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Основание на проверката – чл.54 ЗСВ, Годишната програма на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2014 г. и Заповед № ПП-

01-79/26.05.2014 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-79/26.05.2014 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти: Иван Тенчев, Соня Стайкова и Надежда 

Желева. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика за периода 2012 и 2013 г., изпълнение на 

препоръките, дадени от ИВСС, след предходната комплексна проверка на РП 

– Варна. 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2012 г. и 2013 г. на Районна прокуратура – 

Варна, изискване и предоставяне от Районна прокуратура - Варна на справки, 

относно: организацията на административната дейност на прокуратурата 

/справка №1/, организацията на образуването и движението на преписките 

/справка № 2/, организацията на образуването и движението на досъдебните, 

бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията на съдебния 

надзор /справка № 4/. Справките включват данни за 2012 г. и 2013 г. и 

отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период.  

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  

 

1.1. Общ брой прокурори: 

2012 г.: 

Към 01.01.2012.г., утвърденият щат е 48 бр. прокурори, които се 

разпределят както следва:  

 общ брой по щат - 48 прокурори; 

 заети по щат - 46 щатни бр.; 
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 незаети   2 бр. за „прокурор”.  

 

През 2012 година в РП-Варна са работили средно 33 прокурори.  

Повече от един месец са отсъствали поради ползване на 

продължителен отпуск по болест, поради бременност,  раждане и  

отглеждане на дете или временна неработоспособност: 

Прокурор Елена Йорданова Димитрова: от 02.09.2011 г. до 20.08.2012 

г. - платен отпуск за отглеждане на дете, след което e ползвала платен 

годишен отпуск до 05.12.2012 г.; 

Прокурор Дияна Иванова Иванова: от 12.10.2011 г. до 12.07.2012 г. -

платен отпуск за отглеждане на дете, след което е ползвала платен годишен 

отпуск до 29.09.2012 г.; 

Прокурор Ивелина Недкова Паскова: от 26.10.2011 г. - платен отпуск за 

отглеждане на дете; 

Прокурор Искра Дянкова Манолова: от 02.12.2011 г. - временна 

нетрудоспособност, поради бременност и раждане и от 14.03.2012 г. – в 

платен отпуск за отглеждане на дете; 

Прокурор Вяра Асенова Алексиева: от 28.02.2012 г. - временна 

нетрудоспособност, а впоследствие -  поради бременност и раждане; 

Прокурор Николай Найденов Павлов: от 11.05.2012 г. до 06.11.2012 г. - 

платен отпуск за отглеждане на дете, след което е ползвал платен годишен 

отпуск  до 08.01.2013 г.; 

Прокурор Светлана Николаева Върбанова: от 08.05.2012 г. до 

02.11.2012 г. е била в продължителен отпуск по болест, след което е ползвала 

платен годишен отпуск до 27.12.2012 г.; 

Прокурор Недко Великов Недков от 30.05.2012 г. до 07.12.2012 г. е бил 

в продължителен отпуск по болест; 

Прокурор Силвия Маринова Семова - Кръстева след едногодишен   

отпуск по болест е ползвала платен годишен отпуск до 28.01.2013 г.; 

През 2012 г., поради служебна необходимост, на работа в други 

прокуратури са били командировани, следните прокурори:  

Прокурор Нина Величкова Величкова - командирована в ОП-Варна, 

считано от 06.04.2010 г. до заемане на длъжността чрез конкурс - 01.06.2012 

г.  

Прокурор Катя Стоянова Петрова - командирована в ОП-Варна от 

01.07.2009 г. до заемане на длъжността чрез конкурс - 01.06.2012 г.  
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Прокурор Силвиян Иванов Стоянов - командирован в ОП-Варна от 

02.10.2009 г. до заемане на длъжността чрез конкурс - 01.06.2012 г.  

Прокурор Владислав Димитров Томов - командирован в ОП-Варна от 

02.10.2009 г. до  01.06.2012 г.  

Прокурор Станислав Дончев Андонов - командирован в ОП-Варна от 

14.10.2009 г. до заемане на длъжността чрез конкурс - 01.11.2012 г.  

Прокурор Николай Найденов Павлов - командирован в РП-Девня от 

27.09.2010 г.  до 11.05.2012 г.; 

Общо през 2012 г. за повече от един месец по изложените по-горе 

причини са отсъствали 15 прокурори. 

След спечелен конкурс за повишаване в длъжност и преместване, с 

решение по протокол № 6/09.02.2012г. на ВСС, считано от 01.06.2012 г., в 

ОП – Варна са назначени на длъжност „прокурор”, както следва: 

 Прокурор Нина Величкова Величкова;  

 Прокурор Катя Стоянова Петрова; 

 Прокурор Силвиян Иванов Стоянов; 

 Прокурор Александър Константинов Александров; 

 Прокурор Женя Емилова Енева; 

 Прокурор Галина Николова Минчева; 

 Прокурор Антония Димитрова Иванова; 

С решение по протокол № 37/20.09.2012г. на ВСС, считано от 

01.11.2012 г. прокурор Станислав Дончев Андонов е назначен на длъжност 

„прокурор” в АП–Варна. 

Към 31.12.2012 г.  незаетите щатни бройки за прокурори са били 10 

бр., от които 8 бр. за „прокурор” и 2 бр. за „младши прокурор”. 

2013 г.: 

От заетите по щат  38 бр. прокурори през 2013 година в РП-Варна са 

работили  средно 34 прокурори.  

Отсъствали прокурори за повече от един месец – 7 прокурори – 

поради ползване на продължителен отпуск по болест, поради бременност,  

раждане и  отглеждане на дете, временна неработоспособност или неплатен 

отпуск: 
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Прокурор Ивелина Недкова Паскова: от 26.10.2011 г. до 14.07.2013 г.  - 

платен отпуск за отглеждане на дете и впоследствие до 11.10.2013 г. е в 

платен годишен отпуск; 

Прокурор Вяра Асенова Алексиева: от 28.02.2012 г. до 11.11.2013 г. -

платен отпуск за отглеждане на дете, след което - годишен отпуск до 

27.02.2014 г.; 

Прокурор Искра Дянкова Манолова: от 14.03.2012 г. до 17.10.2013 г. -  

платен отпуск за отглеждане на дете, след което - платен годишен отпуск до 

04.03.2014 г.; 

Прокурор Боряна Здравкова Маринова: от 07.05.2013 г. - отпуск по 

болест поради бременност и раждане, а от 28.10.2013 г. - платен отпуск за 

отглеждане на дете;   

Прокурор Светлана Николаева Върбанова: продължителен отпуск по 

болест от 26.02.2013 г. до 15.05.2013 г. и от 12.09.2013 г. до 20.12.2013 г., а от 

01.07.2013 г. до 26.07.2013 г. - платен годишен отпуск;   

Прокурор Даниела Пламенова Тодорова: от 03.09.2013 г. до 06.04.2014 

г. - неплатен отпуск за срок от 6 /шест/ месеца;  

След продължително боледуване, на 18.02.2013 г. е починала прокурор 

Силвия Маринова Семова – Кръстева. 

 

През 2013 г. щатната численост на Районна прокуратура – Варна е  

увеличена  с разкриване на 4 (четири) длъжности за „прокурор”, съгласно 

решение по  протокол 15/18.04.2013 на ВСС.  

Към 31.12.2013 г. общият брой за магистрати по щат възлиза на 52 

щатни бройки. 

Незаети към 31.12.2013 г. са 12 щатни бройки за магистрати, от 

които 10 бр. за „прокурор” и 2 бр. за „младши прокурор”. 

 

1.2. Администрация - общ брой служители и конкретно заети 

длъжности: 

Администрацията при РП - Варна е структурирана на обща и 

специализирана. 

Към 01.01.2012 г. щатната численост на съдебната администрация при 

Районна прокуратура – Варна е, както следва: 

 общ брой –  65 съдебни служители; 

 заети по щат – 63 щатни бр.; 

 незаети – 2 щатни бр., в т.ч. 1 бр. за „съдебен статистик” и 1 

бр. за „шофьор”. 
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Към 31.12.2012 г. незаетите щатове в администрацията са заети. 

През 2013 г. щатната численост на администрацията на РП –Варна 

остава непроменена, като незаети са 3 щата. 

 

1.3. Материална база:  
 РП – Варна се помещава в обща сграда заедно с РС - Варна. Част от РП 

– Варна се намира в сградата на ОСлО към ОП – Варна, находяща се на ул. 

„Георги Атанасов” № 2. Прокурорите са по двама в кабинет. Работните 

кабинети в момента са 22, включително и този на районния прокурор.  

Съдебните служители са по четирима или петима в стая. Получените след 

закриването на  ВОП – Варна помещения се нуждаят от ремонт. 

 

2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

През 2012 в РП – Варна са водени следните книги, регистри и 

дневници: 

- водени на основание Правилника за администрацията на 

прокуратурата на Република България /ПАПРБ/ - 16 бр.  

- водени по указание на ВКП – 19 бр.  

- водени по собствена преценка – 16 бр.  

Водени на хартиен носител са 29 бр. книги, а на електронен носител – 

25 бр.    

През 2013 г. водените по указание на ВКП книги са общо 20 бр., а от 

там се е увеличил и броят на водените на електронен носител книги – от 25 

бр.  – на 26 бр.1 

 

Проверени са следните книги и дневници в РП – Варна: 

Входящ дневник: 

На случаен принцип са проверени по два тома от двете години: 

 

2012 г. – т. 1:  
Води се книга по образец. Започнат е на 03.01.2012 г. от № 1 и 

приключен на 23.01.2012 г. с № 990. Не е прономерован, прошнурован е. Не 

са поставени  печат на РП – Варна и подпис на длъжностно лице. Дневникът 

не е приключен по надлежния ред. Констатира се наличието на подлепващи 

листчета – напр. по следните номера: № 3, №147, № 224, № 298, № 418, № 

452, № 516 и др., които не са трайно прикрепени и съществува възможност 

                                           
1 Подробна информация е отразена в Справки № 1 за 2012  и 2013 г. 
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да бъдат унищожени, с което да се възпрепятства проследяването 

движението на преписките. 

Няма данни за извършвани проверки по дневника.  

 

2012 г. – т.  следващ: 

Води се книга по образец. Започнат е на 04.07.2012 г. от № 7911 и 

приключен на 24.07.2012 г. с № 8900. Съдържа 200 страници. Положени са  

печат на РП – Варна и подпис от съдебен деловодител. Дневникът не е 

приключен по надлежния ред. Подлепващи листчета се установяват по 

следните номера: № 8893, № 8894, № 8771, № 8396, № 8252 и др., които не 

са трайно прикрепени и съществува възможност да бъдат унищожени, с 

което да се възпрепятства проследяването движението на преписките. 

Не се установяват данни  за извършвани проверки.  

 

2013 г. – т. 1: 

Води се книга по образец. Започнат е на 02.01.2013 г. от № 1 и е воден 

до № 980/22.01.2013 г. Съдържа 198 листа. Прономерован и прошнурован. 

Положени са печат на РП – Варна и подпис от съдебен деловодител. Не е 

приключен по надлежния ред – последната страница е празна - с 

възможност за дописване.  Поставени са подлепващи листчета – напр. № 

405, № 602, № 613, № 684 и др., които не са трайно прикрепени и 

съществува възможност да бъдат унищожени, с което да се 

възпрепятства проследяването движението на преписките. 

Няма данни за извършвани проверки.  

 

2013 г. – т. следващ: 

Води се книга по образец: от № 7741 до № 8690. Започнат на 

11.06.2013 г. и завършен на 27.06.2013 г. Съдържа 190 листа. Прономерован 

и прошнурован. Положени са печат на РП – Варна и подпис от съдебен 

деловодител. Не е приключена по надлежния ред – налице е възможност за 

дописване. Констатират се подлепващи листчета – напр. № 8097, № 8354, № 

8419, № 8494. които не са трайно прикрепени и съществува възможност да 

бъдат унищожени, с което да се възпрепятства проследяването 

движението на преписките. 

Няма данни за извършвани проверки.  

 

Присъдни книги: 

Азбучник за присъдните преписки: 
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Прономерован и прошнурован, съдържа 196 листа. Започнат е от 2011 

г. и завършен в края на 2012 г. Липсват данни за извършени проверки. 

Подпис на съдебния деловодител е поставен и печат на РП - Варна. 

 

Книга за изпълнение на наказанията: 

2012 г.: 

Води се от 03.01.2012 г. до 31.07.2012 г.  по входящи номера - от № 1 

до № 800. Прономерована и прошнурована е и съдържа 200 листа. Поставени 

са подпис на съдебен деловодител и печат на РП - Варна. След последния 

входящ номер е положен подпис за извършена проверка от прокурор от ОП – 

Варна с дата 12.12.2012 г. Има извършвани ежемесечни проверки, които са 

отбелязани: проверил, подпис и дата, без да се конкретизира име и 

длъжност на проверилия: 31.01.2012, 29.02.2012, 30.03.2012 г. и т.н. 

 

От данните, отразени в книгата, се констатира просрочване по 

следните присъдни преписки: 

Пр. Р № 48/2012 г., ПД - № 1092/2011 г. – налице е групиране на 

наказанията; налице е споразумение  от 18.01.2012 г., което е изпратено на 

затвора  - Варна на 30.01.2012 г.; 

Пр. Р № 59/2012 г., ПД 800/2011 г. Получено е за изпълнение 

споразумение на 25.01.2012 г. Изпратено е за изпълнение на 03.02.2012 г.; 

Пр. Р № 61/2012 г. Получено за изпълнение на 25.01.2012 г., а 

изпратено за изпълнение на затвора  - гр. Белене на 22.02.2012 г. 

Пр. Р № 72/2012 г. Получено за изпълнение на 27.01.2012 г. и 

изпратено на 13.02.2012 г. 

Пр. Р. № 85/2012 г. Получено за изпълнение на 30.01.2012 г. и 

изпратено за изпълнение на 07.05.2012 г. 

Пр. Р № 86/2012 г. Получено за изпълнение на 30.01.2012 г. и 

изпратено за изпълнение на 07.04.2012 г. 

Пр. Р № 102/2012 г. Получено за изпълнение на 03.02.2012 г. и 

изпратено на 15.02.2012 г. 

Пр. Р № 108/2012 г., ПД № 1053/2011 г. Получено за изпълнение на 

03.02.2012 г. и изпратено на 20.03.2012 г.  Отбелязано е, че на 06.02.2012  г.  е 

приложен чл. 23 от НК. 

Пр. Р № 109/2012 г. Получено за изпълнение на 03.02.2012 г. и 

изпратено на 21.05.2012 г.  

Пр. Р № 118/2012 г. - в книгата липсват данни за изпълнение на 

наказанието, получено за изпълнение на 07.02.2012 г. В графата кога и до кой 

орган е изпратено липсва попълване. Отбелязана е обаче датата на 
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изтърпяване на наказанието, като е посочено, че същото е изтърпяно след 

групиране.  

Пр. Р № 125/2012 г. Получено за изпълнение на 09.02.2012 г. и 

изпратено на 25.02.2012 г. 

 

2013 г.:  

Проверен е вторият том, който се води от 31.05.2013 г. до 30.12.2013 г. 

Прономерован и прошнурован е и съдържа 232 листа. Положени са подпис 

на съдебен деловодител и печат на РП - Варна. След последния входящ 

номер е поставен подпис за извършена проверка от прокурор от ОП – Варна 

с дата 30.12.2013 г. Има извършвани ежемесечни проверки, които са 

отбелязани: проверил, подпис и дата., без да се конкретизира име и длъжност 

на проверилия: 31.07.2013 г., 30.09.2013 г и т.н. Всички страници след стр. 

164 са празни. 

 

От данните по книгата се констатират  просрочвания по следните 

присъдни преписки: 

Пр. Р № 486/2013 г., получено на 13.06.2013 г. за изпълнение, 

изпратено за изпълнение на 23.06.2013 г. – отбелязано е приложението на чл. 

25 НК; 

Пр. Р № 492/2013 г., получено на 17.06.2013 г. за изпълнение, 

изпратено за изпълнение на 27.06.2013 г. – отбелязано е приложението на чл. 

25 НК от 27.06.2013 г.; 

Пр. Р № 499/2013 г., получено на 19.06.2013 г. за изпълнение, 

изпратено за изпълнение на 05.08.2013 г. – отбелязано е приложението на чл. 

25 НК от 02.07.2013 г.; 

Пр. Р № 528/2013 г., получено на 26.06.2013 г. за изпълнение, 

изпратено за изпълнение на 04.07.2013 г. – отбелязано е приложението на чл. 

25 НК от 04.07.2013 г.; 

Пр. Р № 789/2013 г., получено на 02.10.2013 г. за изпълнение, 

изпратено за изпълнение на 31.10.2013 г.; тук не е посочено приложението на 

чл. 25 НК  – или е бавено, или не е отбелязано; 

Пр. Р № 796/2013 г., получено на 03.10.2013 г. за изпълнение, 

изпратено за изпълнение на 14.10.2013 г.; тук не е посочено приложението на 

чл. 25 НК; 

Пр. Р № 801/2013 г., получено на 03.10.2013 г. за изпълнение, не е 

отбелязано кога е изпратено за изпълнение;  

Пр. Р № 805/2013 г., получено на 04.10.2013 г. за изпълнение, не е 

отбелязано кога е изпратено за изпълнение;  
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Пр. Р № 1021/2013 г., получено на 06.12.2013 г. за изпълнение, липсват 

данни кога е изпратено за изпълнение на;  

 

Книга за веществените  доказателства на РП – Варна: 

На случаен принцип са проверени следните три тома: 

1.  От  вх.№ 275 до № 332 на 2012 г. и от  вх.№1 до №91 на 2013 г.: 

2. От вх. № 92 до № 240 на 2013 г. 

3. От вх.№ 241 до № 390 на 2013 г. 

Томовете са прономеровани и прошнуровани, с печат на РП – Варна и 

подпис на деловодител. Ползва се книга по образец, съдържаща входяща и 

изходяща част. На всеки отделен лист се въвежда отделен входящ номер. 

Прилагат се и приемно-предавателни протоколи, респективно разписки за 

връщане на веществени доказателства. Календарната 2012 г. не е 

приключена по надлежния ред – не са положени подпис и печат на РП. По 

книгата липсват данни за извършени проверки. Води се добре. 

 

Книгите, регистрите и дневниците в РП - Варна се водят редовно. 

Като цяло отговарят на изискванията, както на ПОДАПРБ /отм./, така и 

на новия ПАПРБ, а също и на съответните указания на Върховна 

касационна  прокуратура. Констатират се някои случаи на непълни  

отбелязвания. В някои от книгите се установи поставянето на 

допълнителни нетрайно прикрепени листчета, поради което съществува 

възможност същите да бъдат унищожени, като по този начин се 

възпрепятства проследяването движението на преписките. 

Водените в РП – Варна книги не се приключват по надлежния ред:  с 

отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване.  

Регистрите и дневниците не се проверяват от административния 

ръководител, с изключение на присъдната книга.  

 

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 

 

Информационно  обслужване, статистика и анализ: 

В РП – Варна е въведена и работи Унифицираната информационна 

система /УИС/. Използват се правно информационните продукти: „Апис” и 

„Сиела”. 
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За счетоводните дейности се използват счетоводни програми „WEB-БП-

КОНТО 66” по указание на ВСС  и  “RZWIN”,  предоставена от фирма 

„Омега Тим” ООД – София по указания на ВКП.  

Организирането, събирането, обобщаването и ползването на 

информация, свързана  с дейността на Районна прокуратура гр. Варна, се 

осъществява в съответствие с Указание №-И-301/27.12.2007 г. на Главния 

прокурор на РБ, изменено и допълнено с Указания № 283/30.10.2008 г.  и  № 

И-866/27.12.2013 г В тази дейност, административният ръководител и 

съдебният администратор се подпомагат от системния администратор и 

двама статистици при Районната прокуратура. 

 

Аналитична дейност на РП – Варна /годишни отчети, шестмесечни 

отчети, съвещания, анализ и др./ се осъществява в съответствие с 

изискванията на ЗСВ и Указанията на ВКП и главния прокурор.   

В представените справки № 1 за 2012 и 2013 г. се сочи, че по 

възникнали проблеми в дейността на РП-Варна са провеждани работни 

съвещания с участието на прокурорите и служителите при РП - Варна, както 

и такива с прокурори от ОП и АП - Варна.  

 През 2012 и 2013 г. са организирани съвместни срещи с главния 

разследващ полицай и отговорниците на разследващи по РУП, както и 

съвещания, с участието на директора на ОДМВР – Варна, по въпроси 

свързани с организацията на работа на разследващите полицаи, по сроковия 

контрол  на извършваните от органите на МВР проверки и разследвания на 

досъдебни производства. Работни срещи с участието на завеждащ следствен 

отдел и следователи от ОСлО към ОП–Варна,  са организирани във връзка с 

подобряване качеството на разследване по следствени дела. 

Редовно се провеждат срещи, както с председателя на РС – Варна, така 

и с отделни наказателни съдии  от РС – Варна, с оглед уеднаквяване на 

практиката. 

 Периодични са срещите на магистрати от РП-Варна със секретаря на 

общинската комисия за БППМН  и секретарите на МКБППМН, на които се 

обсъждат основните задачи и принципи на взаимодействие в работата, с цел 

превенция на престъпленията, извършвани от непълнолетни лица. 

 

През 2012 г. не се отчитат предложения за поощрения по чл.304 ал.1 

ЗСВ, а през 2013 г. – такова е направено по отношение на един магистрат 

пред окръжния прокурор, който обаче е отказал да внесе предложението до 

ВСС. 
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 И през двете години на проверявания период в Районна прокуратура – 

Варна няма образувани дисциплинарни производства и наложени 

дисциплинарни наказания. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

В РП – Варна е създадена организация за съхраняване на веществените 

доказателства, съгласно разпоредбите на чл. 95 и сл. от ПОДАПРБ /отм./ 

Веществените доказателства, намиращи се  в Районна прокуратура – 

Варна, се съхраняват в специално помещение, като движението им се 

описва в Книга за веществените доказателства. 2 

Веществените доказателства се предават в съда с приемателно-

предавателни протоколи, след което приемащият служител на съда прави 

съответната заверка с подпис и печат в книгата за веществени доказателства 

на РП-Варна. 

