материалите по досъдебното производство 

са постъпили в РП – Кърджали на 29.04.2011г. С постановление от 

28.06.2011г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 

т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НПК. 

Пр.пр.№ 559/2011г. /ДП № 148/2011г./ наблюдаващ прокурор 

Желязко Стефанов. ДП е образувано с постановление от 19.03.2011г. срещу 

Т.Т.Т. за престъпление по чл.182 ал.1 НК. С постановление от 11.05.2011г. са 

дадени допълнителни указания по разследването. Срокът на разследването е 

удължен своевременно. С постановление от 20.09.2011г. досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 

НПК, преписи изпратени на страните. 

Пр.пр.№ 626/2011г. /ДП № 189/2011г./ наблюдаващ прокурор Бонка 

Василева. ДП е образувано на 08.03.2011г. при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу Д.Ш.С. и Д.Р.С. за престъпление по чл.194 ал.1 НК. Материалите по 

ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП – Кърджали на 20.10.2011г. 

Своевременно е искано удължаване срока на разследване по досъдебното 

производство. С постановление от 12.08.2011г. досъдебното производство е 

прекратено, като в диспозитива е постановено препис да се изпрати на 

МКБППМН – Кърджали за налагане на възпитателни мерки по ЗБППМП. 

Пр.пр.№ 603/2011г. /ДП № 383/2011г./ наблюдаващ прокурор 

Вергиния Еланчева. ДП е образувано с постановление от 20.05.2011г. срещу 

Д.А.А. за престъпление по чл.207 ал.1 НК. С постановление от 01.08.2011г. са 

отделени материали, касаещи престъпление по чл.194 ал.1 НК, което е 

постановено да се води срещу НИ за престъпление по чл.194 ал.1 НК. 

Отделените материали са заведени под нов номер преписка по РП – 

Кърджали, след което досъдебното производство е спряно. С постановление 

от 01.08.2011г. по пр.пр.№ 603/2011г. е прекратено, като в диспозитива е 
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постановено след влизане на постановлението в сила, препис да се изпрати на 

Началника на РУП – Кърджали за налагане на административно наказание на 

Д.А.А. С писмо от 16.09.2011г. РУП – Кърджали са уведомили РП – 

Кърджали, че е издадено наказателно постановление № 455/26.08.2011г. 

Пр.пр.№ 1074/2011г. /бързо производство № 352/2011г./ наблюдаващ 

прокурор Желязко Стефанов. Бързото производство е започнато на 

16.05.2011г. при условията на чл.356 ал.2 НПК срещу С.Н.И. за престъпление 

по чл.216 ал.1 НК. Материалите по ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП 

– Кърджали на 26.05.2011г. С постановление от 31.05.2011г. досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.50 вр.чл.49 ал.1 НПК, препис е 

изпратен на пострадалия.  

Пр.пр.№ 1047/2011г. /бързо производство № 340/2011г./ наблюдаващ 

прокурор Георги Кърпаров. Бързото производство е започнато на 

12.05.2011г. при условията на чл.356 ал.2 НПК срещу Ф.Б.Ш. за 

престъпление по чл.343б ал.1 НК. Материалите по ДП са изпратени от РУП – 

Кърджали в РП – Кърджали на 19.05.2011г. С постановление от 25.05.2011г. 

досъдебното производство на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НПК, 

като в диспозитива е постановено, че след влизане на постановлението в сила 

препис да се изпрати на КАТ – Пътна полиция– Кърджали за налагане на 

административно наказание на Ф.Б.Ш. С писмо от 17.09.2011г. РУП – 

Кърджали са уведомили РП – Кърджали, че е издадено наказателно 

постановление № 2717/2011г. 

Пр.пр.№ 151/2011г. /ДП № 47/2011г./ наблюдаващ прокурор Бонка 

Василева. ДП е образувано на 17.01.2011г. при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу Е.С.Ю. за престъпление по чл.343 ал1 б. „а” и „б” вр.чл.342 ал.1 НК. 

Материалите по ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП – Кърджали на 

07.03.2011г. С постановление от 06.04.2011г. досъдебното производство е 

прекратено, като в диспозитива е постановено след влизане на 

постановлението в сила препис да се изпрати на КАТ – Пътна полиция– 

Кърджали за налагане на административно наказание на Е.С.Ю. Преписи от 

постановлението са изпратени на страните.  

Пр.пр.№ 136/2011г. /ДП № 27/2011г./ наблюдаващ прокурор Чавдар 

Чавдаров. ДП е образувано на 12.01.2011г. при условията на чл.212 ал.3 

НПК срещу К.В.В. за престъпление по чл.343 ал.1 б. „а” и „б” вр.чл.342 ал.1 

НК. Материалите по ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП – Кърджали 

на 24.02.2011г. С постановление от 01.03.2011г. досъдебното производство е 

прекратено, като в диспозитива е постановено след влизане на 

постановлението в сила препис да се изпрати на КАТ – Пътна полиция– 

Кърджали за налагане на административно наказание на К.В.В. Преписи от 
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постановлението са изпратени на страните. С писмо от 21.03.2011г. РУП – 

Кърджали са уведомили РП – Кърджали, че е издадено наказателно 

постановление № 175/18.03.2011г. 

Пр.пр.№ 1571/2010г. /ДП № 352/2011г./ наблюдаващ прокурор 

Желязко Стефанов. ДП е образувано с постановление от 20.09.2010г. срещу 

Е.М.С. за престъпление по чл.144 ал.3 пр.1 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК. 

Своевременно е искано удължаване срока на разследване. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в РП – Кърджали на 21.01.2011г.  С 

постановление от 24.02.2011г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

Пр.пр.№ 1490/2011г. /бързо производство № 543/2011г./ наблюдаващ 

прокурор Желязко Стефанов. Бързото производство е започнато на 

23.07.2011г. при условията на чл.356 ал.2 НПК ДП е образувано срещу 

С.П.М. за престъпление по чл.216 ал.1 НК. Материалите по ДП са изпратени 

от РУП – Кърджали в РП – Кърджали на 29.07.2011г. С постановление от 

01.08.2011г. досъдебното производство е прекратено, на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. Препис от постановлението е изпратено на 

ощетеното юридическо лице.  

Пр.пр. № 1527/2010г. /ДП № 709/2010г./ наблюдаващ прокурор 

Васви Юсеинов. ДП е образувано с постановление от 23.08.2010г. срещу 

С.Р.А. за престъпление по чл.296 ал.1 НК. С писмо от 24.08.2010г. 

