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

програма на Инспектората към ВСС за 2014г. и заповед № ПП-01-

91/01.10.2014г. на главния инспектор.  

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. Проверката обхваща периода: 01.01.2012г. -

31.12.2012г. и 01.01.2013г.- 01.12.2013г. и при необходимост – първото 

полугодие на 2014г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишните  отчетни  доклади  на Районна прокуратура София за 

2012г., 2013г., на предоставените от СРП  4 бр. справки за проверявания 

период, относно: организацията на административната дейност на 

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

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

досъдебните, бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията 

на съдебния надзор /справка № 4/. Справките съдържат информация за 

основните показатели, по които се извърши проверката. 

Проверката е осъществена от два екипа, като констатациите, 

изводите и препоръките са тематично обособени в два раздела 

 

Раздел I 

Екип в състав: инспектор Любомир Георгиев и експерти Ана Рачева и 

Тихомир Троянов са проверили организацията на административната дейност 

на прокуратурата и организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства; 

 

Раздел II  

Екип в състав: инспектор Моника Малинова и експерти Сия Иванчова и 

Димитрина Долапчиева са проверили организацията на образуването и 

движението на преписките и организацията на съдебния надзор. 
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КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност. 

 

               Общ брой прокурори: към 31.12.2013г . - 214 (за 2012г. - 206) 

 От тях през 2013г. са заети  180 щатни бройки (за 2012г. са 183)  и 

незаети са както следва:  за длъжност прокурор -16 щатни бройки (за 2012г.-  

17) и за длъжност младши прокурор -18 бройки (за 2012г. -  6).  

 - от тях работили през проверявания период: през 2013г. -  146 (за 

2012г. - 149) 

 - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец - за 

2013г. -97 (за 2012г.- 101), по следните причини:  

 -командирова -38 (за 2012г. - 34) 

 -майчинство -13 (за 2012г. - 17) 

 - отпуск по болест - 13 (за 2012г. - 9) 

 - платен годишен отпуск - 33 (за 2012г. - 41) 

 

Администрация - общ брой служители : 2013г. -175, от които заети 169 

(за 2012г. -175, от които заети 167). 

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

ВИДОВЕ КНИГИ основание 
КНИГИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ 

Входящ дневник – молби, материали 
постъпили от висшестоящи прокуратури, 

от провинцията, от други организации и др. 

ПОДАПРБ 

Входящ дневник – преписки от РПУ ПОДАПРБ 
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Входящ дневник ДП – І, ІІ и ІІІ отдели ПОДАПРБ 

Входящ дневник ІІІ отдел, 5 сектор Собствена преценка 

Азбучник за всеки входящ дневник ПОДАПРБ 

Входящ дневник на върнати дела от СРС, 
внесени с ОА – НСН 

ПОДАПРБ 

Азбучник входящ дневник НСН ПОДАПРБ 

Книги за приетите молби и материали или 
справки с граждани и адвокати на гише №2 

и №3 

Собствена преценка /Заповед 
№76/10.08.2006г. на Районния 

прокурор/ 

Книги за постъпващи материали от  ВКП, 
ГП, САП, СГП и материали постъпващи  от 

централна поща 

Собствена преценка 

Книги за постъпващите дела, писма, молби 
и др. от  СРС 

Собствена преценка 

Книги за предаване на прекратени 
преписки и ДП за архивиране 

Собствена преценка 

Описна книга за изпратени в СРС-НК 
искания за обиск и изземване 

Собствена преценка 

Книга МНО, отменени от СРС, наложени  от 
СРП мерки за процесуална принуда 

Собствена преценка /Заповед 
№76/10.08.2006г. на Районния 

прокурор/ 
Описни книги за взети МНО – 72 ч., внесени 
предложения за вземане на постоянна МНО 
“Задържане под стража”, отказване на МНО 

– 72 ч. и постоянни 

собствена преценка 

Описни книги на докладвани бързи  и 
незабавни 

 производства, докладвани за деня и 
тяхното решение 

Собствена преценка 

Описни книги на следователя за сл. дела ПОДАПРБ 

Описни книги на дознателя за дознания ПОДАПРБ 

Описни книги на БП и незабавни   
производства 

ПОДАПРБ 

Описна книга на ДП –ІІІ отдел, 5 сектор собствена преценка 

Описни книги на следователя за 
престъпления по чл.354а 

Собствена преценка 

Азбучник на обвиняеми лица ПОДАПРБ 

Книги на задържаните лица ПОДАПРБ 

Описни книги на прокурора за внесени ОА ПОДАПРБ 
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Азбучник на лица по ДП, внесени в СРС с ОА ПОДАПРБ 

Книги на веществени доказателства – 2 бр. 
/ВД-1, ВД-2/ 

ПОДАПРБ /Заповед 
№16/05.10.09г. на Районния 

прокурор 
Книга за съдебните заседания Собствена преценка 

Докладна книга на постъпващия и 
излизащия доклад на прокурори, работещи 

на “Раковска” 

Собствена преценка 

Докладна книга на постъпващия и 
излизащия доклад на прокурори, работещи 

на “Развигор” 

Собствена преценка 

Докладна книга на постъпващия и 
излизащия доклад на прокурори, работещи 

на “Векилски” 

Собствена преценка 

Докладна книга за доклад на преписки и 
производства в канцеларията на І, ІІ и ІІІ 

отдел /във “ВИАС”/ 

Собствена преценка 

Книги на ДП по чл.368 и чл.369 НПК Заповед № 1482 от 16.09.2013 г. 
на Районния прокурор 

Описни книги на ДП, получени по 
компетентност от други прокуратури 

собствена преценка 

Азбучник на ДП, получени по 
компетентност от други прокуратури 

собствена преценка 

Описни книги за ДП внесени в СРС по чл.78а 
и споразумения 

ПОДАПРБ 

Книги за спешен доклад собствена преценка 

Книги за спешно написани материали от 
съдебни 

 секретари 

собствена преценка 

Книги за върнати ДП с указания по чл.226, 
ал.3, по чл.196, ал.1, т.6 или по  чл.242, ал.2 

НПК 

ПОДАПРБ 

Книга “мерки за процесуални принуди” Собствена преценка /Заповед 
№76/10.08.06г. на Районния 

прокурор/ 
Книга за спрени ДП по текст от НПК ПОДАПРБ 

Книга на протести по осъдителни и 
оправдателни присъди 

собствена преценка 
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Книга на “Специален надзор” – задържани 
лица, чл.368, чл.369 НПК, дела с обществен 

интерес, дела с изтекла давност 

Заповед № 1482 от 16.09.2013 г. 
на Районния прокурор 

Азбучник на “Специален надзор” ПОДАПРБ 

Книга за решените ПД – постановените 
присъди 

Собствена преценка /Заповед 
№76/10.08.06г. на Районния 

прокурор/ 
Разносна книга за описване на НСлС, ССлС собствена преценка 

Книга - кореспонденция  изпращана с 
обикновена поща - граждани 

собствена преценка 

Книга с оправдателни присъди собствена преценка 

Книга за делата с обществен интерес Собствена преценка /Заповед 
№116/08.11.06г. на Районния 

прокурор 
Книга с делата, свързани с престъпления по 

програмите на Европейския съюз 
Собствена преценка /Заповед 
№116/08.11.06г. на Районния 

прокурор/ 
Книга за делата с кореспонденции до 

комисията за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност 

По Указание на ВКП 
/Разпореждане на Главния 

прокурор №И-342/06.10.06г. и 
Заповед №90/06г. на Районния 

прокурор/ 
Книга за Европейските заповеди за арест, 

молби за правна помощ и екстрадация 
По Указание на ВКП /Заповед 
№23/24.02.09г. на Районния 

прокурор / 
Регистър за сигнали, преписки и ДП, 

съдържащи данни за нарушения, засягащи 
финансовите интереси на Европейската 

общност 

По Указание на ВКП 
/Разпореждане на Зам. главен 

прокурор Адм-346/08г. на СРП и 
Заповед №29/12.03.08г. на 

Районния прокурор/ 

Регистри водени в отдел ИНПЛ - преписки 

Докладна книга Собствена преценка 

Азбучник на искания, внесени от “ОДПЗСС 
София – град 

Собствена преценка 

Входящ дневник регистър на искания от 
“ОДПЗСС” 

Собствена преценка 

Входящ регистър на молби и преписки, 
постъпващи в отдела 

Собствена преценка 

Азбучник на входящия регистър Собствена преценка 
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Входяща книга на искания по чл.155 – 157 
ЗЗ и предложенията по чл.89б НК, внесени в 

СРС 

ПОДАПРБ 

Азбучник на входящата книга ПОДАПРБ 

Азбучник на решените ЧД по всички 
производства 

Собствена преценка 

Дневник по присъдите, пол,учени от СРС ПОДАПРБ 

Дневник по присъдите, получени за 
изпълнение по делегация 

ПОДАПРБ 

Азбучник на присъдите, получени от СРС и 
по делегация 

ПОДАПРБ 

Дневник по административните номера Собствена преценка 

Описни книга за предложения да СРС за 
комулации и тълкувателни решения 

ПОДАПРБ 

Докладни книги Собствена преценка 

Отдел ГСН 

Разносна книга до СРС собствена преценка 

Входящ дневник “Надзор за законност” ПОДАПРБ 

Входящ дневник “ГСН” ПОДАПРБ 

Азбучник “НЗ” ПОДАПРБ 

Азбучник “ГСН” ПОДАПРБ 

Докладна книга Собствена преценка 

Помощна книга – протести и др. Собствена преценка 

Книги, водени в отдел “Административен” при СРП 

Заповедна книга ПОДАПРБ 

Входящ дневник ПОДАПРБ 

Изходящ дневник ПОДАПРБ 

Описна книга за болничните листа ПОДАПРБ 

Дневник за отпуските ПОДАПРБ 

Азбучник на дневника за отпуските ПОДАПРБ 

Описни книги на съдържанието на касите в 
СРП 

собствена преценка /Заповед № 
76 

Книги, водени в счетоводството на СРП 

Касова книга ПОДАПРБ 

Книга за извънреден труд ПОДАПРБ 

Главна книга и оборотни ведомости ПОДАПРБ 

Ведомост заплати ПОДАПРБ 
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Инвентарна книга ПОДАПРБ 

Дневник за отчет на досиетата и 
подадените оферти по обществени поръчки 

ПОДАПРБ 

Регистър за заявления за участия в 
процедури за възлагане на МОП 

Собствена преценка /Заповед 
№61/03.04.09г. на Районния 

прокурор 
Книги водени в регистратурата за класифицирана  информация на  СРП 

Регистър за регистриране на входящите 
материали, съдържащи класифицирана 

информация с ниво на  на класификация - 
‘СТРОГО СЕКРЕТНО’ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

към чл.68, ал.1 от ППЗЗКИ; 

СТРОГО-СЕКРЕТНО 

Регистър за регистриране на изходящите 
материали, съдържащи класифицирана 
информация с ниво на класификация - 

‘СТРОГО СЕКРЕТНО’ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към чл.68, ал.1 от ППЗЗКИ; 

СТРОГО-СЕКРЕТНО 

Регистър за регистриране на входящите 
материали, съдържащи класифицирана 

информация с ниво на класификация - "за 
служебно ползване"’, ‘ПОВЕРИТЕЛНО’ И 

‘СЕКРЕТНО’ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.68, 
ал.1 от ППЗЗКИ; 

СЕКРЕТНО 

Регистър за регистриране на изходящите 
материали, съдържащи класифицирана 

информация с ниво на  класификация - ‘"За 
служебно ползване", ‘ПОВЕРИТЕЛНО’ И 

‘СЕКРЕТНО’ -ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.68, 
ал.1 от ППЗЗКИ; 

СЕКРЕТНО 

Регистър на отчетни документи и/или 
сборове от документи-Приложение № 3 

към чл.70, т.2 от ППЗЗКИ; 

НЕКЛАСИФИЦИРАН 

Книга за отразяване движението по 
преписките – чл.71, т.2 ППЗЗКИ 

СТРОГО-СЕКРЕТНО 
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Регистър за отчет на входящите 
експедиционни писма – чл.71, т.2 ППЗЗКИ 

НЕКЛАСИФИЦИРАН 

Регистър за отчет наизходящите 
експедиционни писма - чл.71, т.2 ППЗЗКИ 

НЕКЛАСИФИЦИРАН 

Книга да контрол на регистратурата – 
чл.71, т.2 и чл.129 ППЗЗКИ 

ПОВЕРИТЕЛНО 

Регистър за отчет на печатите и 
щемпелите– чл.71, т.2 ППЗЗКИ 

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ 

Регистър за отчет на проведено обучение в 
областта на сигурността на лицата 

допуснати до работа с класифицирана  
информация-приложение № 20 към чл.159, 

ал.6 от ППЗЗКИ; 

НЕКЛАСИФИЦИРАН 

Регистрър за издадени разрешения за 
достъп до класифицирана информация и 

удостоверения за сигурност, откази за 
издаването им, за отнети или прекратени 

разрешения, за отнемане на разрешения за 
сигурност – чл.145, ал.2 ППЗЗКИ 

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ 

Регистър за отчет на носители на 
многократен запис - чл.71, т.2 ППЗЗКИ 

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ 

Регистър на защитения свидетел – чл. 71, 
т.2 ППЗЗКИ 

 

Регистър за водене на отчет на 
служителите допуснати до работа с 

материали, съдържащи класифицирана 
информация - Приложение № 1 КЪМ ЧЛ.62, 

АЛ.1, Т.3 ОТ ППЗЗКИ; 

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ 

Тетрадка за отразяване на движението на  
материалите -Приложение № 4 към чл.70, 

т.4 от ППЗЗКИ; 

НЕКЛАСИФИЦИРАН 

Тетрадка за отразяване на постъпилите 
некласифицирани материали, касаещи 
класифицирани преписки и досъдебни 

производства 

НЕКЛАСИФИЦИРАН 

Регистър за отчет на специални 
разузнавателни средства – чл. 13, ал.1, т.6 и 

ал.2 ЗСРС 

ПО ЗАПОВЕД № 
728/16.05.2014г. НА СРП ВЪВ 
ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № ЛС-

678/15.05.2014г. НА ГЛАВНИЯ 
ПРОКУРОР НА РБ 
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КНИГИ ВОДЕНИ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ 

Електронен регистър за описване на 
преписки изпратени в РПУ за проверка, 

срок и краен прокурорски акт 

Собствена преценка 

Електронен регистър на протести по 
осъдителни и оправдателни присъди 

Собствена преценка 

Електронен регистър на внесените 
Обвинителни актове в Софийски районен 

съд 

Собствена преценка 

Ел. регистър на спрени ДП срещу НИ и ИИ По Указание на ВКП /Заповед 
№98/07г- на Главния прокурор, 
Заповед №2403/07г., отменена 
със Заповед №103/21.01.10г. на 

ГП и Заповед №104/27.05.10г. на 
Районния прокурор/ 

Електронен регистър за лица с две и повече 
и три и повече висящи досъдебни 

производства 

Заповед 1515/11 г. на Районния 
прокурор на град София 

Ел. регистър на обвиняемите лица в СРП за 
периода 2003г. – 2014г. 

собствена преценка 

Ел. регистър на национална база данни за 
лица  

с неприключили ДП 

По Указание на ВКП / Заповед 
№525/04.03.10г. на Главния 

прокурор и Заповед 
№355/08.03.10г. на Районния 

прокурор/ 
Ел. регистър на национална електронна 

система “Бюро съдимост” 
По Указание на ВКП / Заповед 

№1983/21.06.10г. на Зам. главен 
прокурор и Заповед 

№1401/28.06.10г. на Районния 
прокурор/ 

Азбучник на осъдените лица по присъди ПОДАПРБ 

Електронен регистър за семинари Указание на ВКП 

Електронен регистър за отчет на специални 
разузнавателни средства 

по заповед № 342/09.03.12г. на 
срп, във връзка със заповед № 

648/01.03.12г.  на главния 
прокурор на РБ; 

 

 

Бяха изискани и проверени следните книги и регистри :  
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Книга за дела с обществен интерес 

 

Бяха предоставени две книги, като първото записване е от 2006г. 

Книгата съдържа следните графи - номер на прокурорска преписка, номер на 

досъдебно производство, името на наблюдаващия прокурор, имената на 

обвиняемия, по кой текст от НК е образувано, датата на приключване и с 

какъв акт. Към момента на проверката броят на описаните дела е общо 348. 

Книгата се води по собствена преценка, съгласно заповед № 116 от 

08.11.2006г. на районния прокурор на СРП. Реквизитите на създадения 

регистър са в съответствие със заповедта на административния 

ръководител на СРП. 

 

Книга за делата,  свързани с престъпления по програмите на ЕС  

 

Въведена е книга за делата, свързани с престъпления по програмите на 

ЕС. Книгата съдържа следните графи - номер на прокурорска преписка, 

номер на досъдебно производство, името на наблюдаващия прокурор, 

имената на обвиняемия, по кой текст от НК е образувано и какъв е крайния 

резултат от делото.Към момента на проверката общият брой на делата, 

описани в книгата е  305. 

 

Книга за европейските заповеди за арест, молби за правна помощ и 

екстрадиция  

 

Книгата се води по указание на ВКП и е въведена със Заповед № 

23/24.02.2009г. на районния прокурор на СРП. Книгата съдържа следните 

графи – номер на прокурорска преписка, срещу кое лице се води, името на 

наблюдаващия прокурор, от/за коя държава е запитването. При отразяване на 

ЕЗА в Книгата се въвежда номер на прокурорска преписка, срещу кое лице, 

името на наблюдаващия прокурор, по кой текст от НК и датата на издаване, 

описва се и изпълнението на заповедта, както се посочва и датата на която е 

отпаднала необходимостта от издирване. Брой описани ЕЗА в Книгата: за 

2012г. - 15, за 2013г. - 41, а за 2014г. до момента на проверката - 42. 

Реквизитите на създадената книга за ЕЗА и отразяванията в нея са в 

съответствие със заповедта на административния ръководител на СРП. 

 

Книга за делата с кореспонденции до КУИППД  

 

Книгата е въведена със Заповед № 90/2006г. на Районния прокурор на 

СРП. Книгата съдържа следните графи – номер на прокурорска преписка, 



 12 

номер на дело, срещу кое лице се води, текста от НК и текущата 

кореспонденция по дати, осъществявана с КУИППД, както и крайния 

резултат от делото. Реквизитите на създадената книга са в съответствие 

със заповедта на административния ръководител на СРП. 

 

Книги за върнатите ДП с указания по чл.226, ал.3, по чл.196, ал.1 и 

чл.242, ал.2 от НПК  

 

 Книгата съдържа следните графи – номер на прокурорска преписка, 

номер на дело, разследващия орган, текста от НК, дата на връщане и крайния 

резултат от делото. Беше проследено записването в дневника с проверка на 

следните преписки: пр.№ 32982/2012г., 34216/2012г., пр.№ 6782/2012г. и 

пр.№ 45776/2012г. всички по описа на СРП. Установи се, че записванията в 

дневника кореспондират с материалите по преписката. 

 

Входящ дневник 

 

 Входящият дневник в СРП се води съгласно образец, като в него се 

отразяват подробно и точно движенията по преписките. Извърши се проверка 

на записванията по две избрани на случаен признак преписки, както следва :  

 

Пр. пр. №18661/2013г. по описа на СРП. Преписката е образувана по 

повод изпратена на 07.05.2013г. преписка по описа на 04 РУП СДВР, с 

мнение за образуване на досъдебно производство срещу неизвестен 

извършител. С постановление от 16.05.2013г. (деловодно изведено на 

18.05.2013г.) прокурор П.Костадинова е образувала досъдебно производство 

срещу НИ за престъпление по чл.207, ал.1 от НК и е изпратила делото на 04 

РУП-СДВР. На 12.06.2013г. делото е върнато в СРП за произнасяне по молба 

за връщане на ВД на основание чл.111, ал.2 от НПК. С постановление от 

12.06.2013г. прокурор Костадинова е върнала ВД. На 10.07.2013г. е изготвено 

искане от наблюдаващия прокурор за удължаване на срока на разследване. 

Срокът е удължен с два месеца, считано от 19.07.2013г. Делото е постъпило в 

СРП с мнение за прекратяване и прилагане на чл.218б от НК. С 

постановление от 18.07.2013г. (деловодно изведено на 23.07.2013г.) 

производството по делото е прекратено. Препис от постановлението е 

изпратен на пострадалото лице с обратна разписка на 23.07.2013г. и е 

получено на 31.07.2013г. 

 

Пр. пр. №19455 /2013г. по описа на СРП. Преписката е образувана по 

постъпили материали от  06 РУП-СДВР на 20.05.2013г. и на 22.05.2013г. е 
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разпределена на наблюдаващия прокурор Ал. Рачева. С писмо от 29.05.2013г. 

преписката е изпратена за извършване на предварителна проверка с дадени 

указания и срок от един месец. Преписката е постъпила с извършена проверка 

на 04.07.2013г. и разпределена на наблюдаващия прокурор на 15.07.2013г., 

като изрично е посочено, че до тази дата прокурорът е бил в отпуск. С 

постановление от 18.07.2013г. (деловодно изведено на 25.07.2013г.) е 

отказано образуване на досъдебно производство.  

 

 

Образуването и движението на проверените преписки е отразено 

пълно и точно във входящия дневник, като отбелязванията в него 

кореспондират изцяло с материалите по наблюдателните преписки. 

 

Книга – кореспонденция изпращана с обикновена поща - граждани  

 

В тези книги по дати се отразява изпращането на кореспонденция до 

гражданите (писма, постановления и др.). Тя съдържа следните графи : номер 

на прокурорска преписка и името на адресата. Беше проследено записването 

в Книгата с проверка на следната преписка:  

 

Пр. пр. № 18985/2013г. по описа на СРП. По преписката е образувано 

досъдебно производство с постановление от 01.07.2013г. С уведомление от 

02.07.2013г. на пострадалия е изпратено писмо, че е образувано досъдебно 

производство. В куриерския дневник е отразено, че писмото е изпратено на 

адресата на 02.07.2013г. Постановлението за спиране от 10.01.2014г. е 

изпратено с обикновената поща на 13.01.2014г. до жалбоподателката 

(отметка в куриерския дневник). 

Установи се, че записванията в дневниците кореспондират с 

материалите по преписката. 

 Едновременно се водят няколко дневника от куриерите в 

прокуратурата, предвид обема на изходящата поща. С обикновена поща се 

изпращат всички изходящи документи до гражданите, с изключение на 

постановленията за прекратяване на наказателното производство, които се 

изпращат с препоръчана поща. За тях към наблюдателните материали се 

прилага и обратната разписка за връчване. 

 

Описни книги за взети мерки - 72ч., внесени предложения за вземане 

на   МНО „Задържане под стража”, отказване на мярка 72ч. и постоянна 

мярка. 

 



 14 

В тези книги по дати се отразява номера на прокурорската преписка,  

името на прокурора, който постановява задържане или внася предложение до 

съда, името на обвиняемия, текста на престъплението и резултат.  

 

Книги на ДП по чл.368 и 369 от НПК  

 

Съгласно Заповед № 1482/16.09.2013г. на административния 

ръководител на СРП е въведен специален регистър за постъпилите искания 

по чл.369 от НПК. Регистърът съдържа графи - пореден номер, номер на 

прокурорската преписка, номер на досъдебното производство и 

разследващата структура, отделът на СРП, номерът на делото в СРС и 

съставът, който го разглежда,  имената на обвиняемия и прокурора, текста на 

престъплението, датата на получаване на писмото от СРС, датата на 

изпращане на делото в СРС, датата на разпореждането на СРС, датата на 

доклад на делото, определения срок  и краен резултат. При проверката се 

установи, че създадения регистър е с реквизитите посочени в заповедта на 

административния ръководител. Същият се попълва пълно и коректно. 

Общият брой на постъпилите искания от създаване на регистъра до момента 

на проверката е 35.  

 

 

Докладни книги на прокурора 

 

В докладните книги се отразяват номера на прокурорските преписки, 

датата на получаване и предаване от прокурора и произнасянето на 

прокурора. Предаването и получаването на материалите не се извършва 

срещу подпис, поради което не може да се  установи точната дата на това 

действие. Отразeната дата в Книгата сочи единствено момента на 

вписването на материалите в нея след постъпването им в прокуратурата . 

Тази констатация е направена и в Доклада на ВКП от извършената 

комплексна ревизия на СРП, периода 01.01.2012г.-30.09.2013г.  

 При извършване на проверката се установи, че разликата между датата 

на изготвяне на актовете от прокурора, датата на деловодната обработка и 

датата на въвеждането в УИС, понякога е значителна. Тази слабост е 

констатирана от административния ръководител по конкретен повод, свързан 

със забавяне в предаването на преписките и делата в деловодството, след 

изготвяне на прокурорския акт. Със Заповед № 1495/10.09.2014г. 

административният ръководител е разпоредил прокурорите при СРП да 

предават актовете си на деловодството най-късно на следващия работен ден 

след изготвянето им.  
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Книга за обвинителните актове 

 

Книгата за обвинителните актове са попълва съгласно посочените в нея 

реквизити. Освен всички задължителни графи се посочва и дали акта на 

прокурора е изготвен в едномесечния срок за произнасяне, както и колко е  

просрочието, ако има такова. Проверени бяха следните преписки: 

ПД № 655/2013г. Досъдебното производство е постъпило с мнение за 

съд на 13.11.2012г. и на същата дата е разпределено на прокурор Ив. Петров. 

С постановление от 22.11.2012г. наказателното производство е частично 

прекратено. Постановлението е изпратено за връчване, което се е 

осъществявало чрез ОЗ „Охрана” София. Препис от постановлението е 

получен от адвоката на обвиняемия на 01.03.2013г. Изготвен е обвинителен 

акт и делото е внесено в съда на 14.03.2013г. В книгата за обвинителните 

актове е посочено, че наблюдаващият прокурор се е произнесъл три месеца 

след разпределяне на делото, но в действителност същият се е произнесъл 

незабавно след влизането в сила на постановлението за частично 

прекратяване, т.е. няма нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. По 

преписката е отбелязано, че с разпореждане по НОХД № 4628/2013г. СРС, 20 

с-в е прекратил съдебното производство и върнал делото за отстраняване на 

съществени процесуални нарушения. Срещу това разпореждане е подаден 

частен протест от наблюдващия прокурор. С разпореждане от 27.08.2013г. по 

НОХД № 4628/2013г., 20 с-в е насрочил делото за разглеждане за 

18.10.2013г. В книгата няма данни за номера на делото в съда и 

разпореждането за връщането му. 

ПД №  103/2013г., Досъдебното производство е постъпило с мнение за 

съд на 07.01.2013г. и на същата дата е разпределено на прокурор Ил. 

Кирилова. Изготвен е обвинителен акт и делото е внесено в съда на 

15.01.2013г. В книгата е посочено образуваното НОХД, както и има 

отбелязване на наложеното наказание (справка за резултата от делото).  

 

Книга за изпълнение на присъдите 

 

Преди месец февруари 2014г. не е извършвана проверка на книгата за 

изпълнение на присъдите. След извършена комплексна ревизия от 

Инспектората на ВКП и констатирани пропуски по отношение на 

организацията на отдел „ИНПЛ, ГСН и НЗ”, е била издадена заповед № 

248/18.02.2014г. на зам.районния прокурор Р. Димов, с която е разпоредено 

ръководителя на отдела ежемесечно да определя прокурор от този отдел, 

който да извършва проверка на книгите за изпълнение на присъдите и 
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азбучниците на осъдените лица, да следи за прецизното отразяване на 

данните по съответните присъди, отразени в книгите, като за извършената 

проверка поставя кратка резолюция съдържаща името му, дата на проверката 

и подпис. В съответствие с тази заповед, ежемесечно зам. районния прокурор 

Ч. Спасов определя прокурор, който извършва проверка на книгите и 

азбучниците на осъдените лица, което се удостоверява в книгата с  резолюция 

„Проверил”, подпис и дата.  

 

Извърши се проверка на записването на следните присъдни преписки :  

 

П №2554/2013г.  С протоколно определение от 16.12.2013г. на СРС, 

НО, 104 състав по НОХД № 11275/2013г. е одобрено споразумение, с което 

на подсъдимия е наложено наказание ЛОС за срок от 10 месеца. Препис от 

споразумението е изпратено на СРП на 16.12.2013г. С писмо от същата дата е 

изпратено писмо до началника на СЦЗ за привеждане в изпълнение на 

наказанието, като в него е отбелязано, че на основание чл.59, ал.1 от НК е 

приспаднато времето, през което лицето е било задължано по делото, считано 

от 13.05.2013г. С писмо от 09.01.2014г. (постъпило в СРП на 20.01.2014г.), 

началника на затвора  е уведомил СРП, че присъдата е получена и приведена 

в изпълнение на 16.12.2013г. С писмо от 24.01.2013г. СРП е уведомила СРС 

за началото на изпълнение на присъдата. С писмо, постъпило в СРП на 

24.03.2014г., началника на затвора София е уведомил СРП, че на 13.05.2014г. 

лицето е изтърпяло наказанието. Не са приложени пликовете на 

кореспонденцията, удостовяряващи датата на постъпването им в 

прокуратурата. С писмо от 28.03.2014г. СРП е уведомила СРС, че лицето е 

изтърпяло наказанието.  

  

П №2557/2013г. С протоколно определение от 16.12.2013г. на СРС, НО, 

7 състав по НОХД 20090/2013г. е одобрено споразумение, с което на 

подсъдимия е наложено наказание ЛОС за срок от 6 месеца. С писмо от 

същата дата е изпратено до началника на СЦЗ за привеждане в изпълнение на 

наказанието, като в него е отбелязано, че на основание чл.59, ал.1 от НК е 

приспаднато времето, през което лицето е било задържано по делото, считано 

от 30.08.2013г. С писмо от 06.01.2014г. (постъпило в СРП на 16.01.2014г.), 

началника на затвора е уведомил СРП, че присъдата е получена и приведена в 

изпълнение на 16.12.2013г. С писмо от 27.01.2013г. СРП е уведомила СРС за 

началото на изпълнение на присъдата. С писмо, постъпило в СРП на 

30.01.2014г., началника на затвора София е уведомил СРП, че на 17.01.2014г. 

лицето е изтърпяло наказанието. Писмото е разпределено на прокурор 

Божкова на 06.02.2014г. Не са приложени пликовете на кореспонденцията, 
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удостоверяващи датата на получаването им. С писмо от 18.02.2014г. СРП е 

уведомила СРС за изтърпяване на наказанието от лицето. 

 

П №2558/2013г. С протоколно определение от 16.12.2013г. на СРС, НО, 

12 състав по НОХД № 21599/2013г. е одобрено споразумение, с което на 

подсъдимия е наложено наказание ЛОС за срок от 12 месеца. С писмо от 

същата дата е изпратено писмо до началника на СЦЗ за привеждане в 

изпълнение на наказанието, като в него е отбелязано, че на основание чл.59, 

ал.1 от НК е приспаднато времето, през което лицето е било задържано по 

делото, считано от 13.12.2013г. С писмо от 16.12.2013г. (постъпило в СРП на 

14.01.2014г.), н-ка на затвора е уведомил СРП, че присъдата е получена и 

приведена в изпълнение на 16.12.2013г. С писмо от 20.01.2013г. СРП е 

уведомила СРС за началото на изпълнение на присъдата. С писмо, постъпило 

в СРП на 02.06.2014г., началника на затвора София е уведомил СРП, че на 

21.05.2014г. лицето е починало. Не са приложени пликовете на 

кореспонденцията, удостоверяващи датата на получаването им. С 

постановление от 06.06.2014г. СРП е прекратила преписката и с екземпляр от 

същото уведомила СРС. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.  

  

За по-голямо улеснение при изготвяне на справки и статистика, 

преписките,  обвинителните актове, спрените ДП срещу ИИ и азбучника на 

уличените лица се въвеждат в таблици, базирани на EXCEL. 

 

 ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 

За времето от 01.09.2013г. до 01.09.2014г., прокурорите и съдебните 

служители  са използвали правно-информационна система СИЕЛА - сървърна 

инсталация, предоставена от ВКП. До същата правна програма /WEB 

базирана/ са имали достъп и през ведомствения сайт на ПРБ. През същият 

сайт прокурорите ползват ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР и РЕГИСТЪР БУСТАТ. 

Със Заповед № 998/27.10.2006г. на административния ръководител на 

СРП е разпоредено поетапното внедряване на УИС /Унифицирана 

информационна система на Прокуратурата на Република/, като са определени 

един прокурор и 13 служители за работа със системата. След 02.06.2014г. в 

СРП се ползва деловодната програма УИС-2.  

Със Заповед № 125/17.07.2009г. на административния ръководител, е 

разпоредено наблюдаващите прокурори да прикачват файлове с 
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произнасянията си в УИС. При извършената планова проверка се установи, 

че по голяма част от преписките наблюдаващите прокурори не изпълняват 

тази заповед. Това е констатирано и от ВКП при извършената комплексна 

ревизия на СРП, касаеща периода 01.01.2012г.-30.09.2013г.  

 

 

 

 АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата. 

 

 Дейността на прокуратурата се отчита чрез изготвяне и изпращане на 

справки и анализи, статистически таблици и доклади. 

 

 

 Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

Организацията на дейността по съхраняване на веществени 

доказателства (ВД) в Софийска районна прокуратура се извършва въз основа 

на Заповед № 16/05.10.2009 г. на административния ръководител на СРП. Със 

заповедта са определени мястото за съхранение на ВД, отговорникът на 

склада за ВД, както и начините за приемане, предаване, изпращане, 

съхранение и унищожаване на веществените доказателства.  

Обособено е помещение за съхранение на веществени доказателства, 

находящо се  в сградата на ул. „Майор Векилски” № 4. За завеждащ склад 

веществени доказателства е определен домакинът на СРП - Таня Френкева, 

като на същата са вменени задълженията по приемане, предаване, описване и 

съхранение на ВД. Веществените доказателства се приемат от разследващите 

органи в централната сграда на СРП и се транспортират до склада със 

служебен транспорт на СРП. При постъпването в склада, ВД се описват 

подробно в два дневника с условни означения - ВД-1 и ВД-2. 

В дневник ВД-1 се описват веществени доказателства, които са 

приобщени към дела, по които разследването се извършва от разследващ 

орган. Записванията в този дневник се извършват от отговорника за 

съхранението. Дневникът състои от две части - входяща и изходяща част. В  

дневника се отразяват номера по ред на записаното ВД, датата на завеждане в 

дневника, номера на досъдебното производство и структурата, която 

провежда разследването, номера на прокурорската преписка, подробно 

описание на ВД, имената и подписи на предалия и приелия служител. 

Отбелязва се, че предаването в съда се извършва с протокол. 

В дневник ВД-2 се описват такива веществени доказателства, 

приобщени към дела, по които разследването се води лично от наблюдаващия 
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прокурор. Той се попълва от съдебен деловодител Стела Стойкова, като от 

2009г. до момента има описано само едно веществено доказателство. 

Приемането на веществени доказателства от деловодството на СРП се 

извършва, когато ВД-то е приобщено към дело, по което разследването е 

приключило (постъпило от разследващия орган с мнение за съд или 

прекратяване) и за него няма определен специален режим на съхранение и 

поради естеството си може да следва делото.  

В дневника са изброени веществените доказателства, за които е 

определен специален режим на съхранение: 

1.Пари и други ценности  се съхраняват в банков трезор, като към 

досъдебното  производство се прилага писмено удостоверение за това; 

2.Лекарствени средства, както и отровни и опасни за здравето вещества 

– съобразно изискванията на специалните закони. 

3.Наркотични вещества и прекурсори се съхраняват в „Агенция 

Митници“; 

4.Бързо развалящи се вещи и живи животни – наблюдаващият прокурор 

се произнася по реда на чл. 111 ал. 4 от НПК; 

5.Взривни вещества оръжия и боеприпаси се предават на служба 

Контрол на общоопасните средства в съответното районно управление на 

полицията;  

6.Проектили, гилзи и др. по досъдебни производства срещу неизвестен    

извършител - в Националния институт по криминалистика и криминология 

при Министерството на вътрешните работи . 

Вещи, които поради обема си или естеството си не могат да се 

съхраняват в сграда на СРП, се оставят там, където са съхранявани от 

разследващия орган през време на разследването. 

При приемането на ВД в Софийска районна прокуратура, същите се 

придружават от 5 бр. описи, като: един брой опис  се предава на служителя, 

който го предава; един брой се изпраща на завеждащия склада за прилагане в 

нарочна папка; един брой опис  се прикрепя към опаковката на вещ. 

доказателство и 2 бр. описи се оставят към делото за обработка от съда (в 

случай, че делото бъде внесено там от наблюдаващия прокурор). 

Съгласно т.7 от заповедта за съхранение на ВД, при докладване на 

делото по реда на чл.226 ал.1 от НПК, наблюдаващият прокурор извършва 

преценка къде да се съхраняват ВД, като следва писмено да отрази това 

обстоятелство върху протокола за предявяване на разследването.  

Веществените доказателства по делата, по които разследването се 

извършва от разследващ орган, се приемат и от деловодител от съответния 

отдел на СРП, който проверява, дали същите са надлежно запечатани и 

номерата на картоните, с които за запечатани. Когато ВД не за запечатани, се 
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извършва съвместна проверка и несъответствията се отбелязват и описват в 

двустранен протокол от приемащия и предаващия служител. Приемащият 

деловодител, незабавно се свързва с отговорника на склада и в рамките на 

работния ден му предава вещите, ведно със съответните протоколи. От своя 

страна, завеждащият склад му съобщава поредния номер от регистрационния 

дневник ВД-1, който деловодителят изписва върху делото и в единия от 

описите, като отразява по вх. дневник и докладната книга на съответния 

отдел, че към дадения прокурорски номер има приложено и веществено 

доказателство. Описите и двустранните протоколи се съхраняват в отделна 

папка. След произнасяне на наблюдаващия прокурор по веществените 

доказателства, разпореждането му се изпълнява от завеждащия склада. В 

случай, че наблюдаващия прокурор е пропуснал да се произнесе по ВД, 

деловодителят, обработващ делото, своевременно докладва за това на 

ресорния зам.районен прокурор. Когато делото се решава по същество и се 

внася в СРС, ВД се предава на служител на съда, за което се прави отметка в 

дневника и се подписват двустранни протоколи - по един за всяка от 

страните. В случай, че прокурорът е разпоредил унищожаване на вещта като 

такава, нямаща стойност, това се извършва от нарочна комисия в СРП, 

определена със заповед на районния прокурор. Комисията извършва 

следното: механично унищожава вещественото доказателство, съставя 

протокол, в който се отбелязва вида, количеството и размерът унищожените 

веществени доказателства, както и тяхното състояние. Въз основа на 

съставения протокол се прави отбелязване в книгата за веществените 

доказателства. Ако веществените доказателства са били унищожени или 

повредени поради недобро съхранение или по други причини, след 

постъпването им в прокуратурата, съответната комисия съставя протокол за 

констатираните обстоятелства и го представя на административния 

ръководител, за сведение. Ежегодно се извършва вътрешна ревизия в СРП на 

наличните ВД, начина на съхранение, начина на водене на дневниците, което 

се удостоверява с протокол. 

 

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на 

веществените доказателства се извършва в съответствие с разпоредбите 

на ПОДАПРБ.  

 

Не е създадена организация за спазване разпоредбата на чл.110, ал.5 

от НПК, а именно,  парите и другите ценности, иззети като веществени 

доказателства, да се предават за пазене в търговска банка, обслужваща 

държавния бюджет, или в  Българската народна банка.  
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4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата 

 

Организацията на работа на СРП, свързана с разпределянето на 

преписките и делата, действаща и към момента, е уредена първоначално със 

Заповед № 491/2005г. на административния ръководител на СРП. В нея се 

създават отдели, съобразно видовете престъпления, които се разглеждат. В 

отдел I „Престъпления против личността” се разследват престъпления по 

чл.117-194 от НК, които са подсъдни на районните съдилища като първа 

инстанция. В отдел II „Икономически престъпления”  се разглеждат 

престъпления по чл.194-251 от НК, които са подсъдни на районните 

съдилища като първа инстанция. В компетентността на отдел III 

„Общоопасни престъпления” са състави на престъпления по чл.269-356к от 

НК. Създадени са още отдел „Надзор за законност” и отдел „Изпълнение на 

наказанията”.  