Връщането на веществени доказателства се извършва след   

произнасяне на наблюдаващия прокурор по съответната прокурорска 

преписка с постановление. Върнатите веществени доказателства се 

получават лично, което се  отбелязва по надлежния ред. 

Унищожаването на веществени доказателства се извършва след 

съответното произнасяне с прокурорски акт, от комисия. 

Въз основа на заповеди № 324/25.10.2012 г. и №351/23.10.2013 г на 

административния ръководител на РП-Варна са извършени годишни 

проверки за съхраняването и разпореждането с веществени доказателства, 

протичащи по преписки и дела, наблюдавани от прокурорите при Районна 

прокуратура-Варна. Проверките  са извършени от нарочни комисии, които 

съставят протокол за резултатите от проверката. 

Административният ръководител на РП Варна е създал 

необходимата организация за изпълнение разпоредбата на чл.110, ал.5 от 

НПК, касаеща съхранението на парите и другите ценности, иззети като 

веществени доказателства по досъдебни производства.  

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

Разпределението на делата и преписките в РП – Варна се извършва на 

принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение с програмен 

продукт – „Law Choice” съобразно поредността на постъпването им, 

съгласно Заповед № ЛС-6310/02.10.2007 г. на Заместник главния прокурор 

                                           
2 Виж констатациите по-горе в Акта. 
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при ВКП и заповеди на административния ръководител - районен прокурор 

на Районна прокуратура гр. Варна №№ 291/12.10.2007 г., 341/31.10.2007 г., 

71/24.03.2008 г.   

 

I. Със заповед № 291/12.10.2007 г. на административния ръководител-

районен прокурор на РП Варна преписките и делата се разпределят по 

следните признаци/групи – общи: 

 

- жалби и сигнали; 

- доклади от МВР по жалби и сигнали, постъпили в РУП; 

- преписки от други прокуратури, изпратени в РП – Варна по 

компетентност; 

- стари преписки, наблюдаващият прокурор на които не 

работи в РП – Варна; 

- досъдебни производства, изпратени в РП – Варна по 

компетентност; 

- уведомителни писма за образуване на ДП. 

 

През 2012 година със 100% натовареност по отношение на 

постъпващите в РП-Варна преписки и дела за групите, определени с 

горепосочената заповед, са били следните магистрати:   

 

1. прокурор Атанас Георгиев Атанасов 

2. прокурор Антон Христов Кондов 

3. прокурор Антоанета Ганчева Ганчева  

4. прокурор Боряна Здравкова Маринова 

5. прокурор Валерия Димитрова Никифорова 

6. прокурор Валентина Владимирова Дачевска  

7. прокурор Георги Йорданов Манасиев 

8. прокурор Даниела Михайлова Вълчева 

9. прокурор Даниела Пламенова Тодорова 

10. прокурор Десислава Христова Йотова 

11. прокурор Евгения Петкова Томова  

12. прокурор Здравка Рафаилова Задгорска 

13. прокурор Марин Дочев Маринов 

14. прокурор Милена Тунчева Неделчева 

15. прокурор Тони Събчев Томов 

16. прокурор Светлана Николаева Върбанова  

17. мл.прокурор Ивелина Христова Христова – Желева 

18. мл. прокурор Жаклин Таквор Кехецикян  
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През 2013 година със 100% натовареност по отношение на 

постъпващите в РП-Варна преписки и дела за групите, определени с 

горепосочената заповед, са били следните магистрати:   

 

1. прокурор Атанас Георгиев Атанасов 

2. прокурор Антон Христов Кондов   

3. прокурор Антоанета Ганчева Ганчева   

4. прокурор Боряна Здравкова Маринова   

5. прокурор Валерия Димитрова Никифорова   

6. прокурор Валентина Владимирова Дачевска   

7. прокурор Георги Йорданов Манасиев   

8. прокурор Даниела Михайлова Вълчева   

9. прокурор Даниела Пламенова Тодорова   

10. прокурор Десислава Христова Йотова   

11. прокурор Евгения Петкова Томова   

12. прокурор Елена Йорданова Димитрова 

13. прокурор Здравка Рафаилова Задгорска   

14. прокурор Ивелина Петкова Стоянова 

15. прокурор Марин Дочев Маринов   

16. прокурор Милена Тунчева Неделчева   

17. прокурор Николай Найденов Павлов 

18. прокурор Светлана Николаева Върбанова   

19. прокурор Тони Събчев Томов   

20. прокурор Ивелина Христова Христова – Желева   

21. прокурор Жаклин Таквор Кехецикян   

22. мл. прокурор Диана Георгиева Динкова 

23. мл. прокурор Ренгинар Хасанова Мусова 

 

С 50% натовареност по отношение на постъпващите в РП - Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г. 

през 2012 и 2013 г. е бил административният ръководител - районен 

прокурор на РП - Варна г-жа Цветанка Тинкова Гетова, съгласно заповед 

№ 4/10.01.2012 г. 

 

ІІ. Със заповеди №№ 71/24.03.2008 г., №219/16.06.2010 г., 

№80/25.03.2011 г., №15/27.01.2012 г., №176/06.06.2012 г. на 

Административния ръководител - районен прокурор на РП - Варна са 

определени отговорниците на различните надзори, структурирани в РП – 

Варна, както следва:    
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 надзор „Следствен” – заместник-районен прокурор Милена 

Даскалова; 

 надзор „Наказателно-съдебен” – прокурор Валентина Дачевска; 

 надзор „Гражданско-съдебен” – прокурор Росица Петрова; 

 надзор „Изпълнение на наказанията” – заместник-районен 

прокурор Владимир Лалов; 

 надзор „Непълнолетни” – заместник-районен прокурор Георги 

Банков; 

 „Надзор за законност, защита на обществените интереси и 

правата на гражданите” /общ надзор/ – прокурор  Владислава 

Панайотова. 

 

В надзора за изпълнение на присъди, съгласно заповед № 

291/12.10.2007 г. са включени 4 магистрати, които са с натовареност  100%: 

1. Владимир Владимиров Лалов - зам. - административен ръководител-

зам. районен прокурор, съгласно заповед № 175/06.06.2012 г. на същия се 

разпределят 70 % от постъпващите в РП - Варна преписки и дела за групите, 

определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 

2. Недко Великов Недков - прокурор, съгласно заповед № 

175/06.06.2012 г. на същия се разпределят 70 % от постъпващите в РП - 

Варна преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 

г.; 

3. Атанас Костадинов Христов - прокурор, съгласно заповед № 

175/06.06.2012 г. на същия се разпределят 70 % от постъпващите в РП -

Варна преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 

г.; 

4. Димитър Цветанов Цвятков – прокурор,  за периода 15.06.2012 г. до 

30.12.2012 г., съгласно заповед № 175/06.06.2012 г. на същия се разпределят 

100 % от постъпващите в РП - Варна преписки и дела за групите определени 

със заповед № 291/12.10.2007 г., а след този период натовареността му е 

70%; 

 

III. Със заповеди на Административния ръководител на РП – Варна са 

създадени следните специализирани групи от магистрати: 
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1. Специализирана група за разследване и наблюдение на преписки 

и дела с фактическа и правна сложност и такива от значим обществен 

интерес, съгласно заповед № 221/04.06.2008 г. В групата са включени 5 

магистрати, които са с натовареност 100% в специализираната група: 

1.1.  Милена Боева Даскалова – заместник административен 

ръководител - зам. районен прокурор, съгласно заповед № 15/27.01.2009 г. на 

същата се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна преписки и дела за 

групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 

1.2. Елица Лазарова - прокурор, съгласно заповед № 15/27.01.2009 г. на 

същата се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна преписки и дела за 

групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г. 

1.3. Георги Иванов Банков – заместник административен ръководител -

зам. районен прокурор, съгласно заповед № 270/24.07.2009 г. на същия се 

разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна преписки и дела за групите, 

определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 

1.4. Росица Петкова Петрова - прокурор, съгласно заповед № 

159/22.05.2012 г. на същата се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 

1.5. Владислав Димитров Томов - прокурор, съгласно заповед № 

159/22.05.2012 г. на същия се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 

 

2. Специализирана група за разследване и наблюдение на преписки 

и дела по материали, образувани  срещу полицейски служители и такива 

от ДАНС, от ГД „Охрана” и ГД „Изпълнение на наказанията” - МП,  

съгласно заповед № 1/15.01.2009 г.,  допълнена със заповед № 

181/15.05.2009 г. В групата са включени 3 магистрати, които са  с 

натовареност  100%  в специализираната група: 

2.1.  Дияна Иванова Иванова - прокурор, съгласно заповед № 

1/15.01.2009 г. на същата се разпределят 90 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 

Съгласно заповед № 79/26.03.2013 г. на същата за периода от 

26.03.2013 г. до 31.12.2013 г. се разпределят 75 % от постъпващите в РП-

Варна преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 

г.; 

2.2.   Мирослав Валентинов Георгиев - прокурор, съгласно заповед № 

1/15.01.2009 г. на същия се разпределят 90 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 
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2.3.   Светослав Николаев Стойнов - прокурор, съгласно заповед № 

136/29.04.2011 г. на същия се разпределят 90 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г. 

2.4. Съгласно заповед № 299/03.09.2013 г. на административния 

ръководител за периода от 04.09.2013 г. до завръщането на прокурор Св. 

Стойнов, на Антон Христов Кондов - прокурор, се разпределят 90 % от 

постъпващите в РП Варна преписки и дела за групите, определени със 

заповед № 291/12.10.2007 г.   

 

 3. Специализирана група за разследване и наблюдение на 

преписки и дела за престъпления срещу права върху интелектуалната 

собственост, компютърни престъпления и такива по чл. 234-234а от НК, 

съгласно заповед № 105/23.04.2009 г., допълнена със заповед № 

290/10.08.2010 г. В групата са включени 3 магистрати, които са с 

натовареност 100% в специализираната група: 

3.1. Сияна Генадиева Генадиева - прокурор, съгласно заповед № 

105/23.04.2009 г. на същата се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г. 

/понастоящем „съдия” в РС – Варна/; 

3.2.  Владислава Христова Панайотова - прокурор, съгласно заповед № 

375/02.11.2009 г. на същата се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 

3.3. Милена Георгиева Кирова - прокурор, съгласно заповед № 

132/14.04.2010 г. на същата се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 

 

4. Специализирана група за разследване и наблюдение на преписки 

по надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на 

гражданите, съгласно заповед № 366/23.10.2009 г. В групата са включени 

7 магистрати, които са с натовареност 100% в специализираната група: 

4.1.   Владислава Христова Панайотова - прокурор, съгласно заповед № 

366/23.10.2009 г. на същата се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г.; 

4.2. Елица Стен Лазарова - прокурор, съгласно заповед № 

366/23.10.2009 г. на същата се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г. 

4.3. Тони Събчев Томов - прокурор, съгласно заповед № 366/23.10.2009 

г. на същия се разпределят 100 % от постъпващите в РП Варна преписки и 

дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г. 
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4.4.   Светлана Николаева Върбанова - прокурор, съгласно заповед № 

366/23.10.2009 г. на същата се разпределят 100 % от постъпващите в РП 

Варна преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 

г. 

4.5.  Светослав Николаев Стойнов - прокурор, съгласно заповед № 

136/29.04.2011 г. на същия се разпределят 90 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г. 

4.6.  Сияна Генадиева Генадиева - прокурор, съгласно заповед № 

105/23.04.2009 г. на същата се разпределят 70 % от постъпващите в РП Варна 

преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 г. 

/понастоящем „съдия” в РС – Варна/; 

4.7. Александър Константинов Атанасов - прокурор, съгласно заповед 

№ 366/23.10.2009 г. на същия се разпределят 100 % от постъпващите в РП 

Варна преписки и дела за групите, определени със заповед № 291/12.10.2007 

г. /до 01.06.2012 г. - понастоящем „прокурор” в ОП – Варна/ 

Съгласно заповед № 195/25.06.2013 г на административния 

ръководител на  Диана Георгиева Динкова – мл. прокурор се разпределят 100 

% от постъпващите в РП Варна преписки и дела за групите, определени със 

заповед № 291/12.10.2007 г. 

 

В структурираните в РП – Варна специализирани групи са включени 14 

магистрати, 3-ма от които участват в повече от 1 специализирана група: 

 

-  прокурор Владислава Христова Панайотова,  (т.т. 3.2.; 4.1.) 

-  прокурор Елица Стен Лазарова,  (т.т. 1.2.; 4.2.) 

-  прокурор Светослав Николаев Стойнов, (т.т. 2.3.; 4.5.) 

 

Анализът на гореизложеното показва следното. 

В  РП – Варна е спазена т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния 

прокурор на Република България, а именно административният ръководител 

да се включи в разпределението на преписките, пряко свързани с 

прокурорската дейност по същество, с процент  натовареност, който 

следва да бъде не по-малко от 50% от натовареността на останалите 

прокурори в съответните групи.  

Към преобладаващата част от преписките и делата в РП – Варна не 

се прилага разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, 

извършено на случаен принцип. 

Констатира се липса на ясни критерии за организиране на групите, 

в които се разпределят преписките и делата в РП – Варна. Налице е 

смесване на групите по Law Choice и надзорите. 
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 Тази констатация е установена и при комплексната ревизия от ОП – 

Варна, приключила с доклад от 20.12.2013 г. на заместник окръжния 

прокурор  при ОП – Варна Радослав Лазаров: „Разпределението на 

преписките в Law Choice е по критерии, специфични за РП Варна. При 

липсата на инициатива от страна на висшестоящите прокурорски 

институции за уеднаквяване на критериите за разпределение на 

преписките, тази практика не може да се коментира. И в предходни 

ревизии сме правили предложение за сходни критерии във всички 

прокуратури, поне на едно ниво в йерархията на ПРБ, но към момента няма 

такова решение.” Екипът от ОП – Варна, осъществил ревизията, не е 

направил препоръки към РП – Варна за установяване на ясни критерии за 

организиране на групите за разпределение на преписките и делата. 

 

5. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт. 

2012 г.: 

През 2012 г. в РП Варна по инициатива на административния 

ръководител е осъществяван текущ контрол и проверки, относно:  

- лични проверки по Регистъра на лица с неприключени две, три и 

повече  наказателни производства; 

- лични проверки по Регистъра за срочността на разследването 

срещу известен извършител и произнасянето от прокурор; 

- броя на досъдебните производства и преписки с изтичащ и 

изтекъл срок за разследване;  

- досъдебни производства спрени срещу неизвестен извършител,  

изпращани от РУП при ОД на МВР-Варна, за прекратяване поради изтекла 

давност; 

- броя на бързите и незабавни производства; 

- предоставянето на наблюдателните материали по преписки и ДП 

на прокурорите, с оглед създадената организация по следене на сроковете; 

- срочност на произнасяне на прокурора; 

- броя на постановените откази за образуване на ДП, прекратени и 

спрени дела; 

- произнасяне на прокурорите по преписки срещу непълнолетни 

извършители; 

- внасяните в съда обвинителни актове; 

- брой на оправдателните присъди и върнатите от съда дела; 
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- проверените от прокурорите в надзор за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите, актове и извършени 

проверки; 

- срочност на изпълнение на присъдите; 

- спазване графика за проверка на  арестни помещения;  

- броя на делата по ЗОДОВ и участието на прокурорите в тях, 

както и в заседания по наказателни и граждански дела. 

 

В изпълнение на Инструкция №И-89/2011, административният 

ръководител на Районна прокуратура – Варна през 2012 г. е разпоредил 

извършването на 4 периодични проверки на разследващите органи на 

основание чл. 15, ал. 1 от Инструкцията. Съгласно разпореждания № СН-

644-08, респективно от 03.04.2012 г., 02.07.2012г., 12.09.2012 г. и 07.12.2012 

г., прокурорски екипи са посетили всички полицейски управления и са 

извършили ревизия на всички преписки, приключени от органи на МВР и от 

други компетентни органи, по които не са разкрити достатъчно данни за 

извършени престъпления и прокуратурата е била уведомена на основание 

чл. 9, ал. 3, т.1 от ИППП. В резултат на направените проверки, 

прокурорите са изискали част от преписките за допълнителна служебна 

проверка, с оглед законосъобразното им приключване. 

През 2012 г., съгласно заповед № 324/25.10.2012 г. на 

административния ръководител на РП Варна е извършена годишна проверка 

за съхраняването и разпореждането с веществени доказателства, протичащи 

по преписки и дела, наблюдавани от прокурорите при Районна прокуратура-

Варна. 

 

По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт: 

В Районна прокуратура – Варна през 2012 г. са извършени тематични 

проверки от прокурори при АП  Варна, за изпълнение на заповед № ЛС-

2666/07.10.2011 г. на Главния прокурор, с предмет – разследване на дела, 

водени срещу лица с три и повече неприключени наказателни производства. 

По време на периодичните проверки наблюдаващите прокурори са 

докладвали лично за хода на разследване по досъдебните производства от 

проверяваната категория.  Констатирано е намаление на броя делата, водени 

срещу лица с три и повече наказателни производства, което се дължи на 

дисциплиниращия ефект на цитираната по-горе заповед, върху работата на 

прокурорите от РП Варна, както и на предприетите конкретни мерки и строг 

контрол от страна на административния ръководител. 

През 2012 г. прокурори от ОП - гр. Варна, са извършили ревизия на 

Районна  прокуратура – Варна с обект на проверка – първоинстанционни 
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прокурорски актове, архивирани през 2011 г. с оглед правилно и 

законосъобразно произнасяне. При проверката е констатирано, че липсата 

на оспорване на актовете  е свидетелство за правилно и законосъобразно 

произнасяне на прокурорите, независимо от различната изчерпателност на 

актовете.   

 

През 2012 г. ОП Варна е извършила проверка на дейността на РП 

Варна по реда на чл. 15, ал.2 от Инструкция за провеждане на предварителни 

проверки №И-89/2011 г. Предмет на проверката са били  необжалвани 

преписки – по чл. 4 - от категория приключени с „Резолюция за прекратяване 

на преписка”, по чл. 5 - от категория приключени с „Резолюция за изпращане 

на преписката по компетентност” и по чл. 7 от ИППП  -  от категория 

приключени  с отказ.   

  

2013 г.: 

          По инициатива на административния ръководител е осъществяван 

текущ контрол и проверки, относно:  

- лични проверки по регистъра на лица с неприключени две, три и 

повече  наказателни производства; 

- лични проверки по регистъра за срочността на разследването 

срещу известен извършител и произнасянето от прокурор; 

- лични проверки по електронния регистър на лица с мярка за 

неотклонение  „задържане под стража” и „домашен арест”; 

- лични проверки по електронен регистър за сроковете по чл. 368, 

ал.1 и по чл. 234, ал. 8 НПК; 

- броя на досъдебните производства и преписки с изтичащ и 

изтекъл срок за разследване; 

- досъдебни производства спрени срещу неизвестен извършител,  

изпращани от РУП при ОДМВР - Варна, за прекратяване поради изтекла 

давност; 

- броя на бързите и незабавни производства; 

- предоставянето на наблюдателните материали по преписки и ДП 

на прокурорите, с оглед създадената организация по следене на сроковете; 

- срочност на произнасяне на прокурора; 

- броя на постановените откази за образуване на ДП, прекратени и 

спрени дела; 

- произнасяне на прокурорите по преписки срещу непълнолетни 

извършители; 

- внасяните в съда обвинителни актове; 

- брой на оправдателните присъди и върнатите от съда дела; 
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- срочност на изпълнение на присъдите; 

- спазване графика за проверка на ОС „ИН” – Варна, сектор 

„Арести”;  

- броя на делата по ЗОДОВ и участието на прокурорите в тях, 

както и в заседания по наказателни и граждански дела. 

В изпълнение на Инструкция №И-89/2011 и съгласно разпореждане 

№255-0-2013/09.04.2013 г. на административният ръководител на Районна 

прокуратура – Варна, прокурорски екипи са извършили ревизия на всички 

преписки, приключени от органи на МВР и от други компетентни 

органи, по които не са разкрити достатъчно данни за извършени 

престъпления и прокуратурата е била уведомена на основание чл. 9, ал. 

3, т.1 от ИППП /отм./. В резултат на направените проверки, прокурорите 

не са установили неоснователно прекратяване на  преписки от 

полицейските органи. 

 

 Във връзка със статистическите данни от 9-месечния отчетен период и 

в изпълнение на задълженията си по чл.143 ал.4 от ЗСВ, административният 

ръководител на РП – Варна е разпоредил екип от прокурори при РП – Варна 

да извърши проверка  в полицейските управления. Обект на проверка са 

били всички неприключили и наблюдавани от РП Варна досъдебни 

производства по отношение на срочността и ритмичността на извършваните 

процесуално-следствени действия. Резултатите от направените проверки 

са обобщени от прокурорите в доклад, който е изпратен на Директора на 

ОД на МВР – Варна за предприемане на съответните мерки.    

 

През 2013 г., съгласно заповед №351/23.10.2013 г. на 

административния ръководител на РП Варна е извършена годишна проверка 

за съхраняването и разпореждането с веществени доказателства, протичащи 

по преписки и дела, наблюдавани от прокурорите при РП Варна. 

 

По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт:  

 

Съгласно заповед № 999/2013 г. на ОП Варна  и в изпълнение на 

планова задача № 1 от Плана за административно-организационната дейност 

на Окръжна прокуратура – Варна за 2013 г. прокурори от ОП Варна е 

извършена комплексна ревизия на РП Варна.   При проверката не са 

констатирани нарушения при администрирането и организацията на 

дейността на прокурорите при РП Варна.    

В изпълнение на   планова задача 2 от Плана за административно-

организационната дейност на Окръжна прокуратура – Варна за 2013 г. 
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прокурори от ОП - гр. Варна са извършили контролна проверка на РП – 

Варна.  Обект на проверката са първоинстанционни прокурорски актове, по 

приключени дела и архивирани през периода 01.01.-31.12.2012 г., по 

които не е реализиран съдебен и инстанционен контрол, с оглед 

правилно и законосъобразно произнасяне. При резултатите от 

проверката е констатирано: липсата на оспорване на актовете е 

свидетелство за правилно и законосъобразно произнасяне на прокурорите; 

поради големия обем на работа и натовареност на магистратите, 

актовете са с различна по степен изчерпателност.     
Съгласно заповед на Окръжния прокурор № 1039/17.12.2013 г., от ОП – 

Варна са изискани физически всички досъдебни производства, образувани и 

на производство преди 01.01.2010 г., наблюдавани от РП – Варна.  