пострадалата К.Е.А. е уведомена, че образувано ДП на основание чл.75 ал.2 

НПК. С писмо от 13.09.2010г. наблюдаващия прокурор е дал указания по 

разследването.  Материалите по досъдебното производство са получени в РП 

– Кърджали на 17.09.2010г. С постановление от 21.09.2010г.досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.24 ал.1 т.1 НПК (само без чл.243). 

Преписи от постановлението са изпратени на страните.  

Пр.пр.№ 1460/2010г. /ДП № 654/2010г./ наблюдаващ прокурор 

Васви Юсеинов. ДП е образувано с постановление от 04.08.2010г. при 

условията на чл.212 ал.3 НПК срещу П.А.Р. за престъпление по чл.216 ал.1 

НК. Материалите по ДП са изпратени от РУП – Кърджали в РП – Кърджали 

на 27.08.2011г. С постановление от 30.08.2010г. досъдебното производство е 

прекратено. Преписи от постановлението са изпратени на страните.  

Пр.пр. №914/10г. по описа на РП - Кърджали, ДП № 409/10г. по 

описа на РУП-гр. Кърджали. ДП е образувано от прокурор В. Еланчева  с 

постановление от  28.06.10г. срещу Дж.Исм.С. за това, че на 20.05.10г. в гр. 

Кърджали, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на 

имот, отнел чужда движима вещ – 1 бр. Капак на шахта от владението на 
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Сл.Славков от гр. Кърджали без негово съгласие и с намерение 

противозаконно да я присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр.чл.194, 

ал.1 от НК. Дадени са конкретни указания за извършване на разследването. 

След изтичане на срока по разследването е направено искане за удължаването 

му, считано от 28.08.2010г. 

 С постановление от 04.10.2010г. прокурор В. Еланчева прекратява НП. 

От заключението на изготвената съдебно-оценителна експертиза се 

установява, че стойността на отнетата вещ , а именно ламаринен капак с 

рамка винкел, с размери 70х55, възлиза на 5.41 лв. Независимо че 

извършеното престъпление е от общ характер, прокурорът е счел, че е налице 

хипотезата на чл. 9, ал.2 от НК. Деянието от обективна и субективна страна 

макар формално да осъществява признаците на предвиденото в закона, 

престъпление поради своята малозначителност се характеризира с явна 

незначителна обществена опасност. 

 Пр.пр. №2177/07г. по описа на РП - Кърджали, ДП № 4/04.07.2008г.  

по описа на ОД на МВР гр. Кърджали – чл. 210, ал.1,т. 5, вр. чл. 209, ал.1 

от НК. Преписката е била образувана по повод жалба от Св. П. от гр. 

Кърджали и още 28 лица, с оглед данни за извършено престъпление по чл. 

209, ал. 1 от  НК. Наказателното производство е било образувано срещу 

В.Хр.Авр. от гр. София за това че, за времето от 01.02.2006г. до 31.08.2006г. в 

гр. Кърджали, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудила и 

поддържала заблуждение у лицата Св. К. П. от гр. Кърджали и още 28 лица, 

че ще ги прехвърли като студенти от Факултет по задочно-дистанционно 

обучение в Република България към Международния славянски институт, гр. 

Москва, в ПУ „Паисий Хилендарски”, Факултет „Любен Каравелов”, гр. 

Кърджали, за да могат да се дипломират и с това им причинила имотна вреда 

в общ размер 16 200 (шестнадесет хиляди и двеста) лева, като вредата е в 

големи размери – престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от 

НК. 

В хода на разследването е била установена следната фактическа 

обстановка: 

На 12.06.2000г. в гр. София между Международния Славянски 

институт (МСИ) към Международния Славянски университет, гр. Москва, 

Руска Федерация, в лицето на ректора К.См. и „Център за славянско 

просвещение” ЕООД в лицето на професор Хр. Авр. бил сключен Договор за 

представително обучение, по силата на който на българското дружество било 

предоставено изключително право да осъществява на територията на 

Република България дистанционно обучение на студенти в МСИ по планове 

и програми на същия институт, на основата на франчайзинг, за получаване на 
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степени бакалавър и специалист. В договора бил уговорен процент от 

семестриалните такси, събирани от студентите, който трябвало да се 

привежда два пъти годишно в МСИ – гр. Москва. Първоначалният процент за 

МСИ бил 35% от събраните семестриални такси, като впоследствие – през 

2003г. – този процент е бил намален на 28%. 

След сключването на този договор, българското дружество 

организирало прием на студенти във „Факултет по задочно-дистанционно 

обучение в България” към МСИ – Москва и във Филиал Кърджали се 

започнали редовни занятия и семестриални изпити, като първоначално 

отчисленията от семестриалните такси били редовно изпращани в Москва. 

Уговорените проценти от семестриалните такси за втория семестър 

на учебната 2004-2005г. не били приведени в МСИ. 

Обучението в МСИ се е ръководело от Устав. 

На 09.09.2005г. деканът Авр. починал. Наследниците му се свързали 

с ректора См. и го уведомили за това. Дружеството било трансформирано в  

„Център за славянско просвещение” ООД, тъй като наследниците на 

починалия били трима – съпругата му и двете му дъщери. 

Незабавно ректорът См. упълномощил Л. Б. (до този момент – 

Началник на Учебен отдел в МСИ) да представлява МСИ пред официалните 

органи в България 

Веднага, на 09.09.2005г. Б. представила на В. Авр. три факса от 

ректора См., като два от тях били с по-ранни дати. Видно от тях, ректорът 

См. е обявил Л.Б. за доцент в МСИ, същата от 06.09.2005г. е назначена за 

заместник на Авр., а от 09.09.2005г. е назначена за декан. 

Наследниците на Авр. – Д. Т. Авр., М. Хр. К. и В. Хр. Авр. – не 

предоставили възможност на Б. да изпълнява задълженията си по това 

пълномощно, поради което тя си направила отвод пред ръководството в 

Москва. Отводът й не бил приет и тогава наследниците на Аврамов заявили 

на Б…., че правото да стане декан на факултета се полага на неговата съпруга 

Д. Авр.. Поради това на 16.09.2005г. Ботева напуснала работата си.  