На основание Заповед № 127/12.10.2007 г. на районния прокурор на 

СРП, в съответствие със Заповед № ЛС-6185/12.09.07 г. на главния прокурор 

и Заповед № ЛС-6310/02.10.07г. на заместник-главния прокурор, е бил 

въведен за работа в СРП софтуерния продукт „Law Choice”, считано от 

15.10.2007г. и е регламентиран реда, по който да бъдат разпределяни 

преписките и делата между прокурорите в СРП, при спазване на случайния 

принцип. Заповедта посочва конкретните служители, които ще разпределят 

преписките в отделните отдели – отдел I „Престъпление против личността”, 

отдел II „Икономически престъпления”, отдел III „Общоопасни и други 

престъпления” и отдел „ИНПЛ, НЗ и ГСН” , както и за звено разследващи 

прокурори и преписки с фактическа и правна сложност. Обособени са пет 

групи преписки, касаещи отдели I, II и III, пет групи преписки, касаещи 

отдел „ИНПЛ, НЗ и ГСН” и по две групи, касаещи преписките с фактическа 

и правна сложност и разследващите прокурори.  

С оглед създаване на пряко и непосредствено взаимодействие между 

СРП и разследващите органи при изпълнение на служебните им задължения, 

към вече създадения функционален принцип на работа е добавено и 

териториално разделение на делата в различните отдели със Заповед № 

115/012.10.2008г. на административния ръководител на СРП. 

С различни заповеди са определени прокурори, които координират 

взаимодействието между СРП и разследващите структури. На 

координаторите, със заповеди на административния ръководител на СРП, е 

определен по-нисък процент (80%) на натовареност в групите преписки и 

досъдебни производства (напр. Заповед № 1567/02.10.2013г.). Издавани са и 

заповеди, с които са включвани или изключвани от случайното 
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разпределение прокурори, поради продължително отсъствие, преназначение, 

командироване или  преместване.  

Със заповед № 417/20.03.2014г. административният ръководител на 

СРП е изменил т.10 от Заповед № 127/2007г. и е създал нов отдел 

„Административни ръководители при СРП”, с две групи – преписки и 

досъдебни производства и процент на натовареност - 30% от натовареността 

на прокурорите в СРП. Това разпореждане на административния 

ръководител е съобразено със заповед № 706/2014г. на главния прокурор, 

съгласно която при разпределянето на преписки, пряко свързани с 

прокурорската дейност, административният ръководител на СРП  и 

неговите заместници следва да се включват с не по-малко от 30% 

натовареност на останалите прокурори в съответните групи. 

Изчисляването на средния брой преписки като натовареност се извършва на 

шестмесечен период по ред, уреден в заповедта на административния 

ръководител на СРП.   

Новоназначените прокурори също получават по - нисък процент 

натовареност при първоначалното включване в системата за случайно 

разпределение. Със Заповед № 1267/01.08.2014г. на административния 

ръководител на СРП са изключени от случайното разпределение 6 прокурори 

от СРП, които са командировани в СГП. Със същата заповед, на 

новоназначените служители е зададено число за наблюдавани преписки от 

различните групи равно на 30% от средната натовареност на прокурорите в 

тези групи и коефицент на натоварване от 90% до края на календарната 

година във всички групи в които участват. 

Ежегодно, с изрична заповед на административния ръководител се 

нулират числата (броят на преписките ) в информационния продукт „Law 

Choice”, с оглед равномерното натоварване на прокурорите от СРП (напр. 

Заповед № 1 /05.01.2015г.). 

Със Заповед № 1943/05.12.2014г. на административния ръководител на 

СРП, с която е изменена Заповед № 129/15.10.2007г., е регламентирано, че 

при получаване на: „… жалба, сигнал или преписка с извършена проверка от 

друг орган, прокурорът определен на случаен принцип, в 5 дневен срок след 

получаване на материалите, има право лично да възрази пред зам. Районния 

прокурор Ч. Спасов с мотивирано писмено становище, че отделът и секторът 

са неправилно определени.”. С тази заповед е отстранен един недостатък 

на разпределението на делата и преписките, при които първоначално 

определения прокурор е образувал досъдебно производство, което на 

същия ден е преразпределяно на друг наблюдаващ прокурор (такива 

производства са описани  в обстоятелствената част на акта). 
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Проверяващият екип изиска една от ежедневните информации, 

подавани от ръководителите на отдели, касаеща случайното разпределение на 

преписките и делата. Предоставената информация от ръководителя на отдел 

II, зам. Районен прокурор Ст. Милев,  се отнася за 20.01.2015г. Тя съдържа 

следните три групи данни :  

1. Информация за прокурори, на които следва да бъде определен 

процент на натовареност 0%  за конкретната дата за групи „преписки”, 

„досъдебни производства срещу ИИ”, „досъдебни производства срещу НИ”, 

във всички основни пет групи, създадени съгласно Заповед № 127-

Д/06.10.2008г. на районния прокурор /една обща за отдела и по една за 

четирите сектора в отдела/, поради причини посочени конкретно за всеки 

прокурор. За посочената дата е отразен един прокурор, по причини : „Участие 

в комисия по НСН, във връзка с указание на ГПРБ за период от 19-

23.01.2015г.”. 

2. Информация за прокурори, на които следва да бъде определен 

процент на натовареност 0%  за конкретната дата за групи „спешни”, група 

„бързи и незабавни производства”, във всичките 5 групи съгласно Заповед № 

127-Д/06.10.2008г., поради причини посочени конкретно за всеки прокурор. 

За посочената дата са отразени 11 прокурори, поради участие в съдебни 

заседания, един - участващ в комисия по НСН за период от 19-23.01.2015г., 

един - отпуск в конкретния период и 3 поради отпуск по болест; 

3. Прокурори, заявили ползването на отпуск, по-малък от 20 

календарни дни, датата на доклад на разпределените им с програмата за 

случайно разпределение дела и преписки във всички групи /с изключение на 

групите „спешни” и „бързи и незабавни”/ следва да бъде датата на първия 

работен ден след приключване на отпуска. Посочени са поименно 

прокурорите (5 на брой), които са заявили ползването на платен годишен 

отпуск за след 7 календарни дни. 

В СРП са структурирани отдел „Надзор за законност” и отдел 

„Изпълнение на наказанията и принудително лечение”. На прокурорите от 

двата отдела се разпределят преписки за настаняване на принудително 

лечение, като за прокурорите от отдел „НЗ” със Заповед № 118/21.09.2007г. е 

посочено, че ще участват в разглеждането на тези преписки. Установи се, че  

на прокурор Ива Цанова от отдел „НЗ” местоизпълнението на служебните и 

задължения е в „Брачна колегия” и на практика същата е изключена от 

случайното разпределение на отдела и  участва само по дела, разглеждани от 

брачна колегия. Това не е уредено с изрична заповед, а в приложенията към 

издаваните ежегодно заповеди, регламентиращи случайното разпределение. 

На прокурор Цанова е определен процент на натовареност нула в групите , 
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като изключение е предвидено само при заместване на прокурори от отдела 

/при отпуски и болнични/, за което са издавани отделни заповеди. 

        В хода на проверката ИВСС изиска справка за броя на постъпилите в 

СРП през 2014г. и разпределени преписки и досъдебни производства на 

всеки прокурор. Справката беше предоставена с писмо Адм. № 1427/2014г. 

от 05.02.2015г. 

При анализа на данните се установява равномерно годишно 

разпределение на преписките и делата между отделените прокурори вътре в 

секторите. Изключение правят прокурорите, на които поради различни 

обективни причини е намалена натовареността, като броят на разпределените 

им преписки съответства на определения им  процент натовареност.  

При съпоставка на предоставените данни обаче, се наблюдава разлика в 

броя на разпределените дела и преписки между прокурорите в различните 

отдели. В отдел трети се установява по-малък брой разпределени дела и 

преписки, в сравнение с другите два отдела.  

При проведен разговор с административния ръководител на СРП, 

същият обоснова констатираното неравномерно разпределение на преписките 

и дела с редица обективни фактори. На първо място, големият брой 

командировани прокурори през съответните периоди, който не може да бъде 

прогнозиран и отчетен при създаването на организацията за случайното 

разпределение. Прокурор Белчев посочи, че в отдел 03 по-голямата част от 

делата се водят срещу известен извършител и по тях има задържани лица, 

което предполага ускорени действия и активност при провеждане на 

разследването. На следващо място, според него, изградената организация в 

СРП за създаване на специализирани отдели, структурирани по текстове от 

НК, както и диференциране на териториален принцип са фактори, доказали 

своята ефективността през годините. На последно място, административният 

ръководител на СРП посочи разпокъсаността на материалната база като 

пречка за провеждането на целенасочена дейност за повишаване 

квалификацията на прокурорите. 

След като обсъди събраните данни от проверката и становището на 

административния ръководител на СРП, проверяващият екип приема, че 

действаща уредба за случайното разпределение на преписките и делата има 

известни слабости, които затрудняват прокурорската дейност, без да 

влизат в противоречие с чл. 9 от ЗСВ. В тази връзка ИВСС предлага на 

административния ръководител някои добри практики, установени при 

извършени планови проверки на прокуратурите в страната, които биха 

спомогнали за подобряване на организацията:  

         1.Създадената организация, отнасяща се до случайния принцип за 

разпределение на преписките и делата в СРП е изключително формализирана 
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чрез издаването на множество заповеди и разпореждания. ИВСС счита, че 

административният ръководител следва да приложи ясен и ефективен 

способ за регламентиране на тази дейност. Добра практика, установена от 

ИВСС при извършвани планови проверки на прокуратурите  в страната, е 

създаването на Вътрешни правила за случайното разпределение на 

преписките и делата, в които са уредени всички основни въпроси, като 

издаването на отделни заповеди в тези случаи се свежда единствено до: 

включване и изключване от системата поради встъпване/напускане на 

длъжността, определяне на процент на натовареност поради извънредна 

причина и други изключенията от принципа.  

2.Анализът на регламентацията в заповедите, уреждащи  

разпределението на преписките и делата на новоназначените прокурори, 

налага извода за високо натоварване в много кратък период от време. 

Съгласно действащите заповеди, новоназначените прокурори получават 

„служебно” брой дела в Law choice, който е 30% от броя на останалите 

прокурори и до края на календарната година получават процент на 

натовареност 90% във всички групи. По този начин, ако прокурорът е 

встъпил в последното тримесечие на календарната година, на същият ще 

бъдат разпределени голям брой преписки и дела за кратък период от време, на 

които ще тече срок за произнасяне, за разлика от постъпилите прокурори в 

началото на годината. Проверяващият екип намира за по-добра практика,  на 

новопостъпилите служители да се определя „служебно” брой дела в Law 

choice, който е 100% от броя на делата и преписките на останалите 

прокурори и до края на текущата година да им се определя процент на 

натовареност 90% във всички групи, в които участват.  

 3.Аналогичен с горния  е и въпросът, свързан с разпределянето на 

голям брой преписки и дела на прокурорите, върнали се на работа след 

продължителен отпуск /платен годишен или по болест/. В компетентността 

на административния ръководител е  да прецени необходимостта от 

определяне на конкретни срокове за изключване, съответно включване в 

системата за случайното разпределение на продължително отсъстващи 

прокурори, което би подобрило организацията на работата в 

прокуратурата.  

 4.Не е регламентиран единен критерий при определянето на 

заместващи прокурори, при отсъствие на наблюдаващия прокурор. От 

проверката на конкретни дела се установи, че е прилаган различен подход 

както при срока на отсъствието, който е основание за заместване, така и при 

вида на делата, по които се определя заместващ прокурор. Като резултат от 

тази практика , при проверката  се установяват множество дела, разпределени 

на наблюдаващите прокурорите  около месец след датата на постъпването им 
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в прокуратурата. Към настоящия момент тази практика е променена, като 

заместник районните прокурори, за всеки конкретен случай, поставят 

мотивирана резолюция, в която посочват причините за преразпределяне на 

делото. ИВСС счита, че нововъведената практика би могла да бъде 

регламентирана чрез създаването на единни критерии при 

преразпределението,  което би допринесло за подобряване на работата и 

намаляване на продължителността на производството по делата.  

 

ИВСС отчита обстоятелството, че така описаните  слабости се дължат  

на  недостатъчната и разпокъсана материална база ,  спецификата на съдебния  

район и криминогенна обстановка, както и на големия брой незаети места и 

командироване на прокурори в други прокуратури. 

 

  Независимо от посочените слабости, при така създената  

организация в Софийската районна прокуратура за прилагане на принципа за 

случайното разпределение и при проверката на конкретни преписки и дела, 

не се констатираха отклонения от този принцип.  

5.Заповеди и разпореждания  на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата.  

 

За периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. заповедите издадени от 

административния ръководител на СРП  по отношение  организацията на 

дейността са 150 бр., като от тях: 

- по указание на Главния прокурор - 95 бр. 

- по собствена преценка - 55 бр. 

 

Разпорежданията до прокурорите по конкретни поводи през 2012 г. са 5 

бр. 

 

 

 За периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. заповедите издадени от 

административния ръководител на СРП  по отношение  организацията на 

дейността са 142 бр., като от тях: 

- по указание на Главния прокурор - 69 бр. 

- по собствена преценка - 73 бр. 

 

 Проверени бяха заповеди и разпореждания на административния 

ръководител, издадени през проверявания период, свързани пряко с 

ръководството на дейността на прокуратурата. 
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Със Заповед № 1140/12.07.2013г. /изменена със Заповед № 

786/28.05.2014г./ административният ръководител е определил поименно зам. 

районните прокурори, които да се произнасят по исканията на 

наблюдаващите прокурори за удължаване  срока на разследването до 6 

месеца.  

Със Заповед № 360/12.03.2013г. административният ръководител е 

въвел специална сигнатура за делата, касаещи проверки или разследвания за 

злоупотреба със средства на ЕС, както и организация за прокурорите в отдел 

„ДОИ”, свързана с уведомяването на СГП за тези разследвания. 

Със Заповед № 1772/16.11.2011г. административният ръководител е 

създал организация за срочното и качествено приключване на делата, взети на 

„приоритетен надзор”. Като такива са определени делата, по които има 

задържани лица, лица с МНО домашен арест, дела с обществен интерес, на 

които в рамките на 18 м. изтича давностният срок pа разследване, както и 

дела срещу лица с три и повече неприключили досъдебни производства.  

Със Заповед № 463/25.03.2013г. на зам. административен ръководител е 

определена комисия, която да извърши проверка на преписките по описа на 

СРП, по които органите на МВР или други компетентни органи не са 

разкрили достатъчно данни за извършено престъпление. 

Със Заповед № 137/04.02.2013г. на зам. административен ръководител, 

издадена във връзка с извършена проверка от ВКП за неоснователно 

задържане на лишени от свобода и с препоръките за предприемане на мерки 

за отстраняване на констатираните нарушения, е разпоредил запознаване на 

всички прокурори с изготвения доклад, както и взети конкретни мерки за 

организацията по изпълнение на наказанията. 

 

 Установи се, че  актовете на разпореждане са своевременни, като е 

създаден необходимата организация за тяхното връчване и контрол за 

изпълнението им. Към момента на проверката заповедите се свеждат до 

знанието на адресатите чрез електронните им пощи.   

       

 

         6.Извършени проверки 

       

За    2012 г. 

1. Във връзка и в изпълнение на Заповед № 990/28.03.2012 г. на главния 

прокурор на Р. България, Софийска апелативна прокуратура е извършила 

проверка с адм. № 102/11г. по описа на САП, адм. № 180/10г. по описа на 

СРП, относно организацията по изпълнение на Инструкцията за поддръжка и 
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използване на електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства от 2010г. (Инструкция 1) и на Инструкция за взаимодействие 

между ПРБ и МВР при разследване на две и повече досъдебни производства 

(Инструкция 2), като са изискани изготвени и предоставени справки по 

досъдебни производства, посочени в нарочно изброен списък на лица с три и 

повече неприключени досъдебни производства. Тази проверка е била с 

периодичен характер и е извършвана няколкократно през отчетната 2012г. 

Справки за проверка са били подавани към САП през м. март, през м. юни и 

през м.октомври.  

2. С две заповеди: Заповед № 800/10.04.2012г. и  Заповед № 

2924/26.10.2012 г., и двете на административния ръководител на СГП, е 

разпоредено да се извърши ревизия в СРП, относно дейността на прокурорите 

по предварителните проверки, съгласно Инструкция И-89/11г. Тези ревизии 

са извършени в периодите 23-27.04.2012г. и  15-21.11.2012 г. от прокурори 

при СГП. Обхвата на ревизиите е дейността на СРП през периодите 

01.10.2011г. – 31.03.2012г. и 01.04 – 30.09.2012г. Ревизиите са приключили с 

доклади. В тях са отразени направените констатации и са отправени 

съответните препоръки към административния ръководител. 

3. Със Заповед № 1122/16.05.2012г. на административния ръководител 

на СГП е разпоредено да се извърши ревизия на СРП относно дейността на 

прокурорите по определяне на мерките за неотклонение в досъдебното 

производство, по отношение на изготвените и внесени в СРС искания по реда 

на чл.64 НПК. Периода на извършване на ревизията е 30.05 - 01.06.2012г. и е 

обхванала дейността на СРП за времето от м. май 2011г. до м. май 2012г. 

Ревизията приключва с доклад, в който се констатира, че като цяло 

прокурорите в СРП спазват законовите изисквания при вземането на мерки 

за неотклонение в досъдебното производство.  

 

За  2013 г. 

1.На основание Заповед № ЛС-2855/26.09.2013г. на Главния прокурор 

на Република България и на основание чл.142 ал. 1 от ЗСВ, от 07 до 18 

октомври 2013г., екип от прокурори от Върховна касационна прокуратура, 

Софийска апелативна прокуратура, Апелативна прокуратура - Варна, 

Апелативна прокуратура - Бургас, Апелативна прокуратура - Велико Търново 

и Софийска градска прокуратура е извършила комплексна ревизия на 

Софийска районна прокуратура. Ревизията обхваща цялостната дейност на 

Софийска районна прокуратура, за ревизионно-отчетен период от 01 януари 

2012г. до 30 септември 2013г. Извършено е комплексно проучване на 

информацията, съдържаща се във водените в СРП информационни носители 

по документооборота и администрирането на дейността й; проверки на 
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избрани, представителни извадки, от решени през ревизионния период  

наказателни преписки и дела и съдържанието на постановените по тях 

прокурорски актове; придобита от официални отчетни доклади, тематични 

справки и статистически сведения информация, съдържаща констатации за 

организационното състояние на СРП и дейността й в различни аспекти през 

проверявания период; непосредствено придобита информация от служебни 

събеседвания с административното ръководство на прокуратурата, 

магистрати и съдебни служители. Изготвеният Доклад съдържа задълбочен 

анализ  на дейността на прокуратурата и са отправени конкретни 

препоръки за подобряване на прокурорската дейност. 

2.Във връзка и в изпълнение на Заповед № 990/28.03.2012 г. на Главния 

прокурор на Р. България, Софийска апелативна прокуратура е извършила 

проверка с вх. № 102/11г. по описа на САП, адм. № 180/10г. по описа на СРП, 

относно организацията по изпълнение на Инструкцията за поддръжка и 

използване на електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства от 2010г. /Инструкция 1/ и на Инструкция за взаимодействие 

между ПРБ и МВР при разследване на две и повече досъдебни производства 

/Инструкция 2/, като са изискани и предоставени справки по досъдебни 

производства, посочени в нарочно изброен списък на лица с три и повече 

неприключени досъдебни производства. Тази проверка е ротичала на периоди 

и е извършвана няколкократно през отчетната 2013г. В изпълнение на 

заповеди с номера 68/13г., 380/13г. и 653/13г. на административния 

ръководител – апелативен прокурор на Софийска апелативна прокуратура, 

справки за проверка са били подавани към САП през м. март, през м. юни и 

през м. октомври.  

3.С Разпореждане от 07.06.2013г.на Зам. градски прокурор при СГП, 

прокурори от отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията” на СГП са 

извършили проверка в Софийска Районна прокуратура на случаите на 

прекратени по давност преписки, свързани с изпълнение на наказанията, 

както и такива, поради настъпила смърт на дееца за периода 01.01.2010г. – 

31.12.2012г. Въз основа на извършената проверка и констатираните 

недостатъци в работата, проверяващият екип е отправил препоръки към 

ръководството на СРП за подобряване работата по привеждане в 

изпълнение на наказанията. 
 

 

IІІ.Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП София, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 
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През 2012г. в СРП са наблюдавани  общо 40626 досъдебни, бързи и 

незабавни производства, от които образувани през проверявания период 

25095, образувани в предходни години 15531.  

Решени от прокурор - 29400, намиращи се при прокурор за 

произнасяне в края на периода - 1413. 

 През 2013г. в СРП са наблюдавани  общо 43670 досъдебни, бързи и 

незабавни производства, от които образувани през проверявания период  

23836, образувани в предходни години 19834.  

Решени от прокурор - 32797, намиращи се при прокурор за 

произнасяне в края на 2013г. - 1923. 

 

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

 

За 2012г. – ДП, изпратени на разследващия орган - 345 и ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия - няма. 

За 2013г. – ДП, изпратени на разследващия орган - 332 и ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия - няма. 

 

        През 2012г. са наблюдавани 687 бързи производства и 51 незабавни 

производства. 

 През 2013г. са наблюдавани 582 бързи производства и 36 незабавни 

производства. 

  

Спрените наказателни производства в СРП  през 2012г. са общо 

14866, от които срещу неизвестен извършител 14711 и срещу известен 

извършител 155. 

Спрените наказателни производства в СРП през 2013г. са общо 

17976, от които 17720 срещу неизвестен извършител и 256 срещу известен 

извършител. 

 

Възобновени наказателни производства през 2012г. - 2913. От тях 

спрени срещу неизвестен извършител -1907, срещу известен извършител -

1006. 

         Възобновени наказателни производства през 2013 са общо 2675. От 

тях спрени срещу неизвестен извършител -2048, срещу известен извършител -

627. 

  

Беше извършена проверка на случайно избрани дела, спрени срещу 

неизвестен извършител за  2012г. и 2013г. 
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ДП № 149/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр. пр. № 1945/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 23.01.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 

16.03.2012г. (деловодно изведено на 22.03.2012г.) на прокурор П.Пешева 

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

постановлението е разпоредено екземпляр да се изпрати на пострадалия, 

който в седемдневен срок от получаването може да го обжалва на основание 

чл.244, ал.5 от НПК (постановлението е изпратено с обикновена поща). В 

постановлението за спиране има указание към началника на полицейското 

управление да се издири извършителя на престъплението, както и към 

разследващия орган да изпрати предложение за възобновяване при отпадане 

на основанието за спиране. По наблюдателната преписка не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от издирването.  

ДП № 47/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр. пр. № 1135/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 09.01.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК. С писмо от 

02.03.2012г. наблюдаващият прокурор е изискал незабавно приключване и 

изпращане  на делото тъй като срокът изтича на 07.03.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 09.03.2012г. С постановление от 12.03.2012г. (деловодно 

изведено на 22.03.2012г.) на прокурор Св. Шопова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е 

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

същото подлежи на обжалване на основание чл.244, ал.5 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на началника на полицейското 

управление да се издири извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. 

ДП № 443/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр. пр. № 3305/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.02.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 26.04.2012г. С писмо от 02.05.2012г. прокурор Точев е изискал 

незабавно приключване на делото поради това, че срокът е изтекъл на 
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23.04.2012г. Отговорът от 09 РУП-СДВР е постъпил на 13.11.2012г., като в 

него е посочено, че делото е спряно с постановление от 03.05.2012г.  С 

постановление от 03.05.2012г. (деловодно изведено на 11.05.2012г.) на 

прокурор И. Точев,  наказателното производство е било спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране има указание към 

началника на полицейското управление да се издири извършителя на 

престъплението. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. В 

постановлението е посочено, че следва да се изпрати на пострадалия, който в 

седемдневен срок от получаването може да го обжалва на основание чл.244, 

ал.5 от НПК(постановлението се изпраща с обикновена поща) . 

ДП № 23/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр. пр. № 989/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 05.01.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 13.02.2012г. С постановление от 29.02.2012г. (деловодно изведено на 

13.03.2012г.) на прокурор Л. Стефанова, наказателното производство е 

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

разпоредено екземпляр от него да се изпрати на пострадалия, който в 

седемдневен срок от получаването може да го обжалва на основание чл.244, 

ал.5 от НПК (постановлението е изпратено с обикновена поща). В 

постановлението за спиране се съдържа указание към началника на 

полицейското управление да се издири извършителя на престъплението, 

както и към водещия разследването да изготви предложение за възобновяване 

при наличие на предпоставките по чл.245, ал.2 от НПК. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването.  

ДП № 3617/2011г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 841/2012г. 

на СРП. Досъдебното производство е започнато на 29.12.2011г. на основание 

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

чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194 ал.1 от НК. С писмо от 24.02.2012г. (деловодно 

изведено на 28.02.2012г.) прокурор Драганов е разпоредил предприемане на 

мерки за приключване на делото, чийто срок изтича на 29.02.12г. Делото е 

постъпило в СРП на 27.02.2012г. С постановление от 01.03.2012г. (деловодно 

изведено на 13.03.2012г.) на прокурор Д.Драганов, наказателното 
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производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е 

препис да се изпрати на пострадалия, като е посочено че подлежи на 

обжалване на основание чл.244, ал.1 т.5 от НПК /основанието е чл. 244, ал.5 

от НПК/. В постановлението за спиране се съдържа указание към началника 

на полицейското управление да се издири извършителя на престъплението. 

Разпоредено е периодично делото да се докладва в СРП за хода на 

издирването и необходимостта от провеждане на действия по разследването. 

По наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските 

органи относно резултатите от издирването. Не се намират и писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да се изисква уведомяване за резултата от 

издирването.  

ДП № 561/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр. пр. № 3557/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 01.03.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 20.03.2012г. С постановление от 26.03.2012г. (деловодно изведено на 

02.04.2012г.) на прокурор Д. Младенов, наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е препис да се изпрати на 

пострадалия, който може да го обжалва в седмодневен срок. В 

постановлението за спиране има указание към началника на полицейското 

управление да се издири извършителя на престъплението, както и да се 

изготви оперативен план за издирването. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването, както не е приложен и изготвен оперативен план за издирване. 

Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването.Разследването е проведено в рамките на 20 дни.  

ДП № 451/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр. пр. № 3513/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 29.02.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 19.04.2012г. С постановление от 23.04.2012г. (деловодно изведено на 

27.04.2012г.) на прокурор А. Попколев, наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е указано, че следва 

да се изпрати на пострадалия, който може да го обжалва на основание чл.244, 

ал.5 от НПК. В постановлението за спиране има указание към началника на 

полицейското управление да се издири извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени писма от 
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наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването.  

ДП № 305/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3474/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

24.01.2012г. на прокурор Л.Стефанова, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194 ал.1 от НК и е изпратено с дадени конкретни 

указания на 02 РУП-СДВР. Делото е постъпило в СРП на 22.03.2012г. С 

постановление от 03.06.2012г. (деловодно изведено на 15.06.2012г.) на 

прокурор Д.Кръстилева, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е екземпляр от постановлението да се 

изпрати на пострадалия, който може да го обжалва на основание чл.244, ал.5 

от НПК. В постановлението за спиране има указание към началника на 

полицейското управление да се издири извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването.  

ДП № 534/2012г. по описа на 06РУП-СДВР, /пр.пр. № 3467/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 28.02.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194 ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е продължен с два месеца, считано от 29.04.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 31.05.2012г. С постановление от 02.07.2012г. (деловодно 

изведено на 09.07.2012г.) на прокурор Р.Рускова, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е екземпляр от 

постановлението да се изпрати на пострадалия, който може да го обжалва в 

седемдневен срок пред СРС-НК. В постановлението за спиране е възложено 

на оперативен екип при  06 РУП-СДВР, в координация с водещия 

разследването, да извърши  действия за установяване  извършителя на 

престъплението, като се изготвят периодично справки за извършените 

оперативно-издирвателни мероприятия. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването.  

ДП № 468/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

3457/2012г.по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 

27.02.2012г. на основание чл.212, ал.2 от НПК, срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 
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22.03.2012г., разпределено на 27.03.2012г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 28.03.2012г. (деловодно изведено на 03.04.2012г.) на 

прокурор Ив. Колева, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е  екземпляр от постановлението да се 

изпрати на пострадалия, който в седемдневен срок може да го обжалва през 

СРС-НК. В постановлението за спиране има указание към началника на 

полицейското управление да се издири извършителя на престъплението и при 

отпадане на предпоставките за спиране да се докладва в прокуратурата. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването.  

ДП № 459/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3453/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 26.02.2012г. на 

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

престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

два месеца, считано от 26.04.2012г. Делото е постъпило в СРП на 22.06.2012г. 

и е разпределено на 27.06.2012г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 27.06.2012г. (деловодно изведено на 04.07.2012г.) на 

прокурор Зл. Стоянов, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е да се изпрати на пострадалия, който 

може да го обжалва на основание чл.244, ал.5 от НПК. В постановлението за 

спиране има указание към началника на полицейското управление да се 

издири извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

се изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването.  

ДП № 400/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3425/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 29.02.2012г. на 

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

престъпление по чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

02.05.2012г., разпределено на 07.05.2012г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 08.05.2012г. (деловодно изведено на 14.05.2012г.) на 

прокурор Е.Стоянов, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е да се изпрати на пострадалия, който в 

седемдневен срок може да го обжалва пред СРС-НК. В постановлението за 

спиране има указание към началника на полицейското управление да се 

издири извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка не се 
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съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването.  

ДП № 499/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3395/2012г.  

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 28.02.2012г., на 

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

по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

02.04.2012г., разпределено е на 05.04.2012г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 20.04.2012г. (деловодно изведено на 26.04.2012г.) на 

прокурор Ст. Милев  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е  екземпляр от постановлението да се 

изпрати на пострадалия, който в седемдневен срок може да го обжалва пред 

СРС-НК. В постановлението за спиране има указание към началника на 

полицейското управление да се издири извършителя на престъплението и при 

отпадане на предпоставките за спиране да се докладва в прокуратурата. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването.  

ДП № 515/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3339/2012г.  

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 27.02.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 22.03.2012г., разпределено е на 28.03.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 02.04.2012г. (деловодно изведено на 

05.04.2012г.) на прокурор Д. Куртов, наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е екземпляр от 

постановлението да се изпрати на пострадалия, който в седемдневен срок 

може да го обжалва през СРС-НК. В постановлението за спиране има 

указание към началника на полицейското управление да се издири 

извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването.  

ДП № 513/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3337/2012г.  

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 27.02.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.  чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 27.03.2012г., разпределено с резолюция от 17.04.2012г. на 
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наблюдаващия прокурор с отбелязване „след семинар”. С постановление от 

17.05.2012г. (деловодно изведено на 22.05.2012г.) на прокурор Г. Мойсев 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

Посочено е, че постановлението подлежи на обжалване в седемдневен срок  

от получаване на преписа, пред СРС-НК. В постановлението за спиране има 

указание към началника на полицейското управление да се издири 

извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването.Разследването е проведено в рамките на един месец.  

ДП № 546/2011г. по описа на  РУТП-София, /пр.пр. № 3331/2012г.  

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.12.2011г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 07.03.2012г., разпределено с резолюция от 12.03.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.03.2012г. (деловодно 

изведено на 20.03.2012г.) на прокурор Ст. Димитрова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Указано е, че 

подлежи на обжалване в седемдневен срок  от получаване на преписа пред 

СРС-НК. В постановлението за спиране има указание към началника на 

РУТП София да се издири извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването.  

ДП № 71/2012г. по описа на РУТП София, /пр.пр. № 3321/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 21.02.2012г. на 

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

престъпление по чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

17.04.2012г., разпределено с резолюция от 20.04.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 21.04.2012г. (деловодно изведено на 

25.04.2012г.) на прокурор В. Хаджиева, наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Указано е, че постановлението 

подлежи на обжалване в седемдневен срок от получаване на преписа, пред 

СРС-НК. В постановлението за спиране е възложено на началника на РУТП 

София да се продължи  издирването на извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Не се намират писма от 
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наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването.  

ДП № 453/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3315/2012г. по 

опса на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.02.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 30.03.2012г., разпределено с резолюция от 04.04.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.04.2012г. (деловодно 

изведено на 10.04.2012г.) на прокурор Д. Ганчева, наказателното 

производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. Указано е, че 

постановлението подлежи на обжалване на основание чл. 244, ал.5 от НПК, 

като е възложено на началника на полицейското управление да се продължи 

издирването на извършителя на престъплението и при наличие на 

предпоставките на чл.245, ал.2 от НПК незабавно да се уведоми 

прокуратурата. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването.Разследването е проведено в рамките на един месец.  

ДП № 617/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3304/2012г.  

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 28.02.2012г., срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, 

ал.1, т.3 вр. чл.194 ал.1 от НК и е изпратено на 06 РУП-СДВР за провеждане 

на разследването. Срокът на разследването е продължен с два месеца. Делото 

е постъпило в СРП на 16.05.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция от 19.05.2012г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

21.05.2012г. прокурор Б.Тончева е върнала делото за доразследване на 

основание чл.196, ал.1, т.2 от НПК с дадени конкретни указания. Срокът на 

разследването е продължен с два месеца, считано от 29.04.2012г. Делото е 

постъпило повторно на 12.06.2012г. с мнение за прекратяване поради 

малозначителност и е разпределено на 15.06.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 15.06.2012г. (деловодно изведено на 

21.06.2012г.) на прокурор Б.Тончева, наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е 

възложено на началника на полицейското управление да се продължи 

издирването на извършителя на престъплението,като всеки четири месеца се 

изготвят справки за резултатите от издирването. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 
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наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване на основание чл.244, ал.5 от НПК. 

ДП № 3444/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41921/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 17.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 21.01.2013г. и е разпределено с резолюция от 24.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 20.03.2013г. (деловодно 

изведено на 26.03.2013г.) на прокурор Г.Герасимов, наказателното 

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

постановлението за спиране е посочено, същото да се изпрати на 

пострадалия, както и на началника на полицейското управление ,като се 

продължи издирването на извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване на основание чл.244, ал.1, т.5 от НПК /основанието е 

чл. 244, ал.5 от НПК/.Разследването е проведено в рамките на един месец. 

ДП № 432/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41918/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 21.01.2013г. на прокурор А. Кокоев, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194 ал.1 от НК и е изпратено с конкретни указания на 03 

РУП-СДВР за провеждане на разследването. Срокът на разследването е 

продължен с два месеца, считано от 26.03.2013г. Делото е постъпило в СРП 

на 08.05.2013г. и разпределено с резолюция от 13.05.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 27.05.2013г. (деловодно изведено на 

30.05.2013г.) на прокурор Д. Дочев, наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Посочено е, че постановлението подлежи 

на обжалване в седемдневен срок от получаване на преписа. С 

постановлението за спиране е възложено на началника на полицейското 

управление да се продължи издирването на извършителя на престъплението. 

По наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските 

органи относно резултатите от издирването. Няма приложени  писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването.  

ДП № 2631/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41887/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 14.12.2012г. на 
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основание чл.212, ал.2 от НПК, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 11.01.2013г. и е разпределено с резолюция от 16.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 18.01.2013г.) на прокурор Ч.Пастованов, наказателното 

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

постановлението за спиране е указано същото да се изпрати на пострадалия, 

като е възложено на началника на полицейското управление да се продължи 

издирването на извършителя на престъплението. На водещия разследването е 

възложено при наличие на предпоставките на чл.245, ал.2 от НПК незабавно 

да уведоми прокуратурата. По наблюдателната преписка не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. В 

постановлението е посочено, че подлежи на обжалване на основание чл.244, 

ал.5 от НПК.Разследването е проведено в рамките на един месец. 

ДП № 3614/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41863/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 12.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

13.02.2013г. и е разпределено с резолюция от 18.02.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 19.02.2013г. (деловодно изведено на 

22.02.2013г.) на прокурор Н. Димитров, наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е 

посочено, същото да се изпрати на пострадалия, като  е възложено на 

началника на полицейското управление да се продължи издирването на 

извършителя на престъплението. С това постановление прокурорът се е 

произнесъл за връщане на ВД (мобилен телефон). По наблюдателната 

преписка  не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване в седемдневен срок пред СРС-НК. 

ДП № 3613/2012г. по описа на 06 РУП- СДВР, /пр.пр. № 41857/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 12.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

два месеца, считано от 14.02.2013г. Делото е постъпило в СРП на 20.03.2013г. 

и е разпределено с резолюция от 25.03.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 
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постановление от 25.03.2013г. (деловодно изведено на 04.04.2013г.) на 

прокурор Хр. Динев, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е посочено, същото да 

се изпрати на пострадалия, като  е възложено на началника на полицейското 

управление да се продължи издирването на извършителя на престъплението. 

На водещия разследването е възложено при наличие на предпоставките по 

чл.245, ал.2 от НПК незабавно да уведоми прокуратурата. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване в седемдневен срок от получаването му по реда на 

чл.244, ал.5 от НПК. 

ДП № 2979/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41841/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

28.01.2013г. и е  разпределено  с резолюция от 31.01.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 01.02.2013г. (деловодно изведено на 

06.02.2013г.) на прокурор Пл.Петков, наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е 

посочено, същото да се изпрати на пострадалия, като  е възложено на 

началника на полицейското управление да се продължи издирването на 

извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които 

да изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване в 

седемдневен срок пред СРС-НК. 

ДП № 187/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41810/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 21.01.2013г. на прокурор Пл.Рашков, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК и е изпратено на 06 

РУП-СДВР за провеждане на разследването. Срокът на разследването е 

продължен с два месеца, считано от 16.03.2013г. Делото е постъпило в СРП 

на 07.05.2013г. и е разпределено с резолюция от 10.05.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата  (деловодно 

изведено на 17.05.2013г.) на прокурор Пл.Рашков,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В 
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постановлението за спиране е възложено на началника на полицейското 

управление да се продължи издирването на извършителя на престъплението. 

По наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските 

органи относно резултатите от издирването. Няма приложени  писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване в седемдневен срок от получаване на преписа пред 

СРС -НК. 

ДП № 2938/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41777/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 11.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

14.02.2013г., разпределено с резолюция от 19.02.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 27.02.2013г. (деловодно изведено 01.03.2013г.), 

прокурор Л. Клисарова е върнала делото на основание чл.196, ал.1, т.2 от 

НПК за извършване на допълнителни действия по разследването. На 

11.03.2013г. делото отново е постъпило в СРП с мнение за спиране и е 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 14.03.2013г. С постановление от 

20.03.2013г. (деловодно изведено на 22.03.2013г.) на прокурор Л. Клисарова 

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

постановлението за спиране е указано екземпляр да се изпрати на 

пострадалия и полицейското управление, като се продължи издирването на 

извършителя на престъплението. Възложено е периодично да се изпращат 

справки в СРП относно резултатите от ОИМ и за наличие на основания по 

чл.245, ал.2 от НПК. По наблюдателната преписка не се съдържат справки 

от полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване по реда на чл.244, 

ал.5 от НПК. 

ДП № 307/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41774/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 14.01.2013г. на прокурор М.Дамянова, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194 ал.1 от НК и е изпратено на 03 РУП-СДВР за 

провеждане на разследването. Срокът на разследването е продължен с два 

месеца, считано от 23.03.2013г. Делото е постъпило в СРП на 28.05.2013г. и е 

разпределено с резолюция от 31.05.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 17.06.2013г. (деловодно изведено на 24.06.2013г.) на 

прокурор М. Дамянова,  наказателното производство е спряно на основание 
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чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е възложено на 

началника на полицейското управление да се продължи издирването на 

извършителя на престъплението, както и периодично да уведомява СРП за 

резултатите от тази дейност. По наблюдателната преписка  не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които 

да изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване в 

седемдневен срок от получаване на преписа пред СРС -НК. 