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2012 г. е бил 10987, от които 

10537 новообразувани. През  2013 г. броят на наблюдаваните е бил 14246, от 

които 13874 новообразувани. 

През 2012 г. са решени  10647 преписки, а през 2013 г.– 13666.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2012 г. са 

5776 /54.3 % от решените преписки/, а през 2013 г. – 8998 / 65.8 %/.  

Образувани досъдебни производства през 2012 г. са 2821 /26.5 %/, а 

през 2013 г. – 3214 /23.5 %/. 

Изпратените по компетентност преписки през 2012 г. са  629, а през 

2013 г. – 674. 

Прекратени преписки  през 2012 и 2013 г. с резолюция, /съгласно 

Указание И – 281/2006 г., както и на основание Инструкция И 89/2011 г./ - са 

177 за 2012 г. и 44 – за 2013 г. 

 

От посочените цифри е видно, че през 2013 г. относителният дял на 

образуваните досъдебни производства в РП – Варна е редуциран с 3%, 

докато процентът на отказите от образуване на досъдебно 

производство е увеличен  с 11.5%. 

 От проверяваната прокуратура се отчита, че към края на 2013 г. са 

останали нерешени, образувани преди 31.12.2012 г., 3 бр. преписки: пр.пр. № 

8110/2010 г. – на 12.05.2014 г. разпределена за решаване; пр.пр. № 

10665/2012 г. – на 23.01.2014 г. е образувано досъдебно производство; пр.пр. 

№ 11302/2012 г. – на 23.05.2014 г. – възложена на прокурор за решаване. 
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Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2012 г. са  228 /3.9 % от постановените откази/, а през 2013 г. – 368 /4 %/. 

През 2012 се отчитат 65 бр. отменени постановления за отказ от образуване 

на досъдебно производство – 28,5 % от обжалваните, а през 2013 г. – 

отменените постановления за отказ са 101 – 27.4%.. 

Сравнението сочи, че относителният дял, както на обжалваните, 

така и на отменените обжалвани постановления за отказ от образуване на 

досъдебни производства, се запазва приблизително същият и през втората 

година от проверявания период, като процентът на отменените след 

обжалването постановления е доста висок. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. № 1582/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Атанасов. 

Образувана е по повод получена в РП – Варна на 08.02.2012 г. жалба. Не е 

приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 21.02.2012 г е 

възложена е проверка без да е указан срок. Преписката е върната в РП - 

Варна на 19.04.2012 г. като на 16.05.2012 г. е изготвено постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство. В постановлението е указано 

копие да се изпрати на страните. Постановлението е обжалвано и с 

постановление от 15.06.2012 г. на ОП – Варна постановлението на РП – 

Варна е потвърдено.  

 

Пр. пр. № 1509/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Св. 

Върбанова. Образувана е по повод получена жалба, депозирана във 2-ро РУП 

– Варна от 23.01.2013 г. Преписката е получена в РП – Варна след извършена 

проверка на 02.02.2013 г. с мнение за отказ от образуване на досъдебно 

производство. Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

На 11.02.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство. В постановлението е указано е копие да се изпрати на 

страните, както и възможността на обжалване пред ОП – Варна. 

 

 Пр. пр. № 10288/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ренгинар 

Мусова. Образувана е по повод жалба до ІV РУП – Варна от 04.07.2013 г. 

Получено в РП – Варна след извършена проверка на 23.07.2013 г. с мнение за 

отказ от образуване на досъдебно производство. Не е приложен е протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор. На 12.08.2013 г. е изготвено 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство. Указано е 

копие да се изпрати на страните, както и възможността на обжалване пред 
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ОП – Варна. С постановление от 18.10.2013 г. на ОП – Варна 

постановлението на РП – Варна е потвърдено. 

 

Пр. пр. № 17782/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ив. 

Стоянова. Образувана е по повод жалба до ОДМВР – Варна от 11.11.2013 г. 

Преписката е получена в РП – Варна след извършена проверка на 27.11.2013 

г. с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство. Не е 

приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 29.11.2013 г. е 

изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. 

Указано е копие да се изпрати на страните, както и възможността на 

обжалване пред ОП – Варна. 

 

Пр. пр. № 17144/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Вл. 

Томов. Образувана е по повод жалба до 1 РУП на МВР – Варна от 28.10.2013 

г. Преписката е получена в РП – Варна след извършена проверка на 

15.11.2013 г. с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство. Не 

е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 21.11.2013 г. е 

изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. 

Указано е копие да се изпрати на страните, както и възможността на 

обжалване пред ОП – Варна. Няма данни да е обжалвано постановлението. 

 

Пр. пр. № 3327/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Вл. Томов. 

Образувана е по повод жалба до РП – Варна от 18.03.2013 г. Изпратена за 

проверка в 4 РУП на МВР – Варна. Получена е  в РП – Варна след извършена 

проверка на 26.09.2013 г. по компетентност. Не е приложен е протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор. На 07.10.2013 г. е изготвено постановление 

за отказ да се образува досъдебно производство. Указано е копие да се 

изпрати на страните, както и възможността на обжалване пред ОП – Варна. 

Постановлението е обжалвано пред ОП – Варна, която с постановление от 

29.10.2013 г. е потвърдила постановлението на РП – Варна. 

 

Пр. пр. № 3662/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Св. 

Стойнов. Образувана е по повод жалба до 4 РПУ на МВР - Варна от 

11.03.2013 г. След извършена проверка препската е изпратена в РП – Варна 

на 27.03.2013 г. Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. На 05.04.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство. Указано е копие да се изпрати на страните, но 

липсва указване, че постановлението подлежи на обжалване. Няма данни 

същото да е обжалвано. 
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Пр. пр. № 14375/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. 

Ганчева. Образувана е по повод сигнал до 2-ро РУП на МВР  - Варна от 

16.10.2012 г. Получена е  в РП – Варна след извършена проверка на 

22.11.2012 г. с мнение за отказ. Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. На 21.12.2012 г. е изготвено постановление за отказ 

да се образува досъдебно производство. Указано е копие да се изпрати на 

страните, както и възможността на обжалване пред ОП – Варна.  

 

Пр. пр. № 2370/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Г. Банков. 

Образувана е по повод жалба до РП – Варна от 26.02.2013 г. Изпратена е за 

проверка в МВР – Варна. Получена е в РП – Варна след извършена проверка 

на 23.04.2013 г. по компетентност. Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. На 07.05.2013 г. е изготвено постановление за отказ за 

образуване на досъдебно производство. Указано е копие да се изпрати на 

страните, както и възможността на обжалване пред ОП – Варна. 

Постановлението е обжалвано. С постановление от 07.08.2013 г. е 

потвърдено постановлението на РП – Варна. С постановление от 17.02.2014 

г. постановлението на ОП – Варна е потвърдено от АП – Варна. 

 

Пр. пр. № 2112/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Г. 

Манасиев. Образувана е по повод жалба до 2 – ро РУП на МВР – Варна от 

17.01.2012 г.  Получено в РП – Варна след извършена проверка на 21.02.2012 

г. с мнение за прекратяване на основание чл. 9, ал.2 от НК. Не е приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 29.02.2012 г. е изготвено 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство. Указано е 

копие да се изпрати на страните, както и възможността на обжалване пред 

ОП – Варна.  

 

Пр. пр. № 5965/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Елица 

Лазарова. Образувана е по повод жалба до 3- то РУП – Варна от 22.04.2013 г.  

Получена е в РП – Варна след извършена проверка на 10.05.2013 г. по 

компетентност. Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. На 18.05.2013 г. е изготвено постановление за отказ от образуване 

на досъдебно производство. Указано е копие да се изпрати на страните, както 

и възможността за обжалване пред ОП – Варна. Изготвено е предложение до 

председателя на МКБППМН на основание чл. 16 ал. 1 от ЗБППМН за 

образуване и разглеждане на възпитателно дело и налагане на 

възпитателни мерки. 
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Пр. пр. № 8011/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор 

Р.Петрова. Образувана е по повод жалба до РП – Варна от 14.06.2013 г. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 17.06.2013 г. На 

16.07.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство. Указано е копие да се изпрати на страните, както и 

възможността на обжалване пред ОП – Варна.  

 

Пр. пр. № 11455/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор 

Валентина Дачевска. Образувана е по повод жалба до 2-ро РУП – Варна от 

13.08.2012 г. Получена в РП – Варна на 14.09.2013 г. с мнение за отказ на 

основание чл. 9, ал.2 НК. Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. На 20.09.2012 г. е изготвено постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство. Указано е копие да се изпрати на страните, както и 

възможността на обжалване пред ОП – Варна.  

Преписката се води срещу неизвестен извършител и към момента на 

приключване на същата извършителят е такъв. В обстоятелствената 

част на постановлението е отразена сумата от 229 лв. като стойност на 

инкриминираната вещ. Деянието е осъществило признаците на състава на  

престъпление по чл. 195, ал.1 т.3 от НК, но независимо от това, 

прокурорът е отбелязал, че обществената опасност  на извършителя е явно 

незначителна. В конкретния случай следва да се преценява както 

стойността на вещта, така и личността на извършителя, поради 

което следва да се образува досъдебно производство срещу неизвестен 

извършител за престъпление по горецитирания текст от НК. 

 

Пр. пр. № 13838/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Д. 

Иванова. Получена е на 09.11.2012 г. в РП – Варна от 2 РУП при ОДМВР – 

Варна с мнение за образуване на досъдебно производство. Не е приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. След разпределение на 

наблюдаващ прокурор е положен червен печат с дата 12.11.2012 г.  На 

14.11.2012 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 9, ал. 2 от НК, като от същата дата е и 

изходящият печат. Указано е копие да се изпрати на страните, както и 

възможността на обжалване пред ОП – Варна.  

 

Пр. пр. № 16771/2013 г. по описа на РП – Варна. Преписката е 

образувана е по повод депозирана на 05.10.2013 г.  в 3-то РУП на МВР – 

Варна жалба. Получена е на 08.11.2013 г. в РП – Варна  с мнение за отказ. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Положен е червен 

печат с дата 11.11.2013 г., след разпределение на наблюдаващ прокурор.  На 



 

 

28 

13.11.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК. В обстоятелствената 

част на постановлението за отказ е коментирано, че стойността на 

инкриминираните вещи е 300 лв. Едновременно с това в постановлението е 

указан чл. 9, ал. 2 от НК – поради ниска стойност на предмета на 

престъплението. В случая проверката е срещу неизвестен извършител и няма 

данни за личността на дееца, каквито би следвало да има предвид 

наблюдаващият прокурор при отказ за образуване на досъдебно 

производство по горепосочения текст. В конкретния случай следва да се 

преценява както стойността, така и личността на извършителя, поради 

което следва да се образува ДП срещу неизвестен извършител за 

престъпление по горецитирания текст от НК. Указано е копие да се 

изпрати на страните, както и възможността на обжалване пред ОП – Варна.  

 

Пр. пр. № 10303/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Д. 

Динкова. Образувана е по повод депозирана във 2-то РУП на МВР – Варна 

жалба на 11.07.2013 г. Получена е на 14.08.2013 г. в РП – Варна  с мнение за 

отказ. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 

19.08.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК. Указано е копие да се 

изпрати на страните, както и възможността на обжалване пред ОП – Варна.  

 

Пр. пр. № 3012/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Вл. Лалов. 

Образувана е по повод депозирана във 5-то РУП на МВР – Варна жалба на 

04.02.2013 г. Получена е на 12.03.2013 г. в РП – Варна  с мнение за 

образуване на досъдебно производство по чл. 209 от НК. Не е приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 25.03.2013 г. е изготвено 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство на основание 

чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК. Постановлението за отказ е твърде лаконично, 

като не е направен анализ на събраните доказателства по 

преписката.Указано е копие да се изпрати на страните, както и 

възможността на обжалване пред ОП – Варна. Изходящият печат е  с дата 

26.03.2013 г. На 09.04.2013 г. в РП – Варна е постъпило писмо от ОП – 

Варна, в което прокурор Душев е отразил: „че изпраща жалбата срещу 

постановление на РП – Варна и след като наблюдаващият прокурор от РП - 

Варна се запознае с жалбата, ако счете, че тя е неоснователна, да 

комплектова материалите по преписката и да ги изпрати до ОП – Варна за 

произнасяне. Ако предприеме действия по отмяна на изготвения акт да 

уведоми ОП – Варна и жалбоподателя.” В случая прокурорът от ОП – Варна 

е нарушил разпоредбата на чл. 213, ал.2 от НПК, като указва на долустоящия 
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прокурор сам да ревизира акта си. На 11.04.2013 г. преписката е изпратена в 

ОП – Варна. С постановление от 29.04.2013 г. на прокурор Иванова от ОП – 

Варна е потвърдено постановлението на РП – Варна. С постановление от 

03.07.2013 г. на АП – Варна постановлението на ОП – Варна е потвърдено. С 

постановление на ВКП от 12.09.2013 г. е потвърдено постановлението на АП 

– Варна. 

 

Пр. пр. № 11525/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Недко 

Недков. Образувана е по повод депозирана във 2-то РУП на МВР – Варна 

жалба на 22.08.2012 г. Получена е на 17.09.2012 г. в РП – Варна  с мнение за 

отказ на основание чл.9 ал.2 НК. Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. На 18.09.2012 г. е изготвено постановление за отказ 

да се образува досъдебно производство на основание чл.9, ал.2 от НК вр. чл. 

24, ал. 1, т.1 от НПК. Указано е копие да се изпрати на страните, както и 

възможността на обжалване пред ОП – Варна.  

 

Пр. пр. № 9120/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Даскалова. 

Образувана е по повод депозирана във 2-то РУП на МВР – Варна жалба. 

Получена е на 27.07.2012 г. в РП – Варна  с мнение за отказ на основание 

чл.9 ал.2 НК. Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

На 31.07.2012 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство. Положен е изходящ печат от 02.08.2012 г. Постановлението е 

лаконично, жалбата е срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл. 194, ал.1 от НК. Постъпила е жалба срещу постановлението и същото е 

изпратено в ОП – варна по компетентност. С постановление от 21.08.2012 г. 

на ОП – Варна е отменено постановлението на РП – Варна, тъй като 

събраните данни, макар и непълни, са достатъчни, без оглед на 

извършителя за образуване на досъдебно производство по аргумент на чл. 

211, ал.2 от НПК. Преценката за наличие на чл. 9, ал.2 от НК в конкретния 

случай следва да се направи с оглед всички квалифициращи признаци и 

съдимост на извършителя. В постановлението са дадени конкретни указания 

относно необходимите процесуални-следствени действия. С постановление 

от 23.08.2012 г. е образувано досъдебно производство срещу неизвестен 

извършител по чл. 194, ал.1 от НК. Указан е срок за разследване – законен. С 

постановление от 09.11.2012 г. производството е спряно. В постановлението 

за спиране е отразено, че съгласно изготвения по делото план за 

провеждане на мероприятия за разкриване на извършителя на 

престъплението е необходимо реализирането на ОИМ. Екземпляр от 

цитирания план обаче не е приложен към наблюдателните материали, не се 

установява наличието на  напомнителни писма и липсва инициативност 



 

 

30 

от страна на наблюдаващия прокурор относно разкриване на извършителя 

на деянието.  

 

Пр. пр. № 3738/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Тони 

Томов. Образувана е по повод депозирана във 1-то РУП на МВР – Варна 

жалба., получена е на 03.08.12 г. в РП – Варна  с мнение за образуване на 

досъдебно производство. Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. На 29.08.2012 г. е изготвено постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство. По искане на ОП – Варна преписката е изпратена 

на 24.10.2012 г. С постановление на 06.11.2012 г. ОП – Варна е отменила 

постановлението на РП – Варна като неправилно и незаконосъобразно. В 

постановлението е указано какви допълнителни действия да бъдат 

извършени като след това да се прецени необходимостта от решаване по 

същество. С постановление от 09.11.2012 г. е разпоредено извършването на 

допълнителна проверка като е указан  срок 30 дни. С постановление от 

11.12.2012 г.е образувано досъдебно производство срещу известен 

извършител за престъпление по чл. 206, ал.1 вр. чл. 26 от НК. С 

постановление  от 07.06.2013 г. същото е прекратено на основание чл. 243, 

ал.1, т.2 и 3 от НПК. Указано е копие да се изпрати на страните и че същото 

подлежи  на обжалване пред РС – Варна. 

 

Пр. пр. № 8806/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Владимир 

Лалов. Образувана е по повод депозирана във 3-то РУП на МВР – Варна 

жалба от 01.08.2012 г.., която е получена на 27.09.12 г. в РП – Варна по 

компетентност. Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. На 28.09.2012 г. е изготвено постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство. С постановление на 07.01.2013 г. ОП – Варна е 

отменила постановлението на РП – Варна като неправилно и 

незаконосъобразно. В постановлението е указано какви допълнителни 

процесуално – следствени действия да бъдат извършени. С постановление от 

10.01.2013 г. РП – Варна е дала допълнителни указания относно ПСД, които 

следва да се извършат. Преписката е върната с изпълнени указания на 

04.03.2013 г. С постановление от 15.03.2013 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като същото не е обжалвано. 

 

Пр. пр. № 3979/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Атанас 

Атанасов. Образувана е на 29.05.2013 г. по повод подаден сигнал в РП – 

Варна. Възложена е проверка, като преписката е върната по компетентност н 

РП – Варна на 02.08.2013 г. Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. На 14.08.2013 г. е изготвено постановление за отказ 
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да се образува досъдебно производство. Постановлението е обжалвано. С 

постановление на 12.11.2013 г. ОП – Варна е потвърдила постановлението на 

РП – Варна. Същото е обжалвано пред АП – Варна, която с постановление от 

27.12.2013 г. е отменила постановлението на ОП – Варна. С постановление от 

23.01.2014 г. на РП – Варна е образувано досъдебно  производство. С 

постановление от 08.04.2014 г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. Приложена е обратна разписка за 

изпращане на постановлението на страните. 

 

Пр. пр. № 11231/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Евгения 

Томова. Образувана е на 11.09.2012 г. по повод жалба до РП – Варна. 

Възложена е проверка, като преписката е върната по компетентност на 

21.01.2013 г. Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

На 29.01.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство. Постановлението е обжалвано. С постановление на 14.02.2013 

г. ОП – Варна е потвърдила постановлението на РП – Варна.  

 

Пр. пр. № 8445/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Здравка 

Задгорска. Образувана е на 25.04.2012 г. по повод жалба до 1 –во РПУ на 

ОДМВР – Варна. Възложена е проверка, като преписката е върната на РП – 

Варна на 16.07.2012 г. Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. На 19.07.2012 г. е изготвено постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство. Няма данни да е обжалвано постановлението за 

отказ. 

 

 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

Назначаването на проверки по преписки през 2012 и 2013 г. в РП –

Варна се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния прокурор 

и министъра на вътрешните работи за провеждане на предварителните 

проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП на РБ и 

министъра на вътрешните работи./ 

Преписките в Районна прокуратура – Варна се решават от 

прокурорите в срок. Само в единични случаи към преписките е приложен 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор. Протоколите за избор на 

наблюдаващ прокурор се съхраняват в отделни класьори от съответните 

години, като при поискване от проверяващия екип бяха  предоставени за 

проверка. 
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Не са изолирани случаите, в които постановленията за отказ са 

твърде лаконични, като не се прави пълен анализ на събраните 

доказателства по преписката. При проверка от ОП – Варна също е 

констатирано, че постановленията за отказ са „с различна степен на 

изчерпателност”, но е посочено, че това се дължи на голямата 

натовареност и не са дадени препоръки в тази насока.3 

Твърде често в постановленията за отказ се указва чл. 9, ал. 2 от НК 

– само поради ниската стойност на предмета на престъплението. Налага 

се преценка както на стойността на предмета на престъпленето, така и 

личността на извършителя, поради което следва да се образува досъдебно 

производство срещу неизвестен извършител, а не да се постановява отказ.  

Недостатъчна прецизност при прилагането на чл.9, ал.2 НК е 

констатирал и ревизиращият екип от ОП – Варна в  доклада след  

проведена комплексна ревизия в РП Варна от 20.12.2013 г.:”Традиционна 

остава забележката за по-добро прецизиране нормата на чл.9 ал.2 от 

НК особено при известен извършител и особено при законова възможност 

за прилагане на леко наказуеми състави като маловажен случай или 

административна санкция за подобен род деяния.” 

 

След получаване и завеждане на преписките с входящ печат същите 

се разпределят на вече избрания наблюдаващ прокурор като се поставя 

печат с името на същия, дата и подпис на административния ръководител. 

Разпределението е в рамките до два дни от датата на входящия номер. 

Постановленията се извеждат с печат на деловодството, в който се 

отбелязва датата, като стремежът е да се изведат на същия или на 

следващия ден след изготвянето на постановлението за отказ. 

При отразяването по движението на преписките в РП – Варна не се 

конкретизира детайлно видът на акта, който се изпраща: напр. при 

постановленията за отказ последните не се описват като такива; 

единствено се описва датата и адресата, комуто се изпраща 

постановлението  - не се сочи, че това е постановление за отказ. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство 

се указва възможността за обжалването им пред по-горестоящата 

прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и 

изпращат на ОП – Варна по компетентност.  

                                           
3 Проверката е осъществена през 2013 г. и касае първоинстанционни прокурорски актове, по 

приключени дела и архивирани през периода 01.01.-31.12.2012 г., по които не е реализиран съдебен и 

инстанционен контрол. 
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ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Варна, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ.4 

 

През 2012 г. в РП – Варна са наблюдавани общо 15965 досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 15513 досъдебни производства, 

473 – бързи и 21 незабавни производства. Новообразуваните са както 

следва: досъдебни производства – 7608, както и 472 бързи и  всички 

незабавни производства – 21.    

През 2013 г. в РП – Варна са наблюдавани общо 18121 досъдебни, 

бързи и незабавни производства,  от които 17592 досъдебни производства, 

545 бързи производства и 30 незабавни производства. Новообразуваните са 

както следва: досъдебни производства – 7828 и всички бързи /545/ и 

незабавни производства – 30. 

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2012 г. са 12908 досъдебни, 430 бързи и 21 

незабавни производства. През 2013 г. са приключени 14798 досъдебни 

производства и 498 бързи и 30 незабавни производства.   