С писмо от 19.09.2005г. ректорът См. уведомил ръководството и 

студентите, че се назначава нов декан на факултета – доцент Л.Б.. С писмо от 

22.09.2005г. См. уведомил ръководството, че използването на печата на МСИ 

и факсимилето от подписа на ректора до 01.12.2005г. е от изключителното 

право на декана Б.. 

Докато статутът на Института бил неуточнен, възникнал проблем с 

част от дипломите, които дошли от Москва без апостил и заради това били 
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нелигитимни. Причината за това била непризнаването от страна на МСИ на 

правоприемството на „Център за славянско просвещение” ЕООД, а именно – 

в лицето на наследниците на Авр.- Д. Т. Авр., М. Хр. К. и В. Хр. Авр, които 

променили формата на дружеството в ООД с управител В. Авр.. Ректорът См. 

изпратил на 11.10.2005г. нотариална покана до управителя на „Център за 

славянско просвещение” ООД В. Авр., в което се сочело, че Договорът, 

сключен през 2000г. с проф. Авр., е бил „intuito personae” – сключен с него 

поради подчертаните му личностни качества (известен в страната 

хабилитиран учен). См. заявил, че поради изненадващата смърт на Авр. и 

поради изменението в регистрацията на бившата негова фирма, в т. ч. и в 

нейното ръководство (от ЕООД в ООД с цял непознат колективен ръководен 

екип), то този екип в никакъв случай като негов наследник не може да 

онаследява правата по сключения договор. См. отказал да даде пълномощия 

на В. Авр.. да ръководи факултета. Поради това См. отправил покана до нея 

за изпращане на цялата учебна документация и печат (факсимиле на подписа 

на ректора См.) в Москва. Освен това, См. настоявал за изпълнението на 

задължението за привеждане на дължимите суми за втория семестър на 2004-

2005г. На Управителя на „Център за славянска просвета” ООД било 

изпратено уведомление, съгласно което МСИ прекратява договора с „Център 

за славянско просвещение” ЕООД, считано от 01.11.2005г.  

През месец февруари 2006г. била организирана среща в гр. 

Кърджали между студентите и В. Авр... Тя търсела вариант да се продължи 

обучението на студентите, предвид получените дипломи без апостил. Заради 

това на срещата със студентите казала, че взаимоотношенията й със См. са 

прекратени и поради възникнали проблеми не може да осигури 

дипломирането им в МСИ, но обещала, че ще ги прехвърли в Пловдивския 

университет, Факултет „Любен Каравелов”, гр. Кърджали, където ще се 

дипломират. Казала им, че това ще стане след като те внесат „спонсорска 

такса”, която ще бъде оформена като плащания на семестриалните такси за 

ІХ и Х семестър. Обещала, че прехвърлянето ще се осъществи през месец 

март. Казала на студентите, че МСИ има ново ръководство, което било 

незаконно и тя не участвала в него. 

В. Авр.. разговаряла с декана на Факултет „Любен Каравелов”, гр. 

Кърджали – доцент Сп. – да приеме срещу спонсорска такса от 400 лева 

студентите, на които е предстояло дипломиране през 2006г., за да им бъдат 

осигурени легитимни дипломи, но Сп. отказал. 

Когато се оказало, че студентите не могат да бъдат прехвърлени във 

Факултет „Любен Каравелов”, гр. Кърджали, В. Авр.. получила уверения от 

Ф. В., че последната – като медиатор – може да й помогне с решаването на 
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този проблем. Ф. В. й уредила среща със заместник-министъра на просветата 

Мук. Налб., така че В.Авр.  е повярвала, че Ф. В., има необходимите 

контакти, за да се справи с проблема. Ф. В., заявила пред Аврамова, че тя 

може да организира дипломирането на студентите в Пловдивския и в 

Софийския университет, като твърдяла, че има лични контакти с лица от 

ръководството на двете висши учебни заведения. 

По инициатива на Ф. В., на 12.06.2006г. в гр. София бил сключен 

Гаранционен договор между нея и „Център за славянска просвета” ООД в 

лицето на В. Авр., по силата на който медиаторът Ф. В., получила 1 500 евро 

от дружеството срещу задължение да съдейства за разрешаване на проблем в 

образователната система. 

На 03.07.2007г. между В.Авр. и Ф. В., бил сключен медиативен 

договор, по силата на който Ф. В., като медиатор се задължила да съдейства 

за дипломирането на студентите от МСИ по договор, сключен на същата 

дата. Уговореното възнаграждение било 9 000 лева. 

Н. Мих. е била освободена от длъжността си на 01.12.2006г. 

Независимо от това, тъй като студентите я търсели, тя ходела заедно с тях до 

гр. София, за срещи с Ф. В.. Последната им обяснявала, че има варианти за 

тяхното дипломиране, но тя чакала преди това някакъв отговор от МОН. 

Така в началото на 2007г. Ф. В., уведомила студентите, че могат да 

бъдат прехвърлени не в Пловдивския университет, а в Колеж по икономика и 

административно управление - гр. Пловдив, където ще се дипломират със 

степен „бакалавър”. За целта, обаче, студентите трябвало да й заплатят 

медиативна такса в размер на 230 лева. 

На 15.04.2007г. платилите горната сума студенти отишли в гр. 

Пловдив, за да се проведе формален приемен изпит за прехвърлянето им в 

Колеж по икономика и административно управление, гр. Пловдив. Било 

уточнено, че студентите няма да се водят като учащи в Югозападен 

Университет, гр. Благоевград, както първоначално им било казано, а в негов 

филиал. 

След изпита ръководителят на този колеж – доц. М. – ги поканил на 

разговор. Казал им, че за да бъдат прехвърлени в колежа, трябва да заплатят 

сумата от 1000 лева, че ще започнат обучението си от ІІ курс, ще държат 1-2 

приравнителни изпита, ще заплащат семестриални такси в размер на 500 лева 

и ще се дипломират със степен „специалист”. При тези думи на доц. М. 

всички присъстващи там студенти се възпротивили. Поискали си обратно 

парите за изпита, но М. им казал, че не може да им ги върне и си излязъл. 

Причината за това, което М. казал на студентите била, че Ф. В., не му била 
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представила главната книга на Факултета на МСИ – за заверка на 

академичните справки на студентите. А нито Ф. В.,, нито В.Авр. са имали 

достъп до тази книга. Същата вече била у Б.. 

Никой от студентите не се прехвърлил в колежа. 