ДП № 2618/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41773/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 18.01.2013г. и е разпределено с резолюция от 23.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 28.01.2013г.) на прокурор В. Трифонова наказателното 

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

Постановлението е изпратено на пострадалия и на 07 РУП СДВР. Възложено 

е на полицейския орган да продължи издирването на извършителя на 

престъплението и при отпадане на предпоставките за спиране, делото 

незабавно да се докладва на наблюдаващия прокурор. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване в седемдневен срок пред СРС-НО. 

ДП № 2611/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41767/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 22.01.2013г., разпределено с резолюция от 25.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 19.02.2013г. (деловодно 

изведено на 21.02.2013г.) на прокурор Г.Мирчев, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Възложено е на полицейските 

органи на 07 РУП-СДВР да се продължи издирването на извършителя на 

престъплението. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. В 
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постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НК, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 79/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41762/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

28.12.2012г. на прокурор Ст. Стойков, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194 ал.1 от НК и е изпратено на 02 РУП-СДВР за 

провеждане на разследването. Делото е постъпило в СРП на 19.02.2013г. и е 

разпределено с резолюция от 22.02.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 01.02.2013г. (деловодно изведено на 27.02.2013г.) на 

прокурор Ст.Стойков  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е разпоредено делото 

да се изпрати на полицейското управление за продължаване на издирването 

на извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС –НК, в 

седемдневен срок от получаване на преписа. 

ДП № 3414/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41757/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 14.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 11.01.2013г., разпределено с резолюция от 16.01.2013г. 

на наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.02.2013г. (деловодно 

изведено на 08.02.2013г.) на прокурор Кл.Паличева,  наказателното 

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

постановлението е възложено на полицейските органи на 01 РУП-СДВР да 

продължат издирването на извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка  не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НК, в седемдневен срок от получаването 

му.Разследването е проведено в рамките на един месец. 

ДП № 2603/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41747/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 08.02.2013г., разпределено с резолюция от 13.02.2013г. на 
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наблюдаващия прокурор. С постановление от 26.02.2013г. (деловодно 

изведено на 28.02.2013г.) на мл. прокурор Ю. Ушинска,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на водещия разследването на всеки три 

месеца да изпраща в СРП справка за резултатите от издирването и да 

изготви предложение за възобновяване на наказателното производство при 

отпадане на основанията за спиране.  По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки относно резултатите от издирването. Няма приложени 

и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. В 

постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НК, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 2602/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41745/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 29.01.2013г., разпределено с резолюция от 19.02.2013г. и отметка 

„след болнични” на наблюдаващия прокурор. С постановление от 19.02.2013г. 

(деловодно изведено на 22.02.2013г.) на прокурор Цв. Стамболова  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението и да уведомят наблюдаващия 

прокурор при възникнала необходимост от допълнителни действия по 

разследването. Указано е на разследващия орган на всеки 4 месеца да 

уведомява наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването, като 

изпраща периодични справки в СРП. По наблюдателната преписка не се 

съдържат такива справки,както и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 2601/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41743/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. На 19.12.2012г. 

прокурор Ю.Радойкова изпраща писмо до 07 РУП-СДВР, с което разпорежда 

материалите по досъдебното производство да й се докладват 30 дни преди 

изтичане на срока за разследване. Делото е постъпило в СРП на 12.02.2013г., 

разпределено с резолюция от 15.02.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 15.02.2013г. (деловодно изведено на 21.02.2013г.) на 
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прокурор Ю.Радойкова,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението е възложено на полицейските 

органи да продължат издирването на извършителя на престъплението и да 

уведомят наблюдаващия прокурор за необходимостта от допълнителни 

действия по разследването. Указано е на органите на 07 РУП-СДВР да 

изпращат ежемесечно справка в СРП за резултатите от издирването. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му. 

ДП № 2600/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41741/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 25.01.2013г., разпределено с резолюция от 30.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 13.02.2013г. (деловодно 

изведено на 19.02.2013г.) на прокурор Т.Георгиева,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. Указано е разследващият 

орган лично да докладва делото на наблюдаващия прокурор, с оглед 

настъпили основания за възобновяване на наказателното производство.  По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Не се намират писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 2592/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41729/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.12.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 29.01.2013г., разпределено с резолюция от 01.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.02.2013г. (деловодно 

изведено на 08.02.2013г.) на прокурор Ч. Спасов, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението е 

възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка не се 
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съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 1072/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41716/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 15.03.2013г. на прокурор Ж. Арсенова, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.206 ал.1 от НК и е изпратено на 01 РУП-СДВР за 

провеждане на разследването. Делото е постъпило в СРП на 25.04.2013г. и е 

разпределено с резолюция от 30.04.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 07.05.2013г. (деловодно изведено на 10.05.2013г.) на 

прокурор Ж. Арсенова,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е разпоредено делото 

да се изпрати на полицейското управление за продължаване на издирването 

на извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС –НО, в 

седемдневен срок от получаване на преписа. 

ДП № 1699/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21177/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 17.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 18.09.2012г., разпределено с резолюция от 21.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.09.2012г. (деловодно 

изведено на 26.09.2012г.) на прокурор Ел.Попова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на основание чл.244, ал.5 от НПК. 

ДП № 1692/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21173/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. Срокът на 
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разследването е продължен с два месеца, считано от 16.09.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 31.10.2012г., разпределено с резолюция от 05.11.2012г. 

на наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 07.11.2012г.) на прокурор Здр.Петрова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението и да докладват събраните 

материали от издирването. По наблюдателната преписка не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. В 

постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 1738/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21114/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 11.07.2012г., на 

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

престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

14.09.2012г. и разпределено с резолюция от 19.09.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от същата дата (деловодно изведено на 

21.09.2012г.) на прокурор Р. Алексиев,  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя на 

престъплението и да докладват ритмично и пълно за резултатите на СРП. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Не се намират напомнителни писма 

от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 1815/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21093/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 17.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 29.08.2012г. и разпределено с резолюция от 24.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

19.10.2012г. (деловодно изведено на 24.10.2012г.) на прокурор П. Богданов, 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 
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резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да се изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 1813/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21091/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 17.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 30.08.2012г. и е разпределено с резолюция от 04.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 08.10.2012г. (деловодно 

изведено на 22.10.2012г.) на мл. прокурор Ив. Първанов, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С него е 

възложено на оперативен екип при 03 РУП-СДВР, в координация с водещия 

разследването да проведе оперативно-издирвателни мероприятия, като  

периодично се изготвят справки за извършените ОИМ. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 1779/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21075/2012г. 

по описа на СРП/. С постановление от 18.07.2012г., по отделени материали 

от пр.пр.№ 12373/2012г. е образувано досъдебно производство срещу НИ за 

престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Разследването е възложено на 09 РУП-

СДВР Делото е постъпило в СРП на 26.09.2012г. и е разпределено с 

резолюция от 29.09.2012г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

03.10.2012г. (деловодно изведено на 10.10.2012г.) на прокурор Д. Тарев 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 1843/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21057/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 19.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 
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СРП на 04.10.2012г. и е разпределено с резолюция от 09.10.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 12.10.2012г.) на мл. прокурор Д. Павлова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 1842/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21055/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г., на 

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

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

20.08.2012г. и е разпределено с резолюция от 19.09.2012г. на наблюдаващия 

прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 23.08.2012г. 

(деловодно изведено на 29.08.2012г.) на прокурор Д. Спасова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. 

ДП № 1801/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21053/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът за разследване е удължен с два 

месеца, считано от 17.09.2012г. Делото е постъпило в СРП на 16.11.2012г. и е 

разпределено с резолюция от 21.11.2012г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 30.11.2012г. (деловодно изведено на 06.12.2012г.) на 

прокурор Г. Господинова, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението е възложено на полицейските 

органи да продължат издирването на извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването.  
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ДП № 1374/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21041/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 26.09.2012г. и е разпределено с резолюция от 29.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 02.10.2012г.) на прокурор Р.Маринова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението, като са дадени конкретни 

указания за ОИМ. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 1373/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21039/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 14.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 07.08.2012г. и е разпределено с резолюция от 27.08.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуска”. С постановление от 

29.08.2012г. (деловодно изведено на 04.09.2012г.) на прокурор Сн. Христова 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО.Разследването е проведено в рамките на 25 дни. 

ДП № 1393/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21021/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 18.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.2  вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 17.09.2012г. и е разпределено с резолюция от 20.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 26.09.2012г.) на мл.прокурор Ил. Кирилова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 
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издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 1394/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21019/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 17.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 22.08.2012г. и е разпределено с резолюция от 17.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

02.10.2012г. (деловодно изведено на 05.10.2012г.) на прокурор Цв. Цанов,  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.  

Разпоредено е на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 1388/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21017/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 17.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

28.08.2012г. и е разпределено с резолюция от 17.09.2012г. на наблюдаващия 

прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 04.10.2012г. 

(деловодно изведено на 10.10.2012г.) на прокурор В. Ангелов,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е 

на полицейските органи да продължат издирването на извършителя на 

престъплението. По наблюдателната преписка  не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. В 

постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок. 

ДП № 1550/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21003/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило 
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в СРП на 15.08.2012г. и разпределено с резолюция от 18.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

27.09.2012г. (деловодно изведено на 01.10.2012г.) на прокурор Евг. 

Щъркелова,  наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.2 от НПК. Разпоредено е на полицейските органи да продължат издирването 

на извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-

НО.Разследването е проведено в рамките на един месец. 

ДП № 1412/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21001/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 08.06.2012г. на 

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

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

30.07.2012г. и е разпределено с резолюция от 10.09.2012г. на наблюдаващия 

прокурор, с отметка „.след отпуск”. С постановление от 02.08.2012г. 

(деловодно изведено на 09.08.2012г.) на прокурор Сн. Станчева  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

Разпоредено е на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок. 

ДП № 1369/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20999/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 02.08.2012г. и разпределено с резолюция от 05.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

11.09.2012г. (деловодно изведено на 14.09.2012г.) на прокурор П. 

Костадинова,  наказателното производство е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 
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резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок.Разследването е проведано в 

рамките на две седмици. 

ДП № 1367/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20997/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 11.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 13.01.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 27.02.2013г. и е разпределено с резолюция от 

04.03.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.03.2013г. 

(деловодно изведено на 15.03.2013г.) на прокурор Р. Стоев, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е 

на полицейските органи да продължат издирването на извършителя на 

престъплението. По наблюдателната преписка  не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. В 

постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок. 

ДП № 2097/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20979/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 28.08.2012г. и разпределено с резолюция от 03.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 10.09.2012г. (деловодно 

изведено на 17.09.2012г.) на прокурор Н. Вълчев, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя на 

престъплението. По наблюдателната преписка  не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква 

уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. В 

постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок. 

ДП № 2096/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20977/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 24.09.2012г. и е разпределено с резолюция от 27.09.2012г. на 
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наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 29.09.2012г.) на прокурор К. Митова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е 

на полицейските органи да продължат издирването на извършителя на 

престъплението, като периодично водещият разследването изготвя справки за 

резултатите от разследването. По наблюдателната преписка не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които 

да изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред 

СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 2095/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20975/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

16.08.2012г. и е разпределено с резолюция от 21.08.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 21.08.2012г. (деловодно изведено на 

24.08.2012г.) на прокурор Цв. Петкова, наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е на полицейските органи 

да продължат издирването на извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки относно резултатите 

от издирването. Няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които да изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред 

СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 2094/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20973/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

24.08.2012г. и разпределено с резолюция от 03.09.2012г. на наблюдаващия 

прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 14.09.2012г. 

(деловодно изведено на 20.09.2012г.) на прокурор М. Атанасова, 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

Разпоредено е на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 
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резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 2093/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20971/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

13.09.2012г. и е разпределено с резолюция от 18.09.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 24.09.2012г. (деловодно изведено на 

26.09.2012г.) на прокурор П. Панов, наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е  на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя на престъплението. По 

наблюдателната преписка  не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 2098/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20967/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 22.08.2012г. и е разпределено с резолюция от 29.08.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 29.08.2012г. (деловодно 

изведено на 03.09.2012г.) на прокурор Св. Джельов, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е 

на полицейските органи да продължат издирването на извършителя на 

престъплението. По наблюдателната преписка  не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок. 

ДП № 2076/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20965/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 12.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 20.08.2012г. и е разпределено с резолюция от 23.08.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.09.2012г. (деловодно 

изведено на 20.09.2012г.) на прокурор В. Христова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е 
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на полицейските органи да продължат издирването на извършителя на 

престъплението. По наблюдателната преписка  не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок. 

ДП № 2067/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20963/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 12.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 13.09.2012г. и разпределено с резолюция от 18.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 19.09.2012г. (деловодно 

изведено на 21.09.2012г.) на прокурор М. Борисова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е 

на полицейските органи да продължат издирването на извършителя на 

престъплението. По наблюдателната преписка  не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок. 

ДП № 2066/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20961/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 11.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 28.08.2012г. и разпределено с резолюция от 11.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

20.09.2012г. (деловодно изведено на 26.09.2012г.) на прокурор М. Николова, 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

Разпоредено е на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1766/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20955/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. на 
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основание чл.212, ал.2 от НПК, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 02.10.2012г. и е разпределено с резолюция от 05.10.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 09.10.2012г. (деловодно 

изведено на 12.10.2012г.) на прокурор А. Василева, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Разпоредено е 

на полицейските органи да продължат издирването на извършителя на 

престъплението, както и да се изготви план за провеждане на оперативно-

издирвателни мероприятия. По наблюдателната преписка  не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които 

да изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред 

СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1764/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20953/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 19.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

30.08.2012г. и разпределено с резолюция от 04.09.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 10.09.2012г. (деловодно изведено на 

12.09.2012г.) на прокурор Ил.Рангелов, наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В него е възложено на полицейските 

органи да продължат издирването на извършителя на престъплението. 

Указано е на полицейските органи ежемесечно да изпращат справки за 

резултатите от издирването. Със същото постановление е върнато 

веществено доказателство на пострадалия. По наблюдателната преписка  

не се съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е посочено, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1809/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20939/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 15.08.2012г. и разпределено с резолюция от 10.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

10.09.2012г. (деловодно изведено на 14.09.2012г.) на прокурор Д. Ангелова, 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 
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постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка  не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1808/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20937/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 14.08.2012г. и разпределено с резолюция от 10.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

17.08.2012г. (деловодно изведено на 20.08.2012г.) на прокурор А. Кокоев,  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1807/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20935/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 03.08.2012г. и разпределено с резолюция от 10.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

10.10.2012г. (деловодно изведено на 15.10.2012г.) на прокурор Бл. Байраков, 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка  не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1674/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20931/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 12.07.2012г. на 
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основание чл.212, ал.2 от НПК, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 18.09.2012г. и разпределено с резолюция от 21.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.09.2012г. (деловодно 

изведено на 26.09.2012г.) на прокурор Ив. Кадев, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за 

спиране наблюдаващият прокурор е възложил на разследващия орган на 

основание чл.215, ал.1 от НПК и  указание № И-55/2008г. на ВКП 

провеждането на ОИМ и докладването им в прокуратурата. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1667/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20927/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 12.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 18.09.2012г. и разпределено с резолюция от 21.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 05.10.2012г. (деловодно 

изведено на 10.10.2012г.) на прокурор А. Милев, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението е 

възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя на престъплението. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1058/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20921/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 14.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 07.09.2012г. и разпределено с резолюция от 20.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 24.09.2012г. (деловодно 

изведено на 27.09.2012г.) на прокурор Р. Михайлова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 
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преписка  не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1056/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20917/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 14.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 02.10.2012г. и е разпределено с резолюция от 17.10.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 22.10.2012г. (деловодно 

изведено на 25.10.2012г.) на прокурор Л. Осипова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка  не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1759/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20907/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 03.08.2012г. и разпределено с резолюция от 08.08.2012г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 08.08.2012г. (деловодно 

изведено на 15.08.2012г.) на прокурор Ст. Моневски, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка  не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 1755/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20905/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 14.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 
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20.09.2012г. и е разпределено с резолюция от 25.09.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 25.09.2012г. (деловодно изведено на 

28.09.2012г.) на прокурор Д. Захариев, наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението да спиране са 

съдържа указание към разследващия орган на всеки три месеца да докладва 

резултатите от провежданото издирване. По наблюдателната преписка  не 

се съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1753/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20903/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 14.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 10.08.2012г. и разпределено с резолюция от 11.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

07.11.2012г. (деловодно изведено на 12.11.2012г.) на прокурор Д. Пиронева, 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя на престъплението и СРП да бъде 

уведомявана ритмично и пълно. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 1751/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20901/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 14.07.2012г. на 

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

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 10.08.2012г. и разпределено с резолюция от 10.09.2012г. на 

наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

09.10.2012г. (деловодно изведено на 17.10.2012г.) на прокурор Д. Въткова, 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението е възложено на полицейските органи да продължат 

издирването на извършителя на престъплението. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 
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наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 534/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 5028/2013г.  

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на СРП от 15.02.2013г., срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

продължаван няколкократно, последно с два месеца, считано до 31.01.2014г. 

Делото е постъпило в СРП на 12.12.2013г. и разпределено с резолюция от 

16.12.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 16.01.2014г. 

(деловодно изведено на 20.01.2014г.) на прокурор Василен Бенчев, 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя на престъплението и на всеки 

четири месеца да уведомяват СРП за резултатите. По наблюдателната 

преписка  не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 15150/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 

14159/2013г. по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на СРП от 15.02.2013г., срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.212а, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

16.08.2013г. и разпределено на мл.прокурор Т. Тодоров с отметка „след 

отпуск”, без посочване на дата. С постановление от 03.10.2013г. (деловодно 

изведено на 08.10.2013г.) на мл.прокурор Т. Тодоров, делото е върнато на 

разследващия орган на основание чл.196, ал.1 т.2 от НПК за извършване на 

допълнителни действия по разследването. Срокът на разследването е 

продължен няколкократно, последно с два месеца, считано от 01.12.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 13.01.2014г. и разпределено с резолюция от 

16.01.2014г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 16.01.2014г. 

(деловодно изведено на 20.01.2014г.) на наблюдаващия прокурор, 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя на престъплението и периодично 

да уведомяват СРП за резултатите. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 
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прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 669/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 10165/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.03.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. 

Срокът за разследване е удължен с два месеца, считано от 16.05.2013г. Делото 

е постъпило в СРП на 31.05.2013г. и разпределено на 05.06.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 07.06.2013г. (деловодно 

изведено на 17.06.2013г.) на прокурор А. Делчева, наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 842/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 8917/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 21.03.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 27.05.2013г. и e разпределено на 30.05.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 03.06.2013г. прокурор А. 

Алексова е върнала досъдебното производство на разследващия орган за 

изпълнение на конкретни указания. Срокът на разследването е удължаван  два 

пъти с по два месеца, считано до 21.09.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

16.08.2013г. и разпределено на наблюдаващия прокурор на 21.08.2013г. С 

постановление от 17.09.2013г. (деловодно изведено на 20.09.2013г.) на мл. 

прокурор Е. Василева, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя и на 

четири месеца да докладват за резултатите на СРП. По наблюдателната 

преписка  не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 996/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 7920/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 
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10.04.2013г. на прокурор Св. Хиков, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано до 

17.12.2013г. Делото е постъпило в СРП на 21.02.2014г. и разпределено на 

26.02.2014г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 09.04.2014г. 

(деловодно изведено на 14.04.2014г.) на прокурор Св. Хиков, наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок. 

ДП № 484/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 7731/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 20.02.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е удължен с четири месеца, считано от 19.04.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 26.06.2013г. и разпределено на наблюдаващия прокурор. 

С постановление от 11.09.2013г. (деловодно изведено на 16.09.2013г.) на 

прокурор К. Куманов  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка  не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването.  

ДП № 1341/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 853/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

11.03.2013г. на прокурор К. Владимиров, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 10.05.2013г. и разпределена на 15.05.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 20.05.2013г. (деловодно изведено на 

31.05.2014г.) на прокурор К. Владимиров, наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е 

възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя. По наблюдателната преписка  не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 



 66 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването.  

ДП № 281/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 737/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

21.01.2013г. на прокурор Л.Кабзималска срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

удължаван неколкократно, последно с два месеца, считано до 24.11.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 20.11.2013г. и разпределена на 25.11.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 16.12.2013г. (деловодно 

изведено на 18.12.2013г.) на прокурор Л. Кабзималска, наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя и да уведомяват прокуратурата на 

всеки 4 месеца за извършените ОИМ. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 5249/2013г. по описа на СДВР, /пр.пр. № 790/2013г. по описа 

на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

07.06.2013г. на прокурор Г. Лазарова, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.172а, ал.1 от НК. Срокът на разследването е удължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано от 13.12.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 03.06.2014г. с мнение за прекратяване и на същата дата е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.06.2014г. 

(деловодно изведено на 10.06.2014г.) на прокурор Г. Лазарова, наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 18/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2211/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 03.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.136, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от 
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04.11.2013г. Делото е постъпило в СРП на 21.02.2014г. за доклад и на 

26.02.2014г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

04.03.2014г. (деловодно изведено на 06.03.2014г.) на прокурор В. Василев, 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването.  

ДП № 270/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2885/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 22.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е удължен с два месеца, считано от 22.03.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 30.05.2013г. и разпределено на 04.06.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 05.06.2013г. (деловодно 

изведено на 11.06.2013г.) на прокурор К. Георгиев,  наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 382/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3267/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 01.02.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 

от НК. Срокът на разследването е удължен с два месеца, считано от 

01.10.2013г. Делото е постъпило в СРП на 04.12.2013г. и разпределено на 

09.12.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 15.01.2014г. 

(деловодно изведено на 17.01.2014г.) на прокурор Р. Димов,  наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 
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резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 3508/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3421/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.170, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 17.01.2013г. и разпределено на 22.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 22.01.2013г. (деловодно 

изведено на 24.01.2013г.) на прокурор В. Чаушев,  наказателното 

производство е преобразувано по чл.216 ал.1 от НК и спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка  не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му.Разследването е проведено в  рамките на 25 дни. 

ДП № 432/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3646/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

23.01.2013г. на прокурор В. Филипов, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

удължаван няколкократно, последно с четири месеца, считано до 21.01.2014г. 

Делото е постъпило в СРП на 02.06.2014г. и на 09.06.2014г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 16.06.2014г. (деловодно 

изведено на 20.06.2014г.) на прокурор В. Филипов, наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването.  

ДП № 67/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3977/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 12.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 07.02.2013г. и разпределено на 12.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.04.2013г. (деловодно 

изведено на 08.04.2013г.) на прокурор Ч. Железчев  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В 
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постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка  не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. 

ДП № 467/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 5052/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

30.04.2013г. на мл. прокурор П. Василева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

25.04.2013г. и на 30.04.2013г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от същата дата (деловодно изведено на 17.05.2013г.) на мл. 

прокурор П. Василева, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е възложено на 

водещия разследването да се продължи издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка  не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му. 

ДП № 680/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 4126/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

25.02.2013г. на прокурор С. Соколова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от 

28.08.2013г. Делото е постъпило в СРП на 27.09.2013г. и на 02.10.2013г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.11.2013г. 

(деловодно изведено на 08.11.2013г.) на прокурор С. Соколова, наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на водещия разследването да се 

продължи издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 817/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 5452/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 
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11.03.2013г. на прокурор И. Атанасова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК. Делото е постъпило 

в СРП на 27.05.2013г. и на 30.05.2013г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 03.06.2013г. (деловодно изведено на 

06.06.2013г.) на прокурор Ив. Атанасова, наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране 

е възложено на водещия разследването да се продължи издирването на 

извършителя и периодично да се изпраща справка в СРП на набелязаните и 

извършени ОИМ. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 84/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 5561/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

13.03.2013г. на прокурор Д. Векилова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от 18.07.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 17.09.2013г. и на 20.09.2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.09.2013г. (деловодно 

изведено на 02.10.2013г.) на прокурор Д. Векилова,  наказателното 

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

постановлението за спиране е посочено, делото да се изпрати на 09 РУП-

СДВР без указания. По наблюдателната преписка не се съдържат справки 

от полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване по реда на чл.244, 

ал.5 от НПК. 

ДП № 991/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 6689/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

07.03.2013г. на прокурор Ив. Петрова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК. Срокът на 

разследване е продължен с два месеца, считано от 12.05.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 28.05.2013г. и на 31.05.2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 05.06.2013г.) на прокурор Ив. Петрова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В 
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постановлението за спиране е възложено на водещия разследването да се 

продължи издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 577/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 7051/2013г. по 

описана СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

18.04.2013г. на прокурор Ив. Колева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.1 вр. чл.130, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 28.06.2013г. и на 03.07.2013г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 09.07.2013г. (деловодно изведено на 

15.07.2013г.) на прокурор И. Илиева,  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е 

възложено на органите на МВР да се продължат издирването на извършителя, 

като предоставят събраните материали на прокурора за запознаване. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО. 

ДП №82/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 44866/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

20.12.2013г. на прокурор М. Костова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.1 вр. чл.130, ал.2 вр. чл.20, ал.2 от НК. Срокът 

на разследването е удължен с четири месеца, считано от 03.03.2014г. Делото е 

постъпило в СРП на 24.06.2014г. и. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 04.08.2014г. с отметка „след отпуск”. С постановление от 

28.08.2014г. (деловодно изведено на 01.09.2013г.) на прокурор М. Костова  

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

постановлението за спиране е възложено на органите на МВР да се 

продължат издирването на извършителя, като на три месеца за 

набелязаните и проведените ОИМ. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 
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ДП № 2281/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 30712/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 22.08.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 16.09.2013г. и разпределено на 19.09.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 19.09.2013г. мл. прокурор В. 

Желева е върнала досъдебното производство за извършване на допълнителни 

действия. Срокът на разследването е продължен с един месец, считано от 

22.10.2013г. Делото е постъпило в СРП на 23.10.2013г. и е разпределено на 

28.10.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 30.10.2013г. 

(деловодно изведено на 01.11.2013г.) на мл. прокурор В. Желева  

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя, като предоставят на прокурора 

събраните материали (не е посочен срок). По наблюдателната преписка  не 

се съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 1126/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 18834/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 16.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 17.06.2013г. и разпределено на 03.07.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 08.07.2013г. мл. прокурор М. 

Малчев е върнала досъдебното производство за извършване на допълнителни 

действия (справка от с-р „Видеонаблюдение”). Срокът на разследването е 

продължен с два месеца, считано от 16.07.2013г. Делото е постъпило в СРП 

на 05.09.2013г. и разпределено на 11.09.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 13.09.2013г. (деловодно изведено на 18.09.2013г.) на 

мл.прокурор М. Малчев, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя, като 

уведомяват прокурора за резултатите. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 
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ДП № 15014/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 456/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 18.01.2013г на прокурор Д. Маринов срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

продължен с четири месеца, считано от 24.03.2013г. Делото е постъпило в 

СРП на 12.06.2013г. и разпределено на 17.06.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 20.06.2013г. (деловодно изведено на 

25.06.2013г.) на прокурор Д. Маринов, наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е 

възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15014/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 228/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 11.01.2013г на прокурор Кр.Нейчева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано от 16.11.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 27.02.2014г. и разпределено на 05.03.2014г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 11.03.2014г. (деловодно 

изведено на 14.03.2014г.) на прокурор Деян Славов, наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15012/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 186/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 09.01.2013г на прокурор П. Джунов срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.308, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

многократно, последно с четири месеца, считано от 14.03.2014г. Делото е 

постъпило в СРП на 09.06.2014г. и разпределено на 11.06.2014г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 19.06.2014г. (деловодно 
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изведено на 24.06.2014г.) на прокурор Кр. Христосков, наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15028/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 946/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 15.02.2013г на прокурор Д. Димитрова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.318 от НК. Срокът на разследването е продължен два 

пъти с по четири месеца, считано до 20.12.2013г. Делото е постъпило в СРП 

на 22.01.2014г. и разпределено на 27.01.2014г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 03.02.2014г. (деловодно изведено на 07.02.2014г.) на 

прокурор Д. Димитрова, наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. 

ДП № 15020/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 106/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 10.01.2013г на мл. прокурор Иво Илиев срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано от 19.11.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 20.02.2014г. и разпределено на 25.02.2014г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 25.02.2014г. (деловодно 

изведено на 06.03.2014г.) на прокурор Иво Илиев,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 
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ДП № 15262/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 992/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 22.07.2013г на прокурор Деян Славов срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с шест месеца, считано от 25.01.2014г. Делото е 

постъпило в СРП на 26.03.2014г. и разпределено на 27.03.2014г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.05.2014г. (деловодно 

изведено на 20.05.2014г.) на прокурор В. Шикренова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. Прокурорът е изискал да се 

изготви докладна записка за предприетите действия за издирването на 

неизвестния извършител. По наблюдателната преписка не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които 

да изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването. В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред 

СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15090/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1357/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 28.01.2013г на мл. прокурор В. Няголова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.316 вр. чл.308, ал.2 от НК. Срокът на разследването е 

продължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от 29.11.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 15.01.2014г. и разпределено на 20.01.2014г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 20.01.2014г. (деловодно 

изведено на 23.01.2014г.) на мл. прокурор В. Няголова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя и да изпращат ежемесечно справки 

за резултатите в СРП. По наблюдателната преписка не се съдържат справки 

от полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 453/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3142/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 20.02.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 10.04.2013г. и разпределено на 15.04.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 15.04.2013г. (деловодно 
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изведено на 17.04.2013г.) на прокурор Н. Попов, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране 

е възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15112/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

23.07.2013г на прокурор Л. Петров срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

четири месеца, считано от 30.09.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

17.12.2013г. и разпределено на 06.01.2014г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 14.01.2014г. (деловодно изведено на 16.01.2014г.) на 

прокурор К. Въжаров,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя и да 

изпращат ежемесечно справки за резултатите в СРП. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е посочено, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 212/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2328/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 22.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 29.03.2013г. и разпределено на 03.04.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 08.04.2013г. (деловодно 

изведено на 09.04.2013г.) на прокурор Б. Ангелов,наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране 

е възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 



 77 

ДП № 133/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2040/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 15.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 13.03.2013г. и разпределено на 18.03.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 18.03.2013г. (деловодно 

изведено на 22.03.2013г.) на прокурор Б. Димитрова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 106/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1996/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 12.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 19.02.2013г. и разпределено на 22.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 22.02.2013г. (деловодно 

изведено на 25.02.2013г.) на прокурор Ю. Силянова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 73/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 1940/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 13.01.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.345 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 18.01.2013г. с мнение за прекратяване срещу ИИ и е 

разпределено на същата дата на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

21.01.2013г. (деловодно изведено на 23.01.2013г.) на прокурор Е. Микова,  

наказателното производство е прекратено срещу известния извършител и 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.Със същото постановление 

прокурорът се е разпоредил с приобщените ВД.  В постановлението за 

спиране е възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 
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полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му.Разследването е проведено в рамките 

на 5 дни. 

ДП № 74/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1906/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 08.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 26.02.2013г. и разпределено на 01.03.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.03.2013г. (деловодно 

изведено на 05.03.2013г.) на прокурор А. Христов,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 341/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1894/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 09.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 26.02.2013г. и разпределено на 01.03.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.03.2013г. (деловодно 

изведено на 05.03.2013г.) на прокурор Д. Давидкова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 72/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1886/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 09.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 13.02.2013г. и разпределено на 16.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 18.02.2013г. (деловодно 
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изведено на 20.02.2013г.) на прокурор Ив. Христова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 46/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1836/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 08.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 23.01.2013г. и разпределено на 28.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 30.01.2013г.) на прокурор Анна Каменова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването 

му.Разследването е протекло в рамките на две седмици. 

ДП № 63/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1830/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 07.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.326, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 13.03.2013г. и разпределено на 18.03.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.03.2013г. (деловодно 

изведено на 01.04.2013г.) на прокурор М. Стойчева,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 
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ДП № 58/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1798/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 07.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.330, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 01.04.2013г. и разпределено на 04.04.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 14.06.2013г. (деловодно 

изведено на 19.06.2013г.) на прокурор А. Ефтимов,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1750/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 03.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 05.02.2013г. и разпределено на 08.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 26.02.2013г. (деловодно 

изведено на 28.02.2013г.) на мл. прокурор Р. Тодоров,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 27/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1732/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 05.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 22.01.2013г. и разпределено на 25.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 25.01.2013г. (деловодно 

изведено на 29.01.2013г.) на прокурор П. Белчев, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК, като деянието е 

преквалифицирано за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. В 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя и на всеки три месеца да бъде 

информирана СРП. По наблюдателната преписка не се съдържат справки 
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от полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му.Разследването е проведено в рамките 

на две седмици. 

ДП № 19/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1724/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 03.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 06.02.2013г. и разпределено на 11.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 13.02.2013г.) на прокурор Йоана Ралякова, наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя и да уведомяват своевременно СРП 

за резултатите. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 3111/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1690/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 22.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 13.02.2013г. и разпределено на 28.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.03.2013г. (деловодно 

изведено на 06.03.2013г.) на прокурор М. Димитрова,  наказателното 

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

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя, като за проведените мероприятия по 

издирването СРП да бъде уведомявана периодично. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 2743/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1658/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 30.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 
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е постъпило в СРП на 28.02.2013г. и разпределено на 05.03.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата наблюдаващият 

прокурор е върнал делото на разследващия орган с дадени указания за 

извършване на конкретни действия по разследването и срок от 10 дни. 

Делото е постъпило в СРП на 02.08.2013г. и разпределено на 20.08.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.08.2013г. (деловодно 

изведено на 29.08.2013г.) на прокурор Б. Качуров,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не 

се съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО. Не е спазен определеният от наблюдаващия 

прокурор срок от 10 дни, след връщане на делото за доразследване /делото 

е върнато в прокуратурата след повече от четири месеца/, без 

междувременно да е удължаван срока на разследването, съобразно чл. 234 

от НПК.  

ДП № 2661/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1624/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 28.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 15.02.2013г. и разпределено на 20.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.02.2013г. (деловодно 

изведено на 25.02.2013г.) на прокурор В. Ортакчиев,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 3059/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1588/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 04.03.2013г. и разпределено на 07.03.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 12.03.2013г.) на прокурор Д. Петрова,  наказателното 
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производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 3058/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1586/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 22.02.2013г. и разпределено на 27.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 07.03.2013г. (деловодно 

изведено на 11.03.2013г.) на прокурор Ив. Любенов,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 2708/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1690/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 27.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 08.02.2013г. и разпределено на 13.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 15.02.2013г.) на прокурор Н. Ралчев, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране 

е възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15114/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1092/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 30.05.2013г на прокурор Ив. Христова срещу неизвестен извършител за 
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престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано от 04.12.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 06.03.2014г. и разпределено на 11.03.2014г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.03.2014г. (деловодно 

изведено на 18.03.2014г.) на прокурор Л. Петров,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 36/2013г. по описа на ОСлО при СГП, /пр.пр. № 516/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

17.01.2013г на прокурор А. Рачева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

четири месеца, считано от 22.03.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

26.07.2013г. и разпределено на 31.07.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от същата дата (деловодно изведено на 02.08.2013г.) на 

прокурор А. Рачева,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му. 

ДП № 3034/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1536/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 19.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 14.01.2013г. и разпределено на 17.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 18.01.2013г.) на прокурор Р. Бачева, наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране 

е възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя, да се изготви план за издирвателни мероприятия и на всеки три 

месеца да се изпращат на наблюдаващия прокурор събраните материали. По 
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наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му.Разследването е проведено в рамките на 20 дни. 

ДП № 3500/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1566/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 21.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.326, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 04.03.2013г. и разпределено на 07.03.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 11.03.2013г.) на прокурор П. Джунов, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване. 

ДП № 3481/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1560/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 20.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 05.03.2013г. и разпределено на 08.03.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.03.2013г. (деловодно 

изведено на 27.03.2013г.) на прокурор Н. Ангелова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване. 

ДП № 1967/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1554/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 24.01.2013г. и разпределено на 29.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 30.01.2013г. (деловодно 
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изведено на 04.02.2013г.) на прокурор Р. Стоянова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 3118/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1546/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.12.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 18.02.2013г. и разпределено на 21.02.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 05.03.2013г. (деловодно 

изведено на 07.03.2013г.) на прокурор Д. Александрова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя, като докладват периодично 

резултатите на СРП. По наблюдателната преписка не се съдържат справки 

от полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15127/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 123/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 12.02.2013г на прокурор Ант. Софрониева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

продължаван три пъти с по два месеца, считано от 23.08.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 03.10.2013г. и е разпределено на 08.10.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 11.11.2013г. (деловодно 

изведено на 14.11.2013г.) на прокурор Ант. Софрониева,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 
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резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 226/2013г. по описа на СО-СГП, /пр.пр. № 484/2013г. по описа 

на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

10.04.2013г на прокурор Ст. Панайотова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.316 вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е продължаван неколкократно, последно с четири месеца, 

считано от 15.06.2013г. Делото е постъпило в СРП на 15.10.2013г. и 

разпределено на 18.10.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

08.11.2013г. (деловодно изведено на 12.11.2013г.) на прокурор Ст. 

Панайотова,  наказателното производство е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на полицейските 

органи да продължат издирването на извършителя и на всеки три месеца да 

изготвят справка до СРП. По наблюдателната преписка не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които 

да изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването. В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред 

СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15101/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 744/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 19.04.2013г на прокурор Кр. Нейчева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.308, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

три месеца, считано от 25.06.2013г. Делото е постъпило в СРП на 02.09.2013г. 

и разпределено на 05.09.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление 

от 23.09.2013г. (деловодно изведено на 26.09.2013г.) на прокурор Кр. Нейчева 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя, като за резултатите да бъде 

уведомяван прокурора. По наблюдателната преписка не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които 

да изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването.  

ДП № 15065/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 162/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 19.04.2013г на прокурор Б. Качуров срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

четири месеца, считано от 24.06.2013г. Делото е постъпило в СРП на 



 88 

12.08.2013г. и разпределено на 11.09.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от същата дата (деловодно изведено на 16.09.2013г.) на 

прокурор А. Янкулов,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването.  

ДП № 15129/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 604/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 20.06.2013г на прокурор К. Георгиев срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

четири месеца, считано от 26.08.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

19.09.2013г. и разпределено на 24.09.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 24.09.2013г. (деловодно изведено на 27.09.2013г.) на 

прокурор Г. Чотински,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му. 

ДП № 207/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 857/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

17.01.2013г на прокурор Н. Борисова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.354, ал.3 вр. ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

19.03.2013г. и разпределено на 22.03.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 22.03.2013г. (деловодно изведено на 26.03.2013г.) на 

прокурор Н. Борисова,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 



 89 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му. 

ДП № 15030/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 250/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 09.01.2013г на прокурор П. Костадинова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

продължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от 19.09.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 02.11.2013г. и разпределено на 09.12.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 10.12.2013г. (деловодно 

изведено на 13.12.2013г.) на прокурор М. Георгиев,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването.  

ДП № 2589/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28824/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 19.09.2013г на прокурор С. Антова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3  вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 25.11.2013г. и разпределено на 28.11.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 03.01.2014г. (деловодно изведено на 

09.01.2014г.) на прокурор С. Антова  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е 

възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 1564/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28610/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 05.08.2013г на прокурор М. Райдовска срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът за разследване е продължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано от 09.02.2014г. Делото е 

постъпило в СРП на 24.03.2014г. и разпределено на 27.03.2014г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 31.03.2014г. (деловодно 
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изведено на 03.04.2014г.) на прокурор М. Райдовска,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. На 09.06.2014г. е постъпило искане 

за възобновяване на делото. С постановление от 12.06.2014г. наблюдаващият 

прокурор е възобновил наказателното  производство. Срокът е бил удължен с 

4 месеца, считано от 12.06.2014г. На 10.07.2014г. делото е постъпило в СРП и 

на 15.07.2014г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление 

от 15.07.2014г.(деловодно изведено на 06.07.2014г.),наблюдаващият прокурор 

е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му. 