 

Прекратените наказателни производства  през 2012 г. са общо 

6821/585 водени срещу известен извършител и 6236 водени срещу 

неизвестен извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност – 5149. 

Обжалвани пред съда са 85 постановления, от които 49 са отменени. 

Обжалвани пред по-горестояща прокуратура са 34 постановления, от които 

15 са отменени. 

 Прекратените наказателни производства  през 2013 г. са общо 8215 

/574 водени срещу известен извършител и 7641 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени по давност 6565. Обжалвани пред съда са 82 

постановления, 43 от които са отменени. Обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура са 33 постановления, от които 14 са отменени.  

 

 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

                                           
4 Предвид забраната, установена с чл. 198 от НПК, движението на конкретно проверените 

досъдебните производства не се публикува. 
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Пр. пр. № 9624/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 3073/2012г. 

по описа на 1 РУП на МВР – Варна. Прокурор Елица Лазарова. Получено 

в РП – Варна на 18.09.2013 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

14.10.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 

е изпратено на страните, като  е указано, че може да се обжалва в 7-дневен 

срок. Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано и е 

делото е изпратено в РС – Варна, който с определение от 04.11.2013 г. 

потвърждава прекратяването на производството. С определение от 

25.11.2013 г. на ОС – Варна е отменено определението на РС – Варна и е 

указано назначаването на тройна съдебно - медицинска експертиза. Делото е 

получено в РП – Варна на 04.06.2014 г. и на 09.06.2014 г. е прекратено на 

същото основание.  

 

Пр. пр. № 12944/2011 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 61/2013г. по 

описа на ОСлО при ОП – Варна. Прокурор Атанас Атанасов. Получено в 

РП – Варна на 28.11.2013 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

06.12.13 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е 

изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано и е 

изпратено в ОП – Варна, която с постановление от 17.03.2014 г. потвърждава 

прекратяването на производството. Обжалвано е пред АП – Варна, която с 

постановление от 23.04.2014 г. е потвърдила постановлението на ОП - Варна.  

 

Пр. пр. № 9502/2011 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 285/2011 г. по 

описа на РУП на МВР – Аксаково. Прокурор М. Неделчева. Получено е в 

РП – Варна на 11.07.2013 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

18.07.13 г. на основание чл. 242, ал.1  и чл. 375 от НПК делото е прекратено и 

в съда е внесено предложение по чл. 78а от НК.  С разпореждане от 23.07.13 

г. РС – Варна прекратява съдебното производство и връща делото в РП - 

Варна. След отстраняване на процесуалните нарушения делото е получено в 

РП – Варна на 16.09.2013 г. с мнение за съд. Делото отново е внесено по 

същия ред /по чл. 78а от НК/ в съда на 07.10.2013 г. С решение от 18.11.2013 

г. лицето е оправдано. На 29.11.2013 г. прокурорът протестира решението на 

РС – Варна. На 11.12.2013 г. е представен допълнителен протест пред ОС – 

Варна. С решение от 16.01.2014 г. решението на РС - Варна е потвърдено. 

 

Пр. пр. № 13163/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 2279/2012г. 

по описа на 2–ро РУП на МВР – Варна. Прокурор Св. Стойнов. Получено 

е в РП – Варна на 20.12.2012 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

27.12.2012 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 
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е изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано и делото е 

изпратено в РС – Варна, който с определение от 04.02.2013 г. е отменил 

постановлението за прекратяване. Определението е протестирано пред ОС – 

Варна, който с определение от 04.03.2013 г. потвърждава определението на 

РС – Варна. На 15.05.2013 г. производството е спряно. От този момент до 

настоящата проверка няма данни да са извършвани действия по 

разследването. 

 

Пр. пр. № 4518/2011 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 387/2011г. по 

описа на 4 РУП на МВР – Варна. Прокурор Т. Томов. Получено в РП – 

Варна на  01.02.2012 г. с мнение за съд. С постановление от  06.02.2012 г. на 

основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е изпратено на 

страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. Приложени са 

обратни разписки. Постановлението е обжалвано и е изпратено делото в РС – 

Варна, който с определение от 14.03.2012 г. е отменил постановлението за 

прекратяването на производството. След допълнително разследване на 

07.08.2012 г. делото отново е получено в РП – Варна с мнение за съд. На 

11.09.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС – Варна. 

 

Пр. пр. № 8281/2010 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 1227/2010г. 

по описа на 2 РУП на МВР – Варна. Прокурор Антон Кондов. Получено в 

РП – Варна на  31.10.2011 г. с мнение за съд. С постановление от 15.11.2011  

г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е 

изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано и делото е 

изпратено в РС – Варна, който с определение от 03.01.2012 г. е отменил 

постановлението за прекратяването на производството. След допълнително 

разследване на 12.04.2012 г. делото отново е получено в РП – Варна с 

изпълнени указания. На 27.04.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС – Варна. 

 

Пр. пр. № 3778/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 1283/2012г. 

по описа на 3 РУП на МВР – Варна. Прокурор М. Георгиев. Получено в РП 

– Варна на  20.09.2013 г. с мнение за съд. С постановление от 17.10.2013 г. на 

основание чл. 243, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е изпратено 

на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. Приложени са 

обратни разписки. Наблюдаващият прокурор се е произнесъл и относно 

мярката за неотклонение. Постановлението е обжалвано и на 13.11.2013 г.  

делото е изпратено в РС – Варна, който с определение от 22.11.2013 г. е 

потвърдил постановлението за прекратяване производството.  
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Пр. пр. № 12247/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 2049/2012г. 

по описа на 3 РУП на МВР – Варна. Прокурор Г. Банков. Получено в РП – 

Варна на  20.11.2012 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

21.11.2012 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 

е изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано и делото е 

изпратено в РС – Варна, който с определение от 10.07.2013 г. е потвърдил  

постановлението за прекратяването на производството.  Определение от 

19.08.2013 г. на ОС – Варна е потвърдено определението на РС – Варна. 

 

Пр. пр. № 3872/2013 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 394/2008 г. по 

описа на 4 РУП на МВР – Варна. След разследване,  с постановление от 

26.06.2013 г. наказателното производство е прекратено. Същото е обжалвано 

и с определение на РС – Варна от 09.08.2013 г. постановлението е отменено. 

Делото е върнато за допълнително разследване и отново е получено в РП - 

Варна на 29.04.2014 г. На 29.05.2014 г. е внесен обвинителен акт. 

 

Пр. пр. № 16791/2011 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 258/2012 г. 

по описа на ОДМВР на МВР – Варна. Прокурор Г. Манасиев. Получено в 

РП – Варна на  10.09.2013 г. с мнение за съд. С постановление от 07.10.2013 

г. на основание чл. 243, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е 

изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано и делото е 

изпратено в РС – Варна, който с определение от 28.10.2013 г. е отменил 

постановлението за прекратяването на производството. Протестирано е и с 

определение от 03.12.2013 г. ОС – Варна е потвърдил определението. След 

допълнително разследване на 20.03.2014 г. делото отново е получено в РП – 

Варна с мнение за съд. На 14.04.2014 г. е внесен обвинителен акт в РС – 

Варна. 

 

Пр. пр. № 4067/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 733/2012 г. по 

описа на 2 РУП на МВР – Варна. Прокурор Елица Лазарова. Получено в 

РП – Варна на  18.06.2012 г. с мнение за съд. С постановление от 28.06.2012 

г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е 

изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано пред ОП – 

Варна, която с постановление от 24.08.2012 г.  е отменила постановлението 

за прекратяването на производството. След допълнително разследване на 
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08.10.2013 г. отново е получено в РП – Варна с изпълнени указания. С 

постановление от 04.11.2013 г. производството отново е прекратено. 

 

Пр. пр. № 15325/2011 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 624/2011 г. 

по описа на 4 РУП на МВР – Варна. Наблюдаващ прокурор по делото е 

прокурор Атанасов. Делото е получено в РП – Варна на  11.04.2013 г. с 

мнение за съд. С постановление от 26.04.2013 г. на основание чл. 243, ал.1 т.2 

от НПК делото е прекратено. Копие е изпратено на страните, указано е, че 

може да се обжалва в 7-дневен срок. Приложени са обратни разписки. Има 

произнасяне и относно вещественото доказателство. На 25.06.2013 г. 

прокурор Гетова изпраща жалба ведно с ДП срещу постановлението за 

прекратяване в РС – Варна, който с определение от 27.06.2013 г. е отменил 

постановлението на РП – Варна за прекратяване на наказателното 

производство. На 06.08.2013 г. е внесен обвинителен акт от прокурор 

Атанасов.  

 

Пр. пр. № 13472/2011 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 369/2011 г. 

по описа на ОДМВР – Варна. Прокурор М. Дочев. Получено в РП – Варна 

на  12.04.2013 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 17.04.2013 г. 

на основание чл. 243, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Както в началната 

част, така и в обстоятелствената част на акта е изписан единствено номерът 

на досъдебното производство. Прокурорският номер фигурира единствено 

в лявата част на постановлението над датата на извеждането. 

Независимо че деянието е за престъпление по чл. 343, ал.1 б.”б” НК 

изготвеното постановление е лаконично, като няма обстоен анализ на 

събраните доказателства по делото. Копие е изпратено на страните, 

указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. Приложени са обратни 

разписки. На 25.06.2013 г. делото е изпратено в ОП – Варна по тяхно искане, 

тъй като е постъпила жалба. ОП – Варна с постановление от 02.07.2013 г. е 

отменила постановлението за прекратяването на производството, като в акта 

е цитиран направеният вече извод от проверяващия екип, че в 

„прокурорския акт липсват мотиви, защо прокурорът е възприел 

схематично и най-общо изложената фактическа обстановка”. С 

постановление от 28.02.2014 г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл. 243, ал.1, т.1 от НПК.  

 

Пр. пр. № 12301/2010 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 2010/2010 г. 

по описа на 1-во РУП на МВР – Варна. Прокурор Дачевска. Получено в РП 

– Варна на 11.04.2011 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

02.06.2011 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 
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е изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано пред ОП- 

Варна, която на 11.02.2013 г. с постановление е отменила постановлението за 

прекратяването на производството на РП – Варна. Получено е след 

допълнително разследване отново в РП - Варна на 12.08.2013 г. На 

28.08.2013 г. е внесен обвинителен акт. 

 

Пр. пр. № 8981/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 3236/2012 г. 

по описа на 4-то РУП на МВР – Варна. Прокурор Гетова. Получено в РП – 

Варна на 20.05.2013г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

28.05.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 

е изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки.  

 

Пр. пр. № 6438/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 416/2012 г. по 

описа на ОДМВР – Варна. Прокурор Димитър Цвятков. Получено в РП – 

Варна на 04.06.2013 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

18.06.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 

е изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано и делото е 

изпратено в РС – Варна, който с определение от 19.11.2013 г. е потвърдил 

постановлението за прекратяването на производството. 

 

Пр. пр. № 884/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 39/2012 г. по 

описа на 4-то РУП на МВР – Варна. Прокурор Здравка Задгорска. 

Получено в РП – Варна на 24.04.2012 г. с мнение за прекратяване и налагане 

на административно наказание по чл. 218б от НК. С постановление от 

02.05.2012 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено, като е 

указано че след влизане на постановлението в сила да се изпрати на 4-то РУП 

за налагане на административно наказание по чл. 218б от НК като се 

изпрати и копие от наложено наказание обратно. Копие е изпратено на 

страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. Приложени са 

обратни разписки. Постановлението е обжалвано и делото е изпратено в РС – 

Варна, който с определение от 1.08.05.2012 г. е отменил постановлението за 

прекратяването на производството. След допълнителното разследване делото 

отново е получено в РП – Варна на 03.09.2012 г. с мнение за прекратяване и 

налагане на административно наказание по чл. 218б от НК. С 

постановление от 03.09. 2012 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е 

прекратено, като отново е указано че след влизане на постановлението в сила 

да се изпрати на 4-то РУП за налагане на административно наказание по чл. 
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218б от НК като се изпрати и копие от наложено наказание обратно. 

Приложено е наказателно постановление за наложена глоба. 

 

Пр. пр. № 9581/2011 г. по описа на РП – Варна, ДП  № 892/2011 г. по 

описа на 5-то РУП на МВР – Варна. Прокурор М. Георгиев. Получено в РП 

– Варна на 03.05.2012 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

30.05.2012 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие 

е изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. 

Приложени са обратни разписки. Постановлението е обжалвано и делото е 

изпратено в РС – Варна, който с определение от 05.07.2012 г. е отменил 

постановлението за прекратяването на производството. Определението е 

протестирано пред ОС – Варна като на 19.08.2012 г, който потвърждава 

определението на РС - Варна. Делото отново е получено в РП – Варна след 

допълнително разследване на 20.06.2013 г. с мнение за съд, като на 

16.07.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда. 

 

Бяха проверени и следните досъдебни производства, по които 

наказателното производство е прекратено: 
Пр.пр. № 2325/12 г. – прокурор М. Кирова; пр.пр. № 8682/11 г. – 

прокурор Г. Манасиев; пр.пр. № 6414/11 г. – прокурор Г. Банков; пр.пр. № 

9833/12 г. – прокурор Т. Томов; пр.пр. № 12832/11 г. – прокурор Д. Вълчева; 

пр.пр. № 955/11 г. – прокурор В. Дачевска; пр.пр. № 18254/10 г. – прокурор 

Р. Петрова; пр.пр. № 10588/12 г. – прокурор М. Неделчева; пр.пр. № 10805/12 

г. – прокурор Атанас Христов;  пр.пр. № 10172/12 г. – прокурор Антон 

Кондов; пр.пр. № 1395/2009 г. – прокурор Вл. Панайотова; пр.пр. № 

18283/2009 г. – прокурор М. Неделчева; пр.пр. № 1623/12 г. – прокурор Вл. 

Томов; пр.пр. № 5832/12 г. – прокурор В. Никифорова; пр.пр. № 10544/11 г. – 

прокурор Вл. Панайотова; пр.пр. № 3554/11 г. – прокурор С. Генадиева; 

пр.пр. № 8356/11 г. – прокурор Св. Стойнов; пр.пр. № 12195/11 г. – прокурор 

М. Георгиев; пр.пр. № 11952/11 г. – прокурор В. Дачевска; пр.пр. № 6379/12 

г. – прокурор Вл. Панайотова.  

 

При проверката на произнасянията на прокурорите от РП – Варна по 

досъдебните производства, приключили с прекратяване на наказателното 

производство, проверяващият екип констатира, че  прокурорските 

преписки се администрират своевременно. 

Установено бе, че преписките са подредени хронологично. 

Постановленията за прекратяване на наказателното производство  

се извеждат като се поставя печат със съответната дата под входящия 

номер на преписката в РП - Варна. В постановлението се описва както 
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номерът на преписката, така и номерът на досъдебното производство по 

описа на съответното РУП. В някои от тях прокурорският номер се 

поставя само в горната част - над датата. В диспозитива на 

постановлението се указва, че постановлението подлежи на обжалване 

пред РС - Варна, като копие от постановлението се изпраща с обратна 

разписка, което е указано в самото постановление.   

Установи се, че постановленията за привличане на обвиняеми и 

вземане на мярка за неотклонение се докладват по реда на чл. 219, ал.1 от 

НПК на наблюдаващия прокурор, което се удостоверява с подпис от същия.   

От наблюдателните материали по досъдебните производства няма 

данни делата да са докладвани преди предявяване на разследването по реда 

на чл. 226, ал.1 от НПК от разследващия орган на наблюдаващия прокурор.5  

Следва да се подобри работата по изготвяне на прокурорските 

актове за прекратяване на наказателните дела предвид прецизността и 

пълнотата на същите, както и с оглед всестранен и пълен анализ на 

събраните в хода на разследването доказателства, обосновали 

необходимостта от прекратяване на същите.  

 

 

Спрените досъдебни производства  през 2012 г. са общо 4796, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 4701, спрени срещу известен 

извършител – 95. 

Спрените досъдебни производства през 2013 г. са общо 5384, от които 

5298 срещу неизвестен извършител и 86 срещу известен извършител. 

 През 2012  г. са изготвени 7561 предложения от разследващите 

органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване 

на срока за разследване, като само 22 бр. не са уважени. През 2013 г. са 

изготвени 8675 такива предложения, от които само 41 бр. не са уважени. 

 Направените през 2012 г. искания от наблюдаващия прокурор 

за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на прокуратура са 4685, а през 2013 г. -  4884, като 

всички са уважени.  

През 2012 г. общият брой на исканията от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на по-горестоящата прокуратура 
са 2854 /1 бр. – не е уважено/, през 2013 г. – 3750, от които не са 

уважени 12 бр. искания. 

                                           
5 Такъв доклад се изискваше съгласно действащото до 15.11.2013 г.  Указание № 6435/27.06.2011 г. 

на главния прокурор относно доклада по чл. 226 НПК, чието действие бе отменено със Заповед № ЛС 

3422/15.11.2013 г. 
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През 2012 г. прокурорите от РП – Варна са изготвили 1 искане за 

вземане на обезпечителни мерки по реда на НПК, което е уважено, а през 

2013г. – не се отчитат такива искания до съда. 

 

Беше извършена проверка на досъдебни производства, образувани 

срещу известен извършител, по които наказателното производство е 

спирано и възобновявано:  

 

Пр. пр. № 13782/2012г. по описа на РП – Варна ДП № 2268/2012 г. 

по описа на 3-то РУП на МВР - Варна.  Досъдебното производство е 

образувано срещу известен извършител с постановление на прокурор 

Генадиева на 14.11.2012 г. Досъдебно производство е спряно с 

постановление от 23.09.2013 г. на основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК.  Указано 

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

изпрати на 3-то РУП за продължаване издирването на извършителя, който с 

телеграма № 33348/13 г. е обявен за ОДИ. Делото остава на съхранение н РП 

– Варна. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

18.02.2014 г., с който е определена прокурор Върбанова. 

 

Пр. пр. № 3908/2011г. по описа на РП – Варна ДП № 366/2011 г. по 

описа на РУП на МВР - Аксаково. Прокурор – Е. Димитрова. 

Досъдебното производство е образувано срещу известен извършител с 

постановление от 30.08.2011 г. Досъдебно производство е спряно с 

постановление от 24.04.2012 г. на основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК.    … 

Констатира се спазване на действалото през проверявания период 

Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на Република 

България, отменено със Заповед на главния прокурор № ЛС – 1987/ 

30.05.2014 г. 

 

Пр. пр. № 16094/2011г. по описа на РП – Варна ДП № 491/2011 г. по 

описа на РУП  - Аксаково. Прокурор – Лалов. Досъдебното производство 

е образувано срещу известен извършител с постановление от 05.12.2012 г. 

г. Досъдебно производство е спряно с постановление от 20.06.12 г. на 

основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Указано е, че постановлението може да се 

обжалва в 7-дневен срок, препис да се изпрати на РУП – Аксаково за 

продължаване издирването на извършителя, който с телеграма №44015/11 г. 

е обявен за ОДИ. Делото остава на съхранение на РП – Варна. Не е указан 

срок за изготвяне на периодични справки относно извършените до момента 

действия, няма движение от момента на спиране. 
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Пр. пр. № 9432/2010г. по описа на РП – Варна ДП № 1308/2010 г. по 

описа на 3-то РУП на МВР - Варна. Прокурор – Томова. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

07.09.2010 г. на прокурор Атанасов за престъпление по чл. 183, ал.1 НК. 

Досъдебно производство е спряно с постановление от 22.03.2011 г. на 

основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК с постановление на прокурор Атанасов. … 

 

Пр. пр. № 138/2013г. по описа на РП – Варна ДП № 3647/2012 г. по 

описа на 1–во РУП на МВР Варна. Прокурор – Томов. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с уведомление от 

разследващия орган на 29.12.2012 г. Производството е спряно с 

постановление от 22.04.2013 г. на основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Указано е, 

че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок, препис да се 

изпрати на РУП за сведение и уведомяване причината за отпадане на 

спирането. Делото остава на съхранение на РП – Варна. На 18.10.2013 г. без 

основание, делото е възобновено. Иска се  продължаване на срока от 

административния ръководител на РП – Варна – с 2 месеца. Такова е дадено 

на 22.10.2013 г. от заместник административния ръководител. На 14.12.2013 

г. делото е спряно като в постановлението е отбелязано, че лицето е обявено 

за ОДИ с телеграма № 12675/04.04.2013 г. 

 

Пр. пр. № 11934/2012г. по описа на РП – Варна ДП № 1806/2013 г. 

по описа на 2–ро РУП на МВР Варна. Прокурор – Манасиев. 

Досъдебното производство е образувано срещу известен извършител с 

постановление от 01.10.2012 г. Досъдебно производство е спряно с 

постановление от 07.02.2013 г. на основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Указано е, 

че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок, препис да се 

изпрати на РУП за продължаване издирването на лицето и уведомяване 

причината за отпадане на спирането. Делото остава на съхранение на РП – 

Варна. На 13.06.2013 г. е получено писмо с искане за възобновяване поради 

явяване на лицето в полицията на 12.06.2013 г. На 13.06.2013 г. 

производството е възобновено, като е продължен срокът за разследване. На 

30.07.2013 г. е поискано продължаване на срока с два месеца от ОП – Варна. 

Такова е дадено на 05.08.2013 г. На 04.10.2013 г. делото е спряно на 

основание чл. 244, ал.1 т.3 от НПК. Към момента на проверката 

производството е спряно и липсват приложени справки относно 

резултатите от ОИМ. 

 

Пр. пр. №9291/2011г. по описа на РП – Варна ДП № 421/2011 г. по 

описа на 5–то РУП на МВР Варна. Прокурор – М. Георгиев. Досъдебното 
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производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

28.06.2011 г. Досъдебно производство е спряно с постановление от 

20.11.2012 г. на основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК. Указано е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок, препис да се изпрати 

на РУП за продължаване издирването на лицето и уведомяване причината за 

отпадане на спирането. Делото остава на съхранение на РП – Варна. … На 

15.04.2013 г. досъдебното производство е получено в РП - Варна с мнение за 

прекратяване, като същото е прекратено с постановление от 13.05.2013 г.   

  

Пр. пр. №2220/2013г. по описа на РП – Варна ДП № 2059/2013 г. по 

описа на 4–то РУП на МВР Варна. Прокурор – В. Никифорова. 