Единици от студентите впоследствие заплатили семестриалните 

такси към „Център за консултации – МСИ” ООД, с което били възстановени 

студентските им права и се дипломирали с дипломи, издадени от МСИ, гр. 

Москва. 

Платените от жалбоподателите семестриални такси по сметката на 

„Център за славянска просвета” ООД, не им били върнати. Жалбоподателите 

твърдят, че са били измамени. 

С постановление от 08.04.2008г. прокурор Г. Колева постановява 

отказ от образуване на ДП, като счита, че у В.Авр. е липсвал субективният 

елемент на престъплението „измама” – намерението да се въведат студентите 

в заблуждение с цел облага. Също и за Ф.В. не се установява да е въвела по 

някакъв начин  в заблуждение на студентите. Като медиатор тя се е заела да  

уреди проблема – уговорила се  е с Манолов за условията, при които 

студентите ще бъдат прехвърлени в друг ВУЗ, но поради допълнително 

възникнали пречки – липсата на главната книга – М. е променил уговорката и 

е заявил други условия пред  студентите. Поради това, пр. Г. Колева счита, че 

отношенията между жалбоподателите от една страна и В.Авр., респ. Ф.В. от 

друга са гражданско – правни и следва да се решат от съда по реда на ГПК и 

ЗЗД. Указано е, препис от постановлението за отказ от образуване на ДП, да 

бъде изпратено на Св. П. и В.Хр.Авр., както и възможността да бъде 

обжалвано пред ОП- Кърджали, като дори е посочен 7 дневен срок, без това 

да е изискването  в закона. 

След обжалване на постановлението, с постановление от 04.07.2008г. 

прокурор Г. Колева образува ДП, като са дадени подробни указания за 

разследването, както и въпросите, които следва да бъдат изяснени.Указано е, 

делото да бъде докладвано всяка седмица на наблюдаващия прокурор. 

Производството е спирано и възобновявано неколкократно. 

Делото е спирано с постановление от - 21.10.2008г., прокурор Г. Колева 

тъй  като в хода на разследването В.Авр. не е била установена на адреса си, 

поради което  е обявена за ОДИ  с телеграма № 49…/03.10.08г. на ГД „КП”, 

Дирекция „ПОП” – София. Въпреки проведените издирвателни мероприятия, 

до момента В.Авр. не е била установена. Указано е, разследващият орган  е 

длъжен на всеки 2 месеца, да извършва проверка дали са отпаднали 

основанията за спиране на производството. Възобновявано впоследствие. 
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В хода на разследването се е установило, че В.Авр. е била подведена 

от Ф. Й. В., която също следва да бъде привлечена като обвиняема по 

настоящото производство. Същата не е пребивавала на постоянния си адрес, а 

на неустановен адрес. Поради това В. е била обявена за ОДИ с телеграма № 

3..0/27.01.2009г. на ГД „КП”, Дирекция „ПОП” – София. Въпреки 

проведените оперативно-издирвателни мероприятия, до момента втората 

извършителка на деянието не е била установена. Предвид изложеното и на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК наказателното 

производство е било спряно  с постановление от 05.02.2009г до установяване 

на извършителката Ф.В. 

Делото е било прекратено от РП – Кърджали с постановление на 

15.05.2009г. Постановлението е било обжалвано от пострадалите пред 

Районен съд – Кърджали, който с определение  № 48/29.06.2009г. по ЧНД 

№434/09г. по описа на съда отменя постановлението за прекратяване на 

наказателното производство и връща делото на РП – Кърджали за 

допълнително разследване. Наблюдаващият прокурор дава допълнителни 

указания по разследването. 

С постановление от  06.11.2009г., делото отново  е било прекратено от 

РП – Кърджали. Постановлението е било обжалвано от пострадалите пред 

Районен съд – Кърджали. С Определение № 132 от 03.12.2009г. по ЧНД № 

1021/2009г. по описа на КРС, който е отменил обжалваното постановление за 

прекратяване на наказателното производство. Наблюдаващият прокурор е 

изготвил частен протест от 10.12.2009г. пред ОС – гр. Кърджали. ОС – гр. 

Кърджали оставя без уважение протеста, като счита че е неоснователен. 

Определението на РС- Кърджали е било потвърдено от Окръжен съд – 

Кърджали с Определение № 137/16.02.2010г. и на същата дата е влязло в 

сила.  

Били са дадени задължителни указания по разследването. 

В изпълнение на тези указания при разследването са били разпитани 

четирима свидетели. Приложени са документи, свързани с разследването. 

Приложено е удостоверение от СГС – София. Приложено е удостоверение от 

ПУ, Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали. Направено е искане до 

Районен съд за издаване на разрешение за разкриване на банкова тайна.  

По досъдебното производство В.Авр. е привлечена като обвиняема, била й е 

взета мярка за неотклонение „Подписка”. Направено е искане за удължаване 

на срока за разследване  с 2 месеца считано от 16.04.2010г.    

Впоследствие с постановление от 16.07.2010г. прокурор Г. Колева 

прекратява наказателното производство. Указано е, копие от  

постановлението за прекратяване на НП, следва да бъде изпратено на всички 
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жалбоподатели, и възможността за обжалването му в 7 – дневен срок от 

получаването му. Постановлението за прекратяване на наказателното 

производство не е било обжалвано от пострадалите лица и е влязло в сила. 

 

Проверени прекратени ДП срещу  /НИ/- 2011г. 

Пр.пр.№ 1121/2011г. /ДП № 362/2011г./ по описа на РП - Кърджали 

наблюдаващ прокурор Гергана Колева. ДП е образувано с постановление 

от 06.06.2011г. срещу НИ за престъпление по чл.194 ал.1 НК. С писмо от 

07.06.2011г. пострадалата е уведомена, че образувано ДП на основание чл.75 

ал.2 НПК. С постановление от 29.06.2011г. е постановено връщането на 

веществени доказателства. Материалите по досъдебното производство са 

постъпили в РП – Кърджали на 30.06.2011г. С постановление от 05.07.2011г. 

досъдебното производство е прекратено, като в диспозитива е постановено 

препис да се изпрати на РУП – Кърджали за налагане на административно 

наказание по реда на чл.218б ал.1 НК на И.А.И. С писмо от 17.08.2011г. ОД 

на МВР – Кърджали са уведомили РП – Кърджали, че е издадено наказателно 

постановление № 443/09.08.2011г. 

 

Проверени ДП, приключили с ОА 

№ 1262/2010г. /ДП № 571/2010г./ по описа на РП- Кърджали -

наблюдаващ прокурор Гергана Колева. ДП е образувано на 03.07.2010г. 