ДП № 2916/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28558/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 30.07.2013г на прокурор К. Сулев срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.207, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

15.10.2013г. и разпределено на 18.10.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от същата дата (деловодно изведено на 23.10.2013г.) на 

прокурор К. Сулев,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя, а 

разследващият орган на всеки четири месеца да уведомява наблюдаващия 

прокурор за резултатите от издирването. На 09.06.2014г. е постъпило 

искане за възобновяване на делото. С постановление от 12.06.2014г. 

наблюдаващият прокурор е възобновил наказателното  производство. Срокът 

е бил удължен с 4 месеца, считано от 12.06.2014г. На 10.07.2014г. делото е 

постъпило в СРП и на 15.07.2014г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 15.07.2014г.(деловодно изведено на 

06.07.2014г.) наблюдаващият прокурор е спрял наказателното производство 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 
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ДП № 3081/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 31029/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.08.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 20.09.2013г. и разпределено на 25.09.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 15.10.2013г. (деловодно 

изведено на 18.10.2013г.) на прокурор Н. Славова  наказателното 

производство. С постановлението за спиране е възложено на полицейските 

органи да продължат издирването на извършителя и на всеки 4 месеца да 

уведомяват СРП за резултатите. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването 

му.Разследването е проведено в рамките на 25 дни. 

ДП № 2008/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 31003/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 23.08.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 04.10.2013г. и разпределено на 14.10.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 19.11.2013г. (деловодно 

изведено на 28.11.2013г.) на прокурор М.Стоева-Таласимова, наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 2529/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 29010/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 08.08.2013г на прокурор Кл.Паличева срещу неизвестен извършител за 

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

постъпило в СРП на 20.09.2013г. и разпределено на 25.09.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 01.10.2013г.) на прокурор Н. Зартова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 
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съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 805/2014г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28918/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 25.02.2014г на мл. прокурор Анг. Кънев срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

10.04.2014г. и разпределено на 15.04.2014г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от същата дата (деловодно изведено на 23.04.2014г.) на мл. 

прокурор Анг. Кънев,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването.  

ДП № 2361/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 31205/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 30.08.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, 

ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 23.09.2013г. и разпределено на 

26.09.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата 

(деловодно изведено на 30.09.2013г.) на прокурор И Колева наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването 

му.Разследването е проведено в рамките на 25 дни. 

ДП № 8/2013г. по описа на  РУТП София, /пр.пр. № 2427/2013г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 03.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 05.02.2013г. и разпределено на 08.02.2013г. 

на наблюдаващия прокурор. С постановление от 11.02.2013г. (деловодно 

изведено на 14.02.2013г.) на прокурор Ч. Ангелов, наказателното 
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производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 2690/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 44621/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 11.11.2013г на прокурор П.Панов срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът за разследване е удължен с 

четири месеца, считано от 14.01.2014г. Делото е постъпило в СРП на 

20.03.2014г. и разпределено на 25.03.2014г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от същата дата (деловодно изведено на 31.05.2014г.) на 

прокурор Г. Николов,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му. 

ДП № 777/2013г. по описа на  03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 8815/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 20.03.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, 

ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 13.05.2013г. и разпределено на 

16.05.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление от 31.05.2013г. 

(деловодно изведено на 10.06.2013г.) на прокурор Н. Владимирова 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 
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ДП № 3770/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 44161/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 19.11.2013г на прокурор Л. Клисарова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът за разследване е удължен с 

четири месеца, считано от 25.01.2014г. Делото е постъпило в СРП на 

27.05.2014г. и разпределено на 02.06.2014г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 10.06.2014г. (деловодно изведено на 13.06.2014г.) на 

прокурор Е. Кювлиева,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя и на всеки 

три месеца да изпращат справка в СРП за резултатите от издирването. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НК. 

ДП № 4090/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 44027/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 04.11.2013г на прокурор Л. Апостолова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

19.12.2013г. и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 06.01.2014г., с 

отметка „след отпуск”. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 09.01.2014г.) на прокурор Л. Апостолова,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НК, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 1393/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22731/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 25.06.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 19.07.2013г. и разпределено на 24.07.2013г. на 

прокурор П. Белчев, по заместване на прокурор Н. Попов поради болничен 

отпуск. С постановление от същата дата (деловодно изведено на 31.07.2013г.) 

на прокурор П. Белчев наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено на 
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полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС.Разследването е проведено в 

рамките на 25 дни. 

ДП № 2616/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 43996/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 14.11.2013г на прокурор Л. Николова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължаван два пъти, последно с два месеца, считано от 

20.05.2014г. Делото е постъпило в СРП на 23.07.2014г. и разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 28.07.2014г. С постановление от 05.08.2014г. 

(деловодно изведено на 08.08.2014г.) на прокурор Л. Николова  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НК, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 1516/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22787/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 24.06.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, 

ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 30.07.2013г. и разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 02.08.2013г. С постановление от същата дата 

(деловодно изведено на 09.08.2013г.) на прокурор Р. Първанова 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

Пр.пр.вх.№ 42490/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство 

е образувано с постановление от 18.12.2013г на прокурор Сп. Кинчева  срещу 
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неизвестен извършител за престъпление по чл.309, ал.1 от НК, по отделени 

материали от пр.пр. № 12996/2012г. по описа на СРП (ДП № 498/2012г. по 

описа на ГДНП-МВР). Със същото постановление наказателното 

производство е спряно и е разпоредено на органите на ГДНП да изготвят 

ежемесечна справка за издирването на неизвестния извършител. По 

наблюдателната преписка е приложена една справка от ГДНП (изх. №У-

7305/16.01.2014г. ) в която е посочено, че извършителят не е установен. Няма 

приложени напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква последващо уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването. В постановлението за спиране е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НК. 

ДП № 1604/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 19828/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 29.05.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. С писмо 

от 08.06.2012г. прокурор С. Радоева е изискала от разследващия орган да 

изпрати писмена справка за извършените действия(отговор не се съдържа в 

наблюдателната преписка).Делото е постъпило в СРП на 06.08.2012г. и 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 09.08.2012г. С постановление от 

същата дата (деловодно изведено на 14.08.2012г.) на прокурор С. Радоева 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 15085/2011г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. №65886/2010г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 28.03.2011г на прокурор Й. Костадинов срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е удължаван два 

пъти с по четири месеца, считано до 06.02.2012г. С писмо от 03.04.2012г. 

прокурор Костадинов е изискал делото поради изтеклия срок за разследване. 

Делото е постъпило в СРП на 24.04.2012г. и разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 27.04.2012г. С постановление от 07.05.2012г. (деловодно 

изведено на 09.05.2014г.) на прокурор Й. Костадинов,  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 
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съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. В постановлението е указано, че подлежи на 

обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 70/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 808/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 11.01.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 14.03.2012г. и разпределено на наблюдаващия прокурор 

на 19.03.2012г. С постановление от същата дата прокурор Д. Симеонова е 

върнала делото на разследващия орган с дадени конкретни указания. Срокът 

на разследването е продължен с два месеца, считано от 11.03.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 16.05.2012г. и разпределено на наблюдаващия прокурор 

на 19.05.2012г. С постановление от същата дата (деловодно изведено на 

23.05.2012г.) на прокурор Д. Симеонова,наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е 

възложено на полицейските органи да продължат издирването на 

извършителя. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 2105/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28420/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 03.09.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 01.10.2012г. и разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 04.10.2012г. С постановление от същата дата (деловодно 

изведено на 10.10.2012г.) на прокурор А. Алексова наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се 

съдържат справки от полицейските органи относно резултатите от 

издирването. Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия 

прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените действия и 

резултата от издирването. 

ДП № 15143/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР,/пр.пр. № 17787/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 06.06.2012г на прокурор Евг. Манева срещу известен извършител за 
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престъпление по чл.309, ал.1, пр.1 от НК. Срокът на разследването е удължен 

с четири месеца, считано до 12.08.2012г. С писмо от 03.04.2012г. прокурор 

Костадинов е изискал делото поради изтеклия срок за разследване. Делото е 

постъпило в СРП на 02.11.2012г. и разпределено на наблюдаващия прокурор 

на 07.11.2012г. С постановление от същата дата (деловодно изведено на 

13.11.2014г.) на мл. прокурор Евг. Манева,  наказателното производство е 

прекратено спрямо известния извършител и спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.2 от НПК. Постановление е изпратено с обратна разписка и е получено от 

адресатите на 15.11.2012г. С постановлението за спиране е възложено на 

полицейските органи да продължат издирването на извършителя. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му. 

ДП № 15192/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 

16632/2012г. по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 19.06.2012г на прокурор Д. Славов срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

удължаван няколкократно, последно с четири месеца, считано от 25.04.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 18.06.2013г. и разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 01.07.2013г. С постановление от 01.10.2013г. (деловодно 

изведено на 04.10.2013г.) на прокурор Д. Славов (Динев) наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено органите на МВР да проведат 

надлежните ОИМ и ПСД като за резултатите своевременно уведомят СРП. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването.  

ДП № 387/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16506/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 21.05.2012г на прокурор К. Близнаков срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.345а, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

25.07.2013г. и разпределено на наблюдаващия прокурор на 07.09.2012г., с 

отметка „след отпуск”. Междувременно, на 30.07.2012г., по досъдебното 

производство е постъпила молба за връщане на ВД. Същата е разпределена 

на прокурор Кр. Нейчева, по заместване, която с постановление от 
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06.08.2012г. връща ВД на правоимащия. С постановление от 10.09.2012г. 

(деловодно изведено на 13.09.2013г.) на прокурор К. Близнаков 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено органите на МВР да продължат 

издирването на извършителя. По наблюдателната преписка не се съдържат 

справки от полицейските органи относно резултатите от издирването. 

Няма приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които 

да изисква уведомяване за извършените действия и резултата от 

издирването. В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред 

СРС-НО, в седемдневен срок от получаването му. 

ДП № 486/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16146/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 11.06.2012г на прокурор Ивайло Петров срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.276, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

12.07.2012г. и разпределено на наблюдаващия прокурор на 17.07.2012г. С 

постановление от 17.09.2012г. (деловодно изведено на 19.09.2012г.) на 

прокурор Ивайло Петров,наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено органите 

на МВР да продължат издирването на неустановения извършител. По 

наблюдателната преписка не се съдържат справки от полицейските органи 

относно резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни 

писма от наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за 

извършените действия и резултата от издирването. В постановлението е 

указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в седемдневен срок от 

получаването му. 

ДП № 100/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 57099/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 23.12.2011г на прокурор А. Йорданов срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. С писмо от 

24.02.2012г. наблюдаващият прокурор е изискал делото, поради изтичащия 

срок за разследване. Делото е постъпило в СРП на 09.03.2012г. и 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 14.03.2012г. С постановление от 

19.03.2012г. (деловодно изведено на 21.03.2012г.) на прокурор Антони 

Йорданов, наказателното производство е  спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.2 от НПК. С постановлението за спиране е възложено органите на МВР да 

продължат издирването на неустановения извършител. По наблюдателната 

преписка не се съдържат справки от полицейските органи относно 

резултатите от издирването. Няма приложени и напомнителни писма от 
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наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за извършените 

действия и резултата от издирването. 

ДП № 382/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2769/2011г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 15.02.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.2  

от НК. Делото е постъпило в СРП на 05.04.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено на прокурор Д. Йотова на 10.04.2012г. С постановление от 

11.04.2012г. (деловодно изведено на 18.04.2012г.) на прокурор Д. Йотова 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановлението за спиране е възложено на полицейските органи да 

продължат издирването на извършителя. В постановлението е указано, че 

подлежи на обжалване пред СРС-НО. Върху постановление за спиране с 

резолюция от 11.01.2013г. за наблюдаващ е определена прокурор А. Алексова. 

По наблюдателната преписка е приложено писмо от 15.01.2013г. на 

наблюдаващия прокурор, с което изисква уведомяване за резултата от 

издирването. Получена е справка от 03 РУП-СДВР на 30.01.2013г. в която са 

посочени извършените ОИМ, както и че не са налице обстоятелства за 

възобновяване на делото. 

ДП № 1468/2012г. по описа на 07 РУП СДВР, /пр.пр. № 22143/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 19.07.2012г на прокурор Ант. Делчева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.129, ал.2, алт.2, пр.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е продължаван няколкократно, последно с 4 месеца, считано от 

24.05.2013г. Делото е постъпило в СРП на 12.07.2013г. и разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 16.07.2013г. С постановление от същата дата 

прокурор Делчева е върнала делото на разследващия орган с дадени 

конкретни указания. Делото е постъпило в СРП на 11.06.2014г. и 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 16.06.2014г. По 

наблюдателната преписка и в УИС липсват данни да е удължаван срока, 

съобразно разпоредбата на чл. 234 от НПК. С постановление от 

16.06.2014г. (деловодно изведено на 18.06.2012г.) на прокурор А. Делчева 

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

С постановлението за спиране е възложено органите на МВР продължат 

издирването на неустановения извършител и ежемесечно да уведомяват за 

резултатите СРП. По наблюдателната преписка не се съдържат справки от 

полицейските органи относно резултатите от издирването. Няма 

приложени и напомнителни писма от наблюдаващия прокурор, с които да 

изисква уведомяване за извършените действия и резултата от издирването. 
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В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред СРС-НО, в 

седемдневен срок от получаването му. 

 

Проверени бяха още : 

ДП № 305/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 3474/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор И. Точев; 

ДП № 188/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2206/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Кл.Паличева; 

ДП № 178/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2202/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р. Алексиев; 

ДП № 171/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2200/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Чаушев; 

ДП № 157/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2196/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р. Димов; 

ДП № 261/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 4435/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор С. Джельов; 

ДП № 2050/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28645/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Чаушев; 

ДП № 1882/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28509/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Л. Осипова; 

ДП. № 1911/2013г. по описа на 02РУП-СДВР, /пр.пр. № 28638/2013г по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Л. Русев; 

ДП № 1925/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28624/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Здр.Петрова; 

ДП № 1912/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28622/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор И.Кадев; 

ДП № 1530/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28608/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ан. Милев; 

ДП № 1563/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28606/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ мл. прокурор Ив.Колева; 

ДП № 2931/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28594/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Анг. Василева; 

ДП № 2930/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.№ 28586/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Пиронева; 
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ДП № 2938/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28570/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Г.Герасимов; 

ДП № 15378/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28544/2013г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор А.Кокоев; 

ДП № 2939/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28538/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Бл. Байраков; 

ДП № 1218/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28533/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ мл. прокурор Д.Павлова; 

ДП № 1847/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28527/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р.Алесиев; 

ДП № 2086/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28518/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Н. Вълчев; 

ДП № 2087/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28516/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор П.Богданов; 

ДП № 2020/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28505/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Т. Георгиева; 

ДП № 1796/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28511/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ц. Цанов; 

ДП № 3086/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 31035/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д.Куртов; 

ДП № 3082/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 31031/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор А. Кокоев; 

ДП № 2274/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 31011/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Тарев; 

ДП № 2005/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 31001/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ч. Спасов; 

ДП №2429/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 29083/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Цв.Петкова; 

ДП №1863/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28899/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д.Драганов; 

ДП №1796/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28885/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ст. Димитрова; 

ДП №1786/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28867/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Евг. Щъркелова; 
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ДП №1985/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 31257/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ст. Милев; 

ДП №1251/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 31127/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Трифонова; 

ДП №195/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2621/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Христова; 

ДП №51/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2425/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ст.Стойков; 

ДП №2798/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 44554/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Св. Шопова; 

ДП №2684/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22610/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор М. Николова; 

ДП №2083/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22608/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор М. Борисова; 

ДП №2232/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22609/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор А. Попколев; 

ДП №1887/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22606/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Пл.Петков; 

ДП №1478/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22601/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Ангелов; 

ДП №1621/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22625/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор М. Дамянова; 

ДП №1620/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22623/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор П. Панов; 

ДП №2242/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22621/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ж. Арсенова; 

ДП №2240/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22617/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ст.Моневски; 

ДП №2237/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22615/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Ангелова; 

ДП №2235/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22613/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Г. Господинова; 

ДП №2231/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22612/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д.Захариев; 
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ДП №1367/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22707/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор К.Куманов; 

ДП №1806/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22699/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р. Димов; 

ДП №1690/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22697/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор П.Пешева; 

ДП №1545/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22661/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Въткова; 

ДП №1797/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22667/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор К. Митова; 

ДП №1796/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22665/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ мл. прокурор Ив.Първанов; 

ДП №1643/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22645/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Н. Димитров; 

ДП №1642/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22643/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Б. Тончева; 

ДП №1641/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22641/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Пл. Рашков; 

ДП №1008/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22638/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Сн. Станчева; 

ДП №1632/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22633/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор М. Атанасова; 

ДП №1625/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22627/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор С. Джельов; 

ДП №1512/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22783/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Цв. Стамболова; 

ДП №904/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22761/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ю.Радойкова; 

ДП №903/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22759/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор П. Костадинова; 

ДП №902/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22757/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ю. Ушинска; 

ДП №897/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22755/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ч. Пастованов; 
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ДП №86/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2521/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Дочев; 

ДП №64/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2483/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Г. Мирчев; 

ДП №35/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2445/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Л. Клисарова; 

ДП №66/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2383/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Спасова; 

ДП №27/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2435/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Елена Попова; 

ДП №47/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2343/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Хаджиева; 

ДП №53/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2341/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ мл. прокурор Ил.Кирилова; 

ДП №1686/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22895/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Кл.Паличева; 

ДП №1709/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22826/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Зл. Стоянов; 

ДП №1683/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22823/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Сн.Христова; 

ДП №894/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22802/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р. Михайлова; 

ДП №2254/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22803/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Куртов ; 

ДП №1243/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22792/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р. Стоев; 

ДП №1360/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21118/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р. Алексиев; 

ДП №1766/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21110/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р. Димов; 

ДП №2970/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 33268/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор К. Куманов; 

ДП №1479/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 203210/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Кл. Паличева; 
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ДП №2587/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 34004/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ мл. прокурор Иво Илиев; 

ДП №1931/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 33278/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Чаушев; 

ДП №2209/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 33546/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор И.Любенов; 

ДП №2513/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 33548/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Славов; 

ДП №2540/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28970/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Н. Ангелова; 

ДП №2865/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 38958/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор А. Янкулов; 

ДП №2488/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 38814/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Петрова; 

ДП №3472/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 38786/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Сл. Славов; 

ДП №2422/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 38774/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор П.Белчев; 

ДП №2435/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 38760/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Е. Микова; 

ДП №2790/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 38712/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Б.Ангелов; 

ДП №2336/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. №38654/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Димитрова; 

ДП №15339/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. №38548/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор А.Христов; 

ДП №3489/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 38506/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор М.Стойчева; 

ДП №2252/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28438/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор М.Димитрова; 

ДП №15297/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. №28398/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ю.Силянова; 

ДП №2617/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28394/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Кр. Христосков; 
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ДП №2291/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28364/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Кр. Нейчева; 

ДП №15256/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28356/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор А.Рачева; 

ДП №15347/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28349/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ант. Софрониева; 

ДП №15351/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28339/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор П. Джунов; 

ДП №2194/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28318/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Б. Димитрова; 

ДП №1898/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28314/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Ортакчиев; 

ДП №1940/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28304/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Н. Борисова; 

ДП №5274/2012г. по описа на СДВР, /пр.пр. № 17880/2012г. по описа 

на СРП/, наблюдаващ прокурор А. Каменова; 

ДП №15163/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 17790/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Й. Ралякова; 

ДП №15147/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 17788/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ив.Христова; 

ДП №1071/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 17752/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Н. Попов; 

ДП №15126/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 17736/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д.Давидкова; 

ДП №15424/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 17512/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ мл. прокурор В.Няголова; 

ДП №628/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 17262/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ мл. прокурор Р. Тодоров; 

ДП №15153/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16992/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Шикренова; 

ДП №15172/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16998/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Маринов; 

ДП №553/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16730/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р. Стоянова; 
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ДП №15166/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16712/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ст. Панайотова; 

ДП №15360/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16388/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Танаицова; 

ДП №1307/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16172/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор К. Въжаров; 

ДП №15129/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16084/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Н. Ралчев; 

ДП №15215/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16058/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Д. Александрова; 

ДП №308/2011г. по описа на СДВР, /пр.пр. № 513/2012г. по описа на 

СРП/, наблюдаващ прокурор И. Атанасова; 

ДП №2777/2011г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 523/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ч. Железчев; 

ДП №132/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1585/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Св. Хиков; 

ДП №244/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1991/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Г. Лазарова; 

ДП №228/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2181/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор К. Георгиев; 

ДП №170/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2215/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор С. Соколова; 

ДП №266/2012г. по описа на СДВР, /пр.пр. № 2582/2012г. по описа на 

СРП/, наблюдаващ прокурор Л. Кабзималска; 

ДП №184/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2610/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор И. Илиева; 

ДП №457/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 4127/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор К. Владимиров; 

ДП №672/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 5741/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ мл. прокурор П. Василева; 

ДП №1846/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21063/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор И. Илиева; 

ДП №1867/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 23629/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В. Василев; 
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ДП №2384/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 26541/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Ивелина Петрова; 

ДП №2140/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 33957/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор Р. Димов; 

ДП №2735/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 38873/2012г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор В.Филипов; 

ДП №15151/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 40397/2012г. 

по описа на СРП/, наблюдаващ мл. прокурор Т. Тодоров; 

ДП №5343/2013г. по описа СДВР, /пр.пр. № 42386/2012г. по описа на 

СРП/, наблюдаващ прокурор Р.Стоев; 

ДП №1204/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20911/2013г. по 

описа на СРП/, наблюдаващ прокурор И. Илиева; 

ДП № 1402/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22737/2013г. по 

описа на СРП/, прокурор Д. Кръстилева; 

ДП № 1553/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 21007/2012г. по 

описа на СРП/, мл.прокурор Ив.Колева; 

ДП № 2540/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 41809/2012г. по 

описа на СРП прокурор В. Чаушев; 

ДП № 2753/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 39682/2013г. по 

описа на СРП/, прокурор Цв. Стамболова;  

ДП № 1210/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20923/2013г. по 

описа на СРП/ прокурор Р. Алексиев; 

ДП № 1507/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 22775/2013г. по 

описа на СРП/, прокурор Р. Маринова;  

ДП № 708/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 10331/2013г. по 

описа на СРП/, прокурор Евг. Щъркелова; 

ДП № 15335/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 8262/2013г. по 

описа на СРП/, прокурор Р. Стоев;  

ДП № 1810/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 20941/2012г. по 

описа на СРП/, прокурор Ив. Колева;  

ДП № 669/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 10165/2013г. по 

описа на СРП,  мл.прокурор Т. Тодоров; 

ДП № 197/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр. № 2216/2013г. по 

описа на СРП/, прокурор К. Куманов; 
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ДП №1229/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр. № 23497/2012г. по 

описа на СРП/, прокурор Д. Векилова; 

ДП № 1957/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1552/2013г. по 

описа на СРП/, прокурор Д. Славов;  

ДП № 90/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1942/2013г. по 

описа на СРП, прокурор Ю. Силянова; 

ДП № 28/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 1734/2013г. по 

описа на СРП/, мл.прокурор Ивайло Петров; 

ДП № 1004/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр. № 16207/2012г. по 

описа на СРП, прокурор Б. Качуров;  

ДП № 15020/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр. № 96/2013г. по 

описа на СРП/, мл.прокурор Евг. Манева 

ДП № 2226/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр. № 28378/2012г. по 

описа на СРП/, прокурор Г.Чотински; 

 

През проверявания период наблюдаващите прокурори от СРП не са 

осъществявали контрол над работата по спрени дела срещу неизвестен 

извършител. Не е спазвано  отмененото вече Указание № И-55/08г., 

допълнено от 20.03.2009г. на ВКП. От извършената проверка се установи, 

че в постановленията за спиране на наказателното производство, като 

правило не се съдържат указания към полицейските органи да бъдат 

изготвяни справки за резултатите от издирването. В малка част от 

постановленията за спиране наблюдаващите прокурори указват да бъдат 

изготвяни такива справки през различен период от време – месечни, на три 

или на четири месеца. По наблюдателните преписки липсват данни 

прокуратурата да е уведомявана за извършени действия по установяване 

извършителя на престъплението, като едва по три-четири от делата се 

намериха справки, предоставени след изрично поискване от наблюдаващия 

прокурор. Към това неизпълнение на дадените указания в постановленията 

за спиране наблюдаващите прокурори са проявили процесуална търпимост 

спрямо разследващите и полицейски органи - не се намират напомнителни 

писма, нито са отправяни сигнали до съответната дирекция, с оглед 

дисциплиниране органите на МВР. 

Не във всички от проверените постановления за спиране 

наблюдаващите прокурори са посочвали срокът на обжалване. 

 Постановленията за спиране са изпращани до адресатите с 

обикновена поща. 
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В хода на проверката се установи,че по част от делата разследването 

е продължило по-малко от месец. След разговор с административния 

ръководител на СРП се установи ,че това е наложена практика по дела с 

предмет на престъпление противозаконно отнет автомобил. По тях 

произнасянията на прокурорите са в съкратени срокове, с цел улеснение на 

гражданите за възстановяване на обезщетения по застраховки.                       

Произнасянията на прокурорите, в някои случаи, са извън 

едномесечния срок, като забавата е от порядъка до един месец. 

 

 

Бяха проверени на случаен принцип спрени дела срещу известен 

извършител за  2012г. и 2013г. 

ДП № 72/2011г. по описа НСлС, /пр.пр. № 41658/2010г. по описа на 

СРП/.  Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор 

Д. Векилова от 20.05.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл.159б вр. чл.159а от НК. В хода на разследването извършителят на 

деянието е бил разкрит. С постановление от 18.05.2012г. прокурор Векилова 

обединява цитираното досъдебно производство с ДП № 167/2011г. на СО-

СГП, пр.пр.№ НСН 387/2011г. на СРП (пр.№ 34330/2010г.). Със същото 

постановление така обединеното дело е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

вр. чл.25, ал.2 от НПК. С постановление от 04.10.2012г. досъдебното 

производство е възобновено, след като лицето е установено. Проведени са 

действия по разследването, включително е изготвена молба за правна помощ 

до кралство Швеция. С постановление от 21.12.2012г. на прокурор Векилова 

наказателното производство отново е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. 

чл.25, ал.2 от НПК. След спиране на производството не е постъпил отговор 

на следствената поръчка, като в прокурорското дело се съдържа една 

справка от прокурор Св. Хиков от дата 31.07.2013г. до зам. районния 

прокурор.  

ДП № 231/2012г. по описа на 04 РУП СДВР, /пр.пр. № 41713/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на 14.12.2012г., на 

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

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 17.12.2012г. 

разследващия орган е повдигнал обвинение на едно лице за престъпление по 

чл.194, ал.1 от НК. В горния десен ъгъл на постановлението има отметка 

„Докладвано, дата, подпис и името на прокурора”. По делото е приложен и 

протокол за доклад преди предявяване на разследването, подписан от 

наблюдаващия прокурор с дата 17.12.2012г.  Делото е постъпило в СРП на 
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07.02.2013г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия и е разпределено с 

резолюция от същата дата на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

29.03.2013г. (деловодно изведено на 05.04.2013г.) прокурор Силвия Антова е 

върнала досъдебното производство на разследващия орган на основание 

чл.196 от НПК поради необходимост от повдигане на ново прецизно 

обвинение. Срокът на разследването е продължаван няколкократно, последно 

с два месеца, считано до 30.07.2013г. Одобрено е постановление от 

19.04.2014г. за прецизно привличане на обвиняемия за престъпление по 

чл.194, ал.3 вр. ал.1 от НК. Предвид това, че обвиняемата не е открита за 

извършване на действията по разследването, делото е изпратено в СРП с 

мнение за спиране. Делото е постъпило в СРП на 24.07.2013г. и е 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 27.07.2013г. В постановлението 

за спиране от 05.09.2013г. (деловодно изведено на 19.09.2013г.) е посочено, 

че обвиняемата е обявена за ОДИ. Липсва указание за изпращане на справки 

за резултата от издирването По наблюдателната преписка не се съдържат 

справки от полицейските органи, както и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква уведомяване за проведени  ОИМ. 

В постановлението е посочено, че подлежи на обжалване пред СРС-НО. 

ДП № 1525/2008г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 19269/2008г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано на 12.04.2008г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК.  С 

постановление от 08.03.2010г. на прокурор Ч. Железчев наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, ал.2 от НПК. С 

постановление от 15.03.2010г. наказателното производство е възобновено от 

наблюдаващия прокурор и изпратено за доразследване. Делото е постъпило в 

СРП на 23.08.2011г., с мнение за спиране и с резолюция от 07.09.2011г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

31.01.2012г.(деловодно изведено 02.02.2012г.) на прокурор Ч. Железчев 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 вр. чл.25, 

ал.2 от НПК, поради неустановяване на извършителя. В постановлението за 

спиране се съдържа указание препис от същото да се изпрати на 

разследващия орган, който периодично да докладва относно резултатите от 

издирването. Няма постъпили справки за резултата от издирването, както 

и не са изпращани напомнителни писма от наблюдаващия прокурор.  

ДП № 4410/2009г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

56282/2009г. по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор С. Димитров на 06.10.2009г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.157, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. С 

постановление от 12.05.2010г. наказателното производство е спряно, като е 
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възложено на полицейските органи на всеки 4 месеца да изпращат справка в 

СРП за резултата от издирването. С постановление от същата дата 

наказателното производство е възобновено. Делото е постъпило в СРП на 

09.02.2012г., с мнение за спиране и с резолюция от 15.02.2012г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 16.02.2012г. 

(деловодно изведено 20.02.2012г.) на прокурор Л. Кабзималска 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 и т.3 от 

НПК, поради неустановяване местонахождението на свидетел и на 

извършителя. В постановлението за спиране се съдържа указание препис от 

същото да се изпрати на разследващия орган, който периодично на 4 месеца 

да докладва относно резултатите от издирването. По делото през целия 

период са изисквани от наблюдаващия прокурор справки за 

местонахождението на извършителя, своевременно предоставяни от 

полицейските органи. Делото е възобновено с постановление от 06.01.2014г. 

и изпратено на разследващия орган. Не е спазен срокът по чл.244 ал. 8 от 

НПК , като наказателното производство е било  възобновено две години 

след спирането .  Делото е постъпило в СРП на 30.06.2014г. и на същата дата 

е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.07.2014г. 

(деловодно изведено 02.07.2014г.) на прокурор Л. Кабзималска наказателното 

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

постановлението за спиране се съдържа указание препис от същото да се 

изпрати на разследващия орган, който ежемесечно да докладва относно 

резултатите от издирването. 

 ДП № 1356/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр. № 5592/2009г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор И. Атанасова на 06.06.2013г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от 11.04.2014г. По 

наблюдателното производство са приложени екземпляр от постановление 

за привличане на обвиняем с поставена отметка „Докладвано” и имената на 

прокурора и подпис, както и протокол за доклад преди предявяване на 

разследването с подпис на наблюдаващия прокурор. Делото е постъпило в 

СРП на 24.06.2014г., с мнение за спиране и с резолюция от 27.06.2014г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.06.2014г. 

(деловодно изведено 02.07.2014г.) на прокурор Ива Атанасова  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

ал.2 от НПК, поради неустановяване местонахождението на извършителя. В 

постановлението за спиране се съдържа указание препис от същото да се 

изпрати на полицейските органи. По делото се съдържат данни за 
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местонахождението на обвиняемия – Писмо от Дирекция „Международно 

оперативно-сътрудничество” – МВР ( лист122-123 от делото). 

ДП № 1490/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

11668/2013г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор В. Василев на 13.05.2013г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.183, ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

удължаван два пъти с по два месеца, считано от 15.09.2013г. По 

наблюдателното производство са приложени екземпляр от постановление 

за привличане на обвиняем с поставена отметка „Докладвано” и имената на 

прокурора, дата и подпис. Делото е постъпило в СРП на 12.11.2013г., с 

мнение за спиране и с резолюция от 15.11.2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 18.11.2013г. (деловодно 

изведено 21.11.2013г.) на прокурор В. Василев  наказателното производство е 

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

неустановяване местонахождението на извършителя. В постановлението за 

спиране се съдържа указание препис от същото да се изпрати на 

полицейските органи. С писмо от 02.06.2014г. наблюдаващият прокурор е 

отправил запитване към полицейските органи дали е установен обвиняемия. 

Отговор от 06 РУП СДВР е получен на 28.07.2014г. 

ДП № 403/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 6977/2012г. 

по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор К. Близнаков на 09.02.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.339, ал.1 от НК. По наблюдателното производство са 

приложени екземпляр от постановление за привличане на обвиняем с 

поставена отметка „Докладвано”  и имената на прокурора, дата и подпис, 

както и протокол за доклад на делото преди предявяване на разследването с 

подпис на наблюдаващия прокурор. Наказателното производство е спряно с 

постановление от 22.06.2012г. и е разпоредено препис да се изпрати на 

полицейските органи за издирване на извършителя. С постановление от 

19.04.2013г. прокурор К. Близнаков е възобновил наказателното производство 

Срокът на разследването е удължаван няколкократно, последно с четири 

месеца, считано от 19.04.2013г. Делото е постъпило в СРП на 30.05.2013г., с 

мнение за спиране и с резолюция от 04.06.2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 05.06.2013г.(деловодно 

изведено 10.06.2013г.) на прокурор К. Близнаков  наказателното 

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

поради неустановяване местонахождението на извършителя. В 

постановлението за спиране се съдържа указание препис от същото да се 

изпрати на полицейските органи. По наблюдателната преписка има 
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приложени три писма от наблюдаващият прокурор (от 09.01.2014г, 

09.04.2014г и 16.07.2014г.), с които е отправил запитвания към 

полицейските органи дали е установен обвиняемия. Отговори на писмата не 

са постъпили от 06 РУП. По делото има само едно писмо от разследващия 

орган, който изпраща справка от ДМОС-МВР, касаеща установено 

напускане на страната от извършителя, преди обявяването му за издирване.  

ДП № 15143/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

6673/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор А. Ефтимов на 08.03.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.316 вр. чл.308, ал.2 от НК. По 

наблюдателното производство са приложени екземпляр от постановление 

за привличане на обвиняем с поставена отметка „Докладвано” и имената на 

прокурора, дата и подпис, както и протокол за доклад на делото преди 

предявяване на разследването с подпис на наблюдаващия прокурор. Делото е 

постъпило в СРП на 27.09.2012г., с мнение за спиране и с резолюция от 

01.10.2012г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

03.12.2013г. (деловодно изведено 05.12.2012г.) на прокурор А. Ефтимов  

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

поради неустановяване местонахождението на извършителя. В 

постановлението за спиране не се съдържа указание препис от същото да се 

изпрати на полицейските органи. По наблюдателната преписка има 

приложено писмо от наблюдаващият прокурор от 18.02.2014г., с което е 

отправил запитвания към полицейските органи дали е установен обвиняемия. 

Отговор е  постъпил от 01 РУП на 07.03.2014г. В материалите от 

досъдебното производство няма данни извършителят да е обявяван за 

ОДИ. На следващо място, на стр. 45 от досъдебното производство е 

посочен адрес, на който обвиняемия пребивава в Испания, както и телефони 

на близките му. 

ДП № 15143/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

4920/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Б. Качуров на 19.05.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.314 от НК. Срокът на разследването е 

удължаван два пъти с по четири месеца. Делото е постъпило в СРП на 

01.04.2013г. с мнение за спиране и с резолюция от 04.04.2013г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от същата дата 

(деловодно изведено 08.04.2013г.) на прокурор Б. Качуров  наказателното 

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

неустановяване местонахождението на извършителя. В постановлението за 

спиране се съдържа указание препис от същото да се изпрати на 
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полицейските органи. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващия прокурор от 16.07.2013г. и от 23.06.2014г. с които е 

отправил запитвания към полицейските органи дали е установен 

обвиняемия. Отговор е  постъпил от 04 РУП, съответно на 30.07.2013г. и 

04.07.2014г. 

ДП № 322/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 9187/2012г. 

по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Д. Симеонова от 06.04.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3 пр.2, т.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължаван многократно, последно с два месеца, считано от 

15.07.2013г. Делото е постъпило в СРП на 19.09.2013г. с мнение за спиране и 

с резолюция от 24.09.2013г. е разпределено на прокурор Ст. Панайотова. С 

постановление от 23.10.2013г. (деловодно изведено 25.10.2013г.) на прокурор 

Ст. Панайотова  наказателното производство е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.1 от НПК, поради неустановяване на местонахождението на 

извършителя. В постановлението за спиране се съдържа указание препис от 

същото да се изпрати на полицейските органи и ежемесечно да бъде 

уведомявана СРП за действията и резултата от издирването. В материалите 

по делото има приложени писма от наблюдаващият прокурор от 

13.01.2014г. и от 17.07.2014г., с които е отправил запитвания към 

полицейските органи дали е установен обвиняемия.Постъпил е един  отговор 

от 01 РУП на 28.01.2014г. 

 ДП № 175/2011г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

720352010г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Г. Чотински на 30.12.2010г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от НК. С постановление от 

13.09.2011г. на прокурор Г. Чотински  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 вр.25, т.2 от НПК, поради неустановяване 

местонахождението на извършителя. Наказателното производство е 

възобновено на следващия ден. На 07.11.2011г. наказателното производство 

отново е спряно, този път на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, след като 

важен свидетел не е намерен за провеждане на разследването. С 

постановление от 05.03.2012г. наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 27.06.2013г. прокурор Чотински е спрял наказателното 

производство за пореден път, на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК, след 

като свидетелят е обявен за издирване. В постановлението за спиране не се 

съдържа указание към разследващия орган. В материалите по делото има 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е отправил 
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запитвания към полицейските органи дали е установен свидетеля. 

Приложени са справки и докладни записки за резултата от издирването. 

ДП № 2989/2004г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

35720/2004г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е започнато на 

24.07.2004г. срещу известен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от 

НК. С постановление от 28.06.2006г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр.25, т.2 от НПК поради неустановяване на 

местонахождението на извършителя. Наказателното производство е 

възобновено с постановление от 09.09.2010г. На 13.12.2010г. наказателното 

производство отново е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С 

постановление от 10.07.2013г. наказателното производство е възобновено, 

след като лицето е било установено и му е повдигнато обвинение за 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. С постановление от 30.09.2013г. 

прокурор Н. Ралчев е спрял наказателното производство за пореден път, този 

път на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК, след като свидетелят е обявен за 

издирване. Изтекъл е едногодишния срок за спиране на производството, 

съгласно чл.244, ал.8 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа 

указание към разследващия орган за извършване на необходимите ОИМ. В 

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващият прокурор, 

с които е отправил запитвания към полицейските органи дали е установен 

свидетеля. Приложени са справки и докладни записки за резултата от 

издирването. 

ДП № 180/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

54726/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор А. Ефтимов от 16.01.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.323, ал.1 от НК. С постановление от 

03.12.2012г. (деловодно изведено на 05.12.2012г.) на прокурор А. Ефтимов 

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

поради неустановяване местонахождението на важни свидетели. Изтекъл е 

едногодишния срок за спиране на производството, съгласно чл.244, ал.8 

от НПК. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващият прокурор, с които е отправил запитвания към полицейските 

органи дали е установен свидетеля. Приложени са справки за резултатите 

от издирването. 

ДП № 2989/2004г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

35720/2004г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е започнато на 

24.07.2004г. срещу известен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от 

НК. С постановление от 28.06.2006г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр.25, т.2 от НПК поради неустановяване 
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местонахождението на извършителя. Наказателното производство е 

възобновено с постановление от 09.09.2010г. На 13.12.2010г. наказателното 

производство отново е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С 

постановление от 10.07.2013г. наказателното производство е възобновено, 

след като лицето е било установено и му е повдигнато обвинение за 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. С постановление от 30.09.2013г. 