Досъдебното производство е образувано срещу известен извършител с 

постановление от 25.02.2013 г. Същото е спряно с постановление от 

30.10.2013 г.  на основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Указано е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок, препис да се изпрати 

на РУП – като не се указва какви действия да се извършат, липсва и срок за 

извършване на справки. Констатира се слаба активност на наблюдаващия 

прокурор по отношение на действията по разследването. 

 

Пр. пр. №10856/2013 г. по описа на РП – Варна ДП № 2380/2013 г. 

по описа на 4–то РУП на МВР Варна. Прокурор – М. Дочев. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

28.08.2013 г…. Към момента на проверката разследването е в срок. Срокът 

по  чл. 244, ал.8 от НПК е спазен. 

 

Пр. пр. №13344/2012 г. по описа на РП – Варна ДП № 664/2012 г. по 

описа на 4–то РУП на МВР Варна. Прокурор – Д. Цвятков. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

19.11.2012 г. Производството е спряно с постановление от 28.01.2013 г. на 

основание чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Указано е, че постановлението може да се 

обжалва в 7-дневен срок, препис да се изпрати на РУП за продължаване 

издирването на лицето и уведомяване причината за отпадане на спирането. 

Делото остава на съхранение на РП – Варна. … Констатира се слаба 

активност на наблюдаващия прокурор по отношение на действията по 

разследването. 

 

Извършена е  проверка и на следните досъдебни производства, 

образувани срещу известен извършител, по които наказателното 

производство е спирано: 

пр. пр. № 14871/2011 г. – прокурор Вълчева;  
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пр. пр. № 9451/2009 г. – прокурор Кондов;  

пр. пр. № 10292/2007 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал.1 т.3  НПК с постановление от 03.02.2013 г. и към 

момента на проверката липсват данни за възобновяване – прокурор 

Лазарова;  

пр. пр. № 8752/2011 г. – прокурор Панайотова ;  

пр. пр. № 16006/2011 г. – прокурор Неделчева;  

пр. пр. № 3439/2010 г. – прокурор Р. Петрова;  

пр. пр. № 4039/2013 г. – прокурор Даскалова;  

пр. пр. № 14731/2012 г. – прокурор Кехицикян – постановлението за 

спиране от 20.05.2013 г. на основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК и към момента 

няма възобновяване;  

пр. пр. № 13206/2012 г. – прокурор Кирова;  

пр. пр. № 20436/2010 г. – прокурор Томов;  

пр. пр. № 14609/2012 г. – прокурор Ганчева;  

пр. пр. № 17591/2013 г. – прокурор Атанас Христов;  

пр. пр. №11677/2011 г. – прокурор Задгорска – с постановление за 

спиране от 23.10.2012 г. на основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК – не е 

възобновено в срок към момента;  

пр. пр. №10669/2009 г. – прокурор Задгорска – с постановление за 

спиране от 18.10.2011 г. на основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК – не е 

възобновено в срок към момента. 

 

Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - Варна  в 

своите искания за удължаване на срока спазват действалото през 

проверявания период Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България, отменено със Заповед на главния прокурор 

№ ЛС – 1987/ 30.05.2014 г. 

В същото време се констатира, че исканията за продължаване на 

сроковете за разследване не се съобразяват с фактическата и правна 

сложност на делата, а по-скоро изразяват нежелание на разследващите 

органи да приключа същото в двумесечния срок. Превръщането на тази 

процесуална възможност от изключение в правило води до увеличаване броя 

на наблюдаваните от прокурорите производства, а оттам и до 

невъзможност за всестранно и пълно разследване.   

Постановленията за спиране и възобновяване на наказателното 

производство в повечето от случаите са формални -  без да се прави правен 

анализ на фактите, обстоятелствата и основанията, на които 

досъдебното производство се спира или възобновява. Не се изчерпват 
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всички процесуални възможности за разследване по досъдебните 

производства. 

Следва де се прецизира работата на наблюдаващите прокурори 

относно спиранията и възобновяванията на производствата с цел 

недопускане неоснователно спиране на производствата и бездействия по 

тези производства. 

Във връзка с горното проверяващият екип констатира, че не са 

преодолени недостатъците в дейността на РП – Варна, констатирани в 

т. т.10 и т.11 от Акта за резултатите от плановата  проверка от 2009 

г. 6 

Не винаги се спазва едногодишният срок по чл. 244, ал. 8 от НПК. 

 

За целта на настоящата проверка от РП – Варна бе изготвена справка, 

касаеща нерешените досъдебни производства срещу известен 

извършител – от 1 до 2 години към 10.06.2014 г.: 
 

                                           
6 В изпълнение на препоръките по Акта от 2009 г. районният прокурор е издал Заповед № 305/2009 

г. и Разпореждане № 407/2009г. и с нарочен доклад е информирал Главния инспектор относно 

извършеното с цел преодоляване на констатираните недостатъци.  



 

 

46 

 
 

СПРАВКА ЗА БРОЙ НЕПРИКЛЮЧЕНИ И НЕРЕШЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА                         

СРЕЩУ ИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ ОТ 1 г. до 2 г. В РП – ВАРНА  

 

       

.      

         

№ 

преписка 

Брой 

дни 

Наблюдаващ 

прокурор 

При  

прокурор 

№ ДП Разсл. орган Дата 

образуване 

Име7 Текст НК 

00758/2013 513 Антоанета Ганчева   102/2013 РПУ 03-Варна 14.1.2013  чл. 195 ал. 1 т. 3 и  т. 4 

и  т. 5 във връзка с чл. 

194 ал. 1 във връзка с 

чл. 26 ал. 1 от НК 

00848/2013 503 Антоанета Ганчева ЧП          

11577/2012 617 Антоанета 

Ганчева 

  314/2012 ПП-ОД МВР 

Варна 

2.10.2012  чл. 343в ал. 2 от НК 

10714/2012 657 Антон Кондов   317/2012 РПУ-Аксаково 23.8.2012  чл. 129 ал. 2 във 

връзка с  ал. 1 от НК 

04363/2013 378 Атанас Христов   1009/2013 РПУ 03-Варна 29.5.2013  чл. 183 ал. 1 от НК 

13513/2011 581 Атанас Христов   152/2012 Следствен отдел в 

ОП Варна 

7.11.2012  чл. 155 и чл. 159а от 

НК 

13840/2012 575 Атанас Христов ЧП 2594/2012 РПУ 04-Варна 13.11.2012  чл. 194 ал. 1 във 

връзка с чл. 63 ал. 1 т. 

3 във връзка с чл. 20 

ал. 2 от НК 

00126/2013 525 Боянка Михайлова   2664/2012 РПУ 04-Варна 2.1.2013  чл. 129 ал. 2 предл. 3 

във връзка с чл. 129 

ал. 1 от НК 

14346/2012 572 Валентина Дачевска при 399/2012 РПУ-Аксаково 16.11.2012  чл. 195 ал. 1 т. 3 и  т. 4 

и  т. 5 във връзка с чл. 

194 ал. 1 от НК 

05511/2013 394 Владимир Лалов   171/2013 РПУ-Аксаково 13.5.2013  чл. 325 ал. 1 от НК 

05653/2013 390 Владимир Лалов при 218/2013 Следствен отдел в 

ОП Варна 

17.5.2013  чл. 227б ал. 1 от НК 

14495/2012 561 Владислав Томов   1549/2012 РПУ 03-Варна 27.11.2012  чл. 201 ал. 1 от НК 

                                           
7 Имената не се публикуват предвид спазване разпоредбите на ЗЗЛД 



 

 

47 

14991/2012 548 Владислав Томов   2489/2012 РПУ 03-Варна 10.12.2012  чл. 206 ал. 1 във 

връзка с чл. 26 ал. 1 от 

НК 

01937/2013 482 Владислава 

Панайотова 

ЧП          

04999/2013 418 Владислава 

Панайотова 

  239/2013 Следствен отдел 

в ОП Варна 

19.4.2013  чл. 234 ал. 1 предл. 1 

от НК 

05896/2013 400 Владислава 

Панайотова 

  953/2013 РПУ 03-Варна 7.5.2013  чл. 325 ал. 1 от НК 

10941/2012 649 Владислава 

Панайотова 

  161/2012 Следствен отдел в 

ОП Варна 

31.8.2012  чл. 212а ал. 1 от НК 

13692/2012 580 Владислава 

Панайотова 

  397/2012 ОДМВР-Варна 8.11.2012  чл. 209 ал. 1 от НК 

13760/2012 427 Владислава 

Панайотова 

  88/2013 ОДМВР-Варна 10.4.2013  чл. 212 ал. 1 от НК 

08400/2012 700 Георги Банков при 214/2012 ПП-ОД МВР 

Варна 

11.7.2012  чл. 343 ал. 1 буква б 

предл. 2 от НК 

СП-

06950/2013 

378 Георги Банков при 138/2013 ОДМВР-Варна 29.5.2013  чл. 308 ал. 2 във 

връзка с чл. 26 ал. 1 от 

НК 

04354/2013 413 Георги Манасиев   112/2013 ОДМВР-Варна 24.4.2013  чл. 211 предл. 1 във 

връзка с чл. 210 ал. 1 

т. 3 предл. 2 във 

връзка с чл. 209 ал. 1 

от НК 

04860/2013 421 Георги Манасиев   749/2013 РПУ 02-Варна 16.4.2013  чл. 196 ал. 1 т. 1 във 

връзка с чл. 194 ал. 1 

от НК 

05596/2013 390 Георги Манасиев   60/2013 РУТП-Варна 17.5.2013  чл. 194 ал. 3 във 

връзка с  ал. 1 във 

връзка с чл. 18 от НК 

01798/2012 628 Даниела Вълчева   360/2012 ОДМВР-Варна 21.9.2012  чл. 210 ал. 1 т. 3 от НК 

и  т. 5 от НК във 

връзка с чл. 209 ал. 1 

от НК 

03604/2013 385 Даниела Вълчева   216/2013 Следствен отдел в 

ОП Варна 

22.5.2013  чл. 201 ал. 1 от НК 

10954/2012 597 Даниела Вълчева   1611/2012 РПУ 02-Варна 22.10.2012  чл. 206 ал. 1 от НК 

13604/2012 586 Даниела Вълчева   688/2012 РПУ 04-Варна 31.10.2012  чл. 196 ал. 1 т. 2, вр. 

чл. 195 ал. 1 т. 4 пр. 1 

и 2, вр. чл. 194 ал. 1, 

вр. чл. 26 ал. 1, вр. чл. 

20 ал. 2 от НК. 
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00158/2013 496 Десислава Йотова при 2769/2012 РПУ 02-Варна 31.1.2013  чл. 131 ал. 1 т. 12 

предл. 1 във връзка с 

чл. 130 ал. 1 и чл. 13 

ал. 2 т. 4 от НК във 

връзка с чл. 130 ал. 2 

във връзка с чл. 325 

ал. 2 предл. 1 във 

връзка с  ал. 1 от НК 

01365/2013 377 Десислава Йотова   111/2013 ОДМВР-Варна 30.5.2013  чл. 209 ал. 1 от НК 

07505/2013 371 Десислава Йотова   144/2013 РПУ-Аксаково 5.6.2013  чл. 132 ал. 2 във 

връзка с  ал. 1 т. 2 във 

връзка с чл. 129 ал. 2 

от НК 

07607/2013 369 Десислава Йотова   149/2013 ОДМВР-Варна 7.6.2013  чл. 212 ал. 4 предл. 1 

във връзка с  ал. 1 във 

връзка с чл. 18 ал. 1 

предл. 1 от НК 

04557/2012 551 Диана Динкова   244/2012 РПУ 04-Варна 7.12.2012  чл. 131 ал. 1 т. 12 

предл. 1 във връзка с 

чл. 130 ал. 1 от НК 

03981/2013 427 Димитър Цвятков при 90/2013 РПУ-Аксаково 10.4.2013  чл. 316 във връзка с 

чл. 308 ал. 2 от НК 

00056/2013 474 Дияна Иванова   55/2013 ПП-ОД МВР 

Варна 

22.2.2013  чл. 343б ал. 1 от НК 

05652/2013 366 Дияна Иванова   223/2013 Следствен отдел в 

ОП Варна 

10.6.2013  чл. 316 предл. 1 във 

връзка с чл. 309 ал. 1 

от НК 

05672/2013 403 Дияна Иванова   176/2013 РПУ 05, кв. 

Зл.Пясъци-Варна 

4.5.2013  чл. 195 ал. 1 т. 3 и  т. 4 

и  т. 7 във връзка с чл. 

194 ал. 1 във връзка с 

чл. 20 ал. 2 във връзка 

с чл. 26 ал. 1 от НК 

07072/2013 373 Дияна Иванова   213/2013 РПУ 05, кв. 

Зл.Пясъци-Варна 

3.6.2013  чл. 323 ал. 1 от НК 

15427/2012 517 Дияна Иванова   5/2013 Следствен отдел в 

ОП Варна 

10.1.2013  чл. 387, ал. 2 вр. ал. 1 

вр. чл. 26, ал. 1 от НК 

02846/2012 649 Елица Лазарова   73/2013 Следствен отдел 

в ОП Варна 

31.8.2012  чл. 227б ал. 2 във 

връзка с  ал. 1 от НК 

09102/2012 629 Елица Лазарова   356/2012 ОДМВР-Варна 20.9.2012  чл. 210 ал. 1 т. 5 във 

връзка с чл. 209 ал. 1 

във връзка с чл. 26 ал. 

1 от НК 

09463/2012 678 Елица Лазарова   256/2012 ПП-ОД МВР 

Варна 

2.8.2012  чл. 343 ал. 1 буква б 

предл. 2 от НК 
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14843/2012 555 Елица Лазарова   3339/2012 РПУ 01-Варна 3.12.2012  чл. 131 ал. 1 т. 4 

предл. 3 и  т. 12 от НК 

във връзка с чл. 130 

ал. 2 във връзка с чл. 

20 ал. 2 от НК 

03557/2013 443 Жаклин Кехецикян при 101/2013 РПУ-Аксаково 29.3.2013  чл. 343б ал. 1 от НК 

03850/2013 440 Жаклин Кехецикян при 605/2013 РПУ 02-Варна 28.3.2013  чл. 234в ал. 1 от НК 

03926/2013 439 Жаклин Кехецикян   823/2013 РПУ 01-Варна 29.3.2013  чл. 194 ал. 1 от НК 

08604/2012 688 Жаклин Кехецикян   1132/2012 РПУ 03-Варна 23.7.2012  чл. 196 ал. 1 т. 2 във 

връзка с чл. 195 ал. 1 

т. 3 във връзка с чл. 20 

ал. 2 от НК 

07040/2013 371 Здравка Задгорска при 1293/2013 РПУ 01-Варна 5.6.2013  чл. 209 ал. 1 от НК 

07364/2012 714 Здравка Задгорска   193/2012 ПП-ОД МВР 

Варна 

27.6.2012  чл. 316 във връзка с 

чл. 308 ал. 2 във 

връзка с  ал. 1 от НК 

04724/2013 421 Ивелина Паскова   2174/2013 РПУ 04-Варна 16.4.2013  чл. 129 ал. 1 от НК 

05235/2013 415 Ивелина Христова-

Желева 

при 103/2013 ПП-ОД МВР 

Варна 

22.4.2013  чл. 343 ал. 1 буква б 

предл. 2 от НК 

06927/2012 504 Ивелина 

Христова-Желева 

  295/2013 РПУ 03-Варна 23.1.2013  чл. 206 ал. 1 от НК 

12848/2012 594 Ивелина 

Христова-Желева 

  2120/2012 РПУ 03-Варна 25.10.2012  чл. 206 ал. 1 от НК 

00307/2013 530 Марин Дочев   467/2012 РПУ-Аксаково 28.12.2012  чл. 343 ал. 3 предл. 4 

и  буква а предл. 2 от 

НК във връзка с  ал. 

1 във връзка с чл. 

342 ал. 1 от НК 

01924/2013 400 Марин Дочев   1172/2013 РПУ 01-Варна 7.5.2013  чл. 209 ал. 1 от НК 

02711/2013 441 Марин Дочев   100/2013 РПУ 05, кв. 

Зл.Пясъци-Варна 

27.3.2013  чл. 323 ал. 1 от НК 

03117/2013 449 Марин Дочев при 75/2013 РПУ-Аксаково 19.3.2013  чл. 131 ал. 1 т. 12 във 

връзка с чл. 130 ал. 1 

във връзка с чл. 20 ал. 

2 от НК 

04134/2013 392 Марин Дочев   187/2013 РПУ 05, кв. 

Зл.Пясъци-Варна 

15.5.2013  чл. 296 ал. 1 от НК 

04663/2013 415 Марин Дочев ЧП          

06115/2013 390 Марин Дочев при 134/2013 РПУ-Аксаково 17.5.2013  чл. 194 ал. 1 от НК 

09432/2012 565 Марин Дочев   351/2012 РПУ 04-Варна 23.11.2012  чл. 316 във връзка с 

чл. 308 ал. 2 във 

връзка с  ал. 1 във 
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връзка с чл. 20 ал. 2 от 

НК и чл. 195 ал. 1 т. 4 

предл. 1 и  предл. 2 и  

т. 5 от НК 

12453/2012 608 Марин Дочев   2150/2012 РПУ 03-Варна 11.10.2012  чл. 297 ал. 1 от НК 

14840/2012 457 Марин Дочев   1516/2013 РПУ 03-Варна 11.3.2013  чл. 327 ал. 1 от НК 

00843/2013 505 Милена Даскалова   1378/2014 РПУ 01-Варна 22.1.2013  чл. 316 във връзка с 

чл. 308 ал. 1 от НК 

00540/2013 436 Милена Кирова   669/2013 РПУ 02-Варна 1.4.2013  чл. 313 ал. 1 от НК 

02114/2013 477 Милена Кирова при 405/2013 РПУ 03-Варна 19.2.2013  чл. 196 ал. 1 т. 2 

предл. 1 във връзка с 

чл. 195 ал. 1 т. 3 

предл. 1 и  т. 4 предл. 

2 във връзка с чл. 194 

ал. 1 във връзка с чл. 

18 ал. 1 от НК и чл. 

216 ал. 1 във връзка с 

чл. 26 ал. 1 от НК 

02496/2013 464 Милена Кирова   366/2013 РПУ 02-Варна 4.3.2013  чл. 354а ал. 3 предл. 1 

от НК и  т. 1 предл. 1 

от НК 

03171/2013 443 Милена Кирова при 453/2013 РПУ 01-Варна 25.3.2013  чл. 196 ал. 1 т. 1 във 

връзка с чл. 194 ал. 1 

във връзка с чл. 26 ал. 

1 във връзка с чл. 20 

ал. 2 от НК 

04302/2013 399 Милена Кирова   3061/2013 РПУ 04-Варна 8.5.2013  чл. 194 ал. 3 във 

връзка с чл. 63 ал. 1 от 

НК 

07420/2012 719 Милена Кирова   372/2012 РПУ 05, кв. 

Зл.Пясъци-Варна 

22.6.2012  чл. 172б ал. 1 от НПК 

07626/2012 635 Милена Кирова   2340/2012 РПУ 04-Варна 14.9.2012  чл. 202 ал. 2 т. 1 във 

връзка с чл. 201 във 

връзка с чл. 26 ал. 1 от 

НК 

01946/2014 394 Милена Неделчева   387/2014 РПУ 03-Варна 13.5.2013  чл. 209 ал. 1 от НК 

03760/2013 432 Милена Неделчева при 462/2013 РПУ 03-Варна 5.4.2013  чл. 216 ал. 1 от НК 

04981/2013 415 Милена Неделчева   618/2013 РПУ 03-Варна 22.4.2013  чл. 194 ал. 1 от НК 

05011/2013 414 Милена Неделчева   100/2013 ПП-ОД МВР 

Варна 

23.4.2013  чл. 316 във връзка с 

чл. 308 ал. 2 във 

връзка с  ал. 1 от НК 

06722/2013 385 Милена Неделчева   1275/2013 РПУ 01-Варна 22.5.2013  чл. 150 ал. 1 от НК и 

чл. 152 ал. 1 т. 2 от НК 
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13513/2012 581 Милена Неделчева   358/2012 ПП-ОД МВР 

Варна 

7.11.2012  чл. 313 ал. 1 от НК 

14959/2012 552 Милена Неделчева   442/2012 РПУ-Аксаково 6.12.2012  чл. 343 ал. 3 във 

връзка с  ал. 1 буква б 

предл. 2 във връзка с 

чл. 342 ал. 1 предл. 3 

от НК 

14705/2012 531 Мирослав Георгиев   17/2013 РПУ 01-Варна 27.12.2012  чл. 129 ал. 1 от НК 

02634/2013 461 Недко Недков   54/2013 РПУ 04-Варна 7.3.2013  чл. 345 от НК 

00558/2013 517 Росица Петрова   3008/2013 РПУ 04-Варна 10.1.2013  чл. 196 ал. 1 т. 1 във 

връзка с чл. 194 ал. 1 

във връзка с чл. 20 ал. 

2 от НК 

07875/2012 707 Росица Петрова   3241/2012 РПУ 04-Варна 4.7.2012  чл. 216 ал. 1 във 

връзка с чл. 20 ал. 2 от 

НК 

13550/2012 589 Росица Петрова   356/2012 ПП-ОД МВР 

Варна 

30.10.2012  чл. 343 ал. 1 буква б 

от НК 

14960/2012 552 Росица Петрова   441/2012 РПУ-Аксаково 6.12.2012  чл. 343 ал. 1 буква а 

от НК 

06675/2013 387 Светлана Върбанова   128/2013 ПП-ОД МВР 

Варна 

20.5.2013  чл. 343 ал. 1 буква б 

предл. 2 във връзка с 

чл. 342 ал. 1 от НК 

05478/2013 412 Тони Томов при 900/2013 РПУ 03-Варна 25.4.2013  чл. 196 ал. 1 т. 2 във 

връзка с чл. 195 ал. 1 

т. 3 и  т. 4 от НК във 

връзка с чл. 194 ал. 1 

във връзка с чл. 26 ал. 

1 от НК 

09636/2012 672 Тони Томов   1677/2012 РПУ 03-Варна 8.8.2012  чл. 196 ал. 1 т. 2 във 

връзка с чл. 195 ал. 1 

т. 4 предл. 1 и  предл. 