при условията на чл.212 ал.3 НПК срещу С.Ю.Ю. за престъпление по чл.343б 

ал.1 НК. С постановление от 08.07.2010г. за приличане на обвиняем и вземане 

мярка за неотклонение на С.Ю.Ю. е повдигнато обвинение за престъпление 

по чл343б ал.1 НК и на същия взета МНО „подписка”. На 12.07.2010г. е 

внесен обвинителен акт срещу С.Ю.Ю. за престъпление по чл.343б ал.1 НК. 

Постановена е осъдителна присъда – пробация. 

Пр.пр.№ 1845/2010г. /ДП № 30/2010г./ наблюдаващ прокурор Васви 

Юсеинов. ДП е образувано с постановление от  13.10.2010г. срещу НИ за 

престъпление по чл.346 ал.2 т.3 НПК. Своевременно е искано удължаване 

срока на разследване по досъдебното производство. На 11.07.2011г. е внесен 

обвинител акт срещу С.М.Ю. за престъпления по чл.309 ал.1 НК и чл.313 ал.1 

НК. В съдебно заседание е постигнато споразумение – ЛОС 1г. за първото и 

9м. за второто, изпитателен срок 3 години.  

 

Проверени спрени ДП срещу ИИ 
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Проверени още бяха пр.пр.1483/11г. по описа на РП- гр. Кърджали, 

ДП №138/11г. по описа на РУП-Кърджали- спряно за извършено 

престъпление по чл. 234, ал.1 от НК, пр.пр.1574/11г. по описа на РП- гр. 

Кърджали, ДП №588/11г. по описа на РУП-Кърджали - наблюдаващ 

прокурор Г.Колева- спряно за извършено престъпление по чл. 149, ал.1 от 

НК, срещу А.Ем.В., който е обявен за ОДИ с телеграма №33523/29.09.11г. на 

ДНСП –София,  

Пр.пр.449/11г. по описа на РП- гр. Кърджали, ДП №135/11г. по 

описа на РУП-Кърджали - наблюдаващ прокурор Ч.Чавдаров- спряно за 

извършено престъпление по чл. 198, ал.1 от НК, срещу Х.А.С.., спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т.3 от НПК, поради невъзможността да се извършат 

необходимите процесуални действия спрямо единствените свидетели – 

очевидци 

Пр. пр. № 1264/2011 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 467/2011 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор Бонка Василева. На 

23.06.2011 г. РУП Кърджали уведомява РП Кърджали за започнато бързо 

производство /БП/ срещу С.К.Ю. от гр. Кърджали, за това, че на 21.06.2011 г. 

управлявал МПС лек автомобил Опел Корса с концентрация на алкохол в 

кръвта над 1-2 на хиляда, а именно 1-94 на хиляда, установено по надлежен 

ред. 

  С уведомление от 28.06.2011 г. от РУП Кърджали е направено искане 

пред КРП за преобразуване на БП в ДП и с постановление  от същата дата е 

разпредено разследването да се извърши по общия ред. 

 С постановление от 26.08.2011 г. прокурор Василева е спряла 

производството поради неоткриване на извършителя, посочена е в 

постановлението № на телеграмата, с която извършителят е обявен за ОДИ. 

Съобщена е възможността за обжалване. 

Пр. пр. № 1050/2011 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 360/2011 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор Чавдар Чавдаров 

 Производството е образувано на 26.07.2011 г. срещу Й.Р.Д. за това, че в 

периода 01.01.2007-01.07.2011 г., като осъдена да издържа свой низходящ, 

съзнателно не изпълнила задължението си в размер на 48 месечни вноски, 

като деянието е извършено повторно – престъпление по чл. 183, ал. 4, вр. ал. 

1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. Дадени са конкретни указания по разследването, 

искано и получено удължаване на срок. С постановление от 02.11.2011 г. 

производството по делото е спряно поради неоткриване на извършителя, 
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който е напуснал пределите на страната. Посочен е № на телеграмата, с която 

е обявен за ОДИ. 

Проверени също с наблюдаващ прокурор Колева – пр. пр. № 1671/2011 

г. по описа на РП Кърджали, ДП № 583/2011 г. по описа на РУП Кърджали , 

образувано за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, спряно с постановление 

от 23.11.2011 г. поради неоткриване на единствен свидетел очевидец. 

Пр. пр. № 721/2004 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 131/2004 г. по 

описа на ОСО ОП Кърджали – наблюдаващ прокурор Гергана Колева. ДП е 

образувано на 20.05.2004 г. срещу М.Д.О., С.М.Т. и М.К.Г. и трите от гр. 

Кърджали, за това , че на 01.11.2001 г. в гр. Кърджали в качеството си на  

длъжностни лица, в кръга на службата си  съставили неистински частен 

документ – трудов договор и го употребили, за да докажат, че е изпълнено 

задължението по чл. 22 от Договор, сключен  на 17.12.1998 г. между Община 

Кърджали и Рила-98 – АД за продажба на 80% от капитала на „Търговия К” 

ЕООД гр. Кърджали – престъпление по чл. 310, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 1 от НК. 

По досъдебното производство са назначени съдебно-

криминалистически  графологични експертизи. За първи път ДП е спряно на 

11.01.2005 г. и е възобновено на 18.10.2006 г. Част от свидетелите са 

разпитани, един от тях по делегация, а двама свидетели поради наличие на 

данни за напускане на пределите на страната са обявени за ОДИ телеграми от 

м. декември 2006 г. Следва ново спиране и възобновяване на досъдебното 

производство, по време на което са разпитани част от свидетелите и 

назначени експертизи. Многократно са искани и получавани удължавания на 

срока за доразследване. 

Последното постановление за спиране е от 06.12.2011 г. отново  поради 

неустановено местожителство на единствения свидетел очевидец по 

отношение на съставения на негово име трудов договор. 

 

Проверени ДП, приключили с ОА 

Пр. пр. № 1551/2011 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 575/2011 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ  прокурор  Гергана Колева 

ДП е започнато на 04.08.2011 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с 

протокол за претърсване и изземване срещу С.Х.М.  за това, че на 04.08.2011 

г. държи на склад акцизни стоки без бандерол 23 броя къса цигари, без 

надпис на тях и неустановено качество ситно нарязана жълтеникаво 

кафеникава структура – кафява суха листна маса, когато такъв се изисква по 
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закон – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. Извършеното претърсване и 

изземване е одобрено с разпореждане на КРС. 