прокурор Н. Ралчев е спрял наказателното производство за пореден път, този 

път на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК, след като свидетелят е обявен за 

издирване. Изтекъл е едногодишния срок за спиране на производството, 

съгласно чл.244, ал.8 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа 

указание към разследващия орган за извършване на необходимите ОИМ. В 

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващият прокурор, 

с които е отправил запитвания към полицейските органи дали е установен 

свидетеля. Приложени са справки и докладни записки за резултата от 

издирването. 

ДП № 15355/2011г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

42254/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор А. Ефтимов на 26.09.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.309, ал.1 от НК. С постановление от 

10.05.2012г. на прокурор А. Ефтимов наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, поради неустановяване на 

местонахождението на важен свидетел. Изтекъл е едногодишния срок за 

спиране на производството, съгласно чл.244, ал.8 от НПК. В 

постановлението за спиране се съдържа указание към разследващия орган за 

извършване на необходимите ОИМ. В материалите по делото има 

приложено писмо от наблюдаващият прокурор, с които е изискал справка 

от полицейските органи, която е изпратена и приложена към 

прокурорското дело. 

ДП № 1578/2011г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

31394/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е започнато на 

21.06.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.354а, ал.5 вр. 

ал.3 от НК. С постановление от 10.04.2012г. на прокурор Ст. Панайотова 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр.25, т.2 

от НПК, поради неустановяване на местонахождението на извършителя. В 

постановлението за спиране се съдържа указание към полицейските органи 

да се изготвя справка за извършените ОИМ на всеки три месеца. В 

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващият прокурор, 

с които е отправил запитвания към полицейските органи дали е установено 

лицето. Приложени са справки за резултатите от издирването. 
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ДП № 1863/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

37493/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Д. Славов от 29.11.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. Върху 

постановлението за привличане е удостоверен доклад по чл.219 от НПК с 

подпис на наблюдаващия прокурор и печат на СРП. С постановление от 

19.02.2013г. на прокурор Д. Славов наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр.25, т.2 от НПК, след като лицето е обявено за 

общодържавно издирване.  В постановлението за спиране не се съдържа 

указание към полицейските органи. В материалите по делото има 

приложени писма от наблюдаващият прокурор, с които е отправил 

запитвания към полицейските органи дали е установено лицето. Приложени 

са справки за резултатите от издирването. 

ДП № 1351/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

22383/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Ст. Панайотова от 12.07.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3 от НК. Върху 

постановлението за привличане е удостоверен доклад по чл.219 от НПК с 

подпис на наблюдаващия прокурор и печат на СРП. С постановление от 

20.03.2013г. на Ст. Пайотова наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК, след като лицето е обявено за 

общодържавно издирване. В постановлението за спиране не се съдържа  

указание към полицейските органи. В материалите по делото има 

приложени писма от наблюдаващият прокурор, с които е отправил 

запитвания към полицейските органи дали е установено лицето. Приложени 

са справки за резултатите от издирването. 

ДП № 1825/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

20202/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор С. Радоева от 07.06.2012г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.339, ал.1 от НК, по отделени материали от 

прокурорска преписка № 61/2011г. по описа на РП Разлог. С постановление 

от 25.03.2013г. на прокурор С. Радоева наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 вр.25, т.1, пр.2 от НПК, поради влошено 

здравословно състояние на вече установения извършител. В постановлението 

за спиране се съдържа конкретно указание към разследващия полицай да 

извършва необходимите действия за проверка здравословното състояние на 

лицето. В периода от 13.06.2013г. до 23.06.2014г. са изпратени 4  писма до 

началника на 06 РУП-СДВР, с искане за проверка здравословното състояние 

на лицето, за което да бъде изпратена писмена справка до СРП.  По делото, 
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без да е възобновено, е изготвена допълнителна СМЕ от 10.07.2014г за 

здравословното състояние на  извършителя, за което  СРП е уведомена 

на 17.07.2014г.   

ДП № 745/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

14216/2013г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Е. Манева от 29.04.2013г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. С постановление 

от 15.11.2013г. на прокурор Е. Манева наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 вр.25, т.2 от НПК, след като лицето е обявено за 

общодържавно издирване. В постановлението за спиране не се съдържа 

указание към полицейските органи. В материалите по делото има 

приложени писма от наблюдаващият прокурор, с които е отправил 

запитвания към полицейските органи дали е установено лицето. Приложени 

са справки за резултатите от издирването. 

ДП № 206/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 2122/2013г. 

по описа на СРП /. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, 

ал.2 от НПК  от 20.01.2013г. срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл.339, ал.1 от НК. В хода на разследването извършителят на деянието е 

установен и му е повдигнато обвинение по цитирания текст от НК. По делото 

е проведен и удостоверен доклад по реда на чл.219, ал.1 от НПК. С 

постановление от 26.07.2013г. на прокурор Н. Ралчев  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, след като двама 

важни свидетели не са открити за провеждане на разследването. С 

постановление от 15.08.2013г. наказателното производство е възобновено. 

Проведен е разпит на един от издирените свидетели и с постановление от 

30.09.2013г. делото отново е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, 

до намиране на втория свидетел, който е обявен за ОДИ с мярка 

„Установяване на адрес”. В материалите по делото има приложено писмо от 

наблюдаващия прокурор, с което е изискал справка  за резултата от 

издирването. Приложена е справка  от 07 РУП-СДВР. 

ДП № 814/2010г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

75707/2009г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 04.03.2010г. срещу известен извършител за престъпление 

по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 22.03.2011г. и 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 24.03.2011г. С постановление от 

25.03.2011г. на прокурор Д. Йотова  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, след като важен свидетел не е открит за 

провеждане на разследването. С постановление от 26.09.2012г. наказателното 

производство е възобновено от прокурор Г. Лазарова. С постановление от 
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13.03.2013г. (деловодно изведено на 14.03.2013г.) на прокурор Г. Лазарова  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

т.2 от НПК, след като не е установено местонахождението на извършителя. В 

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващият прокурор, 

с които е изискал справка за резултата от издирването. Приложени са две 

справки от 03 РУП-СДВР. 

ДП № 15150/2009г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

60273/2009г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е започнато на 

17.10.2009г. срещу известен извършител за престъпление по чл.172а, ал.1, 

пр.3 от НК. С постановление от 15.04.2013г. на прокурор К. Георгиев  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

т.2 от НПК, след като извършителят е обявен за ОДИ. В материалите по 

делото има приложено писмо от 14.10.2013г. (както и напомнително от 

10.01.2014г.) на наблюдаващия прокурор, с което е изискал справка за 

резултата от издирването. Приложени е  справка от 05 РУП-СДВР, 

получена на 21.02.2014г. 

ДП № 743/2011г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

18358/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор И. Атанасова от 07.07.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.182, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП 

на 27.06.2012г. и е разпределено на наблюдаващия прокурор И. Илиева на 

02.07.2013г. С постановление от 19.07.2012г. (деловодно изведено на 

24.07.2012г.)  на прокурор Ирина Илиева  наказателното производство е 

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

извършителят е обявен за ОДИ. В материалите по делото няма справки от 

полицейските органи за резултата от издирването, както и  писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да изисква такива. При докладите на 

спрените дела (съгласно Заповед № 98/26.06.2007г. изм. с заповеди 

№104/27.01.2010г. и № 555/15.04.2014г. на административния ръководител на 

СРП) наблюдаващият прокурор е поставял резолюции (четири на брой) върху 

постановлението за спиране от 19.07.2012г. „ не са налице основания за 

възобновяване”, дата и подпис.  

ДП № 4/2011г. по описа на ГДКП, /пр.пр.вх.№ 390/2011г. по описа 

на СРП /. Досъдебното производство е образувано с постановление на СГП 

от 06.01.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.117, ал.2 от 

НК. С постановление от 27.07.2012г. (деловодно изведено на 31.07.2012г.)  на 

прокурор Ирина Илиева (по заместване на пр. И. Атанасова)  
наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

т.2 от НПК, след като извършителят е обявен за ОДИ. В материалите по 
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делото има приложени писма от 22.01.2013г., 18.10.2013г. и 30.05.2014г. от 

прокурор И. Атанасова, с които е изисквала справка за резултата от 

издирването, както и са приложени такива от полицейските органи от 

15.03.2013г., 30.10.2013г. и 11.12.2013г.  

ДП № 3172/2009г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

57862/2009г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Д. Векилова от 30.11.2009г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.150, ал.1 от НК. С постановление от 

10.09.2010г. прокурор Д. Векилова е спряла наказателното производство на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, поради неустановено местонахождение на 

свидетел. С постановление от 25.01.2012г. наказателното производство е 

възобновено. С постановление от 06.06.2012г. (деловодно изведено на 

08.06.2012г.) наказателното производство е спряно на същото основание. Не е 

спазен срокът по чл.244 ал. 8 от НПК, като от спирането на наказателното 

производство са изминали повече от две години. В материалите по делото, 

след спирането на производството на 08.06.2012г., са приложени писма 

(последното от 30.05.2014г.) от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал 

справки за резултата от издирването, предоставяни своевременно от 

полицейските органи. 

ДП № 111/2011г. по описа на НСлС, /пр.пр.вх.№ 37029/2010г. по 

описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Д. Йотова от 12.07.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.159б, ал.1, пр.1 вр. чл.159а, ал.1, пр.1 от НК. С 

постановление от 08.02.2012г. (деловодно изведено на 10.02.2012г.)  на 

прокурор Д. Йотова,  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК, след като извършителят е обявен за 

ОДИ. По наблюдателната преписка има приложени две писма от прокурор А. 

Делчева, с които са изисквани справки за резултата от издирването, 

предоставени своевременно от НСлС. По делото няма данни извършителят 

на деянието да е обявен за ОДИ. С постановление за възлагане на отделни 

действия по разследването, следователят е възложил на БОП – София град 

„поставяне на лицето на граничен контрол” и установяване на 

местонахождението му чрез международното полицейско сътрудничество.  

ДП № 1223/2003г. по описа на СлО-СГП, /пр.пр.вх.№ 54150/2003г. 

по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 01.12.2003г. срещу известен извършител за престъпление по чл.129, ал.2 

от НК. С постановление от 08.01.2004г. на прокурор Б. Конакчийски  

наказателното производство е спряно на основание чл.239, ал.1, т.2 от 

НПК(отм.) и изпратено на 03 ТО-ССлС за продължаване на издирването на 
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неизвестния извършител. С постановление от 13.05.2010г. на прокурор Г. 

Лазарова наказателното производство е възобновено с дадени конкретни 

указания за провеждане на разследването. С постановление от 08.11.2010г. на 

прокурор Г. Лазарова  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК и на полицейското органи е указано в двумесечен 

срок да изготвят докладна записка за извършените оперативно-

издирвателни действия. На 25.01.2011г. в СРП са постъпили две справки за 

проведени ОИМ от сектор „Издирване” СДВР. С постановление от 

11.01.2012г. на прокурор Г. Лазарова наказателното производство е 

възобновено с дадени конкретни указания за провеждане на разследването. С 

постановление от 19.03.2012г. на прокурор Г. Лазарова  наказателното 

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

по делото има приложени множество писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справки за резултата от издирването, както и 

съответните отговори от полицейските органи. Не е спазен срокът по 

чл.244, ал.8 от НПК.  

ДП № 1305/2005г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

50664/2005г. (НСН № 781/2006г.) по описа на СРП /. Досъдебното 

производство е започнато като полицейско производство на 26.09.2005г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от НК. Делото е 

внесено с обвинителен акт на 25.07.2006г. срещу две лица за извършено 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК. С 

разпореждане от 31.07.2006г. СРС е върнал делото на прокуратурата, поради 

допуснати съществени процесуални нарушения. С постановление от 29. 

10.2007г. на прокурор Ч. Железчев  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2  от НПК и препис е изпратен на 

водещия разследването с указанието да докладва на всеки два месеца за 

проведените действия по издирването. С постановление от 11.06.2012г. на 

прокурор Ч. Железчев наказателното производство е възобновено с дадени 

конкретни указания за провеждане на разследването. С постановление от 

11.01.2013г. на прокурор Ч. Железчев  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В материалите по делото има 

приложено писмо от 19.08.2014г. на наблюдаващия прокурор, с което е 

изискал справка за резултата от издирването, която е постъпила на 

23.09.2014г. Не е спазен срокът по чл.244, ал.8 от НПК.  

 ДП № 2418/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

36092/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор И. Илиева от 14.11.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.183, ал.1 от НК. С постановление от 
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12.04.2013г. на прокурор И. Илиева наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. По наблюдателната преписка 

няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да е изисквал 

справки за резултата от издирването, както и постъпили такива от органите на 

МВР. В материалите по делото е приложен и екземпляр от отговор на СРП 

до БНТ, предаването „Частен случай”, върху което е отразено, че делото е 

докладвано на прокурор Илиева на 15.10.2013г. и 27.05.2014г. Прокурорът е 

поставил резолюции „КД” с дати 16.10.2013г. и 13.06.2014г. 

ДП № 2112/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

26144/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор К. Георгиев от 22.10.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.183, ал.1 от НК. С постановление от 

14.02.2013г. на прокурор А. Делчева наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В постановлението е 

указано, препис да се изпрати на 07 РУП-СДВР, които ежемесечно да 

докладват за необходимостта от възобновяване на производството. В 

материалите по делото са приложени писма от 15.10.2013г. и 20.05.2014г., с 

които наблюдаващият прокурор е изисквал справки за резултата от 

издирването. От МВР са постъпили отговори на 25.10.2013г. и 18.06.2014г. 

ДП № 136/2012г. по описа на ГДБОП-МВР, /пр.пр.вх.№ 24087/2012г. 

по описа на СРП /. Досъдебното производство е започнато на 03.08.2012г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.172а, ал.1 от НК. След 

доклад по реда на чл.219, ал.1 от НПК, СРП е съгласувала постановление за 

привличане в качеството на обвиняем на едно лице. С постановление от 

14.05.2013г. на прокурор Л. Кабзималска наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК, като в него е 

указано на ГДБОП  да се докладва ежемесечно за проведените ОИМ. 

Впоследствие, с постановление от 25.06.2013г. спряното дело е възложено на 

ДАНС. С постановление от 07.11.2013г. на прокурор Р. Стоев е възложено на 

СДВР извършване на ОИМ. В материалите по делото няма приложени 

справки за резултата от издирването, както и напомнителни писма от 

наблюдаващия прокурор. Върху постановлението за възлагане на делото на 

СДВР има отметка, че делото е докладвано на прокурор Стоев на 27.05.2014г. 

и същия е  поставил резолюция „КД” с дата 13.06.2014г.  

ДП № 2984/2010г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

35792/2010г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Г. Лазарова от 06.08.2010г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.183, ал.1 от НК. С постановление от 

13.07.2011г. на прокурор Г. Лазарова  наказателното производство е спряно 
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на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 21.09.2012г. на 

прокурор Г. Лазарова наказателното производство е възобновено, с дадени 

конкретни указания за провеждане на разследването. С постановление от 

18.10.2012г. на прокурор Г. Лазарова  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. В материалите по делото има 

приложени множество писма от наблюдаващия прокурор, с които е 

изисквал справка за резултата от издирването, както и съответните 

отговори от полицейските органи. Не е спазен срокът по чл.244, ал.8 от 

НПК. На 23.06.2014г. делото е разпределено на прокурор Г. Иванов. 

ДП № 3254/2011г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

56016/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор И. Атанасова от 05.12.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.182, ал.1 от НК. С постановление от 

23.01.2013г. на прокурор И.Атанасова наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 вр.чл.25, т.2 от НПК. В материалите по делото 

има приложени множество писма от наблюдаващия прокурор, с които е 

изисквал справки за резултата от издирването, както и съответните 

отговори от полицейските органи.  

ДП № 6/2011г. по описа на НСлС, /пр.пр.вх.№ 73464/2010г. по описа 
на СРП /. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Г. Лазарова от 05.01.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.159б вр. чл.159а от НК. С постановление от 21.03.2012г. 

на прокурор Г. Лазарова  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. В материалите по делото има приложени 

множество писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и съответните отговори от 

полицейските органи. Не е спазен срокът за спиране на производството, 

съгласно чл.244, ал.8 от НПК. На 13.06.2014г. делото е разпределено и 

докладвано на прокурор И..Илиева, която е поставила резолюция „КД” от 

дата 18.06.2014г. 

ДП № 15015/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

33488/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор К. Близнаков от 11.01.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.308, ал.1 от НК. С постановление от 

02.07.2013г. на прокурор К. Близнаков  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК . С писмо от 20.10.2013г. прокурор 

Близнаков е възложил изготвяне на справки за щателното издирване на 

свидетел, които заедно с делото да се докладват на СРП. По делото има 

писмо от 26.09.2014г., с което прокурор Близнаков незабавно изисква 
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досъдебното производство. В материалите по делото има приложени три 

писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и съответните отговори от полицейските органи. Не е 

спазен срокът за спиране на производството, съгласно чл.244, ал.8 от 

НПК.  

ДП № 15117/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

49831/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Й. Ралякова от 13.03.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.316 вр.чл.308, ал.1 от НК. С постановление 

от 17.12.2012г. на прокурор Н. Ангелова  наказателното производство е 

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

извършителят е обявен за ОДИ с мярка „Установяване на адрес”. На 

17.05.2013г. СРП е уведомена с докладна записка от 01 РУП-СДВР, че е 

установен адрес на извършителя. В материалите по делото има още три 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и съответните отговори от полицейските 

органи, в които е посочено, че е установен адрес на извършителката в 

гр.Кишинев. 

ДП № 15425/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

13052/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор К. Близнаков от 29.10.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.316 вр. чл.308, ал.2 от НК. С 

постановление от 28.11.2013г. на прокурор К. Близнаков (деловодно изведено 

на 03.12.2013г. ) наказателното производство е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.1 вр чл.25, т.2 от НПК. В материалите по делото има приложени 

няколко писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и съответните отговори от полицейските 

органи. Приложено е и второ постановление, от  16.09.2014г. на прокурор 

Близнаков (деловодно изведено на 23.09.2014г.) за спиране на 

наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 

от НПК, без  делото  да е възобновявано.  

ДП № 15150/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

17674/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Р. Тодоров от 01.06.2012г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.316 вр. чл.308, ал.2, пр.4 от НК. С 

постановление от 17.01.2013г. на прокурор Р. Тодоров  наказателното 

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

след като лицето е обявено за ОДИ. В материалите по делото има 

приложени няколко писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал 
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справки за резултата от издирването, както и получените отговори от 

полицейските органи.  

ДП № 1375/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

32184/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Д. Славов от 08.01.2013г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3 от НК. С постановление 

от 26.09.2013г. на прокурор Д. Славов  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК, след като лицето е обявено за ОДИ. В 

материалите по делото има приложени няколко писма от наблюдаващия 

прокурор (последното от 09.06.2014г.), с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и получените отговори от полицейските 

органи.  

ДП № 5097/2011г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

6835/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Н.Ангелова от 07.03.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.316 вр. чл.308, ал.2 от НК. С 

постановление от 26.09.2013г. на прокурор Н. Ангелова  наказателното 

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

след като лицето е обявено за ОДИ. По наблюдателната преписка има 

приложени няколко писма от наблюдаващия прокурор (последното от 

05.09.2014г.), с които е изисквал справки за резултата от издирването, 

както и получените отговори от полицейските органи.  

ДП № 15254/2011г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

6841/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор А. Ефтимов от 23.06.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.316 вр. чл.308, ал.2 от НК. С 

постановление от 23.06.2012г. (деловодно изведено на 03.07.2012г.) на 

прокурор А. Ефтимов  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 НПК ( няма постановление за прекратяване срещу 

известното лице). По делото няма данни известният извършител да е 

обявяван за ОДИ. В материалите по делото няма приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които да е изисквал справки за резултата от 

издирването, както и получени отговори от полицейските органи. Върху 

постановлението за спиране е отбелязано, че делото е докладвано три пъти 

на наблюдаващия прокурор с отметки от 16.01.2013г., 15.07.2013г. и 

07.04.2014г., като прокурор Ефтимов е поставил резолюции „КД” от дати 

20.01.2014г. и 07.08.2014г. 
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ДП № 1225/2011г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

24434/2011г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Н. Ралчев от 25.05.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1  от НК. С постановление 

от 13.01.2012г. (деловодно изведено на 16.01.2012г.) на прокурор Сп. 

Кинчева  наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

вр. чл.25, т.2 от НПК, след като лицето е обявено за ОДИ. В материалите по 

делото има приложени няколко писма от наблюдаващия прокурор 

(последното от 29.08.2014г.), с които е изисквал справки за резултата от 

издирването, както и получените отговори от полицейските органи.  

ДП № 15306/2010г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

17022/2010г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 от НПК на 25.06.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. С постановление от 04.01.2011г. 

на прокурор Ант. Софрониева  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 

29.03.2011г. на прокурор Софрониева наказателното производство е 

възобновено. С постановление от 30.01.2012г. на прокурор Ант. Софрониева  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

т.2 от НПК. С постановление от 30.05.2012г. на прокурор Софрониева 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 01.11.2013г. 

на прокурор Ант. Софрониева  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В материалите по делото 

има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал 

справки за резултата от издирването, както и получените отговори от 

полицейските органи.  

ДП № 5105/2011г. по описа на СДВР, /пр.пр.вх.№ 35846/2011г. по 

описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Н. Ангелова на 14.03.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.3 от НК. С постановление от 

16.01.2012г. на прокурор Н. Ангелова наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК, след като извършителят е 

обявен за ОДИ. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за резултата от 

издирването, както и получените отговори от полицейските органи.  

ДП № 2622/2010г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

39744/2010г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е започнато по 

реда на чл.212, ал.2 он НПК на 02.11.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.345 от НК. С постановление от 27.07.2011г. на прокурор 
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Н. Ралчев наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

вр. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 29.07.2011г. наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 15.02.2012г. на прокурор Н. 

Ралчев наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от 

НПК, поради отсъствието на важен свидетел. В материалите по делото има 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и получените отговори от полицейските 

органи. Не е спазен срокът по чл.244, ал.8 от НПК. 

ДП № 1918/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.№ 

24848/2012г. по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано на 

04.09.2012г. срещу известен извършител за престъпление по чл.345 от НК. С 

постановление от 12.11.2012г. на прокурор К. Въжаров наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, след като 

свидетелят е обявен за ОДИ. В постановлението за спиране е възложено 

делото да се докладва на наблюдаващия прокурор от деловодството, не по-

късно от три месеца от спирането. В материалите по делото има множество 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и получените отговори от полицейските 

органи.Не се намират данни за доклад от деловодството. Не е спазен 

срокът по чл.244, ал.8 от НПК. 

ДП № 5421/2012г. по описа на СДВР, /пр.пр.вх.28597/2012г. по описа 
на СРП/. Досъдебното производство е образувано на 29.08.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.308, ал.2 от НК. С постановление 

от 21.01.2013г. на прокурор А. Рачева наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, след като свидетелят е обявен за ОДИ. 

В материалите по делото има множество приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за резултата от 

издирването, както и получените отговори от полицейските органи. 

Наблюдаващият прокурор, независимо от полицейските органи, лично е 

призовавал лицето, като е изисквал справки за местонахождението му. Не е 

спазен срокът за спиране на производството, съгласно чл.244, ал.8 от 

НПК. 

ДП № 83/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.766/2012г. по 

описа на СРП /. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, 

ал.1 от НПК на 15.01.2012г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.354а, ал.3 от НК. С постановление от 02.10.2013г. на прокурор Н. Ралчев 

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

след като свидетелят е обявен за ОДИ. В материалите по делото има две 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за 
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резултата от издирването, както и получен отговор от полицейските 

органи. Не е спазен срокът по чл.244, ал.8 от НПК. 

ДП № 15160/2003г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.10704/2022г. 

по описа на СРП /. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Г. Чотински от  15.04.2003г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.311, ал. 1 от НК. С постановление от 02.09.2003г. на 

прокурор Г. Чотински наказателното производство е спряно на основание 

чл.239, ал.1, т.3 от НПК (отм). С постановление от 11.07.2007г. наказателното 

производство е възобновено, като е разпоредено да се изиска справка какви са 

резултатите от издирването на свидетеля, който е обявен за ОДИ през 2002г. 

С постановление от 25.09.2009г. наказателното производство е спряно поради 

отсъствие на друг свидетел. С постановление от 19.12.2009г. на СГП е 

указано на СРП да възобнови разследването по досъдебното производство, 

тъй като част от процесуално-следствените действия са извършени след 

изтичане на срока на разследване, поради което не пораждат правни 

последици, а събраните доказателства не могат да се използват от съда 

при постановяване на присъдата. Разпоредено е тези действия да се 

извършат отново. С постановление от 08.01.2010г. на прокурор Чотински 

наказателното производство е възобновено и делото е изпратено за 

изпълнение на указанията на СГП. С постановление от 15.07.2010г. прокурор 

Чотински отново е спрял наказателното производство на основание чл.244, 

ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от същата дата делото е 

възобновено, тъй като е отпаднало основанието за спиране. С постановление 

от 14.01.2011г. наказателното производство е спряно на основание чл.244, 

ал.1 т.3 от НПК, като с постановление от същата дата наказателното 

производство отново е възобновено. С постановление от 17.05.2011г. 

наказателното производство е спряно за четвърти път на основание чл.244, 

ал.1 т.3 от НПК. С постановление от 13.01.2012г. наказателното производство 

е възобновено. С постановление от 24.02.2012г. наказателното производство е 

спряно на същото основание. С постановление от 12.09.2012г. наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 18.10.2012г. наказателното 

производство е спряно за шести път на основание чл.244, ал.1 т.3 от НПК. С 

постановление от 11.04.2013г. наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 25.05.2013г. наказателното производство е спряно за седми 

път на основание чл.244, ал.1 т.3 от НПК. В материалите по делото има 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и получени отговори от полицейските 

органи (последната е получена 15.08.2014г.). Не е спазен срокът за спиране 

на производството, съгласно чл.244, ал.8 от НПК. 
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ДП № 70327/2007г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.59406/2006г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Н. Христов на 14.05.2007г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.316, пр.1 вр. чл.309, ал.1 от НК. С постановление от 

30.04.2010г. на прокурор Н. Христов наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1 от НПК. С постановление от същата дата 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 04.08.2010г. 

на прокурор М. Илиева наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 28.08.2012г. наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 09.10.2012г. на прокурор Н. 

Ралчев наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от 

НПК. В материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия 

прокурор, с които е изисквал справки за резултата от издирването, както и 

получени отговори от полицейските органи. Не е спазен срокът за спиране 

на производството, съгласно чл.244, ал.8 от НПК. На постановлението 

за спиране от 30.04.2010г. е посочено, че абсолютната давност изтича на 

12.10.2012г.Делото е прекратено на 10.11.2014г. 

ДП № 1186/2002г. по описа на 01 ТО ССлС, /пр.пр.вх.37409/2002г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

следовател Е. Галипонов на 06.08.2002г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.18, ал.1 и чл.318 от НК. С постановление 

от 25.07.2006г. на прокурор К. Въжаров наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр чл.25, т.2 от НПК и делото е 

изпратено на 01 ТО ССлС за установяване на местонахождението на 

обвиняемото лице. С постановление от 17.05.2010г. наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 02.03.2012г. на прокурор К. 

Въжаров наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

вр. чл.25, т.2 от НПК. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за резултата от 

издирването, както и получените отговори от полицейските органи. 

ДП № Д-2048/2000г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.5348/2000г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано като дознание на 

14.07.2000г. срещу известен извършител за престъпление по чл.323, ал.1 от 

НК. Делото е внесено в СРС с обвинителен акт на 20.08.2001г. С 

разпореждане на СРС от 17.09.2001г. делото е върнато на СРП, поради 

допуснати съществени процесуални нарушения. С постановление от 

29.12.2003г. на прокурор Чотински наказателното производство е спряно на 

основание чл.239, ал.1, т.3 от НПК(отм.) и делото е изпратено на 04 РУП-

СДВР за установяване на местонахождението на свидетел. С постановление 
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от 03.10.2007г. наказателното производство е възобновено. С постановление 

от 02.03.2009г. на прокурор Чотински наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 13.03.2009г. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 07.09.2009г. 

на прокурор Чотински наказателното производство отново е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 05.07.2010г.. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 07.09.2010г 

на прокурор Чотински наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 23.02.2011г. наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 17.05.2011г на прокурор 

Чотински наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 

от НПК. С постановление от 19.01.2012г.. наказателното производство е 

възобновено. С постановление от 18.04.2012г наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 

19.11.2012г. наказателното производство е възобновено. С постановление от 

11.01.2013г наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.3 от НПК. С постановление от 13.05.2013г. наказателното производство е 

възобновено. С постановление от 28.10.2013г на прокурор Чотински 

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

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справки за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последната справка е от 02.10.2014г.). 

ДП № 1502/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.20140/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, 

ал.1 от НПК на 13.06.2012г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.354а, ал.3 от НК. С постановление от 16.04.2013г. на прокурор М. 

Стойчева наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

вр. чл.25, т.2 от НПК, след като извършителят е обявен за ОДИ. В 

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справки за резултата от издирването, както и получени 

отговори от полицейските органи. 

ДП № 15102/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.2236/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, 

ал.1 от НПК на 13.06.2012г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.316 вр. чл.308, ал.2 от НК. С постановление от 17.10.2012г. на прокурор 

Христосков наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК, след като извършителят е обявен за ОДИ. В 

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 
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които е изисквал справки за резултата от издирването, както и получени 

отговори от полицейските органи (последната справка е от 05.08.2014г.). 

ДП № 15092/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.5280/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувана с постановление 

от 20.02.2012г. срещу известен извършител за престъпление по чл.316 вр. 

чл.308, ал.2 от НК. С постановление от 29.01.2013г. на прокурор Кр. Нейчева 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

т.2 от НПК, без извършителят да е обявен за ОДИ. В материалите по 

делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е 

указвано няколко пъти да бъде обявен за ОДИ извършителя. Изисквани са 

справки за резултата от издирването, както  и отговори от полицейските 

органи. 

ДП № 15192/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.5338/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Е. Микова на 12.06.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.313, ал.3 от НК. С постановление от 19.04.2013г. на 

прокурор Ю. Силянова наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК, след като извършителят е обявен за 

ОДИ. В материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия 

прокурор (последното е от 15.09.2014г.), с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и получените отговори от полицейските 

органи. 

ДП № 15170/2009г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.4240/2009г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано на 16.05.2009г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.316 вр. чл.309, ал.1 от НК. 

С постановление от 17.12.2009г. на прокурор Б. Качуров наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. С 

постановление от 15.11.2010г. наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 21.03.2011г. на прокурор Б. Качуров наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. С 

постановление от 19.09.2011г. на прокурор Г. Чотински наказателното 

производство е възобновено. С постановление на прокурор Б. Качуров от 

25.04.2013г. наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1 

т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващия прокурор (последното от 11.08.2014г.), с които е изисквал 

справки за резултата от издирването, както и получените отговори от 

полицейските органи. 
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ДП № 902/2009г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.4924/2009г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Ив. Христова  на 16.05.2009г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.290, ал.1 от НК. С постановление от 08.12.2009г. на 

прокурор М. Кавракова-Аршева наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 09.12.2009г. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 18.05.2010г. 

на прокурор М. Кавракова-Аршева наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК и на същата дата е възобновено. С 

постановление от 30.12.2010г. на прокурор Н. Ралчев наказателното 

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

постановление от 03.06.2013г. наказателното производство е възобновено 

поради установяване на местонахождението на важен свидетел. С 

постановление от 30.09.2013г. на прокурор Н. Ралчев наказателното 

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

издирването на друг важен свидетел. В материалите по делото има 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и получените отговори от полицейските 

органи (последният от 14.03.2014г.). Последно делото е докладвано на 

прокурор Ралчев на 12.09.2014г. и е поставена резолюция „към наблюдателна 

преписка” с дата 24.09.2014г. Не е спазен срокът по чл.244, ал.8 от НПК. 

ДП № 2039/2011г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.66/2010г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Д. Петрова  на 16.09.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.290, ал.1 от НК. С постановление от 27.07.2012г. на 

прокурор Н. Ралчев наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 09.12.2009г. наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 18.05.2010г. на прокурор М. 

Кавракова-Аршева наказателното производство е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 30.12.2010г. на прокурор Н. Ралчев 

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

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справки за резултата от издирването, както и получени 

отговори от полицейските органи (последният е от 28.01.2013г.). Последно 

делото е докладвано на прокурор Ралчев на 11.09.2014г. и е поставена 

резолюция „към наблюдателна преписка” с дата 24.09.2014г. Не е спазен 

срокът по чл.244, ал.8 от НПК. 

ДП № 993/2007г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.19470/2007г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато на основание 
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чл.212, ал.2 от НПК на 18.04.2007г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.346, ал.2, т.1 от НК. С постановление от 14.02.2008г. на 

прокурор Д. Давидкова наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК, поради неустановяване на извършителя. С 

постановление от 15.02.2008г. наказателното производство е възобновено и 

изпратено на разследващия орган с дадени указания. С постановление от 

27.01.2009г. на прокурор Д. Давидкова наказателното производство е спряно 

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

наказателното производство е възобновено. С постановление от 25.05.2009г. 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.С 

постановление от 11.01.2010г. на прокурор Микова наказателното 

производство е възобновено отново. С постановление от 19.04.2010г. на 

прокурор Грамов наказателното производство отново е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от същата дата производството е 

възобновено. С постановление от 05.08.2010г. на прокурор Грамов 

наказателното производство отново е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от 

НПК. С постановление от същата дата производството е възобновено. С 

постановление от 08.03.2011г. на прокурор Грамов наказателното 

производство отново е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 

постановление от същата дата производството е възобновено. С 

постановление от 16.08.2011г. на водещия разследването едно лице е 

привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл.346, ал.2, т.1 от 

НК. В материалите по делото са приложени екземпляр от постановление за 

привличане на обвиняем с поставена отметка „Докладвано” и имената на 

прокурора, дата и подпис, както и протокол за доклад на делото преди 

предявяване на разследването с подпис на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 23.05.2012г. на прокурор Р. Тодоров наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В 

постановлението за спиране е указано на органите на МВР на всеки три 

месеца да изпращат справка за проведените ОИМ. В материалите по 

делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал 

справка за резултата от издирването, както и получени отговори от 

полицейските органи (последният е от 05.08.2014г.).  

ДП № 5235/2007г. по описа на СДВР, /пр.пр.вх.35114/2010г. по описа 
на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Кл. Паличева на 27.04.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.210, ал.1, т.3 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. С 

постановление от 15.06.2011г. на прокурор Кл. Паличева наказателното 

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

неустановяване на двама свидетели. С постановление от 01.08.2012г. на 
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прокурор М. Дамянова наказателното производство е възобновено и 

изпратено на разследващия орган с дадени указания. С постановление от 

19.09.2012г. на прокурор М. Дамянова наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 03.10.2013г. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 03.12.2013г. 

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

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справка за резултата от издирването, както и получени 

отговори от полицейските органи (последният е от 19.09.2014г.).  

ДП № 15052/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.30150/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Сн. Христова на 14.02.2013г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК. С постановление от 11.06.2013г. 

на прокурор С. Христова наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК, поради неустановяване на местонахождението на 

извършителя. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и получените отговори от полицейските органи 

(последният е от 10.09.2014г.).  

ДП № 1320/2011г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.36954/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор П. Богданов на 08.08.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1, пр.1 от НК. С постановление от 13.01.2012г. на 

прокурор Т. Георгиева наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 15.06.2012г. на 

прокурор Пл. Петков наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 15.10.2012г. на прокурор Т. Георгиева наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В 

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справка за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последният е от 05.06.2014г.).  

ДП № 8265/2008г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.40686/2007г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор М. Павлова  на 22.10.2008г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С постановление от 11.06.2009г. на 

прокурор Кл. Паличева наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 07.12.2011г. на прокурор Ч. 

Спасов наказателното производство е възобновено. С постановление от 

08.10.2012г. на прокурор Хр. Динев наказателното производство е спряно на 
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основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. Постановлението за спиране 

е обжалвано на 18.10.2012г., като с определение от 12.11.2012г. по НЧД № 

19800/2012г. на СРС е потвърдено постановлението на СРП. В материалите 

по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е 

изисквал справка за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последният е от 16.04.2014г.).  

ДП № 15448/2011г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.38416/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Е. Кювлиева от 08.12.2011г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.201, ал.1 от НК. В хода на разследването е установен 

извършителя. С постановление от 01.11.2012г. на прокурор Анг. Василева 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

т.2 от НПК, поради неустановяване местонахождението на извършителя. В 

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справка за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последният е от 19.08.2014г.).  

ДП № 2830/2011г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.43007/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Зл. Стоянов на 18.10.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.3 вр. ал.1 от НК. По делото е приложено 

постановление за привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219, ал.1 

от НПК. С постановление от 11.01.2012г. на прокурор Зл. Стоянов 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 20.08.2012г. на прокурор Анг. Василева наказателното 

производство е възобновено и изпратено на разследващия орган с дадени 

указания. С постановление от 30.11.2012г. на прокурор Зл. Стоянов 

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

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справка за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последният е от 07.05.2014г.).  

ДП № 3265/2010г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.48524/2010г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Д. Пиронева на 16.01.2011г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1, пр.1 от НК. С постановление от 24.06.2011г. на 

прокурор Д. Пиронева наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 19.08.2011г. на прокурор Д. 

Пиронева наказателното производство е възобновено и изпратено на 

разследващия орган с дадени указания. По наблюдателната преписка е 

приложено постановление за привличане на лице в качеството на обвиняем, 
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докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК. С постановление от 04.05.2012г. 

на прокурор Д. Пиронева наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 14.11.2012г. наказателното 

производство е възобновено. На 03.12.2012г. е постъпила молба за връщане 

на ВД. С постановление от 06.12.2012г. е върнато ВД. С постановление от 

същата дата наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.1 от НПК. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и получените отговори от полицейските органи 

(последният е от 01.08.2014г.).  

ДП № 829/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.10008/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Ил. Точев  на 30.03.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. С постановление от 14.08.2012г. на 

прокурор Ч. Ангелов наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК, като е указано делото да му бъде докладвано през 

март 2013г., независимо от резултата от издирването. С постановление от 

20.09.2012г. на прокурор М. Николова наказателното производство е 

възобновено. С постановление от 19.06.2013г. на прокурор Здр. Петрова 

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

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справка за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последният е от 31.07.2014г.).  

ДП № 3115/2007г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.22194/2007г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Р. Михайлова от 06.08.2007г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК и срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 23.06.2008г. на 

прокурор Р. Михайлова  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 и т.3 от НПК. С постановление от 08.03.2013г. наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 13.05.2013г. на прокурор Р. 

Михайлова наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.1 от НПК, като има указание към разследващия орган в тридесет дневен 

срок да изпрати справка за проведените ОИМ. В материалите по делото 

има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал 

справка за резултата от издирването, както и получените отговори от 

полицейските органи (последният е от 10.05.2014г.).  

ДП № 15018/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.42307/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 
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на прокурор Р. Първанова на 17.01.2013г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С постановление от 03.06.2013г. на 

прокурор Р. Първанова наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и получени отговори от полицейските органи 

(последният е от 18.08.2014г.).  

ДП № 15203/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх9412/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Д. Кръстилева на 17.04.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. С постановление от 06.06.2013г. на 

прокурор Г. Герасимов наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 01.08.2012г. на прокурор М. 

Дамянова наказателното производство е възобновено и изпратено на 

разследващия орган с дадени указания. С постановление от 19.09.2012г. на 

прокурор М. Дамянова наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 03.10.2013г. наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 03.12.2013г. наказателното 

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

по делото няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е 

изискал справка за резултата от издирването, както и няма получени справки 

от полицейските органи. Делото е докладвано на наблюдаващия прокурор 

няколкократно, последно на 17.09.2014г.,като същият е поставил резолюция 

„КД”.  

ДП № 617/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.49506/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Д. Въткова на 12.03.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. В хода на разследването е привлечено 

лице в качеството на обвиняем, като постановлението е докладвано по реда 

на чл.219, ал.1 от НПК, удостоверено с дата и подпис от наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 16.01.2013г. на прокурор Д. Въткова 

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

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справка за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последният е от 09.01.2014г.).  