2 и  т. 5 във връзка с 

чл. 194 ал. 1 във 

връзка с чл. 26 ал. 1 от 

НК 

10556/2012 622 Тони Томов   128/2012 Следствен отдел 

в ОП Варна 

27.9.2012  чл. 212 ал. 4 предл. 1 

във връзка с  ал. 1 

във връзка с чл. 20 

ал. 2 от НК 

10831/2012 650 Тони Томов   1515/2013 РПУ 03-Варна 30.8.2012  чл. 234 ал. 1 от НК 

10885/2012 547 Тони Томов   2715/2012 РПУ 02-Варна 11.12.2012  чл. 206 ал. 1 от НК 

във връзка с чл. 26 

ал. 1 от НК 
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15174/2012 547 Тони Томов   788/2012 РПУ 04-Варна 11.12.2012  чл. 309 ал. 1 във 

връзка с чл. 20 ал. 2 

от НК 

08906/2012 688 Цветанка Гетова   238/2012 ПП-ОД МВР 

Варна 

23.7.2012  чл. 346 ал. 2 т. 1 буква 

а предл. 1 от НК и  т. 2 

предл. 1 от НК и  т. 3 

от НК във връзка с  ал. 

1 от НК 

11278/2012 632 Цветанка Гетова при 2515/2012 РПУ 04-Варна 17.9.2012  чл. 194 ал. 3 във 

връзка с  ал. 1 от НК 

12013/2012 623 Цветанка Гетова   580/2012 РПУ 04-Варна 26.9.2012  чл. 195 ал. 1 т. 7 във 

връзка с чл. 194 ал. 1 

от НК 

         

 

         



 

 

53 

На случаен принцип бяха проверени следните досъдебни 

производства измежду описаните по-горе, като наблюдаващите 

прокурори представиха справки8 по конкретните производства: 

 

Пр. пр. № 14960/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 441/2012 г. 

по описа на РУП – Аксаково. Прокурор Росица Петрова. Досъдебното 

производство е образувано на 04.12.2012 г. срещу известен извършител и е 

водено срещу известен извършител за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, 

пр. второ от НК. … 

Пр. пр. №7420/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 372/2012 г. по 

описа на 5 РУП – ОДМВР - Варна. Разследващ полицай Пенева. 

Прокурор Кирова. ДП е образувано в условията на неотложност на 

21.06.2012 г. за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК. … След редовно 

призоваване, респективно, предявяване на материалите следва 

приключване на делото със съответното писмено мнение от страна на 

разследващия орган.  

 

Пр. пр. № 13760/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 88/2013 г. по 

описа на ОДМВР - Варна. Разследващ полицай Атанасова, а от 

04.03.2014 г. – Дачев. Прокурор Панайотова. 
Образувано е с постановление на прокурор при ВРП на 10.04.2013 г. за 

престъпление по чл. 212а, ал.1 от НК, срещу известен извършител, за деяние, 

извършено през периода от 2006 г. – 2012 г. … 

Досъдебно производство е в срок към настоящия момент и предстои 

приключването му до края на месец юни 2014 г.  

 

Пр. пр. № 5896/2013 г. по описа на РП – Варна, ДП № 953/2013 г. по 

описа на 3 –то РУП при ОДМВР - Варна. Прокурор Панайотова. 

Разследващ полицай – Ж. Страхилов. Досъдебното производство е  

започнато на 03.05.2013 г. за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК за деяние, 

извършено същия ден. … 

Досъдебното производство ще приключи в рамките на продължения 

към момента срок, а именно до 03.07.2014 г. 

Видно от изготвената по досъдебното производство справка, 

причините за забавянето му се дължат от една страна, на продължителните 

болнични на водещият разследването от 18.08.2013 г. до 18.10.2013 г., а от 

друга - на обстоятелството, че вещото лице по назначената СПЕ е било извън 

                                           
8 Справките са приложени към настоящия Акт 
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пределите на Р България, поради което е забавил изготвянето на 

заключението по експертизата. 

 

Пр. пр. № 4999/2013 г. по описа на РП – Варна, ДП № 9239/2013 г. 

по описа на ОСлО при ОП Варна. Прокурор Панайотова. 
Досъдебното производство е започнато на 18.04.2013 г. за 

престъпление по чл. 234, ал.1 от НК, срещу две лица за деяние, извършено на 

18.04.2013 г. … 

Съгласно представената справка по досъдебното производство, 

забавянето му се дължи на забава при представянето на поисканата 

секретна информация, както и с оглед уважаване исканията на 

обвиняемите и техните защитници при предявяване, респективно 

извършване на необходимите процесуално-следствени действия. 

 

Пр. пр. № 12013/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 580/2012 г. 

по описа на 4-то РПУ при ОДМВР Варна. Прокурор Гетова. Разследващ 

полицай – Живко Жеков. 
Производството е започнало на 14.09.2012 г. на основание чл. 212, ал.2 

от НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от 

НК. … 

 

Пр. пр. № 7364/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 193/2012 г. по 

описа на ОДМВР Варна. Прокурор Задгорска. 

Досъдебното производство е започнало с постановление за образуване 

на досъдебно производство на 27.06.2012 г. с оглед извършено престъпление 

от ВИНОВНОТО ЛИЦЕ за престъпление по чл.316 вр. чл.308,  ал. 2 от НК. 

… 

За приключване на досъдебното производство в най-кратки срокове се 

твърди в справката, представена от наблюдаващия прокурор. 

 

Пр. пр. № 4363/2013 г. по описа на РП – Варна, ДП № 1009/2013 г. 

по описа на 3-то РУП при ОДМВР Варна. Прокурор Атанас Христов. 

Досъдебно производство № 1009/2013г. по описа на Трето РУП при ОД 

на МВР Варна е образувано с постановление  от 28.05.2013 г. на РП – Варна. 

Производството се води по чл. 183 ал.1 от НК, срещу известен 

извършител. … 

Към 12.06.2014 г. предстои предявяване на материалите и 

приключването на производството по същество. 
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Пр. пр. № 5596/2013 г. по описа на РП – Варна, ДП № 60/2013 г. по 

описа на РУ”ТП” - Варна. Прокурор Г. Манасиев. 

С постановление на РП - Варна от 17.05.2013 г. по горепосочената 

преписка е образувано досъдебно производство срещу известен извършител 

за това, че на 23.04.2013 г. в гр. Варна, извършил опит за кражба на 20 литра 

бензин, собственост на „Нафтекс - Петрол“ – Варна, като случаят е 

маловажен – престъпление по чл.194 ал.3 вр. ал.1 от НК…. 

В приложената справка по производството се твърди, че ще бъдат 

взети незабавни мерки за бързо приключване на разследването.    

 

Пр. пр. № 56/2013 г. по описа на РП – Варна, ДП № 55/2013 г. по 

описа на сектор „ПП” - Варна. Прокурор Д. Иванова. 

ДП е образувано на 25.02.2013 г. с постановление на прокурор при РП – 

Варна срещу известен извършител за извършено престъпление по чл.343б 

ал.1 от НК. На 25.11.2013 г. делото е постъпило в РП – Варна с мнение на 

водещия разследването за спиране на производството на основание чл.244 

ал.1 т.1, вр. чл.25 т.2 от НПК. (Установено е, че още в деня на извършване на 

деянието – 18.12.2012 г. извършителят е напуснал пределите на страната в 

посока Р. Турция и до момента не се е завръщал). … 

Предстои доклад на делото по чл.226 от НПК и приключване на 

производството в срок до 22.06.2014 г.  

 

Пр. пр. № 10556/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 128/2012 г. 

по описа на ОСлО при ОП - Варна. Прокурор Томов. 

Образувано е на 26.09.2012 г. по уважена и приета молба на 

Прокуратурата в гр. Виена, Австрия за трансфер на наказателно производство 

№ 12st26/12w и водено срещу българска гражданка по чл. 212 ал.4 пр.1, вр. 

ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК. … 

 

Пр. пр. № 10831/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 1515/2013 г. 

по описа на 3-то РПУ - ОДМВР- Варна. Прокурор Томов. 

          Образувано на 29.08.2012г. и водено срещу две лица за извършено от 

всяко от тях престъпление по чл. 234 ал. 1 от НК. … 

 

Пр. пр. № 10885/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 2715/2012 г. 

по описа на 2-ро РПУ- ОДМВР - Варна. Прокурор Томов. 

Образувано е на 11.12.2012г. за извършено престъпление по чл. 206 

ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК. … 
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Пр. пр. № 15174/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 788/2012 г. 

по описа на 4-то РПУ-ОДМВР - Варна. Прокурор Томов. 

Започнато е на 06.12.2012г. и водено срещу две лица за извършено от 

всяко от тях престъпление по чл. 309 ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК. С 

постановление от 19.03.2013 г. досъдебното производство е частично 

прекратено. След отмяна на постановлението от ОП- Варна  делото е върнато 

за доразследване. … 

 

Пр. пр. № 2846/2012 г. по описа на РП – Варна, сл.д. № 73/2013 г. по 

описа на ОСлО при ОП - Варна/ДП № 318/2012 г. по описа на 4-то РУП-

ОДМВР – Варна/. Прокурор Лазарова. 

Досъдебното производство е образувано на 31.08.2012 год. за 

престъпление по чл.227б ал.2 вр. ал.1 от НК. … 

Срокът на разследване е удължен от ОП - Варна до 18.07.2014г.  

 
Пр. пр. № 307/2013 г. по описа на РП – Варна, ДП № 467/2012 г. по 

описа на РУП- Аксаково-ОДМВР – Варна/. Прокурор Дочев. 

Делото първоначално е водено срещу ВИНОВНОТО ЛИЦЕ за 

престъпление  по чл.343 ал.3 пр.4 б.“а“ вр. ал.1 вр. чл.342 ал.1 от НК. … 

Досъдебно производство е в срок към настоящия момент и предстои 

приключването му до края на месец 06.2014 г.  

 

Пр. пр. № 2711/2013 г. по описа на РП – Варна, ДП № 100/2013 г. по 

описа на 5-то РУП-ОДМВР – Варна. Прокурор Дочев. 

Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 323 

ал.1 от НК. … Към настоящия момент досъдебното производство е 

приключило, ВРП се е произнесла по направените искания от страна на 

защитата на обвиняемата и предстои изготвянето на окончателен 

прокурорски акт. 

 

Пр. пр. № 11577/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 314/2012 г. 

по описа на сектор „ПП”-ОДМВР – Варна. Прокурор Ганчева. 

Досъдебното производство е образувано на 02.10.2012г. с 

постановление на прокурор при РП - Варна за престъпление по чл. 343в, ал. 2 

от НК. … 

 

Пр. пр. № 6927/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 295/2013 г. по 

описа на 3-то РУП при ОДМВР – Варна. Прокурор Ивелина Христова-

Желева. 
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Досъдебното производство е образувано на 23.01.2013 г. на основание 

чл.212, ал.1 от НПК. Същото е водено за извършено от К. престъпление по 

чл.206, ал.1 от НК. … 
 

Пр. пр. № 12848/2012 г. по описа на РП – Варна, ДП № 2120/2013 г. 

по описа на 3-то РУП при ОДМВР – Варна. Прокурор Ивелина 

Христова-Желева. 

Образувано е на 24.10.2012 г. на основание чл.212, ал.1 от НПК с 

постановление на прокурор срещу виновното лице престъпление по чл. 206, 

ал.1 от НК. … 

 

Като основна причина за забавянето на разследването по 8 бр. от 

делата прокурорите от РП – Варна изтъкват формалната и некачествена 

работа на разследващите полицаи, липсата на ритмичност на същата, 

пълно или частично неизпълнение на действия по разследването и пр. В 

съответните справки /по пр.пр. № 7364/12 г., № 11577/12 г./ се излага, че 

след произнасяне на наблюдаващия прокурор с постановление, адресирано до 

главния разследващ полицай при ОДМВР – Варна разследващият полицай … 

е отстранен и е заместен от други …. Успоредно с това обаче, се 

наблюдават случаи  – по пр.пр. № 10831/2012 г., пр.пр. №2711/2013 г., пр.пр. 

№ 6927/2012 г.,  пр.пр. № 12848/12 г., при които разследващите полицаи, 

срещу чиято работа в справките са изложени оплаквания, са получили 

оценка „3”. 

От РП Варна е предоставен и Обобщен доклад в изпълнение на 

Разпореждане от 14.10.2013 г. на Административния ръководител на 

Районна прокуратура - Варна за осъществяване на ревизия по отношение 

на делата на производство в отделните РУП, както и анализ на работата 

на всеки от разследващите полицаи. Като обща негативна констатация се 

коментират: неравномерното разпределение на делата между 

отделните разследващи полицаи; нерядко се отчита хаотичност и 

неритмичност в работата им или нежелание за извършване на каквито и 

да било оперативно-следствени действия; не се проявява необходимата 

задълбоченост при планиране на действията по разследването, а често с 

изготвянето единствено на неоснователни искания за удължаване срока на 

разследване се изчерпва работата по конкретното производство. 

В същото време във връзка с  ежегодната оценка на работата на 

разследващите полицаи от ОДМВР Варна на основание чл. 144, ал. 3 от ЗСВ 

/изм. ДВ, бр. 53/2014 г./, за 2013 г., в отговор на писмо на Главния 

разследващ полицай началник отдел „ДП” при ОДМВР Варна № 

6453/12.02.2014 г. РП Варна е оценила работата на 87 разследващи полицаи: 
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67 – с оценка 3; 7 бр. – с оценка 2; 13 бр. – с оценка 1, т.е. 77% от тях са 

оценени с най-високата оценка /3/ за изпълнението на служебните им  

задължения  в отдел “Досъдебно производство”.9 

Анализът на наблюдаваните проблеми при работата по досъдебните 

производства следва да съобразява и нормативната регламентация на 

ръководството и надзора върху разследването, които изцяло се 

упражняват от прокурора. Наблюдаващият прокурор непосредствено 

следи за законосъобразното провеждане на разследването и  

приключването му в определен срок, съгласно разпоредбата на чл. 196, ал.2 

от НПК. 

На практика може да се заключи, че въпреки сигналите на 

административния ръководител на РП – Варна до Главния разследващ 

полицай при ОДМВР – Варна проблемът със забавеното разследване на 

досъдебните производства, констатиран при предходната проверка от 

ИВСС през 2009 г., не е преодолян през 2012-2013 г., а гореизложеното сочи, 

че съществува и в настоящата календарна година.  

По този начин неоправдано се забавя производството и срокът за 

разследване е твърде продължителен, с което се нарушава чл. 22 от НПК. В 

тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и 

основните свободи, според който ”всяко лице при определянето на неговите 

граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е 

наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично 

гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен 

съд, създаден в съответствие със закона”. Създават се реални 

предпоставки за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ от 

пострадалите лица, доколкото практиката на Европейския съд по правата 

на човека е, че за неоправдани забавяния по вина на властите се дължи 

обезщетение за продължителността на наказателното производство  и 

нарушаване на изискването за разумен срок  по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

 

Бяха проверени следните прокурорски преписки, спрени срещу 

неизвестен извършител:  

Пр.пр. № 12634/2013 г. – прокурор Дочев. Постановлението за 

спиране  е от 26.11.2013 г. на основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК.  

Пр.пр. № 6197/2012 г. – прокурор Дочев. С постановление от 

13.11.2013 г. производството е частично прекратено и спряно, като е указано 

                                           
9 В цитираното писмо Главният РП при ОДМВР Варна е определил следната скала  на оценяване: 

оценка 1 – лошо изпълнение; оценка 2 – незадоволително изпълнение; оценка 3 – стандартно и по-добро от 

стандартното изпълнение. 
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материалите да се изпратят н полицията, липсват други действия по 

движението на досъдебното производство. 

Пр.пр. № 14116/13 г. – прокурор Н Павлов. С постановление от 

19.11.2013 г. е указано е делото да се изпрати на полицията и да „се стори 

необходимото по изпълнение на мероприятията, залегнали в ОИП”. Не се 

установи наличието на такъв план по наблюдателните материали; липсват 

изготвени и приложени справки; не е указан и срок за изготвяне на такива. 

Пр.пр. № 4168/2013 г. – прокурор М. Георгиев – постановление за 

спиране от 05.06.2013 г.  – не се установи наличието на план за ОИМ, както и 

справки по същия. Указано е да се „стори необходимото за реализиране на 

ОИМ с цел разкриване на извършителя”.  

Пр. пр. № 3528/2013 г. – прокурор Манасиев, постановление за 

спиране от 22.05.2013 г.  – не се установи наличието на план за ОИМ, както 

и справки по същия. 

Пр.пр. № 13725/2013 г. – прокурор Банков. Производството е спряно 

на 05.11.2013 г. като не се установи наличието на план за ОИМ, както и 

справки по същия. Указано е да се „стори необходимото за реализиране на 

ОИМ”. 

 

Извършена е  проверка и на следните досъдебни производства, 

образувани срещу неизвестен извършител, по които наказателното 

производство е спирано: 

Пр.пр. №  13292/12 г. – прокурор Кондов; пр.пр. № 10610/13 г. – 

прокурор Атанас Атанасов; пр.пр. №12291/12 г. – прокурор Ганчева; пр.пр. 

№ 16293/13 г. – прокурор Цвятков; пр.пр. № 10489/13 г. – прокурор Лалов; 

пр.пр. № 7395/12 г. – Г. Манасиев; пр.пр. № 12538/12 г. – Вл. Томов; пр.пр. 

№ 4278/12 г. – прокурор – Р. Петрова; пр.пр. № 7887/12 г. – прокурор 

Неделчева; пр.пр. № 125/12 г. – Задгорска; пр.пр. № 4696/12 г. – прокурор Р. 

Петрова; пр.пр. № 7600/12 г. – прокурор – А. Ганчева; пр.пр. № 14020/12 г. – 

прокурор – Георгиев; пр.пр. № 6311/12 г. – М. Дочев. 

 

Произнасянията на прокурорите от РП – Варна по тези дела са 

бланкетни, еднотипни, необосновани, липсват конкретни указания до 

разследващия орган за разкриване на извършителя, не са изисквани справки 

от полицията, липсват данни да е съставен план за оперативно-

издирвателни мероприятия, на практика липсват и действия след 

постановленията за спиране от страна на РП – Варна, липсва указан срок 

за изготвяне на справки, липсват и напомнителни писма от РП – Варна до 

полицията.  
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Постановленията за спиране по делата, образувани срещу неизвестен 

извършител, са еднакви, с идентични указания, различават се единствено по 

посочените в тях тестове от НК. 

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 

постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 

постановлението в 7-дневен срок пред РС – Варна. По някои от преписките 

не е приложен протокол за случайно разпределение на същата. 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2012 г. в РС – Варна са внесени общо 930 обвинителни акта, а  

през 2013 г. броят на внесените в РС –  обвинителни актове е 896. 

Върнати от съда дела през 2012 г. с внесени обвинителни актове – 49, 

като  - 29 бр. – с разпореждане на съда /протестирани са 13 бр., като 7 от 

протестите са уважени/, и 20 бр. - с определение на съда.  През 2013 г. 

върнатите  от съда обвинителни актове възлизат на 33, като 17 бр. са с 

разпореждане на съда /9 са протестирани и  3 бр. протести са  уважени/, а 16 

– с определение на съда. 

Решените от съда дела през 2012 г. по обвинителен акт са общо 1093. 

През 2013 г. решените от съда дела по обвинителен акт са 941. 

 През 2012 г. осъдителните присъди по общия ред са 414, а през 2013 

г. – 315. През проверявания период протестирани присъди по общия ред 

са: за 2012 г. – 10, като 6 бр. протести са уважени, а за 2013 г. – 21 бр., като 

уважени са 7 протеста, 8 – не са уважени, а останалите не са  били разгледани  

до края на 2013 г. 

През 2012 г. са постановена 43 оправдателна присъда по общия ред 

/протестирани са 34 бр., като уважени – 4 бр., неуважени – 16 бр., оттеглени 

– 4 бр. и неразгледани – 10 бр./, а през 2013 г. са постановени 40 бр. 

оправдателни присъди по общия ред: протестрани са 41 бр.: само 3 бр. са 

уважени, 17 – не са уважени, 14 бр. не са разгледани, 7 бр. са оттеглени. 

През 2012 г. осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 

/чл. 371 и сл. от НПК/ са 157, а през 2013 г. – 68. По този ред няма 

протестирани присъди, както няма и оправдателни присъди.  

 

На случаен принцип бяха проверени дела, по които са внесени 

обвинителни актове през 2012 г. и 2013 г. в РС - Варна: 
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ПД № 833/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Неделчева. 

На 08.11.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 23.11.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото е приложено копие от молба на подсъдимия до ОС – Варна срещу 

наложено наказание по НОХД № 6363/2012 г. и присъда от 07.01.2013 г., 

постановена по същото дело. По делото не е приложено копие от присъдата 

на РС Варна, а единствено и само съобщение за образувано въззивно дело в 

ОС Варна. 

 

ПД № 674/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Неделчева. 

На 21.03.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 01.04.2014 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото няма данни за приключване на делото в РС Варна. От кориците на 

делото е видно, че на 03.06.2014 г. е имало с.з. по НОХД, без да е посочен 

негов номер. 

 

ПД № 870/2013 г. по описа на РП – Варна. Мл.прокурор Р. Мусова. 

На 13.12.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 19.12.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото е приложено разпореждане за насрочване от 06.01.2014 г. по 

НОХД № 6789/2013 г. по описа на РС Варна в с.з. от 12.02.2014 г. От 

кориците на делото е видно, че делото е приключено със съкратено съдебно 

следствие, при условията на чл. 58а НК. По делото не е приложено копие от 

присъдата на РС Варна. 

 

ПД № 864/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Д. Динкова. На 

11.12.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 19.12.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото  е 

приложен протокол от с.з. от 15.01.2014 г. по НОХД № 6290/2013 г. по описа 

на РС Варна, в което е одобрено постигнато от страните споразумение. 

 

ПД № 292/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Св. Върбанова. 

На 11.04.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 20.04.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото е приложена въззивна жалба до ОС – Варна срещу присъда по 

НОХД № 2097/2012 г. по описа на РС Варна. По делото не е приложено 

копие от присъдата на РС Варна. 

 

ПД № 528/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Св.Върбанова. 