На 31.10.2011 г. е изготвен и внесен ОА, образувано е НОХД № 

1194/2011 г. по описа на КРС, приключило по реда на  съкратеното съдебно 

следствие с присъда и наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода при 

прилагане на чл. 66 от НК за срок от 3 години. 

Пр. пр. № 1276/2011 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 472/2011 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ  прокурор  Бонка Василева 

ДП е започнато на 24.06.2011 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с 

протокол за претърсване и изземване срещу С.С.С.  за това, че на неизвестна 

дата в гр. Кърджали без съответното разрешение по Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите, придобил и до 24.06.2011 г. държал 

високорискови наркотични вещества – марихуана- престъпление по чл. 354а, 

ал. 3, т. 1 от НК. 

 Производството по делото е спряно поради неоткриване на 

извършителя и възобновено след отпадане на причините за спиране.  

На 31.10.2011 г. е изготвен и внесен ОА, образувано е НОХД № 

1198/2011 г. по описа на КРС, приключило на 22.12.2011 г., като е наложено 

наказание по чл. 78а от НК в размер на 1000 лв. глоба. 

пр. пр. № 1345/2011 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 510/2011 г. по 

описа на РУП Кърджали за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК – образувано 

НОХД № 1227/2011 по описа на КРС, приключило на 22.02.2012 г. с 

осъдителна присъда;  

Пр.пр.  №811/2011г. по описа на РП-Кърджали , ДП №229/11г. по 

описа на РУП-Кърджали. ДП е образувано с постановление на прокурор Г. 

Колева на 05.04.11г. срещу 1. Ив.Ив. К. за това, че на 05.03.2011г. в гр. 

Кърджали като непълнолетен..... и в съучастие като извършител с Б.Н.К. от 

гр. Кърджали е отнел чужди движими вещи – 14 м. Метална оградна мрежа 

от владението на Ж.Ас.Ас. от гр. Кърджали, без негово съгласие и с 

намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал.1, вр. 

чл. 63, ал.1, т.3, вр. чл. 20, ал.2 от НК и срещу Б.Н.К. от гр. Кърджали и в 

съучастие като извършител с Ив.Ив.К. от гр. Кърджали е отнел чужди 

движими вещи – 14 м. Метална оградна мрежа от владението на Ж.Ас.Ас. от 

гр. Кърджали, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги 

присвои – престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК. Дадени са 

конкретни указания по разследването. След подадена молба от пострадалия, с 

постановление от 03.05.11г. пр. Г. Колева разрешава връщането на 

веществените доказателства. 
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ДП получено в РП-Кърджали на 01.06.11г. с мнение за предаване на съд 

на обвиняемите. 

На 08.06.2011г. прокурор Г.Колева изготвя ОА, който е изпратен на РС-

Кърджали. 

Образувано е НОХД №674/11г. по описа на РС-Кърджали.  С 

разпореждане от 13.06.2011г.  съдия Здр. Запрянова  прекратява съдебното 

производство поради допуснати съществени нарушения на процесуалните 

правила. 

Чрез РС-Кърджали до ОС-Кърджали е постъпил частен протест от мл. 

Прокурор М. Кърпаров, който иска да бъде отменено разпореждането на РС- 

Кърджали. С определение от 06.07.11г. ОС-Кърджали по В.Ч.Н.Д. №125/11г. 

отменява разпореждането №86/11г. на РС-Кърджали и връща делото на РС-

Кърджали за насрочването му за разглеждане в с.з. 

Делото е разгледано на 29.09.11г. по реда на Глава XXII  от НПК – като 

са наложени наказания съответно – обществено порицание и „Пробация” – 

6м. Задължителни срещи с пробационен служител 2 пъти седмично, както и  

100 ч. безвъзмезден труд.  

 

Проверени ДП, приключили със споразумение  - 2011г. 

Проверени още : пр. пр. № 2038/2011 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 

821/2011 г. по описа на РУП Кърджали за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от 

НК – приключило на 14.11.2011 със споразумение 

 

Проверени  ДП, по които е направено предложение за налагане на 

административно наказание - 78а 

 

пр. пр. № 1793/2011 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 695/2011 г. по 

описа на РУП Кърджали за престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3 от НК – 

образувано НАХД № 697/2010 г. по описа на КРС по внесено предложение по 

чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание - наложено е наказание глоба в размер на 1000 

лв. – наблюдаващ прокурор Гергана Колева; 

пр. пр. № 1829/2011 г. по описа на РП Кърджали, ДП № 154/2011 г. по 

описа на ОД МВР Кърджали за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от 

НК – образувано НАХД № 1342/2011 г. по описа на КРС по внесено 

предложение по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с 
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налагане на административно наказание - наложено е наказание глоба в 

размер на 1100 лв. – наблюдаващ прокурор Бонка Василева; 

 

 

Книга за влезлите в сила присъди 

В РП- гр. Кърджали са изготвили помощна книга за  

1. молби за международна правна помощ 

2.ЕЗА 

НЕИЗПЪЛНЕНИ ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ 

Районният прокурор Ж.Стефанов внася предложение за произнасяне по 

чл. 470 НПК до РС-гр.Кърджали /Условия за искане от друга държава за 

признаване и изпълнение на присъда на български съд по т.1 когато 

осъденото лице постоянно пребивава в друга държава// 

С Р №157/2010г., НОХД № 760/2010г. по описа на РС- гр. Кърджали, 

изменена с Р по ВНОХД №234/2010г. по описа на ОС- гр. Кърджали, с влязла 

в сила на 08.10.2010г., като на М.Ст.Ас. от с. Царевец, общ. Кърджали му е 

наложено наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: 

задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни срещи с 

пробационен служител за 1 година при периодичност 2 пъти седмично, както 

и наказание да управлява МПС за срок от 12 месеца, като се зачита времето 

през което му е било отнето свидетелството за правоуправление по 

административн ред -14.07.10г.. Установено е от справка с рег. 

№15570/23.11.2010г. но ОД МВР- Кърджали и спр.рег. №191/04.11.10г. на 

ОС”ИН” гр. Кърджали, е установено, че осъденият М.Ст.Ас., който е 

гражданин на Република Турция, постоянно пребивава в Р.Турция на 

адрес.....гр. Люлебургас, ул.”Г.Т.Сок.”№16. 