ДП № 15066/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.4136/2009г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор П. Богданов на 16.03.2012г. срещу известни извършители за 

престъпление по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК. С постановление от 11.09.2012г. 
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на прокурор Ч. Пастованов  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 01.08.2012г. на 

прокурор М. Дамянова наказателното производство е възобновено и 

изпратено на разследващия орган с дадени указания. С постановление от 

19.09.2012г. на прокурор М. Дамянова наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 03.10.2013г. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 03.12.2013г. 

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

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справка за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последният е от 04.11.2013г.).  

ДП № 15231/1999г. по описа на 01 РУП-СДВР(сл.д. № 546/1999г. по 

описа на 01 ТО-ССлС), /пр.пр.вх.20658/1999г. по описа на СРП/. С 

постановление от 27.05.2011г. на прокурор Г. Господинова е разпоредено да 

се предприемат действия по възстановяване на материалите по досъдебното 

производство, образувано на 08.07.1999г. с постановление на СРП, срещу 

известен извършител, за престъпление по чл.210 от НК. С постановление от 

29.05.2012г. на прокурор Д. Въткова  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В материалите по делото има 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за 

резултата от издирването, както и получените отговори от полицейските 

органи (последният е от 12.09.2014г.).  

ДП № 645/2009г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.6787/2009г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство  е започнало под формата на 

бързо полицейско производство на 27.02.2009г. срещу известен извършител 

за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 11.11.2009г. на 

прокурор Т. Златева наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 28.06.2010г. на прокурор Т. 

Златева наказателното производство е възобновено. С постановление от 

02.03.2011г. на прокурор Т. Златева наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 04.11.2011г. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 11.05.2012г. 

на прокурор Св. Шопова наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и получените отговори от полицейските органи 

(последният е от 15.08.2014г.).  

ДП № 1815/2005г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.38919/2005г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 
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на прокурор К. Софиянски на 01.08.2005г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 26.07.2006г. на 

прокурор Ц. Цанов наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 11.08.2008г. на прокурор Ц. 

Цанов наказателното производство е възобновено. С постановление от 

20.07.2009г. на прокурор Ц. Цанов наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от същата дата 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 07.10.2010г. 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 01.02.2011г. наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 21.07.2011г. на прокурор Ц. Цанов наказателното 

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

постановление от 01.11.2012г. наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 12.11.2013г. на прокурор Ц. Цанов наказателното 

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

по делото няма приложени справки от полицейските органи относно 

провеждани ОИМ, както и писма с които да се изискват такива от 

наблюдаващия прокурор. Последно делото е докладвано на наблюдаващия 

прокурор на 06.10.2014г. и същият е поставил резолюция „КД” от дата 

06.10.2014г. 

ДП № 389/2008г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.45985/2008г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Св. Джельов от 29.08.2008г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 19.02.2009г. на 

прокурор Св. Джельов наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от същата дата наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 28.04.2010г. на прокурор С. 

Джельов наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

от НПК. С постановление от същата дата делото е възобновено.С 

постановление от 01.06.2011г. наказателното производство е спряно. С 

постановление от 23.03.2012г. наказателното производство е възобновено, 

поради установяване на местонахождението на лицето. С постановление от 

04.07.2012г. наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.3 от НПК, поради отсъствието на свидетел. С постановление от 23.07.2013г. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 19.11.2013г. 

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

поради отсъствието на свидетел. В материалите по делото има приложени 

писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата 

от издирването, както и получените отговори от полицейските органи.  
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ДП № 2828/2004г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.34225/2004г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато като дознание на 

01.08.2005г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от 

НК. С постановление от 21.04.2006г. на прокурор П. Сатиров наказателното 

производство е обединено с пр. пр. № 42901/04г. С постановление от 

13.09.2006г. на прокурор Г. Герасимов наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 27.11.2008г. на 

прокурор Г. Герасимов наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 03.11.2009г. на прокурор Герасимов наказателното 

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

постановление от 04.11.2009г.  наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 23.09.2010г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 30.05.2012г. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 30.11.2012г. 

на прокурор Г. Герасимов наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК, като в обстоятелствената част е посочено, че 

местонахождението на свидетелката не е установено и същата е обявена за 

ОДИ. По наблюдателната преписка след последното спиране няма 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които да е изисквал справка 

за резултата от издирването, както получени такива от полицейските 

органи. Последно делото е докладвано на наблюдаващия прокурор на 

16.07.2014г. и същият е поставил резолюция „КД” от дата 16.07.2014г.  

ДП № 15256/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.18746/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор С. Ранчев на 16.08.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.227б, ал.2 вр ал.1 от НК. С постановление от 28.10.2013г. 

на прокурор Ю. Ушинска наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК, като е дадено указание в тримесечен срок да се 

изготви справка, която да се докладва в СРП. В материалите по делото има 

приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за 

резултата от издирването, както и получените отговори от полицейските 

органи (последният е от 30.06.2014г.). 

ДП № 15320/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.29942/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Л. Русев  на 17.12.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. С постановление от 16.04.2013г. на 

прокурор Ч. Пастованов  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В материалите по делото има приложени писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изискал справка за резултата от 
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издирването, както и получените отговори от полицейските органи 

(последният е от 22.07.2014г.). 

ДП № 15316/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.15668/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор М. Борисова на 08.11.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С постановление от 29.03.2013г. на 

прокурор М. Борисова наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В материалите по делото няма приложени писма 

от наблюдаващия прокурор, с които да е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и получени такива от полицейските органи.  

ДП № 15035/2010г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.67390/2009г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Д. Александрова на 16.04.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.201, пр.1, алт.1 и 2 от НК. С постановление от 

27.06.2012г. на прокурор Зл. Стоянов наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.1 от НПК, тъй като извършителката 

е изпаднала в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва 

вменяемостта. Последно делото е докладвано на наблюдаващия прокурор на 

25.08.2014г. и същият е поставил резолюция „КД – Делото все още не следва 

да се възобновява. Лицето е невменяемо” от дата 02.09.2014г. 

ДП № 1091/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.21827/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор М. Атанасова на 11.07.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. С постановление 

от 23.01.2013г. на прокурор М. Атанасова наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В материалите по 

делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал 

справки за резултата от издирването, както и получените отговори от 

полицейските органи (последният е от 30.06.2014г.).  

ДП № 2353/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.41209/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Цв. Стамболова  от 14.01.2013г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Делото е постъпило на 15.03.2013г. в 

СРП с мнение за спиране, разпределено на наблюдаващия прокурор на 

20.03.2013г. С постановление от 16.04.2013г. на прокурор М. Дамянова 

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

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 
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които е изисквал справка за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последният е от 17.03.2014г.).  

ДП № 15160/2010г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.25263/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Р. Стоев на 10.08.2012г., по отделени материали от пр. пр. № 

19898/2010г. по описа на СРП срещу известен извършител за престъпление по 

чл.201 от НК. Със същото постановление наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1 т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В материалите по 

делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал 

справка за резултата от издирването, както и получените отговори от 

полицейските органи (последният е от 15.04.2014г.).  

ДП № 2397/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.25500/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Р. Михайлова на 08.10.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен, 

последно с четири месеца, считано до 10.08.2013г. Делото е постъпило на 

14.06.2013г. с мнение за спиране и разпределено на 19.06.2013г. С 

постановление от 09.08.2013г. на прокурор Ан. Милев наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В 

материалите по делото има приложени писма от наблюдаващия прокурор, с 

които е изисквал справки за резултата от издирването, както и получените 

отговори от полицейските органи (последният е от 21.05.2014г.).  

ДП № 2410/2009г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.43945/2009г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Б. Конакчийски  от 25.08.2009г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Делото е постъпило на 19.11.2009г. с 

мнение за спиране и разпределено на 19.11.2009г. С постановление от 

22.03.2010г. на прокурор Б. Конакчийски наказателното производство е 

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

от 19.02.2013г. на прокурор Д. Спасова наказателното производство е 

възобновено. Срокът на разследването е продължен до 19.03.2013г. Делото е 

постъпило на 02.04.2013г. с мнение за спиране и разпределено на 05.04.2013г. 

на прокурор Пиронева. С постановление от 09.05.2013г. на прокурор Д. 

Пиронева наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 

от НПК. В постановлението има указание да се извършват ОИМ, за което 

да се уведомява ритмично СРП, като първата справка да постъпи в срок до 

20.06.2013г. В материалите по делото има приложено едно писмо от 

03.09.2013г., с което наблюдаващият прокурор е изискал справка за резултата 
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от издирването, но няма получени отговори от полицейските органи. Не е 

спазен срокът по чл.244, ал.8 от НПК. 

ДП № 2204/2011г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.36186/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор М. Атанасова  на 25.07.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Делото е постъпило на 17.05.2012г. с 

мнение за спиране и разпределено на 21.05.2012г. С постановление от 

22.05.2012г. на прокурор М. Атанасова наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В материалите по 

делото има приложени  писма от 03.09.2013г., с които наблюдаващият 

прокурор е изисквал справки за резултата от издирването, както и 

получените отговори от полицейските органи (последният е от 

11.07.2014г.).  

ДП № 15180/2011г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.46012/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор И. Кадев на 07.10.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.201, пр.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано до 10.04.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 04.04.2013г. с мнение за спиране. С постановление от 

18.04.2013г. на прокурор И. Кадев  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. След обжалване, с 

определение от 07.08.2013г. на СРС по ЧНД № 978/2013г.,  постановлението 

на СРП за спиране на наказателното производство е потвърдено. В 

материалите по делото има приложени  писма от наблюдаващия прокурор, 

с които е изисквал справка за резултата от издирването, както и  

получените отговори от полицейските органи (последният е от 

10.04.2014г.). 

ДП № 15131/2011г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.19896/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Л. Русев на 19.04.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с два месеца, считано до 08.12.2011г. Делото е 

постъпило в СРП на 14.02.2012г. с мнение за спиране и разпределено на 

17.02.2012г. С постановление от 05.03.2012г. на прокурор Л. Русев  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

т.2 от НПК. В материалите по делото има приложени  писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и  получените отговори от полицейските органи 

(последният е от 11.04.2013г.). 
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ДП № 15046/2010г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.62028/2009г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Т. Георгиева на 03.12.2009г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.212 от НК. Делото е постъпило в СРП на 25.02.2010г. с 

мнение за спиране и e разпределено на 26.02.2010г. С постановление от 

09.03.2010г. на прокурор Т. Георгиева наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. На същата дата 

наказателното производство е възобновено. На 06.08.2010г. наблюдаващият 

прокурор е изискал делото от разследващия орган, което е постъпило на 

31.08.2010г. с мнение за прекратяване. С постановление от 12.11.2010г. на 

прокурор Т. Георгиева наказателното производство е прекратено спрямо 

лицето, срещу което е образувано и спряно срещу неизвестен извършител. С 

определение от 10.02.2011г. по НЧД № И-4296/2010г. на СРС 

постановлението е отменено и делото е върнато на СРП за извършване на 

действие по разследването. Делото е постъпило в СРП на 31.03.2011г. С 

постановление от 20.04.2011г. на прокурор Г. Герасимов е върнато на 01 

РУП-СДВР за изпълнение на указанията на СРС. Делото е постъпило в СРП 

на 12.07.2011г. с мнение за прекратяване. С постановление от 16.08.2011г. 

прокурор Г. Герасимов е прекратил наказателното производство спрямо 

лицето, срещу което е образувано и го е спрял срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.309, ал.2 от НК. С определение от 03.09.2011г. по НЧД 

№ 16287/2011г. по описа на СРС постановлението за прекратяване е 

отменено. Делото е постъпило в СРП на 31.10.2011г. С постановление от 

09.11.2011г. е изпратено на 01 РУП-СДВР за изпълнение на указанията на 

СРС. Срокът е продължен до 01.03.2012г. Делото е постъпило на 06.03.2012г. 

с мнение за спиране. С постановление от 20.04.2012г. наказателното 

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

постановление от 18.07.2013г. наказателното производство е възобновено. 

Срокът на разследване е продължен до 12.10.2013г.  Делото е постъпило на 

14.10.2013г. и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 17.10.2013г. С 

постановление от 05.12.2013г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1 т.3 от НПК. В материалите по делото няма 

приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справки за 

резултата от издирването, както и  получени такива от полицейските 

органи. 

ДП № 400/2007г. по описа на 09 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.44460/2006г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор М. Георгиев на 16.01.2007г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

24.07.2007г. с мнение за спиране и e разпределено на 25.07.2007г. С 
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постановление от 20.08.2007г. на прокурор М. Георгиев  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. С 

постановление от 04.12.2009г. на прокурор М. Георгиев наказателно 

производство е възобновено. С постановление от 10.11.2010г. прокурор М. 

Георгиев е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1 

вр. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 28.04.2011г. на прокурор М. 

Георгиев наказателно производство е възобновено. С постановление от 

11.01.2012г. прокурор Ивелина Колева е спряла наказателното производство 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 18.01.2013г. на 

прокурор Ив. Колева наказателно производство е възобновено. С 

постановление от 23.04.2013г. прокурор Ив. Колева е спряла наказателното 

производство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 

14.05.2014г. на прокурор Ивелина Колева наказателно производство е 

възобновено. С постановление от 26.06.2014г. прокурор Ив. Колева е спряла 

наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. В 

материалите по делото има приложени  писма от наблюдаващия прокурор, 

с които е изисквал справка за резултата от издирването, както и  

получените отговори от полицейските органи. 

ДП № 15269/2010г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.20590/2010г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Пл. Рашков на 30.08.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.201, пр.1 от НК. Срокът на разследването е удължаван 

многократно, последно с два месеца, считано от 12.08.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 15.10.2012г. с мнение за спиране и e разпределено на 

прокурор Зл. Стоянов на 16.10.2012г. С постановление от 16.10.2012г. на 

прокурор Зл. Стоянов наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В материалите по делото има 

приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за 

резултата от издирването, както и  получените отговори от полицейските 

органи (последният е от 10.04.2014г.). 

ДП № 15522/2007г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.14134/2006г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 13.03.2006г. на прокурор К. Въжаров, по отделени материали по пр. пр. № 

16866/2006г.,  срещу известен извършител за престъпление по чл.210, ал.1, т.5  

вр. чл.209, ал.1, пр.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, като с това постановление 

наказателното производство е спряно. С постановление от 01.11.2007г. на 

прокурор Г. Герасимов наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 24.03.2008г. на прокурор Г. Герасимов наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 
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постановление от 16.03.2009г. на прокурор Г. Герасимов наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 15.06.2009г. на прокурор Г. 

Герасимов наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.3 от НПК. С постановление от 25.05.2010г. на прокурор Г. Герасимов 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 21.04.2011г. 

на прокурор Г. Герасимов наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 17.11.2011г. на прокурор Г. 

Герасимов наказателното производство е възобновено. С постановление от 

13.03.2012г. на прокурор Г. Герасимов наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 12.07.2013г. на 

прокурор Г. Герасимов наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 08.11.2013г. на прокурор Г. Герасимов наказателното 

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

ДП № 384/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.4999/2012г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, 

ал.2 от НПК 21.02.2012г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.216, ал.1 от НК. Срокът е продължен с два месеца, считано до 22.06.2012г. 

Делото е постъпило в СРП на 11.07.2012г. с мнение за спиране и възложено с 

резолюция от 16.07.2012г. С постановление от 23.07.2012г. на прокурор Анг. 

Василева наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

от НПК. В материалите по делото има приложени  писма от наблюдаващия 

прокурор, с които е изисквал справки за резултата от издирването, както и  

получени такива от полицейските органи (последната от 14.03.2014г.). В 

писмата, с които са изисквани справки от полицейските органи изрично е 

посочено, че следва на три месеца да се уведомява СРП. 

ДП № 15130/2003г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.14100/2003г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на дознател при 01 РУП-СДВР на  31.03.2003г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

17.07.2003г. с мнение за спиране и възложено с резолюция от 17.07.2003г. С 

постановление от 17.10.2003г. на прокурор Тафров наказателното 

производство е спряно на основание чл.239, ал.1, т.1 от НПК (отм.). С 

постановление от 05.04.2004г. производството е възобновено. С 

постановление от 04.09.2005г. на прокурор К. Костадинов  наказателното 

производство е спряно на основание чл.239, ал.1, т.1 от НПК (отм.). С 

постановление от 23.04.2007г. производството е възобновено. С 

постановление от 18.10.2007г. на прокурор Тафров наказателното 

производство отново е спряно на основание чл.239, ал.1, т.1 от НПК (отм.). С 

постановление от 19.11.2007г. производството е възобновено. С 
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постановление от 09.01.2008г. на прокурор К. Костадинов наказателното 

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

постановление от 15.10.2009г. прокурор В. Тарчев производството е 

възобновено. С постановление от 12.02.2010г. на прокурор В. Тарчев 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 21.02.2011г. прокурор В. Тарчев производството е 

възобновено. С постановление от 11.05.2011г. на прокурор В. Тарчев 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 07.06.2012г. прокурор В. Тарчев производството е 

възобновено. С постановление от 28.06.2012г. на прокурор В. Тарчев 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 15.08.2013г. прокурор В. Тарчев производството е 

възобновено. С постановление от 04.10.2013г. на прокурор В. Тарчев 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 20.11.2013г. досъдебното производство отново е 

спряно, като по делото няма данни преди това да е било възобновявано. 
След направената констатация в хода на проверката, с постановление от 

12.11.2014г. на наблюдаващия прокурор, делото е възобновено. В 

материалите по делото има приложени  писма от наблюдаващия прокурор, 

с които е изисквал справка за резултата от издирването, както и  

получените отговори от полицейските органи (последният е от 

29.04.2014г.).  

ДП № 15104/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.10208/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор М. Атанасова на  09.03.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.3 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

продължен два пъти, последно до 10.09.2012г. Делото е постъпило в СРП на 

24.08.2012г. с мнение за спиране и възложено с резолюция от 03.09.2012г. С 

постановление от 11.10.2012г. на прокурор М. Атанасова е указано 

извършването на ПСД по реда на чл.196, ал.1 т.2 от НПК, като срокът е 

продължен до 10.12.2012г. В хода на разследването е привлечено едно лице в 

качеството на обвиняем с постановление от 13.11.2012г., докладвано по реда 

на чл.219, ал.1 от НПК. Делото е постъпило в прокуратурата на 03.12.2012г. с 

мнение за спиране. С постановление от 12.12.2012г. на прокурор М. 

Атанасова  наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.1 от НПК. В материалите по делото има приложени  писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и  получените отговори от полицейските органи 

(последният е от 15.05.2014г.).  
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ДП № 2755/2011г. по описа на 03 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.21042/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Н. Зартова на  13.09.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Срокът на разследването е удължен с два 

месеца. Делото е постъпило в СРП на 09.01.2012г. с мнение за спиране и 

възложено с резолюция на прокурор М. Атанасова. С постановление от 

17.01.2012г. на прокурор М. Атанасова е указано извършването на ПСД по 

реда на чл.196, ал.1 т.2 от НПК, като срокът е продължен до 14.06.2012г. 

Делото е постъпило на 20.03.2012г. с мнение за спиране и разпределено на 

23.03.2012г. С постановление от 17.04.2012г. на прокурор М. Атанасова 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

т.2 от НПК. В материалите по делото има приложени  писма от 

наблюдаващия прокурор, с които се изискват справки за резултата от 

издирването, както и  отговорите от полицейските органи (последният е 

от 24.02.2014г.).  

ДП № 3020/2011г. по описа на 07 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.47751/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, 

ал.2 от НПК на  01.11.2011г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Срокът на разследването е удължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано до 04.09.2012г.  Делото е 

постъпило в СРП на 07.06.2012г. с мнение за спиране и възложено с 

резолюция от 07.06.2012г. на прокурор Сн. Христова. С постановление от 

14.06.2012г. на прокурор Сн. Христова наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В материалите по 

делото има приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които се 

изискват справки за резултата от издирването, както и  отговорите от 

полицейските органи (последният е от 29.11.2013г.).  

ДП № 3087/2006г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.48879/2006г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Ц. Цанов от 05.08.2008г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С постановление от 26.06.2009г. на 

прокурор Ц. Цанов наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК, като с постановление от същата дата е възобновено. 

С постановление от 08.10.2010г. на прокурор Ц. Цанов наказателното 

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

постановление от 18.01.2013г. наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 23.01.2013г. на прокурор Ц. Цанов наказателното 

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

по делото няма приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които е 
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изисквал справка за резултата от издирването, както справки от 

полицейските органи. Върху постановлението за спиране е отразено, че 

делото е докладвано за последен път на 09.10.2014г. и е поставена резолюция 

от наблюдаващия прокурор „КД” и дата 09.10.2014г. В постановлението е 

посочено, че е разпоредено принудително довеждане на извършителя и на 

единствен свидетел очевидец. 

ДП № 1893/2003г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.52620/2000г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 20.06.2003г. на прокурор М. Мумджиева срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. С постановление от 

22.03.2004г. на прокурор К. Куманов наказателното производство е спряно на 

основание чл.239, ал.1, т.1 от НПК(отм.). С постановление от 08.04.2009г. на 

прокурор Д. Кръстилева е възобновено. С постановление от 03.09.2009г. на 

прокурор Л. Клисарова наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 25.01.2010г. на 

прокурор Клисарова наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 05.05.2010г. на прокурор Л. Клисарова наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. С 

постановление от 21.03.2012г. на прокурор Зл. Стоянов наказателното 

производство е възобновено. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано до 22.11.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 15.11.2012г. и разпределено на наблюдаващия прокурор 

на 20.11.2012г. С постановление от 22.11.2012г. на прокурор Л. Клисарова 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, 

т.2 от НПК.  В материалите по делото има приложени  писма от 

наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и  справки от полицейските органи (последната от 

07.01.2014г.). Приложени са писма от 10.04.2014г. и 23.07.2014г. на 

наблюдаващия прокурор, с които се изискват справки, но същите до 

момента на проверката не бяха постъпили. 

ДП № 206/2011г. по описа на СДВР, /пр.пр.вх.43691/2011г. по описа 

на СРП/. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, ал.2 от 

НПК на  01.11.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.195, 

ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК. Срокът на разследването е удължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано до 07.07.2012г.  Делото е 

постъпило в СРП на 13.07.2012г. с мнение за спиране и е възложено с 

резолюция на прокурор Н. Димитров. С постановление от 23.07.2012г. на 

прокурор Н. Димитров наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК, след обявяването на извършителя за 



 152 

ОДИ и издаване на ЕЗА. В материалите по делото няма приложени  писма 

от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за резултата от 

издирването, както и  данни да са получавани справки от полицейските 

органи.   

ДП № 521/2011г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.12609/2011г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, 

ал.2 от НПК на 10.03.2011г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.209, ал.1 от НК. Срокът на разследването е удължаван няколкократно, 

последно с два месеца, считано до 15.04.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

18.12.2012г. с мнение за спиране и е възложено с резолюция от 02.01.2013г. 

на прокурор В. Ангелов с отбелязване „след отпуск”. С постановление от 

01.02.2013г. на прокурор В. Ангелов  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.1 от НПК, поради заболяване на 

обвиняемата. В материалите по делото има приложено писмо от 

наблюдаващия прокурор, с което е изискал справка за състоянието на 

обвиняемата, както и отговор от полицейските органи от 17.03.2014г.  

ДП № 15242/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.8724/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Ц. Цанов на 03.08.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.227б, ал.1 от НК. Срокът на разследването е удължаван 

няколкократно, последно с два месеца, считано до 09.12.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 07.12.2012г. с мнение за спиране и възложено с 

резолюция от 12.12.2012г. на прокурор Ц. Цанов. С постановление от 

10.01.2013г. на прокурор Ц. Цанов  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. В материалите по делото 

няма приложени писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал 

справки за резултата от издирването, както и  получени такива от 

полицейските органи. Делото е докладвано на наблюдаващия прокурор 

последно на 12.09.2014г. и същият е поставил резолюция „КД” с дата 

09.10.2014г. 

ДП № 5095/2011г. по описа на СДВР, /пр.пр.вх.11384/2011г. по описа 

на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

09.03.2011г. на прокурор А. Попколев срещу известен извършител за 

престъпление по чл.201, пр.1 от НК. Срокът на разследване е продължаван 

многократно, последно с четири месеца, считано от 17.05.2013г. Делото е 

постъпило на 25.04.2013г. и с постановление от 14.06.2013г. на прокурор Д. 

Пиронева наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

вр. чл.25, т.2 от НПК, като в него е указано да бъде ритмично уведомявана 

СРП за резултатите от издирването. В материалите по делото има 
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приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за 

резултата от издирването, както и  получените такива от полицейските 

органи (последната е от 03.06.2014г.).  

ДП № 6802/2002г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.56231/2002г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 30.10.2003г. на прокурор В. Ортакчиев срещу известен извършител за 

престъпление по чл.213а, ал.2, т.4 пр.1 вр. ал.1 от НК. С постановление от 

06.08.2004г. на прокурор В. Ортакчиев  наказателното производство е 

спряно на основание чл.239, ал.1, т.3 от НПК (отм.). С постановление от 

12.04.2007г. на прокурор М. Атанасов наказателното производство е 

възобновено. С постановление от 29.10.2007г. на прокурор М. Атанасова  

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 19.02.2009г. на прокурор М. Атанасова наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 09.06.2009г. на прокурор А. 

Кокоев  наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 

от НПК. С постановление от 18.08.2010г. на прокурор А. Кокоев 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 18.01.2011г. 

на прокурор А. Кокоев  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 23.04.2012г. на прокурор А. 

Кокоев наказателното производство е възобновено. С постановление от 

12.06.2012г. на прокурор А. Кокоев  наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 22.10.2013г. на 

прокурор А. Кокоев наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 29.11.2013г. на прокурор А. Кокоев  наказателното 

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

по делото има приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които е 

изисквал справка за резултата от издирването, както и  получените справки 

от полицейските органи (последната е от 30.07.2014г.).  

ДП № 15214/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.20464/2012г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 04.06.2013г. на прокурор П. Богданов срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Срокът на разследване е продължен с 

четири месеца, считано от 07.08.2013г. Делото е постъпило на 25.11.2013г. с 

мнение за спиране и разпределено за прокурор Богданов на 28.11.2013г. С 

постановление от 04.12.2013г. на прокурор П. Богданов наказателното 

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

по делото няма приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които е 

изискал справка за резултата от издирването, както и  получени такива  от 

полицейските органи. На 23.09.2014г. делото е докладвано последно, с 
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отметка „след отпуск”, като наблюдаващият прокурор е поставил 

резолюция „Няма основание за възобновяване” и дата 23.09.2014г. 

ДП № 15172/2010г. по описа на 06 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.34017/2010г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, 

ал.2 от НПК на 21.06.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.234в от НК. Делото е постъпило на 14.01.2011г. с мнение за спиране и 

разпределено на прокурор Св. Джельов на 19.01.2011г. С постановление от 

31.01.2011г. на прокурор С. Джельов  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 22.02.2012г. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 04.07.2012г. 

на прокурор С. Джельов  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 23.07.2013г. наказателното 

производство е възобновено. Срокът на разследването е удължаван 

няколкократно, последно с четири месеца, считано от 23.07.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 27.11.2013г. и разпределено на наблюдаващия прокурор 

на 02.12.2013г. С постановление от 30.12.2013г. на прокурор С. Джельов  

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

ДП № 12/2013г. по описа на ТМУ-Аерогара София, 

/пр.пр.вх.8373/2013г. по описа на СРП/. Досъдебното производство е 

започнало по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 14.03.2013г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.234, ал.1 от НК. Срокът на разследване е 

продължен с четири месеца, считано до 15.07.2013г. Делото е постъпило на 

03.07.2013г. с мнение за спиране и резолирано за прокурор Сн. Христова на 

08.07.2013г. С постановление от 18.08.2013г. на прокурор Сн. Христова  

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

материалите по делото има приложени  писма от наблюдаващия прокурор, 

с които е изисквал справка за резултата от издирването, както и  получени 

такива от полицейските органи (последната е от 10.09.2013г.). 

ДП № 1877/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.18423/2013г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212, 

ал.2 от НПК на  26.05.2013г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК. След подадена молба за връщане на 

ВД от 03.07.2013г., прокурор К. Сулев се е произнесъл с постановление от 

04.07.2013г. Срокът на разследване е продължен с четири месеца, считано от 

27.07.2013г. По наблюдателната преписка са приложени екземпляр от 

постановлението за привличане в качеството на обвиняем, докладвано по 

реда на чл.219, ал.1 от НПК, както и протокол за доклад на делото преди 

предявяване. Делото е постъпило в СРП на 04.10.2013г. с мнение за спиране и 

разпределено на прокурор Сулев на същата дата. С постановление от 
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08.10.2013г. на прокурор К. Сулев наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В материалите по делото има 

приложени  писма от наблюдаващия прокурор, с които е изисквал справка за 

резултата от издирването, както и  получените такива от полицейските 

органи (последната е от 27.01.2014г.). На 11.10.2014г. делото е докладвано 

последно, като наблюдаващият прокурор е поставил резолюция „Запознат” и 

дата 11.10.2014г. 

ДП № 1021/2011г. по описа на 08 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.460/2011г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

14.06.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.206, ал.5 вр. 

ал.1 от НК. В хода на разследването е привлечено в качеството на обвиняем 

едно лице с постановление от 03.11.2011г. ,след доклад по чл.219, ал.1 от 

НПК и протокол за доклад преди предявяване на разследването. Делото е 

постъпило на 19.01.2012г. с мнение за съд и резолирано за прокурор В. 

Ангелов на същата дата. С постановление от 15.02.2012г. на прокурор В. 

Ангелов  наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

вр чл.25, т.2 от НПК. По наблюдателната преписка има приложено  писмо от 

наблюдаващия прокурор, с което е изискал справка за резултата от 

издирването, както и получена справки от полицейските органи от 

02.07.2013г. На 21.12.2012г. е постъпила молба за връщане на ВД (лек 

автомобил). С писмо от 07.01.2013г. прокурор Ангелов е отговорил, че не са 

налице основания за произнасяне от прокуратурата, в съответствие с чл.111 

от НПК, тъй като по досъдебното производство няма приобщени ВД, т.е. лек 

автомобил не е иззет като доказателство, независимо, че е установен 

последния ползвател. По делото няма данни автомобилът да е обявяван за 

издирване, както и действия на разследващите органи за неговото 

приобщаване към делото(освен призовка за свидетел, в която е посочено 

лицето да се яви с автомобила и ключовете). 

ДП № 1866/2008г. по описа на 02 РУП-СДВР, /пр.пр.вх.35462/2008г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Ж. Арсенова от 10.07.2008г.  срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 

07.01.2009г. прокурор Ж. Арсенова е спряла наказателното производство на 

основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 05.03.2009г. 

наказателното производство е възобновено. С постановление от 19.06.2009г. 

прокурор Ж. Арсенова е спряла наказателното производство на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 26.06.2009г. наказателното 

производство е възобновено. В хода на разследването, в качеството на 

обвиняем е привлечено едно лице. С постановление от 20.09.2011г. прокурор 
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Ст. Стойков е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, 

т.1 от НПК. С постановление от 28.12.2011г. на прокурор Стойков 

наказателното производство е възобновено. Срокът на разследването е 

продължен няколкократно, последно с два месеца, считано от 23.12.2012г. 

Делото е постъпило в СРП на 25.01.2013г. с мнение за спиране. С 

постановление от 29.01.2013г. прокурор Зл. Стоянов е спрял наказателното 

производство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 

25.04.2013г. на прокурор Зл.Стоянов производството е възобновено. Срокът е 

удължавано няколкократно, последно с два месеца, считано до 23.12.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 17.12.2013г. с мнение за спиране. С 

постановление от 20.12.2013г. прокурор Зл. Стоянов е спрял наказателното 

производство на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. По наблюдателната 

преписка са приложени екземпляр от постановлението за привличане в 

качеството на обвиняем, докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК. По 

наблюдателната преписка има приложени  писма от наблюдаващия 

прокурор, с които е изисквал справка за резултата от издирването, както и  

получените справки от полицейските органи (последната е от 26.05.2014г.). 

В последната справка от МВР е посочено, че издирваното лице е задържано 

в Бразилия и към момента се намира в затвора в щат Сан Пауло. Върху 

съпроводителното писмо на справката наблюдаващият прокурор е поставил 

резолюция „КД – не е икономически обосновано искането за екстрадиция. 

Още повече, че абсолютната давност за лицето изтича на 24.10.2015г.” и 

дата 29.05.2014г. След направената констатация от проверяващия екип от 

ИВСС, с писмо от 27.10.2014г. наблюдаващият прокурор е изискал от 

началника на сектор „Издирване” СДВР справки, относно обвиняемия, във 

връзка с предстоящо изготвяне на предложение за екстрадиция до ВКП. 

ДП № 1326/2006г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 39984/2005г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано от СРП на 

13.03.2006г. срещу известен извършител за престъпление по чл.183 ал.1 от 

НК. С постановление от 12.06.2006г. (деловодно изведено на 14.06.2006г.) на 

прокурор В. Гинев наказателното производство е спряно на основание чл.244 

от НПК, поради неустановяване на извършителя. В наблюдателните 

материали не се съдържат данни лицето да е обявявано за общодържавно 

издирване, както и да е издирвано по какъвто и да е начин. В 

постановлението за спиране не се съдържат указания към разследващия 

орган или полицейските органи. Не са излисквани справки за проведени ОИМ 

след спирането му. Съобразно чл.82 т.4 от НПК е изтекла абсолютната 

давност за провеждане на разследването.  
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ДП № 15115/2009г. по описа на 01 РУП-СДВР, /пр.пр. № 35172/2007г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 20.02.2009г. на прокурор С. Соколова срещу известен извършител за 

престъпление по чл.172б, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

16.08.2010г. и разпределено на прокурор В. Василев (по заместване, поради 

отпуск на прокурор Хиков) на 17.08.2010г. С постановление от 

02.09.2010г.(деловодно изведено 09.09.2010г.) на прокурор В.Василев 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1 т.2 от НПК, 

поради неустановяване на извършителя. От материалите по наблюдателната 

преписка не се установява лицето да е обявено за ОДИ. С писмо от 

21.01.2011г. прокурор Хиков изисква справка за наличието на обстоятелства 

за възобновяване на делото. Отговорът е постъпил на 07.02.2011г. С 

постановление от 14.10.2011г. прокурор Св. Хиков е възобновил 

наказателното производство за извършване на действия по разследването. 

Съгласно заповед № 1515/10.10.2011г. на административния ръководител на 

СРП делото е взето на приоритетен надзор поради наличие на три и повече 

досъдебни производства водени срещу едно лице, за което наблюдаващия 

прокурор е уведомен с резолюция (приложена в наблюдателните материали 

без дата). Делото е постъпило в СРП на 29.11.2011г. и е разпределено на 

наблюдаващия прокурор същия ден. С постановление от 29.11.2011г. 

(деловодно изведено на 02.12.2011г.) прокурор Св. Хиков  е спрял 

наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 вр .чл.25, ал.2 от 

НПК. Делото е изпратено на полицейските органи за продължаване на 

издирване на извършителя. С писмо от 15.04.2013г. прокурор Хиков е изискал 

от органите на МВР да бъде уведомен за хода на ОИМ за издирване на 

извършителя. В материалите по делото не се намират справки от 

полицейските органи за проведени ОИМ и резултата от издирването.  

ДП № 434/2005г. по описа на СлО-СГП, /пр.пр.вх.368/2004г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор П. Сантиров от 14.07.2005г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК и изпратено на СлО към СГП. С 

резолюция от 08.08.2005г. делото е възложено на следовател Ю. Хрисчева. 

По делото са приложени само материалите от предварителната 

проверка, като няма извършено нито едно действие по разследването 

след образуване на делото. По материалите от досъдебното 

производство липсват данни за призоваване на лица или изискване на 

справки. В кратко заключително постановление следовател Хрисчева е 

посочила, че сроковете за разследване по делото са изтекли и делото е 

изпратено за спиране. С постановление от 06.07.2006г. на прокурор Р. 

Рускова  наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 
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от НПК, като в постановлението е разпоредено да се започне незабавно 

организирането на оперативно – издирвателните мероприятия и делото да се 

докладва на наблюдаващия прокурор за възобновяване, след получаване на 

отговорите от издирването. В периода 24.07.2006г. до 28.07.2006г. са 

изискани няколко справки за установяване на местонахождението на лицата. 

Няма данни да са провеждани ОИМ след тази дата (включително и обявяване 

на лицата за ОДИ), както и делото да е докладвано на прокуратурата. При 

постъпване на делото в СРП на 06.11.2014г. по искане на проверяващия екип, 

делото е разпределено на прокурор Цв. Цанов. Не е спазвано Указание И-

55/2008г. на ВКП (отм.) за работата по спрени наказателни 

производства в частта т.18,т.19 и т.20. Изтекла е абсолютната 

давност за провеждане на разследването съобразно чл.81 ал.3 от НК. 

След направената констатация от проверяващия екип, с постановление 

на прокурор Цв.Цанов от 25.11.2014г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.3 от НПК. 

ДП № 231/1999г. по описа на СлО-СГП, /пр.пр.вх. НСН 780 /1998г. 

по описа на СРП/. Досъдебното производство образувано с постановление на 

прокурор Янакиев на 10.11.1998г. срещу известни извършители за 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. С постановление от 24.10.1998г. 

на прокурор Р. Карагогов  наказателното производство е спряно на основание 

чл.239, ал.1, т.3 от НПК (отм.) и делото е изпратено на 02 РСС. С писмо от 

12.12.2007г. прокурор К. Георгиев изисква делото от 02 РУП-СДВР. В 

получения отговор от 17.01.2008г. е посочено, че същото е изпратен на СРП. 

С писмо от 22.06.2012г. прокурор Ч. Железчев изисква делото от СлО към 

СГП. С писмо от 16.07.2012г. СлО към СГП изпраща досъдебното 

производство на прокуратурата, като същото е разпределено на прокурор А. 

Делчева, по заместване (поради отпуск на прокурор Ч. Железчев). След 

постъпване на отговори от ДБДС-МВР и РП Видин, делото отново е 

изпратено на СлО към СГП на 27.07.2012г. Към материалите по делото има 

приложени  писма от следовател Кр. Алексиев от 2009г., с които е изискал 

справки за резултата от издирването и отговори по тях, без да са изпратени на 

наблюдаващия прокурор. След изискване на делото за проверка, същото е 

постъпило в СРП на 07.11.2014г. и е разпределено на прокурор Ч. 

Железчев. В съпроводителното писмо от следователя е посочено, че на 

06.03.2014г. е изтекла абсолютната давност за наказателно преследване. 

Не е спазвано Указание И-55/2008г. на ВКП(отм.) за работата по спрени 

наказателни производства в частта т.18, т.19 и т.20. Изтекла е 

абсолютната давност за провеждане на разследването съобразно чл.81 

ал.3 от НК. 
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ДП № 897/2003г. по описа на СлО-СГП, /пр.пр.вх.44905/2003г. по 

описа на СРП/. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

следовател Св. Хиков от 01.10.2003г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 вр. чл.194, ал.1 от НК. С постановление 

от 11.02.2004г. на прокурор Б. Конакчийски  наказателното производство е 

спряно. По постъпило предложение от 03 ТО-ССлС, с постановление от 

08.04.2009г. прокурор Конакчийски е възобновил досъдебното производство. 

С постановление от 19.11.2009г. на прокурор Б. Конакчийски  наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК. С 

постановление от 20.03.2013г. прокурор Конакчийски е възобновил 

досъдебното производство. Срокът на разследване е продължен с три месеца, 

считано до 20.06.2013г. С постановление от 31.07.2013г. на прокурор Ив. 

Първанов наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

вр. чл.25, т.2  от НПК.В постановлението е възложено на оперативен екип от 

СДВР да  извърши ОИМ за установяване на местонахождението на лицата. В 

постановлението изрично е посочено, материалите по делото да 

останат на съхранение в СРП, но  независимо от това, делото е 

изпратено в СлО - СГП. Не е спазвано Указание И-55/2008г. на ВКП(отм.) 