На 29.07.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
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прокуратура – Варна. На 19.08.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото не е приложен съдебен акт. Върху кориците на делото е посочено, 

че е приложено наказание по чл. 78а НК – глоба в размер на 1000 лв, както и 

лишаване на правоуправление на МПС за срок от три месеца по НОХД № 

4364/2013 г. на РС Варна. 

 

ПД №  100/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. Ганчева. На 

18.02.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 19.02.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото не е 

приложен съдебен акт. Върху кориците на делото е посочено, че е 

постигнато споразумение по НОХД № 927/2013 г. на РС Варна. 

 

ПД №  875/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. Ганчева. На 

23.11.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 11.12.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото не е 

приложен съдебен акт. По кориците на делото е посочено, че е постигнато 

споразумение по НОХД № 6710/2012 г. на РС Варна. 

 

ПД №  351/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Н. Павлов. По 

делото липсват данни за датата на получаване на досъдебното 

производство в Районна прокуратура – Варна. На 07.06.2013 г. е внесен 

обвинителен акт в РС  Варна. По делото са приложени мотиви към присъда 

по НОХД № 2957/2013 г. на РС Варна, постановена на 13.08.2013 г., ведно с 

въззивна жалба срещу присъдата. Приложено е и искане до ВКС за 

възобновяване на посоченото по-горе дело от 24.04.2014 г. Липсват данни 

относно образуването на дело във ВКС. 

 

ПД №   661/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ж. Кехецинян. 

На 11.09.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 27.09.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото е приложено  разпореждане от 17.07.2013 г. за насрочване с.з. на 

17.10.2013 г. по НОХД № 5076/2012 г. по описа на РС Варна. По делото е 

приложена и въззивна жалба до ОС Варна срещу присъда от 20.11.2013 г. по 

посоченото дело.  

 

ПД №   376/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ж. Кехецинян. 

На 13.06.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 17.06.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото е приложена присъда 408/04.12.2013 г. по НОХД № 3175/2013 г на 

РС Варна.  
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ПД №   447/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Т.Томов. На 

18.11.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 03.12.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото не е 

приложен съдебен акт. По кориците на делото е отбелязано, че НОХД № 

6440/2013 г. по описа на РС Варна е отложено в с.з. на 05.02.2014 г. за 

възстановяване на щетите и постигане на споразумение, като е отбелязано, че 

е сключено споразумение, без да е отразена дата. 

  

ПД № 268/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Т.Томов. На 

07.03.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 06.04.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото е 

приложена въззивна жалба срещу присъда по НОХД № 1923/2012 г. на РС 

Варна. 

 

ПД №   190/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Н. Недков. На 

12.03.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 14.03.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото не е 

приложен съдебен акт, приложено е обявление от 05.04.2012 г. на РС Варна, 

от което е видно, че по НОХД № 1359/2012 г. на РС Варна е наложено 

наказание по реда на чл. 78а НК и същото може да бъде обжалвано пред 

Административен съд Варна в 15дневен срок. По делото беше изискано 

копие на съдебното решение по посоченото дело – № 1066/04.04.2012 г., от 

което е видно, че решението на РС Варна подлежи на обжалване пред ОС 

Варна. 

 

ПД № 677/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Г. Банков. На 

24.09.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 17.10.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото не е 

приложен съдебен акт. Върху кориците на делото е посочено, че НОХД № 

5488/2013 г. на РС Варна е разгледано по реда на съкратеното съдебно 

следствие. 

 

ПД № 327/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Г. Банков. На 

18.04.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 02.05.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото е 

приложено разпореждане от 15.05.2012 г. за насрочване на НОХД № 

2301/2012 г. на РС Варна в с.з. на 06.06.2012 г., липсва съдебен акт. По 

кориците на делото е отбелязано, че е постигнато споразумение. 
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ПД № 326/2012 г. по описа на РП – Варна. Мл. прокурор И. Желева. 

На 19.04.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 02.05.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото не е приложен съдебен акт. По кориците на делото е посочено, че 

НОХД № 2290/2012 г. на РС Варна е постигнато споразумение. 

 

ПД № 171/2013 г. по описа на РП – Варна. Мл. прокурор И. Желева. 

На 05.03.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 18.03.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото е приложена въззивна жалба срещу присъда 195/16.05.2013 г.  по 

НОХД № 1415/2013 г. на РС Варна. 

 

ПД № 857/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Е. Лазарова. На 

28.11.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 05.12.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото е 

приложено копие от въззивна жалба срещу присъда по НОХД № 6553/2012 г. 

на РС Варна, постановена на 13.02.2013 г. 

 

ПД № 684/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. Кондов. На 

11.09.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 09.10.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото е 

приложена въззивна жалба срещу присъда НОХД № 5328/2012 г. на РС 

Варна, постановена на 05.12.2012 г. 

 

ПД № 684/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. Кондов. На 

11.09.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 09.10.2012 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото е 

приложена въззивна жалба срещу присъда НОХД № 5328/2012 г. на РС 

Варна, постановена на 05.12.2012 г. 

 

ПД № 175/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. Атанасов. На 

12.03.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 19.03.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото е 

приложена въззивна жалба срещу присъда 219/03.06.2013 г. по НОХД № 

1462/2013 г. на РС Варна. 

 

ПД № 503/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Вл. Лалов. На 

31.07.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Варна. На 05.08.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. По делото е 
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приложена въззивна жалба срещу присъда по НОХД № 4156/2013 г. на РС 

Варна. 

 

ПД № 593/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Георгиев. 

На 22.10.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 24.10.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото не се прилага съдебен акт. От кориците на делото се установява, че 

по НОХД № 5602/2013 г. на РС Варна е постигнато споразумение. 

 

ПД № 307/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Даскалова. 

На 23.04.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Варна. На 14.05.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС  Варна. 

По делото е приложена въззивна жалба срещу присъда 237/17.06.2013 г. по  

НОХД № 2458/2013 г. на РС Варна. 

 

ПД № 160/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор В. 

Никифорова. На 23.02.2012 г. досъдебното производство е получено в 

Районна прокуратура – Варна. На 06.03.2013 г. е внесен обвинителен акт в 

РС  Варна. По делото не е приложен съдебен акт. От кориците на делото се 

установява, че НОХД № 1188/2012 г. на РС Варна е разгледано по реда на 

съкратеното съдебно следствие. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

ПД № 726/2012 г. и ПД № 624/2013 г. Прокурор Д. Иванова.  

ПД № 799/2012 г. и ПД № 160/2013 г. Прокурор В. Дачевска.  

ПД № 250/2012 г. и ПД № 434/2013 г. Прокурор Цв. Гетова.  

ПД № 221/2012 г. и ПД № 442/2013 г. Прокурор Здр. Задгорска.  

ПД № 470/2012 г. и ПД № 327/2013 г. Прокурор Д. Йотова.  

ПД № 452/2012 г. и ПД № 81/2013 г. Прокурор Р. Петрова.  

ПД № 317/2012 г. и ПД № 727/2013 г. Прокурор Г. Манасиев.  

ПД № 112/2012 г. и ПД № 763/2013 г. Прокурор В. Алексиева.  

ПД № 600/2012 г. и ПД № 133/2013 г. Прокурор Вл. Томов.  

ПД № 120/2012 г. и ПД № 446/2013 г. Прокурор Ат. Христов.  

ПД № 300/2012 г. и ПД № 419/2013 г. Прокурор Д. Вълчева.  

ПД № 400/2012 г. и ПД № 110/2013 г. Прокурор М. Томова.  

ПД № 619/2012 г. и ПД № 413/2013 г. Прокурор М. Дочев.  

ПД № 826/2012 г. Прокурор Б.Маринова.  

ПД № 12/2013 г. Прокурор Д. Цвятков.  

ПД № 181/2013 г. Прокурор Е. Димитрова.  
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От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл. 242, ал. 3 от НПК срок.  

По по-голямата част от  проверените на случаен принцип 

прокурорски дела не се прилагат актовете на съда. Преписи от присъдите 

се прилагат само към присъдните преписки.  

Прилагат се разпорежданията за насрочване на делата в съдебни 

заседания, въззивните жалби, като по кориците на делата се отбелязват 

резултатът и видът на постановения съдебен акт. Само от тази 

информация може да се направи извод за вида и начина на приключване на 

съдебното производство.  

По всички прокурорски дела е приложена статистическа карта, по 

която следва да се отбелязват: входящият номер, прокурорът, участвал в 

с.з., номер и вид на съдебно производство, квалификация и т.н. Картите не 

се попълват, като част от тази информация може да бъде установена 

от кориците на делото. 

 

Внесените в съда споразумения по чл. 381 от НПК през 2012 г. са 

общо 485, от които 469 - одобрени, а през 2013 г. – 484, като от тях одобрени 

са 459 бр.  

 

На случаен принцип бяха проверени следните прокурорски дела: 

 

№ 13429/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Даскалова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 22.12.2011 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

16.01.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 7055/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Даскалова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 13.11.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

14.11.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 1498/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Н. Павлов. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 04.02.2013 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 05.02.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 
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№ 13915/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Н. Павлов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 16.11.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

19.11.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 3466/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ат. Атанасов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 26.03.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

29.03.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 9409/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ат. Атанасов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 20.09.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

26.09.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 11820/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Т.Томов. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 26.09.2012 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 28.09.2012 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 5072/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Т.Томов. Делото е 

получено в Районна прокуратура – Варна на 22.04.2013 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 23.04.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 3904/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Евгения Томова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 06.04.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

06.04.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 2335/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Евгения Томова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 25.02.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 
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28.02.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 5754/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Г.Манасиев. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 23.05.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК на 

28.05.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 560/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Г. Манасиев. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 25.02.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

28.02.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 7595/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Вл. Томов. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 27.06.2012 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 28.06.2012 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 812/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Вл. Томов. Делото е 

получено в Районна прокуратура – Варна на 22.01.2013 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 24.01.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 13191/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Д. Иванова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 14.12.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

17.12.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 17097/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Д. Иванова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 15.11.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

15.11.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 
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№ 1202/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Д. Цвятков. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 20.07.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

16.08.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 325/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Д. Цвятков. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 11.01.2013 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 11.01.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 18111/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ив. Паскова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 06.12.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 81 от НПК на 

06.12.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 6524/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор В. Алексиева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 25.01.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

31.01.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 5110/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ив. Желева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 07.05.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

09.05.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 9010/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ив. Желева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 28.10.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

01.11.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 2581/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. Ганчева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 07.03.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 
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08.03.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 1813/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. Ганчева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 18.02.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 81 от НПК на 

20.02.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 16136/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор В. Никифорова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 27.01.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

07.02.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 2547/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор В. Никифорова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 04.03.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

05.03.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 214/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. Кондов. Делото е 

получено в Районна прокуратура – Варна на 17.02.2012 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 01.03.2012 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 3374/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор А. Кондов. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 31.05.2013 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 20.06.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 5974/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Георгиев. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 22.05.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

22.05.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 
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№ 2141/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Георгиев. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 25.04.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

29.04.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 3273/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор В. Дачева. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 19.03.2012 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 20.03.2012 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 7019/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор В. Дачева. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 11.10.2013 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 22.10.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 1779/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ат. Христов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 15.02.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

17.02.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 810/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ат. Христов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 22.01.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

23.01.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 16135/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ж. Кехецикиян. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 09.02.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

21.02.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 3652/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Ж. Кехецикиян. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 02.04.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 
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04.04.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 15184/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Цв. Гетова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 22.03.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

19.04.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 7441/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Цв. Гетова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 04.06.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

18.06.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 269/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Д. Вълчева. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 11.01.2012 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 17.01.2012 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 1409/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Д. Вълчева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 06.02.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

08.02.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 10177/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Н. Недков. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 30.12.2011 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

16.01.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 4512/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Н. Недков. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 15.04.2013 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК на 18.04.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 
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№ 9769/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Неделчева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 16.01.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК на 

03.02.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 1147/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Неделчева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 29.01.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК на 

30.01.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№  16901/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Б. Маринова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 15.01.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК на 

25.01.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№  943/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Б. Маринова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 24.01.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК на 

27.01.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№  2310/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Р. Петрова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 01.03.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

07.03.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 2707/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Р. Петрова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 04.03.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

07.03.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№  11984/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Вл. Панайотова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на  07.12.2011 г. Внесено 

в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 
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11.01.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 2178/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор Вл. Панайотова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 25.02.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

27.02.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 7313/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Д. Йотова. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 15.02.2012 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 24.02.2012 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 2289/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Д. Йотова. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 27.02.2013 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 27.02.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 5818/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  М. Дочев. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 21.05.2012 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 22.05.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 15259/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  М. Дочев. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 19.04.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

24.04.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 17142/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Г. Банков. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 09.01.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

12.01.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 
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№ 14211/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Г. Банков. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 25.09.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

25.09.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 1507/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Св. Върбанова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 09.02.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК на 

10.02.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 10937/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Св. Върбанова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 05.08.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК на 

06.08.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 10000/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Е. Димитрова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 25.01.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

25.01.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 14704/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Св. Стойнов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 05.03.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК на 

09.03.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 15557/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Св. Стойнов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 19.03.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

29.03.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 16894/2011 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Е. Лазарова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 02.03.2012 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 
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14.03.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 2313/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Е. Лазарова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 26.02.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

27.02.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

№ 1403/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Вл. Лалов. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 14.02.2012 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 15.02.2012 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 3772/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Вл. Лалов. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 02.04.2013 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 04.04.2013 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 

 

№ 670/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Здравка 

Задгорска. Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 26.01.2012 

г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от 

НПК на 01.02.2012 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно 

заседание за одобрение споразумението. 

 

№ 1940/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Здравка 

Задгорска. Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 19.02.2013 

г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от 

НПК на 19.02.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно 

заседание за одобрение споразумението. 

 

№ 1710/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Кирова. Делото 

е получено в Районна прокуратура – Варна на 14.02.2012 г. Внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 14.02.2012 

г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението. 
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№ 12998/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор М. Кирова. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Варна на 20.02.2013 г. Внесено в 

съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК на 

04.03.2013 г. По преписката не е приложен протокол от съдебно заседание 

за одобрение споразумението. 

 

По всички преписки се прилага писмото, с което досъдебното 

производство е получено в РП - Варна, от което е видна датата на 

внасянето му, отделно се прилага и писмото, с което то се изпраща в РС – 

Варна: по този начин може да се установи срокът за произнасяне на 

наблюдаващия прокурор.  

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства,  които са  внесени в съда по реда на чл.381 от НПК, са в 

рамките на предвидения в закона срок. 

По споразуменията не се прилага копие от протокола от съдебното 

заседание. 

 

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 през 2012 г. са общо 189.  Решени от съда са    

192 предложения, от тях уважени – 175, върнати от съда – 9.  

През 2013 г. са внесени 195 предложения по чл. 375 от НПК. Решени от 

съда са  173,  като 153 са уважени, а 12 бр. са върнати от съда. 

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 

 

Пр. пр. №  13272/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Цв. 

Гетова. Получено в РП – Варна на 16.12.2013 г. На 18.12.2013 г. е внесено в 

съда. По преписката липсват данни за датата, на която е постановено 

решение. 

 

Пр. пр. № 7374/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Ив. 

Желева. Получено в РП – Варна на 22.04.2013 г. На 14.95.2013 г. е изискана 

справка за съдимост. На 17.08.2013 г. е внесено в съда. По преписката 

липсват данни за датата, на която е постановено решение. 

 

Пр. пр. №  3398/2013 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  Ив. 

Желева. Получено в РП – Варна на 25.04.2012 г. На 27.04.2012 г. е внесено в 
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съда. На 14.05.2013 г. е постановено решение, копие от което е приложено 

към преписката. 

 

Пр. пр. №  12453/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  А. 

Ганчева. Получено в РП – Варна на 09.12.2011 г. На 27.12.2012 г. е изискана 

справка от Бюро „Съдимост”. На 25.02.2012 г. е внесено в съда. На 

23.02.2013 г. е постановено решение, копие от което е приложено към 

преписката. 

  

Пр. пр. №  1370/2012 г. по описа на РП – Варна. Прокурор  А. 

Ганчева. Получено в РП – Варна на 15.02.2013 г. На 27.02.2013 г. е изискана 

справка от Бюро „Съдимост”. На 12.03.2013 г. е внесено в съда. По 

преписката липсват данни за датата, на която е постановено решение. 

 

На случаен принцип бяха проверени и: 

Пр. пр. № 5822/2012 г. и пр. пр. №  15279/2013 г.  - прокурор  Д. 

Никифорова. 

Пр.  пр. № 995/2012 г. и пр. пр. №  6088/2011 г. -  прокурор А. Кондов; 

Пр. пр. № 5751/2012 г. и пр. пр. №  10451/2013 г. - прокурор М. 

Георгиев 

Пр. пр. № 9443/2012 г. и пр. пр. №  13862/2013 г. - прокурор  Д. 

Иванова; 

Пр. пр. № 16403/2013 г. и пр. пр. №  7796/2012 г. - прокурор  Вл. 

Панайотова 

Пр. пр. № 16616/2011 г. и пр. пр. №  7511/2013 г. - прокурор  Д. 

Йотова; 

Пр. пр. № 7365/2012 г. и пр. пр. №  6914/2013 г. - прокурор  Св. Стоев; 

Пр. пр. № 12492/2011 г. и пр. пр. №  7785/2013 г. - прокурор  

Е.Томова; 

Пр. пр. № 5132/2013 г. и пр. пр. №  15135/2013 г. - прокурор  Ат. 

Атанасов; 

Пр. пр. № 10148/2012 г. и пр. пр. №  6237/2013 г. - прокурор  М. 

Дочев; 

Пр. пр. № 14602/2012 г. и пр. пр. №  3854/2013 г. - прокурор  Г. 

Банков; 

Пр. пр. № 1313/2009 г. и пр. пр. №  1764/2013 г. - прокурор  М. 

Кирова; 

Пр. пр. № 12513/2011 г. и пр. пр. №  14498/2013 г. - прокурор  М. 

Неделчева; 
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Пр. пр. № 3748/2012 г. и пр. пр. №  2850/2013 г. - прокурор  М. 

Даскалова; 

Пр. пр. № 57/2012 г. и пр. пр. №  11845/2011 г. - прокурор Ж. 

Кехецикиян; 

Пр. пр. № 10939/2011 г. и пр. пр. №  10359/2013 г. - прокурор  Здр. 

Задгорска; 

Пр. пр. № 14086/2010 г. и пр. пр. №  1105/2013 г. - прокурор  Б. 

Маринова; 

Пр. пр. № 7681/2012 г. и пр. пр. №  3903/2013 г. - прокурор  Р. 

Петрова; 

Пр. пр. № 15060/2011 г. и пр. пр. №  11768/2013 г. - прокурор  Д. 

Вълчева; 

Пр. пр. № 15634/2011 г. и пр. пр. №  203/2013 г. - прокурор  Е. 

Лазарова; 

Пр. пр. № 12294/2011 г. и пр. пр. №  5216/2013 г. - прокурор  Г. 

Манасиев; 

Пр. пр. № 10344/2011 г. и пр. пр. №  11089/2013 г. - прокурор  Св. 

Върбанова; 

Пр. пр. № 2010/2012 г. и пр. пр. №  14786/2013 г. - прокурор  Ат. 

Христов; 

Пр. пр. № 10719/2012 г. и пр. пр. №  14635/2013 г. - прокурор  Вл. 

Лалов; 

Пр. пр. № 10091/2012 г. и пр. пр. №  9272/2012 г. - прокурор  Д. 

Цвятков; 

Пр. пр. № 15609/2011 г. и пр. пр. №  2484/2013 г. - прокурор  Т. 

Томов; 

Пр. пр. № 436/2012 г. и пр. пр. №  10506/2012 г. - прокурор  Н. Недков 

Пр. пр. № 10469/2013 г. - прокурор  Ив. Паскова 

Пр. пр. №  8340/2013 г. - прокурор  Вл. Томов; 

Пр. пр. №  1488/2013 г. - прокурор  Н. Павлов; 

Пр. пр. № 1311/2011 г. - прокурор В. Алексиева; 

 

От РП Варна се отчита, че към 09.06.2014 г. няма налични преписки и 

досъдебни производства за произнасяне при прокурор със срок над 40 дни. 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 
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През 2012 г. прокурорите от РП – Варна са взели участие в 3418 

съдебни заседания. През 2013 г. – 2357 съдебни заседания. 

 

4. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2012 г. са приведени в изпълнение 1283 присъди, като не са 

приведени 62 бр. присъди в срок. Отлагания на изпълнението на 

наказанието – 1. 

През 2013 г. са приведени в изпълнение 980 присъди, като не са 

приведени 170 присъди в срок. Отложено е изпълнението на 4 наказания. 

 

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Пр.  Р № 102/2012 г. по описа на РП – Варна. Със споразумение от 

02.02.2012 г. е определено наказание „пробация” за срок от 9 месеца и 

ЛПУМПС за срок от 1 година и 6 месеца. Препис от определението е 

получен в РП – Варна на 03.02.2012 г. На 15.02.2012 г. е изпратено до 

началника на Пробационна служба – Варна и до КАТ – Варна за изпълнение. 

На 06.03.2012 г. от КАТ уведомяват за привеждане на наказанието в 

изпълнение. Пробационна служба уведомява РП - Варна за привеждане на 

наказанието в изпълнение на 17.04.2012 г. РП – Варна уведомява РС - Варна 

на 27.03.2012 г. за привеждане в изпълнение на наказанието ЛПУМПС, а на 

21.04.2012 г. за привеждане в изпълнение на наказанието пробация. На 

07.12.2012 г. РП – Варна уведомява РС – Тополовград, че лицето е изтърпяло 

наказанието 18 месеца ЛПУМПС, а  на 31.07.2013 г. - че е изтърпяно и 

наказанието пробация. 

 

Пр.  Р № 59/2012 г. по описа на РП – Варна. Със споразумение от 

23.01.2012 г. е определено наказание „лишаване от свобода” за срок от три 

месеца при първоначален строг режим на изтърпяване. Препис от 

определението е получен в РП – Варна на 25.01.2012 г. На 03.02.2012 г. е 

изпратено до началника на затвора Сливен. На 06.03.2012 г. РП – Варна 

уведомява РС – Варна, че наказанието е приведено в изпълнение. Затворът 

Сливен уведомява РП Варна на 21.05.2012 г., че наказанието е изтърпяно. На 

04.06.2012 г. РС – Варна е уведомен относно изтърпяването на наказанието. 