Районният прокурор на РП- гр. Кърджали намира, че са налице 

предпоставките по чл. 470, т.1 от НК, съответният РС-Кърджали , чрез МП на 

РБългария да направи искане до  РТурция за признаване и изпълнение на 

присъда №8/28.07.10г. по НОХД № 760/2010г. по описа на РС- гр. Кърджали. 

Приложени са съответните справки. 

Направено е предложение до Министерството на правосъдието на РБ от 

М.К.Гунчева – съдия –докладчик по НОХД №760/2010г. по описа на РС-

Кърджали относно искане до друга държава за признаване и изпълнение на 

присъда на български съд с основание чл. 470, т.1 от НПК. Моли МП като 

компетентен орган по чл. 470, т.1 от НПК да направи искане до 
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Министерството на правосъдието до РТурция за извършване на 

необходимите съдебни процедури за признаване на присъдата на РС-

Кърджали, с която му е наложено наказание „Пробация” със следните 

пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес, 

задължителни срещи с пробационен служител за 1 година при периодичност 

2 пъти седмично, както и наказание да управлява МПС за срок от 12 месеца, 

като се зачита времето през което му е било отнето свидетелството за 

правоуправление по административен ред -14.07.10г..,  както  на основание 

чл. 59, ал.1 т.1 от НК времето, през което осъдения е бил задържан в 

поделенията на МВР за срок от 24 часа. 

В Министерството на правосъдието на 16.05.11г. е получен отговор от 

Посолството на РБългария в Анкара до до „Дирекция МПС и европейски 

въпроси” чрез Дирекция „Консулски отношения”- МВнР уведамяват, че в 

МВнР на РТурция  в Анкара е била връчена нота №Ко-12-755, към която са 

били приложени изпратените документи относно относно  признаване и 

изпълнение на присъда на български съд, постановена срещу М.Ст.Ас. С 

цитираната нота по дипломатически път е била отправена молба за 

съдействие за предаване на посочените документи на компетентните турски 

власти с оглед признаване и изпълнение на постановената присъда, съгласно 

разпоредбите на Европейската конвенция за международно признаване на 

присъди. 

На 17.05.12г. след получаване напомнително писмо от РП- гр. 

Кърджали от 03.05.12г. , Министерството на правосъдието на РБългария 

отново изпраща запитване чрез Посолството на РБългария в Анкара до 

компетентните органи на Турция с молба за актуална информация.  

Към момента на проверката, няма получен отговор. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕ  ЧРЕЗ ИЗДИРВАНЕ С 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗА 

 Изпълнение на присъда по НОХД №789/2007г. на РС-Кърджали срещу 

М.Г.Ил. от гр. Кърджали, осъден на ЛОС от 10 месеца. Лицето е обявено за 

ОДИ с мярка „Принудително довеждане” с телеграма № 6…3/21.12.2007г. 

От РП-Кърджали от 25.02.2007г. е изготвена ЕЗА и изготвен превод на 

полски език.  

От МВР дирекция „Международно оперативно полицейско 

сътрудничество” до РП-Кърджали , уведомяват че българският гражданин 

М.Г.Илиев от гр. Кърджали действително е бил арестуван на 24.06.09г. в 

област Лимасол за взлом и кражба. Бил е обвинен, след което е бил 

освободен. ЕЗА не е била изпълнена, тъй като според кипърското 
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законодателство за арестуване на лице с цел предаването му на друга 

държава   е необходимо за извършеното престъпление да е издадена 

присъда от минимум ЕДНА ГОДИНА . В случая лицето е било осъдено 

на 10 МЕСЕЦА „Лишаване от свобода” 

На 19.09.08г. прокурор Г. Колева изготвя до Председателя  на РС-

Кърджали предложение на основание чл. 306, ал.1, т.1, вр. чл. 39, ал.1 от НПК 

и чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК, че лицето М.Г.Ил. с ЕГН .... от гр. 

Кърджали е бил осъден с ПЕТ влезли в сила присъди по наказателни дела от 

общ характер, както следва......./описани са подробно петте присъди/. Тъй 

като лицето е обявено за ОДИ е поискано да му бъде назначен служебен 

защитник. 

В РС-Кърджали е било образувано НЧД №950/08г. по описа на съда . 

На 22.10.08г. съдът е назначил сл. защитник - адв. Ел.Пенчева на осъдения 

М.Ил.. Съдът на основание чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК за осъжданията 

му с присъди, постановени  по НОХД №798/07г. и НОХД №305/2008г. по 

описа на КРС едно общо наказание, по – тежкото от двете, а именно ЛОС  за 

срок от 10 месеца, при първоначален общ режим на изпълнение на 

наказанието. На основание чл. 24 от НК увеличава така определеното общо 

наказание с 4 месеца ЛОС. На основание чл. 23, ал.3 от НК присъединява към 

това определено общо наказание наказанието „глоба” в размер на 1000 лв. На 

основание чл. 59, ал.1 от НК зачита взетата по отношение на осъдения мярка 

за неотклонение „домашен арест” за времето от 29.09.2006г. до 07.11.2006г. 

включително. 

На 30.11.2009г. Районнен прокурор Ж. Стефанов изпраща до Дирекция 

„международно оперативно полицейско сътрудничество” при МВР - София 

ОТНОВО КОПИЕ ОТ ВТОРА ЕЗА,  където е описано, че наложеното 

наказание на М.Г.Ил. е било увеличено с 4 месеца, като така наложеното 

общо наказание е от 14 месеца.  

ВКП –отдел „МПС” –прокурор В.Смилянова изпраща до МВР-НСП, 

ДМОС /ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ, С.И.Р.Е.Н.Е/ на№ А-7848/04.05.2011г., че е 

необходимо спешно чрез Интерпол-Никозия да бъдат уведомени кипърските 

власти, че се предпочита лицето да бъде депортирано с оглед задържането му 

на Аерогара София, да бъдат уведомени за датата, часа и номера на полета, с 

който лицето ще пристигне в България. Тези данни следва да бъдат съобщени 

незабавно с писмо по факс на РП-Кърджали и на ГДО с копие до ВКП отдел 

„МПС” за организирането на задържането и конвоирането на лицето до 

съответното място за изтърпяване на наказанието му. 
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От МВР, началник сектор СИРЕНЕ-ДМОС- Гл. инспектор В.Костов -

дирекция „Международно оперативно сътрудничество” изпраща СПЕШНО  

факс /10.05.2011г./ до РП-Кърджали , с копие до ВКП отдел”МПС” относно 

задържаният в Кипър български гражданин М.Г.Ил., обявен за  

международно издирване по силата на ЕЗА, като уведомяват, че ДМОС-МВР-

Бюро СИРЕНЕ е получено съобщение от Интерпол-Никозия за 

горепосоченото лице със съдържание ”Ил. ще излети на  13.05.2011г. в 

11.05ч./местно време/ с полет от Никозия РЕ 356, пристигащ на летище 

София в 13.10ч. 