за работата по спрени наказателни производства в частта т.18,т.19 и 

т.20. След изискване на делото от проверяващия екип от ИВСС, същото 

постъпи в СРП на 13.10.2014г. По наблюдателните материали е приложено 

писмо от зам. районния прокурор Н. Зартова, с което е разпоредено на 

наблюдаващия прокурор в срок до 14.11.2014г. да възобнови наказателното 

производство. С постановление от 11.11.2014г. наказателното 

производство е възобновено и делото е изпратено на СлО - СГП. 

От така проверените спрени дела срещу известен извършител, може 

да бъде направен извода, че наблюдаващите прокурори полагат 

необходимите усилия за контрол над работата по спрените дела срещу ИИ. 

В постановленията за спиране, като цяло се дават указания за периодично 

уведомяване на прокуратурата за резултатите от издирването. Също така  

се изискват справки за проведени ОИМ (по някои от делата и с 

напомнителни писма), които като правило са изпращани своевременно от 

полицейските  и разследващи органи.  

В преобладаващия брой спрени досъдебни производства ненамерените 

лица (извършители или свидетели) са обявявани своевременно за 

общодържавно издирване. В делата, по които липсват данни за обявяване за 

ОДИ, това изрично е отбелязвано в описателната част на настоящия акт.  
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По голяма част от проверените дела, по които наказателното 

производство е било спряно поради отсъствие на единствен свидетел-

очевидец, не е спазван срока по чл.244, ал.8 от НПК. 

От проверката се установява, че за проверявания период по делата се 

удостоверява провеждането на доклади по чл. чл.219, ал.1 от НПК и по 

чл.226 ал.1 от НПК, като се прилагат екземпляри от постановлението за 

привличане в качеството на обвиняем, както и протокол за доклад на 

делото преди предявяване. След отмяната на методическите указания на 

главния прокурор на Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за 

необходимите действия по чл.226 НПК, в СРП не се удостоверява 

проведения доклад.  
 

 

През 2012г. са прекратени общо 8441 ДП, от тях обжалвани пред съда 

142, от които 26 са потвърдени и 116 са отменени. Обжалвани пред 

горестоящите прокуратури 115, от които 54 са отменени. Служебно 

отменени от горестоящите прокуратури  - няма. Прекратени ДП поради 

изтекла давност - 2846. 

През 2013г. са прекратени общо 9270 ДП, от тях обжалвани пред съда 

289, от които 128 са отменени и 161 са потвърдени. Обжалвани пред 

горестоящите прокуратури - 94, от които 35 са отменени. Служебно 

отменени от  горестоящите прокуратури - няма. Прекратени ДП поради 

изтекла давност - 4533. 

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства: 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за 2012г. - общо 18784, от тях 18077 уважени и 706 

неуважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2012г. - общо 12913, от тях 12239 са 

уважени и 674 неуважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по -

горестоящата прокуратура за 2012г. - общо 10427, от които 10395 са 

уважени и 32 неуважени.  

  

         Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 
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разследване за 2013г. - общ брой 22144, от които уважение 21406 и 737 

неуважени.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2013г. - общ брой 14523, от които 13806 са 

уважени и 717 са неуважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по -

горестоящата прокуратура за 2013г. - общ брой 11080, от които 11060 са 

уважени и 20 неуважени.  

 

 

Извърши се проверка на случайно избрани досъдебни производства 

през 2012г. и 2013г., по които наказателното производство е прекратено и 

постановленията не са били обжалвани: 

 

ДП № 11225/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 7202/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на  11.04.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б. „б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 01.06.2012г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено с резолюция на прокурор А. Христов. С 

постановление на прокурор А. Христов от 11.06.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановление е изпратен с обратна разписка,  съответно 

получен от адресатите. 

ДП № 144/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1983/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на  21.01.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът е 

продължен с два месеца, считано до 18.05.2012г. Делото е постъпило в СРП 

на 16.05.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция от 

19.05.2012г. С постановление на прокурор Антония Делчева от 22.05.2012г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Преписи от постановлението са изпратени с 

обратна разписка, съответно получени от адресатите. 

ДП № 714/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 6135/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на  02.04.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 11.05.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция от 16.05.2012г. С постановление на прокурор А. Йорданов от 

01.06.2012г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 
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ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Преписи от постановлението са 

изпратени с обратна разписка, съответно получени от адресатите. 

ДП № 11079/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 3028/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на  21.01.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 15.03.2013г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено с резолюция от 20.03.2012г. С постановление 

на прокурор Антоанета Софрониева от 24.04.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от 

НПК . Преписи от постановлението са изпратени с обратна разписка, 

съответно получени от адресатите. 

ДП № 11089/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 3368/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 15.02.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 24.04.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция от 29.04.2013г. С постановление на 

прокурор Б. Качуров от 22.05.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от НПК. Преписи 

от постановлението са изпратени с обратна разписка, съответно получени 

от адресатите. 

ДП № 541/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 9096/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 01.03.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 08.03.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция от същата дата. С постановление на прокурор А. Каменова от 

15.03.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка, съответно получен от адресата. 

ДП № 1509/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 13832/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 11.06.2013г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.206, ал.1 

от НК. Срокът на разследване е продължен с четири месеца, считано от 

12.08.2013г. Делото е постъпило в СРП на 23.09.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция от 26.09.2013г. С постановление на 

прокурор Бл. Байраков от 25.10.2013г. наказателното производство е 

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

изпратено на 05 РУП-СДВР за прилагане на разпоредбата на чл.218б от НК. 

Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 25.10.2013г., 

съответно получен от адресата на 15.11.2013г. 
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ДП № 3062/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1499/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

08.02.2013г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 18.03.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция от 21.03.2013г.. С постановление на прокурор А. 

Кокоев от 25.03.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК и е изпратено на 05 

РУП-СДВР за прилагане на разпоредбата на чл.218б от НК. С това 

постановление е разпоредено ВД да бъде върнато на пострадалия. Препис 

от постановлението е изпратен с обратна разписка на 25.03.2013г., 

съответно получен от адресата на 09.04.2013г. 

ДП № 1790/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 14060/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 08.06.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.206, ал.1 

от НК. Срокът на разследване е продължаван няколкократно, последно с два 

месеца, считано до 10.02.2013г. Делото е постъпило в СРП на 24.01.2013г. с 

мнение за прекратяване и разпределено с резолюция от 29.01.2013г. С 

постановление на прокурор Цв. Петкова от 27.02.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

27.02.2013г., но няма данни за получаване от адресата. 

ДП № 11334/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 20234/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 04.06.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Срокът на разследване е продължен с 4 месеца, считано до 04.08.2012г. 

Делото е постъпило в СРП на 05.09.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция от 14.09.2012г., с отметка „след отпуск”. С 

постановление на прокурор Б. Ангелов от 20.11.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

21.11.2012г., и получен на същата дата от адресата. 

ДП № 431/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 5103/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 24.02.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130 от НК. 

Делото е постъпило в СРП на 04.04.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция от 09.04.2012г. С постановление на прокурор А. 

Йорданов от 07.05.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.2 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на 31.05.2012г., няма данни 

за получаване от адресата. 
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ДП № 2732/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 30008/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 27.07.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.324, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 30.09.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено с 

резолюция от 03.10.2013г. С постановление на прокурор П. Джунов от 

08.10.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 14.10.2013г.,  няма данни за получаване от адресата. 

ДП № 103/2012г. по описа на  РУТП-София, пр.пр.№ 4047/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 15.03.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.204а, вр. чл.201 от НК. Срокът на 

разследване е продължен до 16.07.2012г. Делото е постъпило в СРП на 

29.05.2012г., с мнение за прекратяване и е разпределено с резолюция от 

01.06.2012г. С постановление на прокурор Ан. Милев от 08.08.2012г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С това постановление са върнати ВД (парична сума) 

на извършителя и на БДЖ. На 20.08.2012г. в СРП е постъпила молба за 

връщане на ВД (служебни документи), която е разпределена на 

наблюдаващия прокурор на 01.09.2012г., с отметка „след отпуск”. С 

постановление от 08.10.2012г. наблюдаващият прокурор е върнал исканите 

ВД. Преписи от постановленията са изпратени с обратни разписки. 

ДП № 2171/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21265/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 03.06.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е продължен до 03.10.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

16.10.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено с резолюция от 

21.10.2013г. С постановление на прокурор В. Хаджиева от 24.10.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 24.10.2013г. и получен от адресата на 30.10.2012г. 

ДП № 1381/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 5854/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

29.04.2013г. на прокурор А. Алексова срещу известен извършител за 

престъпление по чл.183, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен до 

29.10.2013г. Делото е постъпило в СРП на 04.10.2013г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено с резолюция от 09.10.2013г. на прокурор 

Бенчев. С постановление на прокурор В. Бенчев от 29.10.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 24.10.2013г., няма данни да е получен от адресата. 
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ДП № 1735/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 47135/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 04.12.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. 

Делото е постъпило в СРП на 13.12.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция от 17.12.2013г. С постановление на прокурор В. 

Шикренова от 30.12.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.4 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на 30.12.2013г. на 

наследниците на извършителя. 

ДП № 1105/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15447/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 13.04.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, 

ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен до 13.12.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 19.11.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено с 

резолюция от 22.11.2013г. С постановление на прокурор В. Василев от 

14.12.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 14.12.2013г. и получен от адресата на 17.12.2013г. 

ДП № 1593/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21867/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 10.06.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е продължен до 10.10.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

10.09.2013г. с мнение за спиране и разпределено с резолюция от 16.09.2013г. , 

с отметка „след отпуск”. С постановление на прокурор В. Василев от 

23.09.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението изрично са посочени 

срока и органа, пред който може да се обжалва. Препис от постановлението 

е изпратен с обратна разписка на 14.12.2013г. и получено от адресата на 

17.12.2013г. 

ДП № 896/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 4360/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

08.03.2013г. на прокурор Б. Тончева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен до 

09.07.2013г. Делото е постъпило в СРП на 13.06.2013г. с мнение за спиране и 

е разпределено с резолюция от 18.06.2013г. С постановление на прокурор Б. 

Тончева от 23.09.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на 09.07.2013г., няма данни 

да е получен от адресата. 
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ДП № 15024/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 2294/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 25.01.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.324, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 28.03.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция от 02.04.2013г. С постановление на прокурор А. Ефтимов от 

18.06.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 18.06.2013. и получен от адресата. 

ДП № 11810/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 1784/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 27.12.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 18.02.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция от 21.02.2013г. С постановление на прокурор А. 

Ефтимов от 29.04.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на 30.04.2013г. и получен 

от адресата на 09.05.2013г. 

ДП № 1475/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 14655/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 10.05.2013г. на прокурор Г. Чотински срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

продължен до 10.09.2013г. Делото е постъпило в СРП на 29.07.2013г. с 

мнение за съд и разпределено с резолюция от 30.07.2013г. на прокурор 

Софрониева „по заместване”. С постановление на прокурор А. Софрониева от 

19.09.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 20.09.2013г., няма данни да е получен от адресата. 

ДП № 1785/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21362/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 16.07.2012г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.324, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 14.08.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция от 17.08.2012г. С постановление на прокурор А. Ефтимов от 

30.08.2012г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 01.09.2012г., няма данни да е получен от адресата. 

ДП № 11375/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 20656/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 20.06.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”а” вр. чл.342, ал.1 

от НК. Делото е постъпило в СРП на 18.07.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция от 10.08.2012г. (наблюдаващият прокурор е бил в 
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отпуск от 16.07.2012 до 17.08.2012г.). С постановление на прокурор Б. 

Димитрова от 29.08.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Преписи от 

постановлението са изпратени с обратна разписка. 

ДП № 1103/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15685/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 16.04.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и 4 вр. 

чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 21.06.2013г. с 

мнение за спиране и разпределено с резолюция от 21.06.2013г. на 

наблюдаващия прокурор. С постановление на прокурор В. Ангелов от 

28.06.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 28.06.2013г. 

ДП № 15045/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 13433/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 18.04.2013г. на прокурор В. Трифонова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

17.06.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено с резолюция от 

20.06.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на прокурор 

Вероника Трифонова от 28.06.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.4 от НПК. Препис 

от постановлението е изпратен с обратна разписка на 28.06.2013г. След 

обжалване,с определение от 02.12.2013г. по НЧД №12958/2012г. на СРС-НО 

постановлението за прекратяване на наказателното производство е 

потвърдено като правилно и законосъобразно. 

ДП № 1100/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16687/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 12.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът 

е продължен с два месеца, считано до 12.08.2013г. Делото е постъпило в СРП 

на 09.08.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция от 

13.08.2013г. на наблюдаващия прокурор. Към делото е приложена молба от 

26.04.2013г. на майката на починалия за връщане на ВД, приобщени по 

делото, без ключа за МПС. С постановление на прокурор В. Бенчев от 

28.06.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.4 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 28.06.2013г. С определение от 02.12.2013г. по НЧД 

№12958/2012г. на СРС-НО постановлението за прекратяване на 

наказателното производство е потвърдено като правилно и законосъобразно. 

На 23.10.2013г. от 06 РУП-СДВР е изпратена молба за връщане на ВД от 

трето лице, с което иска връщане на ВД-ключ и документи за МПС., 
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Молбата е разпределена на наблюдаващия прокурор на 28.10.2013г. С 

постановление от 28.10.2013г. мл. прокурор В. Бенчев се е произнесъл по 

молбата от 26.04.2013г. /от майката на пострадалия/, като връща всички 

ВД, без да се произнася по връщането на ключа за МПС. С писмо от 

30.10.2013г. наблюдаващият прокурор е изискал от третото лице 

документи, доказващи собственост на автомобила. След направената 

констатация от проверяващия екип, с постановление от 31.10.2014г. мл. 

прокурор В. Бенчев е разпоредил връщане на вещественото 

доказателство. В обстоятелствената част на постановлението е 

отразено, че сам е извършил служебна справка и е установил, че подалия 

молбата е собственик на автомобила. 

ДП № 109/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 3855/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 13.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът за 

разследване е продължен три пъти с по два месеца, последно до 13.09.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 02.08.2013г. с мнение за прекратяване и е 

разпределено с резолюция от 07.08.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление на прокурор В. Василев от 20.09.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

23.09.2013г. 

ДП № 1112/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 17445/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на  02.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.2 вр. ал.1 от НК. 

Срокът на разследване е удължен с два месеца до 02.09.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 02.08.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено с 

резолюция от 29.08.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на 

прокурор В. Филипов от 20.09.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.4 от НПК. Препис 

от постановлението е изпратен с обратна разписка на 23.09.2013г. 

ДП № 11814/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 1787/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 27.12.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342,. ал.1 

от НК. Делото е постъпило в СРП на 12.02.2013г. с мнение за прекратяване и 

е разпределено с резолюция от 15.02.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление на прокурор В. Ортакчиев от 07.03.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК, като е разпоредено препис да се изпрати на ОПП-СДВР за преценка 

налагането на административно наказание. Преписи от постановлението са 

изпратени с обратна разписка. 
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ДП № 11012/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 2092/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 08.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342,. ал.1 

от НК. Срокът на разследването е продължен с четири месеца, считано до 

08.07.2013г. Делото е постъпило в СРП на 08.05.2013г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено с резолюция от 13.05.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление на прокурор В. Шикренова от 31.05.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Преписи от постановлението са изпратени с 

обратна разписка на 03.06.2013г. 

ДП № 239/2010г. по описа на СДВР(сл.д. №97/2013г. по описа на 

НССлС), пр.пр.№ 23475/2010г. по описа на СРП. Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 30.04.2010г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.134, ал.1, т.1 и по чл.311, ал.1 вр. чл.26 от 

НК. Срокът на разследване е продължаван няколкократно, последно с четири 

месеца, считано от 01.03.2013г. Делото е постъпило в СРП на 07.06.2013г. за 

доклад и разпределено с резолюция от 17.06.2013г. на прокурор Б. 

Младенова, с отметка „след отпуск”. С постановление на прокурор Б. 

Младенова от 24.07.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. Преписи от постановлението са 

изпратени с обратна разписка. 

ДП № 1727/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 27618/2012г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнато на 10.08.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 17.08.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция от 17.08.2012г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на 

прокурор А. Янкулов от 20.08.2012г. наказателното производство е 

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

от постановлението са изпратени с обратна разписка. 

ДП № 1248/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 7688/2012г. по 

описа на СРП. Бързото производство е започнато на 13.05.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 19.05.2012г. с мнение за прекратяване и е разпределено с 

резолюция от 19.05.2012г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на 

прокурор А. Рачева от 23.05.2012г. наказателното производство е прекратено 

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

постановлението са изпратени с обратна разписка. 

ДП № 1099/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 7644/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 10.05.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.325, ал.2, пр.3 и 4 вр. ал.1 от НК. 
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Делото е постъпило в СРП на 19.06.2012г. с мнение за съд и разпределено с 

резолюция от 19.06.2012г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на 

прокурор А. Ефтимов от 23.05.2012г. наказателното производство е 

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

материалите не са изпратени за налагане на наказание по реда на УБДХ, а е 

разпоредено да се приложат „КД”. Препис от постановлението е изпратен 

на обвиняемата с обратна разписка. 

ДП № 11171/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 2066/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 19.03.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 05.06.2012г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено с резолюция от 08.06.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление на прокурор А. Алексова от 18.06.2012г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК и препис е изпратен на МВР за налагане на 

административно наказание. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка. 

ДП № 15155/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 11926/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 26.06.2013г. на прокурор Рашков срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.206 от НК. Срокът на разследване е продължен с четири 

месеца. Делото е постъпило в СРП на 02.10.2013г. с мнение за прекратяване и 

е разпределено с резолюция от 14.10.2013г. на прокурор Д. Пиронева, с 

отметка „след отпуск”. С постановление на прокурор Д. Пиронева от 

14.11.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 14.11.2013г. 

ДП № 1065/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15541/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 10.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е удължен с два месеца. Делото е постъпило в СРП на 

06.08.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция от 

09.09.2012г. на наблюдаващия прокурор, с отметка „след отпуск”. С 

постановление на прокурор Г. Лазарова от 12.09.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

13.09.2013г. 

ДП № 1315/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 6662/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

09.04.2013г. на прокурор Ив. Петрова срещу неизвестен извършител за 
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престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

22.04.2013г. и е разпределено с резолюция от 22.04.2013г. на мл. прокурор Д. 

Павлова. С постановление на прокурор Д. Павлова от 03.07.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 03.07.2013г. 

ДП № 11044/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 2410/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 23.01.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 17.04.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция от 22.04.2013г. на прокурор Д. 

Александрова. С постановление на прокурор Д. Александрова от 30.04.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.9 от НПК. По молба от пострадалия, с постановление от 

18.09.2013г. на прокурор Б. Ангелов е извършена поправка на техническа 

грешка, касаеща изписването на часа на настъпилото ПТП. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка. 

ДП № 15080/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№6691/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 04.04.2013г на прокурор Д. Въткова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

20.05.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено с резолюция от 

23.05.2013г. на прокурор Д. Въткова. С постановление на прокурор Д. 

Въткова от 23.05.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на 31.05.2013г. 

ДП № 567/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№3292/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 23.02.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 29.03.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено с 

резолюция от 03.04.2013г. на прокурор Д. Петрова. С постановление на 

прокурор Д. Петрова от 10.04.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен с обратна разписка на 11.04.2013г. 

ДП № 11485/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№39436/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 30.09.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 03.12.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция от 06.12.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление на прокурор В. Няголова от 27.12.2013г. 
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наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. 

чл.24, ал.1, т.9 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка от 27.12.2013г.  

ДП № 1929/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№19689/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 27.06.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.323, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 01.07.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция от 01.07.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на 

прокурор Г. Чотински от 08.07.2013г. наказателното производство е 

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

ДП № 11186/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№10390/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 11.04.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 04.06.2013г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено с резолюция от 07.06.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление на прокурор В. Танаицова от 04.07.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.9 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 05.07.2013г. 

ДП № 2886/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№40250/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 05.11.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.354а, ал.3 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 25.11.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция от 28.11.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на 

мл.прокурор В. Желева от 27.12.2013г. наказателното производство е 

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

ДП № 303/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№3291/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 03.02.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължен  два пъти, последно с четири месеца, считано от 

05.08.2013г. Делото е постъпило в СРП на 12.12.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция от 16.12.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление на прокурор В. Чаушев от 18.12.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 19.12.2013г. 

ДП № 1039/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№8975/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 22.03.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 04.04.2013г. с мнение за прекратяване и 
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разпределено с резолюция от 09.04.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление на прокурор Г. Герасимов от 28.06.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК и изпратено на МКБППМН. С писмо от 04.09.2013г. МКБППМН е 

уведомила СРП, че е образувала и разгледала възпитателно дело и е 

наложила възпитателна мярка.  

ДП № 1423/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№17704/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 03.06.2013г. на прокурор Попколев срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

четири месеца. Делото е постъпило в СРП на 10.10.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция от 15.10.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление на прокурор А. Попколев от 22.10.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 22.10.2013г. 

ДП № 1642/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№17473/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 09.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216, ал.4 вр. ал.1 от НК. 

Срокът на разследването е продължен с четири месеца, считано от 

10.07.2013г. Делото е постъпило в СРП на 11.09.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция от 16.09.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление на прокурор Г. Господинова от 18.11.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 18.11.2013г. 

ДП № 1314/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№15603/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 16.04.2013г. 

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

на разследването, на 16.04.2013г. в качеството на обвиняем е привлечено едно 

лице.Делото е постъпило в СРП на 04.06.2013г. с мнение за съд и 

разпределено с резолюция от същата дата на наблюдаващия прокурор. С 

постановление на прокурор А. Василева от 12.06.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

12.06.2013г. 

ДП № 1225/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№16331/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 05.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.198, ал.4, пр.1 вр. ал.1 от 

НК. С постановление от 10.05.2013г. на прокурор В. Христова материалите са 
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изпратени по компетентност на СГП. С постановление от 10.05.2013г. по 

пр.№ 4918/2013г. на СГП е отказано приемане по компетентност на ДП и 

същото е върнато на СРП, където е получено на 13.05.2013г. Срокът на 

разследването е удължен с четири месеца, считано до 05.11.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 31.10.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция от 05.11.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на 

прокурор В. Христова от 26.11.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен с обратна разписка на 26.11.2013г. 

ДП № 2277/1995г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 51605/1995г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 14.11.1995г. от следовател при 01 РСС срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.4 от НК. С постановление от 

22.12.1995г. на прокурор Еланджиева наказателното производство е спряно, 

поради неразкриване на извършителя. Делото е постъпило в СРП на 

29.09.2011г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция от 

29.09.2011г. на прокурор П. Пешева. Върху писмото, с което делото е 

постъпило в СРП има и втора резолюция за разпределянето му от 

27.04.2012г. на мл.прокурор Ил. Кирилова (7 месеца по-късно). С 

постановление на мл. прокурор Ил. Кирилова от 08.05.2012г. наказателното 

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

чл.24, ал.1, т.3 от НПК. Разпоредено е препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия (няма данни да е изпратено с обратна разписка).  

ДП № 474/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№36752/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

19.02.2013г. на прокурор Г. Мирчев срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.216, ал.1, пр.1 и 2 от НК. Срокът на разследването е 

удължен с четири месеца, считано до 05.11.2013г. Делото е постъпило в СРП 

на 10.04.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция от 

15.04.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на прокурор Г. 

Мирчев от 25.04.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.7 от НПК Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка от 25.04.2013г. По постъпила 

жалба, с определение от 24.01.2014г. по ЧНД № 1254/2014г. по описа на СРС 

същата е оставена без разглеждане като недопустима, тъй като е 

подадена извън  срока за обжалване. 

ДП № 1847/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 26369/2013г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнато на 16.07.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 24.07.2013г. с мнение за прекратяване и 
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разпределено с резолюция от 24.07.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление на прокурор А. Кънев от 08.08.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

08.08.2013г.  

ДП № 11087/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 3198/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 14.02.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 16.08.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция от 21.08.2013г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление на прокурор Д. Димитрова от 25.09.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.9 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 25.09.2013г. 

ДП № 1187/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10815/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 03.04.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 07.05.2013г. с мнение за спиране и разпределено с 

резолюция от 09.05.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление на 

прокурор Д. Пиронева от 11.07.2013г. (деловодно изведено на 17.07.2013г.) 

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

чл.24, ал.1 от НПК, във връзка с чл.218, т.1 от НК. В постановлението за 

прекратяване има разпореждане да се уведоми ощетеното юридическо лице, 

но няма приложена обратна разписка, доказваща изпращането му.  

ДП № 2233/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 25909/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 11.07.2013г. на прокурор А. Кънев срещу известен извършител за 

престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

четири месеца, считано от 12.09.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

05.12.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено с резолюция от 

същата дата. С постановление на прокурор А. Кънчев от 10.12.2013г. 

(деловодно изведено на 12.12.2013г.). наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1 от НПК, след като не 

е било установено пострадало лице. В постановлението за прекратяване 

няма разпореждане да се уведоми лицето, срещу което е водено делото, 

както и липсва произнасяне по повод приобщените ВД (обици от жълт 

метал).След направената констатация от проверяващия екип, с 

постановление от 30.12.2014г. на наблюдаващия прокурор,веществените 

доказателства са отнети в полза на държавата.   
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ДП № 30/2013г. по описа на ГДНП, пр.пр.№7593/2013г. по описа на 

СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

11.02.2013г. на прокурор В. Тарчев, по отделени материали от пр.пр. 

№37776/2012г. по описа на СРП,  срещу известен извършител за 

престъпление по чл.316, пр.1 вр. чл.309, ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 18.07.2013г. за доклад. С писмо от 22.07.2013г. на наблюдаващия 

прокурор делото  е изпратено на ВКП за методическа помощ и конкретни 

препоръки относно по-нататъшния му ход. С писмо от 12.09.2013г. ВКП е 

изразила становище, че по досъдебното производство давността за 

наказателно преследване е изтекла и са налице предпоставките на чл.24, 

ал.1, т.3 от НПК . С постановление на прокурор В. Тарчев от 07.10.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.3 от НПК. 

ДП № 74/2011г. по описа на ГДНП, пр.пр.№64844/2010г. по описа на 

СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

06.06.2011г. на прокурор В. Тарчев срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1, пр.1 и 2 вр. чл.26, ал.1 от НК. Срокът е 

продължаван последно до 06.03.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

27.02.2013г. с мнение за спиране и на същата дата е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С писмо от 08.05.2013г. ВКП е изискала да бъде 

изпратен препис от постановения по делото акт. На това писмо прокурор 

Тарчев е поставил резолюция с дата 09.05.2013г. „След проведен на 

09.05.2013г. разговор по телефона с прокурор Ю. Петкова от ВКП, същата 

е уведомена за заминаването ми в САЩ. Уточнено е да се произнеса по 

делото след завръщането ми, независимо от забавянето”. С постановление 

на прокурор В. Тарчев от 23.07.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. На това постановление е 

извършена служебна проверка по разпореждане на ВКП и същото е 

потвърдено с постановления на СГП и САП. След извършена служебна 

проверка и от ВКП, в СРП е изпратено писмо, от което е видно, че не са 

констатирани основания за отмяна и ревизиране на постановленията на 

СРП, СГП И САП. 

ДП № 229/2010г. по описа на ГДКП, пр.пр.№52888/2009г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

02.06.2010г. на прокурор Ив. Петров срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Срокът на разследване е удължаван 

няколкократно, последно считано до 29.01.2012г.  Делото е постъпило в СРП 

на 20.03.2012г. с мнение за прекратяване и на 21.03.2012г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление на прокурор Иван Петров от 

04.04.2012г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 
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ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.3 от НПК. По повод постъпила жалба делото е 

изпратено на СРС. С определение от 21.04.2012г. по НЧД № 7568/2012г. по 

описа на СРС жалбата е оставена без разглеждане, тъй като съдът е 

приел, че подателите на жалбата нямат качеството на пострадали.  

ДП № 1043/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

17561/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 

01.05.2013г срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от 

НК. Срокът на разследването е продължен с два месеца, считано до 

01.09.2013г. Делото е постъпило в СРП на 25.07.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено на наблюдаващия прокурор на 12.08.2013г. с 

отметка „след отпуск” С постановление от 16.08.2013г. на прокурор Петя 

Василева наказателното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1, 

т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 

16.08.2013г. 

ДП № 15168/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

26553/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 

20.07.2013г. срещу известен извършител за престъпление по чл.217, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 05.08.2013г. с мнение за прекратяване. С 

постановление от 16.08.2013г. на прокурор Мария Борисова наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК.  

ДП № 11667/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.вх.№ 33788/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 24.10.2012г 

срещу известен извършител за престъпление по чл.343, ал.3 вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 18.12.2012г. с мнение за 

прекратяване и разпределено на наблюдаващия прокурор на 21.12.2012г. С 

постановление от 16.01.2013г. на прокурор Ивайло Занев  наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 21.01.2013г. на 

пострадалите и СДВР за налагане на административно наказание. 

ДП № 1468/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

17375/2012г. по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 

18.06.2012г срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от 

НК. Срокът е удължаван два пъти с по два месеца, считано до 18.12.2012г. 

Делото е постъпило в СРП на 06.11.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 09.11.2012г. С постановление от 

10.01.2013г. на прокурор Ирина Илиева  наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на пострадалите на 10.01.2013г. 
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ДП № 1000/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

17137/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 

24.04.2013г срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от 

НК. Срокът е продължен с 4 месеца до 25.10.2013г. Делото е постъпило в 

СРП на 19.08.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено на 

наблюдаващия прокурор на същата дата. С постановление от 26.08.2013г. на 

прокурор Ив. Кадев  наказателното производство е прекратено на основание 

чл.243 ал.1, т.1 и 2 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е 

изпратен на 26.08.2013г. 

ДП № 1059/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

25376/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 16.07.2013г. на прокурор Ю. Радойкова срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т4 вр. чл.194, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 09.09.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено 

на наблюдаващия прокурор на 12.09.2013г. С постановление от 17.09.2013г. 

на прокурор Ю. Радойкова  наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на 17.09.2013г. 

ДП № 1081/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

14356/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 08.07.2013г. на прокурор Д. Славов срещу известен 

извършител за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. С резолюция от 

09.07.2013г. е разпределено на прокурор Ил. Рангелов. Делото е постъпило в 

СРП на 05.09.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено на прокурор Д. 

Славов на 11.09.2013г. С постановление от 17.09.2013г. на прокурор Д. 

Славов  наказателното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1, 

т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 17.09.2013г. 

ДП № 1376/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

22013/2013г. на СРП. Досъдебното производство е започнато на 15.06.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.216, ал. 1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 10.07.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено на 

прокурор П. Пешева на 02.09.2013г., с отметка „след отпуск”. С 

постановление от 17.09.2013г. на прокурор П. Пешева наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

17.09.2013г. 

ДП № 1479/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

21017/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 

30.05.2013г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216, ал. 1 от 
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НК. Срокът на разследването е удължен с два месеца, считано до 30.09.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 06.08.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено на прокурор П. Панов на 16.09.2013г, без да са посочени 

причини за забавянето. С постановление от 19.09.2013г. на прокурор П. 

Панов наказателното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1, т.1 

вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на 19.09.2013г. 

ДП № 1376/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

22013/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 

15.06.2013г срещу известен извършител за престъпление по чл.216, ал. 1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 10.07.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено на прокурор П. Пешева на 02.09.2013г., с отметка „след 

отпуск”. С постановление от 17.09.2013г. на прокурор П. Пешева 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 17.09.2013г. 

БП № 1259/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

20527/2013г. по описа на СРП. Бързото производство е започнало на 

25.05.2013г. срещу известен извършител за престъпление по чл.194, ал. 1 вр. 

чл.18, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 31.05.2013г. с мнение за съд и 

разпределено на прокурор Т. Георгиева на същата дата. С постановление от 

19.07.2013г. на прокурор Т. Георгиева наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен с обратна разписка на 22.07.2013г. 

Наблюдаващият прокурор се е произнесъл извън сроковете по чл. 357, ал.1 

от НПК. 

ДП № 1135/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

16105/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 

24.04.2013г срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал. 1, 

т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

10.07.2013г. с мнение за спиране и разпределено на прокурор К. Митова на 

22.07.2013г., с отметка „след отпуск”. С постановление от 02.08.2013г. на 

прокурор Клаудия Митова наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на 05.08.2013г. 

ДП № 11124/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.вх.№ 9380/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 07.03.2013г 

срещу известен извършител за престъпление по чл.343, ал. 1, б. „б” вр. чл.342, 

ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 25.04.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено на прокурор Д. Сл. Славов на 30.04.2013г. С 
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постановление от 10.05.2013г. на прокурор Д. Сл. Славов наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК, като делото е изпратено на СДВР за налагане на административно 

наказание по ЗДВП. 

ДП № 1052/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.вх.№ 

16183/2013г. по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 

05.05.2013г срещу известен извършител за престъпление по чл.216, ал. 1, от 

НК. Срокът е продължен с два месеца, считано до 06.09.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 01.08.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено на 

прокурор Д. Кръстилева на 06.08.2013г., с отметка „след отпуск”. С 

постановление от 28.08.2013г. на прокурор Д. Кръстилева наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.4 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

28.08.2013г. 

ДП № 1472/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 23268/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Л. Клисарова от 20.06.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.207, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

02.08.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 07.08.2013г. С постановление на прокурор Л. 

Клисарова от 16.08.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на същата дата с обратна разписка. 

ДП № 1164/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 11771/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на  11.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 06.06.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 11.06.2013г. С постановление на 

прокурор Ч. Железчев от 31.10.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на същата дата с обратна разписка. 

Наблюдаващият прокурор се е произнесъл 3 месеца след изтичане на 

срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 
ДП № 2947/2010г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 57683/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 05.10.2010г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.134, ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е продължаван няколкократно, последно с 3 месеца, считано 

до 15.11.2011г. Делото е постъпило в СРП на 24.10.2011г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция на прокурор Ч. Железчев на 

27.10.2011г., с отметка по заместване на прокурор Ив. Атанасова. С 
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постановление на прокурор Ч. Железчев от 15.03.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка. 

Наблюдаващият прокурор се е произнесъл 3 месеца след изтичане на 

срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 
ДП № 1060/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 6916/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Д. Давидкова от 08.04.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.339, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

два пъти по 2 месеца, считано до 08.10.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

18.10.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 23.10.2013г. С постановление на прокурор Д. 

Давидкова от 26.11.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК.  

ДП № 1080/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10797/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор М. Николова от 08.04.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. По делото е приложено уведомление до 

пострадалия по реда на чл.75 от НПК. Делото е постъпило в СРП на 

31.05.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 05.06.2013г. С постановление на прокурор М. 

Николова от 05.07.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК, като препис от 

постановлението е изпратен на 06 РУП-СДВР за налагане на 

административно наказание.  

ДП № 1069/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 28169/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Т. Тодоров от 07.07.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

удължен с два месеца, считано до 17.11.2013г. По делото е приложен 

протокол за доклад на делото по реда на чл.226, ал.1 от НПК. Делото е 

постъпило в СРП на 18.11.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 21.11.2013г. С постановление на 

прокурор Т. Тодоров от 29.11.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 02.12.2013г. с обратна разписка. 

ДП № 11528/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 28468/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 03.09.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.342, 

ал.1, пр.3 от НК. Срокът на разследването е удължен с четири месеца, считано 
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до 03.03.2013г. Делото е постъпило в СРП на 21.02.2013г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

26.02.2013г. С постановление на прокурор С. Радоева от 01.03.2013г. 

наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 05.03.2013г. с обратна 

разписка (върнат като неполучен). 

ДП № 1014/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 9682/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 21.03.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължен с два месеца, считано до 21.07.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 25.06.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 28.06.2013г. С постановление на 

прокурор Кр. Нейчева от 03.07.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.6 от НПК.  

ДП № 2390/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 38863/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 24.10.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 07.11.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 12.11.2013г. С постановление на 

прокурор Л. Николова от 06.12.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 06.12.2013г. с обратна разписка. 

ДП № 12834/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№42215/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 31.10.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 

от НК. Делото е постъпило в СРП на 25.11.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 04.12.2013г. С 

постановление на прокурор Л. Апостолова от 06.12.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на същата дата с обратна 

разписка. 

ДП № 107/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№2499/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 10.01.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 08.02.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на същата дата. С постановление на 

прокурор Д. Ангелова от 15.02.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на същата дата с обратна разписка. 
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ДП № 107/2013г. по описа на РУТП-СДВР, пр.пр.№8011/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 25.02.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът е 

продължен с два месеца. Делото е постъпило в СРП на 28.06.2013г. с мнение 

за прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

02.07.2013г. С постановление на прокурор И. Колева от 05.07.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на същата 

дата с обратна разписка. 

ДП № 124/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№42114/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Моневски на 09.01.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

29.01.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 01.02.2013г. С постановление на прокурор Стоян 

Моневски от 06.02.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 11790/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№1672/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 18.12.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 18.01.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 23.01.2013г. С 

постановление на прокурор Райна Бачева от 25.01.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на пострадалия и на лицето 

срещу което е образувано делото. 

ДП № 1029/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№12013/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор С. Джельов на 02.04.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

два месеца, считано до 03.08.2013. Делото е постъпило в СРП на 24.06.2013г. 

с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия 

прокурор на 27.06.2013г. С постановление на прокурор С. Джельов от 

02.07.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен 

на същата дата. 

ДП № 1374/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№17803/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 09.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото 
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е постъпило в СРП на 05.06.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 10.06.2013г. С постановление на 

прокурор Н. Димитров от 17.06.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 17.06.2013г. 

ДП № 154/2013г. по описа на РУТП-СДВР, пр.пр.№8953/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 20.03.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 20.06.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 25.06.2013г. С 

постановление на прокурор Кл. Паличева от 11.07.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 1126/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№15757/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 16.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 вр. чл.18, ал.1 

от НК. Делото е постъпило в СРП на 18.06.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 21.06.2013г. С 

постановление на прокурор Л. Кабзималска от 02.07.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 1259/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№16043/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 27.04.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 03.07.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на същата дата. С 

постановление на прокурор М. Райдовска от 17.07.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 18.07.2013г. 

ДП № 1099/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№18081/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 15.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1 вр. чл.194 ал.1 

от НК. Делото е постъпило в СРП на 27.05.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 29.05.2013г. С 

постановление на прокурор Н. Владимирова от 11.07.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 514/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№4850/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Ч. Спасов на 26.02.2013г. срещу известен извършител за 
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престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

30.04.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 07.05.2013г., с отметка „след отпуск”. С 

постановление на прокурор Ч. Спасов от 10.05.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК, като е разпоредено да се изпрати на 04 РУП-СДВР за налагане на 

административно наказание на основание чл.218б от НК. Препис от 

постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 1505/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№20909/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 02.06.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1 т.3 вр. чл.194, 

ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 06.06.2013г. с мнение 

за съд и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на същата 

дата. С постановление на прокурор П. Богданов от 12.06.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК, като препис от постановлението е изпратен на 03 РУП-СДВР за 

налагане на административно наказание. Препис от постановлението е 

изпратен на същата дата и на пострадалото лице. 

ДП № 1074/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№10730/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 08.05.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.324, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължен с два месеца, считано от 08.07.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 02.07.2013г. с мнение за съд и разпределено с резолюция 

на наблюдаващия прокурор на 03.07.2013г. . С постановление на прокурор К. 

Въжаров от 13.07.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 1068/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№10312/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 13.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 14.06.2013г. с мнение за спиране и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 24.06.2013г. С постановление на 

мл. прокурор Р.Тодоров от 29.07.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 1155/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№16585/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 19.05.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. 

ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 12.06.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 
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17.06.2013г. С постановление на прокурор М. Таласимова от 17.07.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на същата 

дата. 

ДП № 1100/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№16431/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 13.05.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 05.07.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 05.07.2013г. С постановление на 

прокурор Ивелина Колева от 11.07.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП №5072/2012г. по описа на СДВР, пр.пр.№44824/2011г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Ел. Попова от 09.02.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

продължаван няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 12.02.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 18.12.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 02.01.2013г., с 

отметка „след отпуск”. С постановление на прокурор Елена Попова от 

09.01.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен 

на 11.01.2013г. 