 

Пр.  Р № 61/2012 г. по описа на РП – Варна. Със споразумение от 

23.01.2012 г. е определено наказание „лишаване от свобода” за срок от една 
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година при първоначален строг режим на изтърпяване. Препис от 

определението е получен в РП – Варна на 25.01.2012 г. На 22.02.2012 г. е 

изпратено до началника на затвора Белене. Същият ден е внесено 

предложение до РС – Варна за групиране на наказанието. На 29.02.2012 г. 

затворът Белене е уведомил РП – Варна, че не е привел в изпълнение 

присъдата, защото осъденият търпи наказание по присъда по друго НОХД. 

С протокол от 28.03.2012 г. на основание чл. 25, ал.1 от НК на осъдения е 

наложено общо наказание в размер на три години „лишаване от свобода”, 

получено за изпълнение в РП – Варна на 17.04.2012 г. На 18.04.2012 г. РП – 

Варна изпраща за изпълнение но началника на затвора Белене. На 27.04.2012 

г. Затворът Белене уведомява РП – Варна, че е привел в изпълнение 

наказанието. На 09.05.2012 г. РП – Варна уведомява РС – Варна, че 

наказанието е приведено в изпълнение.  

 

Пр.  Р № 796/2013 г. по описа на РП – Варна. С присъда от 21.06.2013 

г. е определено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години при 

първоначален строг режим на изтърпяване. Препис от присъдата е получена 

в РП – Варна на 03.10.2103 г. На 04.10.2013 г. е поискано от РС – Кнежа 

свидетелство за съдимост. Липсват данни кога е получено свидетелството 

за съдимост в РП – Варна, но е видно, че справката е изготвена на 

09.10.2013 г. Присъдата е изпратена за изпълнение на РП – Червен бряг на 

14.10.2013 г. Отбелязано е, че присъдата е влязла в законна сила на 

26.09.2013 г. На 12.12.2013 г. РП – Червен бряг уведомява РП – Варна, че 

лицето е обявено за ОДИ на 13.11.2013 г. с телеграма № 41658.  

 

Пр.  Р № 125/2012 г. по описа на РП – Варна. Със споразумение от 

08.02.2012 г. е определено наказание „лишаване от свобода” за срок от осем 

месеца при първоначален строг режим на изтърпяване. Препис от присъдата 

е получена в РП – Варна на 09.02.2012 г. На 10.02.2012 г. е поискано от РС 

– Варна свидетелство за съдимост. Впоследствие на 15.02.2012 г. същото 

е поискано и от РС – Пирдоп. Отново не се установява придружително 

писмо, с което изпратено свидетелството за съдимост. От приложеното 

свидетелство /от РС  -  Пирдоп/ е видно, че същото е получено на 20.02.2012 

г. На 24.02.2012 г. копие от споразумението е изпратено на ОД „Охрана” 

Варна, която на 06.03.2012 г. уведомява РП – Варна, че протоколното 

определение е изпълнено и лицето е приведено в затвора. На 16.03.2012 г. е 

уведомен РС – Варна, че наказанието е приведено  в изпълнение. 

 

Пр.  Р № 1021/2013 г. по описа на РП – Варна. Със споразумение от 

05.12.2013 г. е определено наказание „пробация” за срок от девет месеца. 
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Препис от определението е получен в РП – Варна на 06.12.2013 г. На 

09.12.2013 г. е поискана справка от РС – Варна, Бюро съдимост. Същият ден 

е внесено и предложение до РС – Варна по НОХД № 4081/13 г. за групиране 

на наказанията по чл. 25, ал.1 НК. Видно от протокол № 453/13.03.2014 г. е 

определено общо наказание – лишаване от свобода за срок от три месеца с 

изпитателен срок три години. Получено за изпълнение в прокуратурата на 

31.03.2014 г. На 03.04.2014 г. РП – Варна е уведомила РС – Варна, че не е 

приведена пробацията в изпълнение защото има кумулиране на наказанията, 

при което е определено наказание „лишаване от свобода” с изпитателен срок.  

 

Допълнително проверени са и следните прокурорски преписки по 

изпълнение на наказанията: 

 

Пр. Р № 528/13 г., пр. Р  № 605/2012 г.; пр. Р № 805/2013 г.; пр. Р № 

789/13 г.; пр. Р № 109/12 г.; пр. Р № 48/12 г.; пр. Р № 801/12 г.; пр. Р № 86/12 

г.; пр. Р № 933/12 г. 

 

Съгласно действащите за проверявания период Указания № И-30/2009 

г., отменени със заповед на главния прокурор  № ЛС - 1987/30.05.2014 г., 

присъдите следва да се привеждат в изпълнение незабавно.  

При проверка на присъдните преписки н РП – Варна се констатира се, 

че в доста от случаите не се спазва срокът по чл. 416, ал.5 от НПК, което 

довежда до възпрепятстване  ангажирането на наказателната 

отговорност на осъдения. Просрочването се аргументира с изискването на 

актуално свидетелство за съдимост, каквото указваше ВКП - но само в 

случаите, ако то е било издадено преди продължителен период от време. В 

същите Указания обаче се визираше, че подготовката за своевременното и 

законосъобразно привеждане в изпълнение на присъдите започва от 

разглеждане на делото в първоинстанционния съд.  

Като е констатирал, че в РП - Варна „изискванията за срочност в 

работата със заведените присъдни преписки се спазват” ревизиращият 

екип от ОП – Варна в  доклада относно  проведена комплексна ревизия в РП 

Варна от 20.12.2013г. е отчел, че „неприведени в изпълнение за проверявания 

период /2012 г./ са останали 62 броя присъдни преписки”.  

По-долу в същия доклад се сочи, че „причините за това не се коренят в 

дейността на прокурорите и служителите от деловодството, а поради 

укриване на осъдените лицата от една страна, а от друга изчаква се лицето 

да изтърпи едно наказание за да се преведе в изпълнение настоящото, 

поради невъзможност за групирането им по реда на чл. 23 и сл. от НК”.  
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3.  Гражданско-съдебен надзор. 

  

През 2012 г. прокурорите от РП – Варна са взели участие  91 по 

граждански дела, докато през 2013 г. техният брой възлиза на 111. Не са 

предявявани граждански искове от прокурори. Обжалвани от прокурор са 8 

бр. съдебни решения по граждански дела през 2012 г. и 13 бр. – през 2013 г. 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците в РП - Варна се водят редовно и 

сравнително прегледно. Като цяло отговарят както на изискванията на 

ПОДАПРБ /отм./, така и новия ПАПРБ, а също и на съответните указания 

на Върховна касационна  прокуратура.   

Водените в РП – Варна книги не се приключват по надлежния ред:  с 

отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване. 

Липсват данни за проверки по книгите с изключение на книгата за 

изпълнение на присъдите.  

  

В РП – Варна се спазва разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ. 

Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, извършено на 

случаен принцип,  не винаги се  прилага към преписките и делата.  

Спазена е т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор на 

Република България, а именно административният ръководител да се 

включи в разпределението на преписките, пряко свързани с прокурорската 

дейност по същество, с процент  натовареност, който следва да бъде не 

по-малко от 50% от натовареността на останалите прокурори в 

съответните групи.  

Констатира се липса на ясни критерии за организиране на групите, 

в които се разпределят преписките и делата в РП – Варна. Налице е 

смесване на групите по Law Choice и надзорите. 
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Назначаването на проверки по преписки през 2012 и 2013 г. в РП –

Варна се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния прокурор 

и министъра на вътрешните работи за провеждане на предварителните 

проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП на РБ и 

министъра на вътрешните работи./ 

Преписките в Районна прокуратура – Варна се решават от 

прокурорите в срок. В отделни случаи към преписките се прилага 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор.  

Не са редки случаите, в които постановленията за отказ са твърде 

лаконични, без да се прави пълен анализ на събраните доказателства по 

преписката.  

Недостатъчно прецизно е прилагането на чл. 9, ал. 2 от НК  при 

постановяването на откази  в РП Варна – сочи се  само ниската стойност 

на предмета на престъплението. Необходима е преценка както на 

стойността на предмета на престъплението, така и на личността на 

извършителя, поради което следва да се образува досъдебно производство 

срещу неизвестен извършител, а не да се постановява отказ.  

Установява се добро деловодно отразяване по движението на 

преписките в РП Варна, като при изпращането следва да се конкретизира 

видът на изпращания акт. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство 

се указва възможността за обжалването им пред по-горестоящата 

прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и 

изпращат на ОП – Варна по компетентност.  

 

При проверката на произнасянията на прокурорите от РП – Варна по 

досъдебните производства, приключили с прекратяване на наказателното 

производство, проверяващият екип констатира, че  прокурорските 

преписки се администрират своевременно. 

Преписките са подредени хронологично. 

В диспозитива на постановленията се указва, че същите подлежат на 

обжалване пред РС - Варна, като копия се изпращат с обратна разписка, 

което е указано в самите постановления.  

Установи се, че постановленията за привличане на обвиняеми и 

вземане на мярка за неотклонение се докладват по реда на чл. 219, ал.1 от 

НПК на наблюдаващия прокурор, което се удостоверява с подпис от същия.   

От наблюдателните материали по досъдебните производства 

липсват данни делата да са докладвани преди предявяване на разследването 
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по реда на чл. 226, ал.1 от НПК от разследващия орган на наблюдаващия 

прокурор. 

Констатира се необходимост от подобряване на работата по 

изготвяне на прокурорските актове за прекратяване на наказателните дела 

в посока прецизност и пълнота на същите, както и с оглед всестранен и 

пълен анализ на събраните в хода на разследването доказателства, 

обосновали необходимостта от прекратяване на същите.  

 

Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - Варна  в 

своите искания за удължаване на срока формално спазват действалото 

през проверявания период Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на 

Главния прокурор на Република България, отменено със Заповед на главния 

прокурор № ЛС – 1987/ 30.05.2014 г. 

В същото време се установи, че исканията за продължаване на 

сроковете за разследване не винаги се съобразяват с фактическата и 

правна сложност на делата, а по-скоро изразяват нежелание на 

разследващите органи да приключа същото в двумесечния срок. 

Превръщането на тази процесуална възможност от изключение в правило 

води до увеличаване броя на наблюдаваните от прокурорите производства, 

а оттам и до невъзможност за всестранно и пълно разследване.   

Постановленията за спиране и възобновяване на наказателното 

производство в повечето от случаите са формални -  без да се прави правен 

анализ на фактите, обстоятелствата и основанията, на които 

досъдебното производство се спира или възобновява. Не се изчерпват 

всички процесуални възможности за разследване по досъдебните 

производства. 

Следва де се прецизира работата на наблюдаващите прокурори 

относно спиранията и възобновяванията на производствата с цел 

недопускане неоснователно спиране на производствата и бездействия по 

тези производства. 

Във връзка с горното проверяващият екип установи, че 

констатациите, съдържащи се в т.10 и т.11 от Акта за резултатите от 

плановата  проверка от 2009 г., извършена съгласно Заповеди № 

83/01.04.2009 г, № 108/08.05.2009 г. и № 132/28.05.2009 г. на Главния 

инспектор относно продължаванията на срока по чл. 234  от НПК са 

валидни и към момента на настоящата проверка. В РП Варна не са 

предприети ефективни мерки за недопускане на удължаване на сроковете за 

разследване по досъдебните производства. Изцяло не е изпълнена дадената 

от ИВСС през 2009 г. препоръка в т. 9 на посочения по-горе акт - 
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„Исканията за продължаване срока на разследване следва да се изготвят 

от наблюдаващите прокурори след запознаване с всички материали от 

досъдебното производство и индивидуална преценка за наличието на правно 

основание за конкретното дело”. 

Резултатите от проверката на случаен принцип на някои от 

неприключените и  нерешени досъдебни производства срещу известен 

извършител от 1 до 2 години към 10.06.2014 г. потвърждават казаното по-

горе.  

Като основна причина за забавянето на разследването по 8 бр. от 

делата прокурорите от РП – Варна изтъкват формалната и некачествена 

работа на разследващите полицаи, липсата на ритмичност на същата, 

пълно или частично неизпълнение на действия по разследването и пр. В 

съответните справки по две от прокурорските преписки се излага, че след 

произнасяне на наблюдаващия прокурор с постановление, адресирано до 

главния разследващ полицай при ОДМВР – Варна разследващият полицай 

Сотиров е отстранен и е заместен от друг. Успоредно с това обаче, се 

наблюдават случаи  – по  четири от делата, при които разследващите 

полицаи, срещу чиято работа в справките са изложени оплаквания, са 

получили оценка „3”. 

От РП Варна е предоставен и Обобщен доклад в изпълнение на 

Разпореждане от 14.10.2013 г. на Административния ръководител на 

Районна прокуратура - Варна за осъществяване на ревизия по отношение 

на делата на производство в отделните РУП, както и анализ на работата 

на всеки от разследващите полицаи. Като обща негативна констатация се 

коментират: неравномерното разпределение на делата между 

отделните разследващи полицаи; нерядко се отчита хаотичност и 

неритмичност в работата им или нежелание за извършване на каквито и 

да било оперативно-следствени действия; не се проявява необходимата 

задълбоченост при планиране на действията по разследването, а често с 

изготвянето единствено на неоснователни искания за удължаване срока на 

разследване се изчерпва работата по конкретното производство. 

В същото време във връзка с  ежегодната оценка на работата на 

разследващите полицаи от ОДМВР Варна на основание чл. 144, ал. 3 от ЗСВ 

/изм. ДВ, бр. 53/14 г./ за 2013 г., в отговор на писмо на Главния разследващ 

полицай началник отдел „ДП” при ОДМВР Варна № 6453/12.02.2014 г. РП 

Варна е оценила работата на 87 разследващи полицаи: 67 – с оценка 3; 7 бр. 

– с оценка 2; 13 бр. – с оценка 1, т.е. 77% от тях са оценени с най-
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високата оценка /3/ за изпълнението на служебните им  задължения  в 

отдел “Досъдебно производство”.10 

Анализът на наблюдаваните проблеми при работата по досъдебните 

производства следва да съобразява и нормативната регламентация на 

ръководството и надзора върху разследването, които изцяло се 

упражняват от прокурора. Наблюдаващият прокурор непосредствено 

следи за законосъобразното провеждане на разследването и  

приключването му в определен срок, съгласно разпоредбата на чл. 196, ал.2 

от НПК. 

В доклада за работата на РП – Варна за 2012 г. като основен проблем 

в разследването се сочат кратките  срокове, предвидени в НПК, което  

води до бързина в разследването, а това от своя страна  влияе 

отрицателно върху качеството на разследване; недостатъчният щат води 

до пренатоварване на състава и предполага пропуски или невъзможност за 

събиране на достатъчно и годни доказателства, които да уличават 

установените извършители на престъпления в авторството на деянието и 

съответното дело да бъде приключено с мнение за предаване на съд.          

През 2013 г. РП Варна изтъква, че наложеният екипен принцип на 

работа следва да продължи, „тъй като чрез него се постига перфектна 

организация и много добър ефект от разследването при съгласуваните и 

координирани действия на прокуратура и разследващи органи, целещи 

бързото разкриване и документиране на престъпната дейност”. 

На практика може да се заключи, че проблемът със забавеното 

разследване на досъдебните производства, установен при предходната 

проверка от ИВСС през 2009 г., не е преодолян до момента. 

По този начин неоправдано се забавя производството и срокът за 

разследване е твърде продължителен, с което се нарушава чл. 22 от НПК. В 

тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и 

основните свободи, според който ”всяко лице при определянето на неговите 

граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е 

наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично 

гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен 

съд, създаден в съответствие със закона”. Създават се реални 

предпоставки за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ от 

пострадалите лица, доколкото практиката на Европейския съд по правата 

на човека е, че за неоправдани забавяния по вина на властите се дължи 

                                           
10 В цитираното писмо Главният РП при ОДМВР Варна е определил следната скала  на оценяване: 

оценка 1 – лошо изпълнение; оценка 2 – незадоволително изпълнение; оценка 3 – стандартно и по-добро от 

стандартното изпълнение. 
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обезщетение за продължителността на наказателното производство  и 

нарушаване на изискването за разумен срок  по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

 

В РП – Варна не винаги се спазва едногодишният срок по чл. 244, ал. 8 

от НПК. 

 

Произнасянията на прокурорите от РП – Варна по делата, водени 

срещу неизвестен извършител, са бланкетни, не са изисквани справки от 

полицията, липсва указан срок и данни да е съставен план за оперативно-

издирвателни мероприятия, на практика липсват и действия след 

постановленията за спиране от страна на РП – Варна.  

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 

постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 

постановлението в 7-дневен срок пред РС – Варна. Прилагани са обратни 

разписки по преписките.  

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл. 242, ал. 3 от НПК срок.  

По по-голямата част от  проверените на случаен принцип 

прокурорски дела не се прилагат актовете на съда. Преписи от присъдите 

се прилагат само към присъдните преписки.  

Прилагат се разпорежданията за насрочване на делата в съдебни 

заседания, въззивните жалби, като по кориците на делата се отбелязват 

резултатът и видът на постановения съдебен акт. Само от тази 

информация може да се направи извод за вида и начина на приключване на 

съдебното производство.  

По всички прокурорски дела са приложени статистически карти, 

като по част от тях липсват попълвания. Част от информация, която 

следва да в картата, се съдържа върху кориците на делото. 

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства,  които са  внесени в съда по реда на чл. 381 от НПК, са в 

рамките на предвидения в закона срок. 

По споразуменията не се прилага копие от протокола от съдебното 

заседание. 

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 
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освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

 

Съгласно действащите за проверявания период Указания № И-30/2009 

г., отменени със заповед на главния прокурор  № ЛС - 1987/30.05.2014 г., 

присъдите следва да се привеждат в изпълнение незабавно.  

При проверка на присъдните преписки н РП – Варна се констатира се, 

че в доста от случаите не се спазва срокът по чл. 416, ал.5 от НПК, което 

довежда до възпрепятстване  ангажирането на наказателната 

отговорност на осъдения. Просрочването се аргументира с изискването на 

актуално свидетелство за съдимост, каквото ВКП указваше, но само в 

случаите, ако то е било издадено преди продължителен период от време. В 

същите Указания обаче се акцентира, че подготовката за своевременното 

и законосъобразно привеждане в изпълнение на присъдите започва от 

разглеждане на делото в първоинстанционния съд.  

Книгата за изпълнение на присъдите се води добре и се проверява 

ежемесечно.  

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

    

ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Книгите, регистрите и дневниците да се приключват всяка 

календарна година, с подпис на административния ръководител и печат 

на РП – Варна, с които да се удостовери след кой пореден номер 

приключва съответната година. Да се организира редовното 

проверяване на книгите съобразно изискванията на Правилника за 

администрацията на Прокуратурата на Република България. 

 

2. Административният ръководител на РП – Варна, подпомогнат 

от ОП и АП Варна, да въведе ясни критерии за организиране на 

групите, в които се разпределят преписките и делата в РП – Варна чрез 

програмния продукт  Law Choice. За целта да се издаде заповед, с която 

да се регламентират изчерпателно всички групи, участващите в тях 

прокурори, както и процентната натовареност на същите.   

 

3. В РП Варна следва да се създаде организация за прекратяване на  

практиката по изготвяне на лаконични постановления, без пълен и 
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изчерпателен анализ на доказателствата и с достатъчно прецизно 

прилагане разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК.  

 

4. Да се предприемат незабавно мерки за изпълнение на дадената 

от ИВСС през 2009 г. препоръка исканията за продължаване срока на 

разследване да се изготвят от наблюдаващите прокурори след 

запознаване с всички материали от досъдебното производство и 

индивидуална преценка за наличието на правно основание за 

конкретното дело.  

 

5.  В постановленията за спиране на наказателното производство 

да се изисква изготвяне на  календарно-оперативен план и регулярна  

информация от органите на МВР за резултатите от проведените 

оперативно – издирвателни мероприятия 

Стриктно да се спазва разпоредбата на чл. 244, ал. 8 НПК. 

 

6. Административният ръководител на РП Варна да осъществява 

постоянен контрол върху работата на прокурорите с цел недопускане 

неоправдано продължаване на наказателното производството и 

нарушаване на изискването за разумен срок  по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

Контролът на РП Варна по отношение на продължителността на 

разследване на производствата срещу известен извършител от страна на 

разследващите органи да продължи да се осъществява успоредно с 

провеждането на ежемесечните срещи с Главния разследващ полицай, 

ръководството на ОДМВР – Варна и началниците на РУП, на които да се 

анализира срочното приключване на конкретни дела и преписки. В 

случай на констатиране на бездействие, хаотичност или 

некомпетентност от страна на разследващите полицаи, наблюдаващите 

прокурори следва незабавно да изготвят сигнални писма до ОДМВР за 

търсене на дисциплинарна отговорност от последните, за което да бъде 

уведомен административният ръководител на РП – Варна.  

 

7. По всички преписки да се прилага протоколът за случайния 

избор на наблюдаващ прокурор, като при смяна на наблюдаващ 

протокол да се прилага съответния протокол за извършения нов 

случаен избор и основанията за това. 

 

8. Да се направи преценка на делата с продължителност на 

разследване над пет години с оглед възможностите за тяхното  
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приключване и възпрепятстване евентуалното търсене на обезщетение 

по реда на глава ІІІа от ЗСВ. 

 

9. Да се предприемат мерки за намаляване броя на неизпълнените 

в срок присъди, като срокът по НПК  следва да бъде спазван, независимо 

от наличието на данни за групиране на наказанията. 

 

  
Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Варна за изпълнение на дадените препоръки.  

Административният ръководител – районен прокурор на РП – Варна  

да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – Варна с 

резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ административният ръководител на 

РП- Варна да предприеме в едномесечен срок от получаване на настоящия 

Акт необходимите действия от негова компетентност за изпълнение на 

дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в същия срок да 

уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 

Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България /на електронен носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на електронен 

носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна /на електронен 

носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна /на електронен 

носител/.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  

 

1. Заповед № ПП-01-79/26.05.2014 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2012 г. и 2013 г.  



 

 

92 

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2012 г. и 2013 г.  

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2012 г. и 2013 г. 

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2012 г. и 2013 

г. 

6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

            /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 
 