РП-Кърджали  изпраща писмо от 11.05.11г. до Главна дирекция 

„охрана” към МП – на 13.05.11г. да се задържи  осъденият и заедно с 

приложения препис от определението, присъда по НОХД №798/07г. на РС-

Кърджали и присъда по НОХД № 305/2008г. на РС-Кърджали, като се 

представи на началника на затвора в Ст. Загора, като се уведоми 

прокуратурата за началото н а изпълнение на наказанието. 

Министерството на правосъдието ГД”ИН” –Затвора Ст. Загора от 

08.06.11г. изпраща писмо до ОП-Ст.Загора, и с копие до РП-Кърджали 

уведомява, че на 13.05.11г. в Затвора Ст. Загора е постъпил М.Г.Ил.  

На 12.09.11г. Министерството на правосъдието ГД”ИН” –Затвора Ст. 

Загора изпраща до РП- Кърджали уведомление, че на 13.08.2011г. е 

изтърпяно наказанието в размер на 3 м. ЛОС по НОХД №586/03г. на РС-

Кърджали от М.Г.Ил. .Не се освобождава от затвора, тъй като се привежда в 

изпълнение общото наказание по НОХД №798/07г. и НОХД №305/08г. на 

РС-Кърджали в размер на 1 г. и 2 месеца ЛОС. 

На 02.05.12г. Министерството на правосъдието ГД”ИН” –Затвора Ст. 

Загора изпраща до РП- Кърджали уведомление, че М.Г.Ил. е освободен от 

Затвора – Ст. Загора на 27.04.2012г.  

Същият е изтърпял общо наказание в размер на 1г и 2 м. ЛОС по НОХД 

№798/07г. и НОХД №305/08г. на РС-Кърджали. Зачетено му е предварително 

задържане по МН”Домашен арест” от 29.09.06г. до 07.11.2006г. – 1м. 8 дни и 

работа в негова полза – 27 дни. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 
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1. Прокурорите от РП - гр. Кърджали изготвят добре оформени и 

юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми 

реквизити.  

2. Във всяка преписка е приложен протокол за случайното разпределение 

на преписките. 

3. Наблюдателните преписки са подредени по хронологичен ред и 

според Правилника за организацията и дейността на администрацията на 

прокуратурата на Република България/ПОДАПРБ/. 

4. Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената Заповед № 109/12.10.2007г. на районен прокурор 

И. Бояджиев при РП - гр. Кърджали, в която подробно са описани 

групите преписки, прокурорите участващи в отделните групи и % 

натовареност на всеки прокурор в група. Със Заповед № 17/09.01.12г. на 

районен прокурор Ж. Стефанов е допълнена Заповед № 109/12.10.2007г. 

5. Спазват се предвидените в НПК срокове както по отношение на 

решаването на преписките, така и по отношение на разследването на 

досъдебните производства и действията на прокурора след 

приключването му.  

6. Прокурорите от РП- гр. Кърджали редовно указват препис от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на 

жалбоподателите, лицата срещу които е образувана преписката/ДП/, 

както и срок за обжалване пред съответния орган  

7. Във всяка преписка, постановленията да спиране, прекратяване и за 

отказ от образуване на ДП са с приложена разписка от лицата, които са 

го получили, както и правото за обжалване на постановлението. 

8. Винаги в постановленията за образуване на ДП, наблюдаващият 

прокурор дава подробни указания на разследващите органи по 

разследването. Подробни указания се дават и в последващите 

прокурорски актове. 

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

сила присъди се установи: 

- Влезлите в сила присъди и получени в РП – гр. Кърджали се описват   

редовно в дневника. След получаване на информацията от съда, 

постановил влязлата в сила присъда, деловодството в РП – гр. Кърджали 

описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение в предвидения 

в чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

10. ИВСС констатира,  че липсва образец на книга за веществените 

доказателства  съобразно изискванията ПОДАПРБ, предоставен от ВКП.  
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ПРЕПОРЪКИ: 

    1. По спрените досъдебни производства срещу известен извършител 

следва да се следи и занапред стриктно /включително чрез изпращане на 

напомнителни писма/ за провежданите мероприятия по издирване на 

лицата, обявени за ОДИ, като се изисква от органите на МВР да 

изпращат  в прокуратурата обратна информация за резултатите.  

 2. Да бъдат предприети мерки за повишаване на професионалната 

квалификация и специализация на прокурорите, за осъществяване на 

ръководство и контрол при разследването на отделните видове 

престъпления, съобразно възприетото вътрешно разпределение в РП- 

Кърджали. 

3. Да се осъществява ежегодна проверка на веществените доказателства, 

съгласно чл. 105, ал.1 и ал.2 от ПОДАПРБ. Да продължи да се води 

книгата за веществени доказателства.  

4. Да се осъществи контрол относно извършено разпореждане от 

прокурорите  по отношение на веществени доказателства, които са 

останали от предходни години. 

5. Да продължи контролът от страна на Районният прокурор Желязко 

Стефанов за реално отразяване на датите на получаване на преписките 

от наблюдаващите прокурори след разпределението им, както и на 

датите на предаването на прокурорските актове в деловодството за 

извеждане и изпращане на адресатите. 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

 

Приложения: 

 

1. Справки 5 броя;  

2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура  гр.Кърджали за 

2009г.; 2010г., 2011г. 

4. Заповеди на административния ръководител – 3 бр. 
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Копие от акта да се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Кърджали  г-н Ж. Стефанов - за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Кърджали - за сведение.  

3. Административния ръководител на Пловдивска апелативна 

прокуратура г-н Ив. Даскалов - за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България г-н Борис Велчев - за 

сведение. 

5. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Анелия Мингова - за 

сведение. 

 

 

26.06.2012г.   ИНСПЕКТОР: 

     София                  /МОНИКА МАЛИНОВА/ 