ДП № 1105/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№13411/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Р. Михайлова от 11.04.2013г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Срокът на разследването е удължен с два 

месеца, считано до 12.08.2013г. Делото е постъпило в СРП на 25.07.2013г. с 

мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия 

прокурор на 25.07.2013г. С постановление на прокурор Р. Михайлова от 

30.07.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.7 от НПК. Препис от постановлението е изпратен 

на същата дата. 

ДП № 227/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№7760/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Н. Попов от 09.04.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.3 вр. ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

21.06.2013г. с мнение за съд и разпределено с резолюция на наблюдаващия 

прокурор на 21.06.2013г. С постановление на прокурор Н. Попов от 

17.07.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 
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ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен 

на същата дата. 

ДП № 15216/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№6344/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Г. Мирчев от 08.07.2013г. срещу неизвестен извършител 

(отговорно длъжностно лице) за престъпление по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК 

и на същата дата е преразпределено на прокурор Ст. Милев. Делото е 

постъпило в СРП на 29.07.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на прокурор Ст. Милев на 01.08.2013г. С постановление на 

прокурор Ст. Милев от 02.08.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.3 от НПК. Препис 

от постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 1329/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№11745/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Сн. Христова от 29.04.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С писмо от същата дата прокурор 

Христова е уведомила пострадалата за образуваното производство по реда на 

чл.75, ал.2 от НПК. Срокът на разследването е удължаван два пъти по 2 

месеца, считано до 30.10.2013г. Делото е постъпило в СРП на 18.10.2013г. с 

мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия 

прокурор на 23.10.2013г. С постановление на прокурор Сн. Христова от 

26.11.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен 

на 27.11.2013г. 

ДП № 128/2013г. по описа на СДВР, пр.пр.№14555/2013г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор А. Алексова от 15.05.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.156от НК. Срокът на разследването е удължен с два 

месеца, считано до 16.09.2013г. Делото е постъпило в СРП на 24.09.2013г. с 

мнение за прекратяване и разпределено на прокурор Р.Стоев на 27.09.2013г. С 

постановление на прокурор Р. Стоев от 28.10.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 15119/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№20551/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 21.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е удължен с  2 месеца, считано до 21.09.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 26.09.2013г. с мнение за съд и разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 26.09.2013г. С постановление на прокурор К. 

Куманов от 28.10.2013г. наказателното производство е прекратено на 



 188 

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

постановлението е изпратен на 28.10.2013г. 

ДП № 1200/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№30601/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 13.08.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.214, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 15.10.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 18.10.2013г. С постановление на 

прокурор С. Антова от 17.12.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 17.12.2013г. Наблюдаващият прокурор 

се е произнесъл 1 месец след срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 
ДП № 1265/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№20643/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 12.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.130, ал.1 от НК и чл.216 

ал.1 от НК. Срокът на разследването е удължаван няколкократно, последно с  

2 месеца, считано до 14.12.2013г. Делото е постъпило в СРП на 04.12.2013г. с 

мнение за съд и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

същата дата. С постановление на прокурор Деян Захариев от 09.12.2013г. 

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

чл.24, ал.4от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 10.12.2013г. 

ДП № 3574/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№45365/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство започнато на 18.11.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216 ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 09.12.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 12.12.2013г. С постановление на 

прокурор Елена Кювлиева от 17.12.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.4 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на 17.12.2013г. 

ДП № 11569/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№40670/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 13.11.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343а, ал.1, б.”а” вр. чл.343, ал.1 

, б.”б” вр. чл.342, ал.1, пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 03.12.2013г. 

с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия 

прокурор на 06.12.2013г. С постановление на прокурор Цв. Стамболова от 

20.12.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен 

на 21.12.2013г. 

ДП № 1115/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№17111/2013г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнало на 07.05.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК и е докладвано в 
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СРП. С постановление на прокурор П. Костадинова от същата дата -

07.05.2013г., наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.  

ДП № 1005/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№7014/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Ивелина Петрова  от 18.03.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.183, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

24.04.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 07.05.2013г., с отметка „след отпуск”. С 

постановление на прокурор Ив. Петрова от 16.05.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 16.05.2013г. 

ДП № 1050/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№10318/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 16.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 23.04.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 07.05.2013г. С 

постановление на прокурор Иво Илиев от 21.05.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на същата дата. 

БП № 1030/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№15783/2013г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнало на 15.04.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 07.05.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено 

на наблюдаващия прокурор на 07.05.2013г. С постановление на прокурор М. 

Дамянова от 10.05.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 15123/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№4913/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Евг. Щъркелова  от 11.02.2013г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.316 вр. чл.309, ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

удължен с два месеца, считано от 12.06.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

13.05.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 16.05.2013г. С постановление на прокурор Евг. Щъркелова от 

31.05.2013г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен 

на 31.05.2013г. 

ДП № 1083/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№14737/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 26.03.2013г. 



 190 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 16.05.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 20.05.2013г. С постановление на 

прокурор К. Сулев от 27.05.2013г. наказателното производство е прекратено 

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

постановлението е изпратен на 31.05.2013г. 

ДП № 1070/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№15359/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 10.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, 

ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 19.04.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

24.04.2013г. С постановление на прокурор Н. Вълчев от 03.06.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 

03.06.2013г. 

ДП № 1123/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№16833/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на  14.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 18.05.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 22.05.2013г. С постановление на 

прокурор Здравена Петрова от 31.05.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 03.06.2013г. 

ДП № 1003/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№15671/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 12.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194,  ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 27.05.2013г. с мнение за спиране и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 29.05.2013г. С постановление на 

прокурор Д. Дочев от 06.06.2013г. наказателното производство е прекратено 

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

ДП № 1320/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№16175/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на  06.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 27.05.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 03.06.2013г.,с отметка „по 

заместване”. С постановление на прокурор Пл. Петков от 10.06.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на същата 

дата. 
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БП № 1438/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№18429/2013г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнало на  26.05.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 30.05.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 30.05.2013г. С постановление на 

прокурор М. Атанасова от 10.06.2013г. наказателното производство е 

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

постановлението е изпратен на 10.06.2013г. 

ДП № 409/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№6518/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 18.02.2012г.  срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.330, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило на 19.04.2012г. с мнение за прекратяване и на 24.04.2012г.  е 

разпределено на прокурор А. Янкулов. С постановление от 26.04.2012г на 

прокурор А. Янкулов наказателното производството е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, ал.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 1258/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№18433/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 25.05.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 06.06.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 06.06.2013г. С постановление на 

прокурор Ч. Пастованов от 10.06.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.2 и ал.3 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 1011/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№16863/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 20.04.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 13.05.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 16.05.2013г. С постановление на 

прокурор Ж. Арсенова от 12.06.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 12.06.2013г. 

ДП № 1092/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№16749/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 11.04.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е удължен с два месеца, считано от 11.08.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 26.07.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 31.07.2013г. С постановление на 

прокурор Д. Векилова от 19.09.2013г. наказателното производство е 
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прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис 

от постановлението е изпратен на 23.09.2013г. 

ДП № 15040/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№15429/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 12.04.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.201, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължен с два месеца, считано от 13.08.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 19.08.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 22.08.2013г. С постановление на 

прокурор Р. Първанова от 23.08.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на 24.09.2013г. 

ДП № 122/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№3955/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 14.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължен два пъти с по два месеца, считано до 12.07.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 14.07.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 19.07.2013г. С 

постановление на прокурор Елица Василева от 01.10.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 02.10.2013г. 

Наблюдаващият прокурор се е произнесъл с по-вече от месец извън срока 

по чл. 242, ал.3 от НПК. 
ДП № 1092/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№17347/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 03.05.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е удължен с два месеца, считано от 03.09.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 15.08.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 09.09.2013г., с отметка „след 

отпуск”. С постановление на прокурор С. Соколова от 03.10.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 

07.10.2013г. 

ДП № 103/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№3847/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 11.01.2013г. срещу 

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

постъпило в СРП на 01.03.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 06.03.2013г. С постановление на 

прокурор Христо Динев от 14.03.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 15.03.2013г. 



 193 

БП № 115/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№3571/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 12.01.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. 

чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

21.01.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на същата дата. С постановление на прокурор Пл. 

Рашков от 25.01.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК, като препис е изпратен 

на 03 РУП-СДВР за налагане на административно наказание.  

ДП № 11058/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№2662/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 30.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 

от НК. Делото е постъпило в СРП на 15.03.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 20.03.2013г. С 

постановление на прокурор Нано Ралчев от 25.03.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 26.03.2013г. 

ДП № 15048/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№5777/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Славов  от 11.02.2013г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.316 вр. чл.309, ал.1 от НК и преразпределено с резолюция 

от 18.02.2013г. на прокурор Р. Маринова. Делото е постъпило в СРП на 

13.03.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 18.03.2013г. С постановление на прокурор Р. 

Маринова от 20.03.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на същата дата. 

ДП № 11029/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№2382/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 18.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.3, б.”а” вр. чл.342, ал.1 

от НК. Делото е постъпило в СРП на 15.03.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 20.03.2013г. С 

постановление на прокурор М. Стойчева от 27.03.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 28.03.2013г. 

ДП № 11043/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№2408/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 22.01.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 20.03.2013г. с мнение за прекратяване и е 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 25.03.2013г. С постановление на 
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прокурор П. Белчев от 29.03.2013г. наказателното производство е прекратено 

на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 и т.9 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на 29.03.2013г. 

ДП № 11072/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№2880/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 07.02.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 13.03.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 18.03.2013г. С 

постановление на прокурор Ивайло Любенов от 29.03.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК, като препис е изпратен на началника на ОПП-СДВР за налагане на 

административно наказание.  

ДП № 15025/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№6461/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Ст. Стойков от 01.03.2013г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.234б, ал.1 от НК . Срокът е продължен с два месеца, 

считано до 02.07.2013г. Делото е постъпило в СРП на 20.05.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

27.05.2013г., с отметка „след отпуск” С постановление на прокурор Ст. 

Стойков от 03.06.2013г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК, като препис от 

постановлението е изпратен на РИОС за преценка на данни за носене на 

административна отговорност. 

ДП № 1080/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№10309/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 26.03.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 27.03.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 27.03.2013г. С 

постановление на прокурор Д. Спасова от 27.03.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК и чл.9, ал.2 от НК. Препис от постановлението е изпратен на 

02.04.2013г. 

НП № 1008/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№8661/2013г. по 

описа на СРП. Незабавното производство е започнато на 20.03.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.189, ал.2 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 22.03.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 22.03.2013г. С постановление на 

прокурор Св. Хиков от 01.04.2013г. наказателното производство е прекратено 

на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК и чл.9, ал.2 от НК. 

Препис от постановлението е изпратен на 03.04.2013г. 
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ДП № 11018/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№2250/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 13.01.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 13.03.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 18.03.2013г. С 

постановление на мл. прокурор Ивайло Петров от 05.04.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.9 от НПК, като препис е изпратен на началника на ОПП-СДВР 

за налагане на административно наказание.  

ДП № 11069/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№27092/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 05.02.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 27.03.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 01.04.2013г. С 

постановление на прокурор Кр. Христосков от 03.04.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 04.04.2013г. 

ДП № 101/2013г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№7821/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 16.01.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.136, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 05.03.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 08.03.2013г. С постановление на 

прокурор К. Владимиров от 13.03.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 15.03.2013г. 

ДП № 1072/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№10728/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 07.05.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е продължаван два пъти с по два месеца, считано до 

07.11.2013г. Делото е постъпило в СРП на 16.09.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

19.09.2013г. С постановление на прокурор Й. Ралякова от 07.10.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 

07.10.2013г. 

ДП № 100/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№3813/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 11.01.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 02.04.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 05.04.2013г. С постановление на 
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прокурор К. Георгиев от 12.04.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 15.04.2013г. 

БП № 1018/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№10062/2013г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнато на 07.04.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 15.04.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 15.04.2013г. С постановление на 

прокурор Ю. Силянова от 16.04.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 16.04.2013г. 

ДП № 11098/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№3208/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 19.02.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 17.04.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 22.04.2013г. С 

постановление на прокурор Ив. Христова от 25.04.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 26.04.2013г. 

ДП № 11132/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№9526/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 11.03.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 24.04.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 29.04.2013г. С 

постановление на прокурор Н. Борисова от 08.05.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 08.05.2013г. На 07.06.2013г. 

делото е изпратено на СРС, ведно с жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 18.07.2013г. по НЧД №10267/2013г. СРС е 

потвърдил постановлението на СРП. С определение №1240/29.04.2014г. по 

ВНЧД №1198/2014г. по описа на СГС, определението на СРС е потвърдено.  

БП № 1093/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№10226/2013г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнато на 12.04.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 17.04.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 17.04.2013г. С постановление на 

прокурор Л. Петров от 10.05.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен на 18.04.2013г. 
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ДП № 730/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№10333/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 21.03.2013г. срещу 

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

постъпило в СРП на 16.04.2013г. с мнение за спиране и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 19.04.2013г. С постановление на 

прокурор Л. Русев от 29.04.2013г. наказателното производство е прекратено 

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

постановлението е изпратен на същата дата. 

БП № 1059/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№15669/2013г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнато на 17.04.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 19.04.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 19.04.2013г. С постановление на 

прокурор Ив. Първанов от 20.04.2013г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.7 от НПК. Препис 

от постановлението е изпратен на 25.04.2013г. 

ДП № 1103/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№14857/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 07.05.2012г. 

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

постановление от 02.08.2012г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 08.10.2012г. 

наказателното производство е възобновено. Срокът е удължен с два месеца, 

считано до 08.12.2012г.  Делото е постъпило в СРП на 05.12.2012г. с мнение 

за спиране и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

10.12.2012г. С постановление на прокурор Здравена Петрова от 17.12.2012г. 

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

чл.24, ал.1, т.8 от НПК, като препис от постановление е изпратен на 

МКБППМН.  

ДП № 1941/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№30043/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 18.07.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 31.07.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 09.09.2013г., с отметка „след 

отпуск”. С постановление на прокурор Р. Алексиев от 09.10.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановление е изпратен на 09.10.2013г. 

ДП № 1213/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№12764/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор М. Дамянова от  10.05.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК и с резолюция от 15.05.2012г.( на случаен 
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принцип) е преразпределено на прокурор Д. Куртов. Срокът на разследване е 

удължаван три пъти, последно с четири месеца, считано до 11.11.2012г. 

Делото е постъпило в СРП на 21.12.2012г. с мнение за спиране и с 

постановление от 10.01.2013г. е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. 

С постановление от 25.04.2013г. производството е възобновено и делото е 

изпратено на разследващия орган за продължаване на разследването. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 13.06.2013г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция от 19.06.2013г. на наблюдаващия прокурор. С 

постановление на прокурор Д. Куртов от 09.10.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на 09.10.2013г. 

Наблюдаващият прокурор се е произнесъл повече от два месеца извън 

срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 
ДП № 3008/2011г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№52264/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 24.10.2011г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 19.12.2011г. и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 22.12.2011г. С постановление на прокурор Ст. 

Мадин от 09.01.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на пострадалия. 

ДП № 15201/2011г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№44036/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 11.10.2011г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.324, ал.1 от НК. Срокът на 

разследване е удължен с два месеца до 11.01.2012г. Делото е постъпило в 

СРП на 10.01.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 13.01.2012г. С постановление на прокурор Н. 

Христов от 20.01.2012г. наказателното производство е прекратено на 

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

ДП № 3187/2011г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№51707/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 05.12.2011г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 05.01.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 10.01.2012г. С постановление на 

прокурор Л. Стефанова от 25.01.2012г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен с обратна разписка на пострадалия. 

ДП № 99/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№1259/2011г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 13.01.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е 
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постъпило в СРП на 31.01.2012г. с мнение за съд и разпределено с резолюция 

на наблюдаващия прокурор на 31.01.2012г. С постановление на прокурор Ст. 

Димитрова от 06.02.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.24, ал.4 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка на пострадалия. 

ДП № 2088/2011г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№39618/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Б. Конакчийски от 12.08.2011г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

два пъти с по 2 месеца, последно считано до 28.02.2012г. Делото е постъпило 

в СРП на 21.01.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция 

на наблюдаващия прокурор на 25.01.2012г. С постановление на прокурор Б. 

Конакчийски  от 01.02.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на пострадалия. 

ДП № 11731/2011г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№662/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на  31.12.2011г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1 б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 24.01.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 27.01.2012г. С 

постановление на прокурор К. Близнаков от 02.02.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

пострадалия. 

ДП № 11730/2011г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№660/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на  30.12.2011г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1 б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 26.01.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 31.01.2012г. С 

постановление на прокурор П. Джунов от 06.02.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

пострадалия. 

ДП № 2/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№2990/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Л. Русев от  21.01.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

03.02.2012г. и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

03.02.2012г. С постановление на прокурор М. Павлова от 03.02.2012г. 

наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. 
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чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка на 03.02.2012г. 

ДП № 2867/2011г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№46383/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 09.10.2011г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът 

е продължен с два месеца, считано до 09.02.2012г. Делото е постъпило в СРП 

на 27.01.2012г. с мнение за спиране и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 01.02.2012г. С постановление на прокурор Ил. 

Точев от 08.02.2012г. наказателното производство е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е 

изпратен с обратна разписка на пострадалия. 

ДП № 53/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№57966/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Р. Стоянова от 06.01.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.207, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

11.01.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 11.01.2012г. С постановление на прокурор Р. 

Стоянова от 11.02.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на пострадалия. 

БП № 351/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№4583/2012г. по 

описа на СРП. Бързото производство е започнато на 11.02.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 15.02.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на същата дата. С постановление на 

прокурор Д. Младенов от 23.02.2012г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен с обратна разписка на пострадалия. 

ДП № 1495/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№22727/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор В. Хаджиева от 26.09.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

15.11.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 23.11.2012г., с отметка „след отпуск”. С 

постановление на прокурор В. Хаджиева от 28.11.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

пострадалия. 

ДП № 629/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№7735/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 



 201 

прокурор Г. Мойсев от 12.03.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

09.05.2012г. с мнение за спиране и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 14.05.2012г. С постановление на прокурор Г. 

Мойсев от 04.06.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на пострадалия. 

ДП № 3001/2010г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№55857/2009г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Н. Попов от 23.08.2011г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.345а, ал.1 от НК. Срокът за разследване е продължен с 4 

месеца, считано до 23.02.2012г. Делото е постъпило в СРП на 21.02.2012г. с 

мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия 

прокурор на 24.02.2012г. С постановление на прокурор Д. Атанасова от 

12.03.2012г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен с 

обратна разписка. 

ДП № 110/2013г. по описа на СО-СГП, пр.пр.№11650/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано срещу известен 

извършител за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С постановление от 

20.03.2013г. на главния прокурор на РБ, за надзорна прокуратура е 

определена СРП, тъй като извършителят е магистрат в Бургас. Срокът за 

разследване е продължен с 3 месеца, считано до 18.07.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 27.05.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 03.06.2013г. С постановление на 

прокурор Д. Маринов от 10.06.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен с обратна разписка. 

ДП № 2872/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№27543/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 08.08.2013г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото 

е постъпило в СРП на 20.09.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 25.09.2013г. С постановление на 

прокурор Н. Славова от 22.10.2013г. наказателното производство е 

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

от постановлението е изпратен с обратна разписка на 22.10.2013г. 

ДП № 1014/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№10801/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 08.04.2013г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от 

НК. Срокът е продължен с два месеца, считано до 09.08.2013г. Делото е 
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постъпило в СРП на 05.08.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 16.09.2013г., с отметка „след 

отпуск”. С постановление на прокурор Ц. Цанов от 25.10.2013г. 

наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 от 

НПК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

25.10.2013г. 

ДП № 15168/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№10918/2013г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 16.05.2013г. на прокурор Л. Осипова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

продължен с два месеца. Делото е постъпило в СРП на 13.09.2013г. с мнение 

за прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

18.09.2013г. С постановление на прокурор Л. Осипова от 22.10.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

ДП № 15019/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№572/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

20.02.2013г. на прокурор Д. Тарев срещу известен извършител за 

престъпление по чл.217, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът е продължен три пъти с 

по два месеца, считано до 23.10.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

13.09.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 16.09.2013г. С постановление на прокурор Д. 

Тарев от 09.10.2013г. наказателното производство е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1 от НПК. Препис от постановлението е 

изпратен с обратна разписка на 09.10.2013г. 

ДП № 1768/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№24827/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 15.08.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът 

е продължен с 4 месеца, считано до 15.02.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

19.10.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 24.10.2012г. С постановление на прокурор Ив. 

Атанасова от 31.10.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен и връчен срещу разписка от служители на 

МВР. 

ДП № 1087/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№12433/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 08.04.2012г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, 

ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 11.06.2012г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 
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14.06.2012г. С постановление на прокурор Цв. Петкова от 27.08.2012г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК, като материалите са изпратени на началника на 06 

РУП-СДВР за налагане на административно наказание. С писмо от 

18.09.2012г. СРП е уведомена за наложеното административно наказание.  

 ДП № 11488/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№27890/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 12.08.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Срокът на разследването е продължен с 4 месеца. Делото е постъпило в 

СРП на 11.12.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 14.12.2012г. С постановление на прокурор Б. 

Димитрова от 20.12.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка. 

ДП № 333/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№6424/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 11.02.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 20.03.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 23.03.2012г. С постановление на 

прокурор Д. Симеонова от 03.04.2012г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка. 

ДП № 11051/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№6314/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 23.01.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б вр. чл.342, ал.1 

от НК. Срокът на разследването е продължен с два месеца. Делото е 

постъпило в СРП на 30.05.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 04.06.2012г. С постановление на 

прокурор Ст. Панайотова от 06.07.2012г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка. 

ДП № 256/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№4383/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 01.02.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължен с два месеца, считано до 02.06.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 23.05.2012г. с мнение за спиране и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 30.05.2012г. С постановление на 

прокурор Р. Рускова от 29.06.2012г. наказателното производство е прекратено 

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

постановлението е изпратен с обратна разписка. 
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ДП № 512/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№6950/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 15.04.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е удължен с два месеца, считано до 02.06.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 23.04.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 26.04.2012г. С постановление на 

прокурор Д. Стоянов от 26.04.2012г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК, като 

препис е изпратен на СДВР за образуване на административно-наказателно 

производство. Препис от постановление е получен на същата дата, на ръка. 

ДП № 15049/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№6589/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 16.02.2012г. на прокурор Ч. Ангелов срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

19.04.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 23.04.2012г. С постановление на прокурор Ч. 

Ангелов от 04.05.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК, като препис е изпратен 

на СДВР за образуване на административно-наказателно производство. 

Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 08.05.2012г. 

ДП № 2106/2011г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 35107/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 07.07.2011г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, 

ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с два месеца, считано до 07.03.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 21.03.2012г. с мнение за съд и разпределено с резолюция 

на наблюдаващия прокурор на 21.03.2012г. С постановление на прокурор Св. 

Шопова от 19.05.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК. В постановлението е 

разпоредено ВД (лек автомобил, други вещи и пари) да останат на 

съхранение в 07 РУП-СДВР до установяване на собствеността им. Препис 

от постановление е изпратен с обратна разписка на 23.05.2012г. На 

20.11.2012г. е постъпила молба за връщане на ВД, заедно с копие от 

документи за собственост. Молбата е разпределена на 23.11.2012г. на 

прокурор Стамболова. Прокурорът е изискал справка от СДВР за 

собствеността на лекия автомобил, и след получаване на отговора е 

постановил да бъде върнат. 

ДП № 1220/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№17575/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 24.06.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Делото 
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е постъпило в СРП на 27.08.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 28.08.2012г. С постановление на 

прокурор Р. Димов от 25.09.2012г. наказателното производство е прекратено 

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

постановлението е изпратен с обратна разписка на пострадалия. 

ДП № 1393/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№14779/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 08.05.2012г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 вр. чл.18, ал.1 

от НК. Делото е постъпило в СРП на 06.07.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 11.07.2012г. С 

постановление на прокурор Д. Йотова от 18.07.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

пострадалия. 

ДП № 861/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№15046/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

11.06.2012г. на прокурор С. Ранчев  срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

31.07.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 03.08.2012г. С постановление на прокурор С. 

Ранчев от 13.08.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на пострадалия. 

ДП №11167/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№6832/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 19.03.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от 

НК. Делото е постъпило в СРП на 16.05.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 19.05.2012г. С 

постановление на прокурор Н. Ангелова от 20.06.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от 

НК. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка на 

пострадалия и на лицето, срещу което е образувано делото. 

БП № 1376/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№19632/2012г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнало на 29.05.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.345 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 05.06.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на същата дата. С постановление на прокурор М. 

Илиева от 14.06.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка. 
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ДП №11213/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№7014/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 09.04.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 21.05.2012г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

28.05.2012г. С постановление на прокурор М. Димитрова от 15.06.2012г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НК. Препис от постановление е изпратен с обратна разписка 

на пострадалия. На 01.08.2012г. делото е изпратено в СРС по постъпила 

жалба срещу постановлението за прекратяване. С определение от 26.09.2012г. 

по НЧД № 14493/2012г. постановлението на СРП е потвърдено. 

Определението е влязло в сила на 11.10.2012г. 

ДП №538/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№5281/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 17.03.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 17.05.2012г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 31.05.2012г., с отметка „след 

отпуск”. С постановление на прокурор Е. Стоянов от 15.06.2012г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НК. Препис от постановлението е изпратен с обратна 

разписка.  

ДП №67/2011г. по описа на ГДНП-МВР, пр.пр.№25762/2011г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

27.05.2012г. на прокурор Б. Младенова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.220, ал.1 вр. чл.2, ал.1 и 2 от НК. Срокът на разследването 

е продължаван няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 27.07.2012г. 

Делото е постъпило в СРП на 02.08.2012г. с мнение за прекратяване и 

разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 02.08.2012г. С 

постановление на прокурор Б. Младенова от 30.08.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НК. Препис от постановлението е изпратен на ВКП, АП София, СГП и на 

пострадалия.  

ДП №15242/2010г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№61220/2009г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 16.07.2010г. на Ч. Пастованов  срещу известен извършител за 

престъпление по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК. Делото е спирано и 

възобновявано. С постановление от 17.05.2012г. делото е било спряно на 

основание чл.244, ал.1 т.1 от НПК. По делото са постъпили допълнителни 

материали – 17 тома на 06.06.2012г. и с постановление от 02.07.2012г. делото 

е възобновено и изпратено на разследващия орган за извършване на действия 
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по разследването. Делото е постъпило в СРП на 25.07.2012г. и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на същата дата. С постановление на 

прокурор Спаска Кинчева от 03.08.2012г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.6 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен на пострадалия.  

ДП №2115/2001г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№35107/2001г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

24.07.2001г. срещу известен извършител за престъпление по чл.206, ал.1 от 

НК. След приключване на разследването, с постановление от 29.11.2001г. на 

прокурор Б. Джамбазов делото е  било върнато за допълнително разследване 

с дадени указания. Делото е изискано за служебна проверка през 2011г., 

когато е установено, че от момента на връщането (29.11.2001г.) не са 

извършвани никакви процесуално-следствени действия. С постановление от 

31.09.2011г. на прокурор Ирена Ганчева делото е върнато за допълнително 

разследване с дадени указания и срок на разследване два месеца. Делото е 

постъпило в СРП на 29.11.2011г. с мнение за прекратяване и е разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 02.12.2011г. По наблюдателната 

преписка няма данни делото да е изпращано до 02 РПУ-СДВР, но в УИС е 

отразено, че делото е разпределено на наблюдаващия прокурор на 

11.01.2013г. С постановление на прокурор Ирена Ганчева от 15.01.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.3 от НК, тъй като абсолютната давност  е  изтекла на 

29.11.2011г. Препис от постановление е изпратен на пострадалия.  

ДП №2564/2011г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№32518/2011г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

15.08.2011г. на прокурор Й. Грамов срещу известен извършител за 

престъпление по чл.296, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

два месеца, считано до 05.12.2011г. Делото е постъпило в СРП на 14.11.2011г. 

и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 17.11.2011г. С 

постановление на прокурор Й. Грамов от 20.01.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен на пострадалия. Наблюдаващият прокурор се 

е произнесъл извън срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 
ДП №245/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№2601/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 31.01.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 06.03.2012г. и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 09.03.2012г. С постановление на прокурор Ил. 

Рангелов от 14.03.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК. Препис от 
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постановлението е изпратен на пострадалия с обратна разписка на 

16.03.2012г.  

ДП №1083/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№13945/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 22.04.2012г. срещу 

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

постъпило в СРП на 22.06.2012г. и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 27.06.2012г. С постановление на прокурор Б. 

Тончева от 08.08.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. мл.24, ал.1, т.1 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен на пострадалия с обратна разписка от 

08.08.2012г.  

ДП №1620/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№19387/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

04.06.2013г. на Д. Драганов срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.194, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 4 месеца, считано 

до 05.12.2013г. Делото е постъпило в СРП на 09.10.2013г. с мнение за 

прекратяване и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

14.10.2013г. С постановление на прокурор Д. Драганов от 04.11.2013г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НК, като препис е изпратен на началника на 09 РУП-СДВР 

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

Препис от постановлението е изпратен и на пострадалия.  

ДП №2423/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№40335/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

25.10.2013г. на прокурор Ч. Пастованов срещу известен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

03.12.2013г. и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

09.12.2013г. С постановление на прокурор М. Георгиев от 17.12.2013г. 

наказателното производство е прекратено на основание чл.218б от НК, като 

препис е изпратен на началника на 04 РУП-СДВР и на пострадалия.  

ДП №134/2013г. по описа на РУТП-София, пр.пр.№6640/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

07.03.2013г. на прокурор Зл. Стоянов срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 

15.05.2013г. и разпределено с резолюция на наблюдаващия прокурор на 

същата дата. С постановление на прокурор Златко Стоянов (Каракачанов) 

от 18.05.2013г. наказателното производство е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.6 от НК. Препис от постановлението е 

изпратен на пострадалия с обратна разписка на 18.05.2013г. 
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ДП №597/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№8175/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 10.03.2013г. срещу 

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

удължаван два пъти с по два месеца, последно до 12.09.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 01.08.2013г. и разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на 19.08.2013г., с отметка „след отпуск”. С 

постановление на прокурор Ю. Ушинска от 19.09.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.4 от НК. 

Препис от постановлението е изпратен на пострадалия с обратна разписка 

на същата дата. 

ДП №1620/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№20022/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 07.07.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 12.07.2013г. с мнение за прекратяване и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 17.07.2013г. С постановление на 

прокурор М. Малчев от 24.07.2013г. наказателното производство е 

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

изпратено на СДВР за налагане на административно наказание. Препис от 

постановлението е изпратен с обратна разписка на същата дата и на 

пострадалия. 

ДП №11578/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№28820/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 19.09.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 22.10.2012г. и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 25.10.2012г. С постановление на 

прокурор Б. Ангелов от 28.11.2012г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен на пострадалия с обратна разписка на 

30.11.2012г. 

ДП №11578/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№28820/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 19.09.2012г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, 

ал.1, пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 22.10.2012г. и разпределено с 

резолюция на наблюдаващия прокурор на 25.10.2012г. С постановление на 

прокурор Ю. Ушинска от 28.11.2012г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК. Препис от 

постановлението е изпратен на пострадалия с обратна разписка на 

30.11.2012г. 

 

Бяха проверени още : 



 210 

ДП № 11108/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 6762/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор М. Стойчева; 

ДП № 11302/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 19846/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Н. Борисова; 

ДП № 1057/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15587/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Чаушев; 

ДП № 731/2012г. по описа на  05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 11933/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Въткова; 

ДП № 506/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 5371/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор С. Антова; 

ДП № 238/2012г. по описа на  04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 3788/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Н. Владимирова; 

ДП № 11218/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 7018/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Н. Ралчев; 

БП № 1365/2012г. по описа на  06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 7466/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Кр. Христосков; 

ДП № 1033/2012г. по описа на  09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 13751/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор П. Василева; 

БП № 1363/2012г. по описа на  03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15135/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Хр. Динев; 

БП № 1430/2012г. по описа на  03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15525/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Пл. Петков; 

БП № 1401/2012г. по описа на  03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16273/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Христова; 

ДП № 11415/2011г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 11466/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Танаицова; 

ДП № 1016/2012г. по описа на  08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 20880/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Маринов; 

ДП № 1548/2012г. по описа на  01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 19675/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Св. Хиков; 

ДП № 938/2012г. по описа на  04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15769/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ц. Цанов; 

ДП № 1595/2012г. по описа на  02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21221/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Р. Алексиев; 

ДП № 1662/2012г. по описа на  05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 20159/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Господинова; 

ДП № 1714/2012г. по описа на  04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 31007/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ч. Пастованов; 

ДП № 1206/2012г. по описа на  01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16007/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Ангелова; 
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ДП № 15207/2012г. по описа на  07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 4632/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Р. Стоев; 

ДП № 1494/2012г. по описа на  01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 19643/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Спасова; 

ДП № 11493/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 28018/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ю. Силянова; 

ДП № 1402/2012г. по описа на  09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 18316/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ив. Кадев; 

ДП № 1162/2012г. по описа на  04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 17005/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Р. Маринова; 

ДП № 1168/2012г. по описа на  06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 13261/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Йотова; 

ДП № 1679/2012г. по описа на  03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 20121/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор П. Богданов; 

ДП № 11350/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 20262/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор П. Белчев; 

ДП № 1171/2012г. по описа на  01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15951/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Захариев; 

ДП № 1226/2012г. по описа на  09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15097/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Евг. Щъркелова; 

ДП № 1125/2012г. по описа на  03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 14163/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Дочев; 

ДП № 1005/2012г. по описа на  06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 12567/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Лазарова; 

ДП № 15223/2012г. по описа на  01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 9385/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Въткова; 

ДП № 509/2012г. по описа на  06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 3265/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор М. Николова; 

ДП № 1297/2012г. по описа на  05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15315/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Пиронева; 

ДП № 5155/2007г. по описа на  05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 18700/2007г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Василева; 

ДП № 11223/2012г. по описа на   РТП-СДВР, пр.пр.№ 7196/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Ортакчиев; 

ДП № 11164/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 2060/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Няголова; 

ДП № 688/2012г. по описа на  01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 6077/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ст. Моневски; 

ДП № 908/2011г. по описа на  09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 23657/2011г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ст. Стойков; 
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ДП № 1431/2012г. по описа на  04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21197/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Р. Михайлова; 

ДП № 1364/2012г. по описа на  09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 9228/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Кръстилева; 

ДП № 1019/2012г. по описа на  01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10322/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Танаицова; 

ДП № 1735/2012г. по описа на  06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16749/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Василев; 

ДП № 1417/2012г. по описа на  02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 20586/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Димитрова; 

ДП № 1588/2012г. по описа на  02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21067/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Елена Попова; 

ДП № 1217/2012г. по описа на  02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 19646/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Р. Стоянова; 

ДП № 1213/2012г. по описа на  09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 14968/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор И. Илиева; 

ДП № 1126/2012г. по описа на  07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 19539/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ч. Железчев; 

ДП № 1033/2012г. по описа на  031 РУП-СДВР, пр.пр.№ 14147/2012г. 

по описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Филипов; 

ДП № 105/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1355/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Л. Русев; 

ДП № 1/2012г. по описа на  03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 554/2012г. по описа 

на СРП, наблюдаващ прокурор Иво Илиев; 

ДП № 1902/2012г. по описа на  06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 17945/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Христова; 

ДП № 3339/2012г. по описа на  09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 53417/2011г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Ганчева; 

ДП № 892/2012г. по описа на  04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 14381/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Сн. Христова; 

ДП № 11073/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 6466/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Н. Попов; 

ДП № 11122/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 6770/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Шикренова; 

ДП № 11053/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 6242/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Кр. Нейчева; 

ДП № 11126/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 1662/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Петрова; 

ДП № 11002/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№734/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Е. Микова; 
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ДП № 275/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10946/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Славов; 

ДП № 216/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 7391/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ст. Милев; 

ДП № 5222/2011г. по описа на СДВР, пр.пр.№ 4558/2011г. по описа на 

СРП, наблюдаващ прокурор Г. Лазарова; 

ДП № 11149/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 2040/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Е. Манева; 

ДП № 11353/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 20394/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ив. Любенов; 

ДП № 1326/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15127/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Захариев; 

ДП № 1067/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15559/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Ангелов; 

ДП № 901/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 13401/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Лазарова; 

ДП № 11265/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 7746/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Шикренова; 

ДП № 11237/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 7222/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор К. Въжаров; 

ДП № 11290/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 19770/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Маринов; 

ДП № 1169/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 13263/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Л. Кабзималска; 

ДП № 679/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 5277/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Мойсев; 

ДП № 15018/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1064/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Чотински; 

ДП № 1581/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 17461/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Сн. Станчева; 

ДП № 1038/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 14189/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Ангелова; 

ДП № 185/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1114/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Симеонова; 

ДП № 1487/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 32841/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Трифонова; 

ДП № 11501/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 28034/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Р. Тодоров; 

ДП № 11545/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 31336/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Р. Стоянова; 
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ДП № 114487/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 27360/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ив.Занев; 

ДП № 15331/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 35168/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Н. Вълчев; 

ДП № 2428/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№32349/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Пл. Рашков; 

ДП № 1391/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10863/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Ангелов; 

ДП № 1020/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 11748/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Векилова; 

ДП № 1319/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15133/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Павлова; 

ДП № 1344/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 30621/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Трифонова; 

ДП № 1770/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21588/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Тарев; 

ДП № 1274/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 25319/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор К. Владимиров; 

ДП № 1189/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16999/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Л. Осипова; 

ДП № 2121/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 17196/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ив. Първанов; 

ДП № 1257/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 11872/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор М. Борисова; 

ДП № 11732/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 38972/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Р. Бачева; 

ДП № 2177/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 28729/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ив. Колева; 

ДП № 19/2012г. по описа на НСлС, пр.пр.№ 37660/2011г. по описа на 

СРП, наблюдаващ прокурор Т. Георгиева; 

ДП № 183/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 2494/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор П. Пешева; 

ДП № 1395/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16463/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор К. Георгиев; 

ДП № 2496/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 33159/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Л. Клисарова; 

ДП № 1352/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21639/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ил. Кирилова; 

ДП № 401/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 11001/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Мирчев; 
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ДП № 2269/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 31093/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ив. Петрова; 

ДП № 2466/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 31961/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Павлова; 

ДП № 15330/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 24821/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Герасимов; 

ДП № 1784/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 17170/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Н. Димитров; 

ДП № 1424/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16851/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Куртов; 

ДП № 1791/2011г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 48945/2011г. по 

описа на СРП, наблюдаващ мл. прокурор П. Василева; 

ДП № 435/2011г. по описа на РУТП-СДВР, пр.пр.№ 47523/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Ганчева; 

ДП № 199/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 2079/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ч. Спасов; 

БП № 334/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 4527/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор С. Джельов; 

ДП № 10/2012г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 504/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Давидкова; 

ДП № 69/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1497/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Т. Георгиева; 

ДП № 2818/2011г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10850/2011г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Кл. Паличева; 

ДП № 98/2011г. по описа на ГДКП-МВР, пр.пр.№ 35255/2011г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Тарчев; 

БП № 4/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 509/2012г. по описа 

на СРП, наблюдаващ прокурор М. Дамянова 

ДП № 1057/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 7091/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Сн. Станчева; 

ДП № 11052/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 2650/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Р. Стоянова; 

ДП № 11137/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 9532/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Е. Микова; 

ДП № 1064/2013г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 17583/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор И. Илиева; 

ДП № 11004/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 2076/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Е. Манева; 

ДП № 927/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 12947/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор К. Митова; 
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ДП № 1075/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10380/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Е. Манева; 

ДП № 2653/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 34317/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Лазарова; 

ДП № 1618/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 19444/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Асен Христов; 

ДП № 1183/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10813/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Бл. Байраков; 

ДП № 11036/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 2396/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Б. Качуров; 

ДП № 11060/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 6322/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Б. Качуров; 

ДП № 115/2012г. по описа на СДВР, пр.пр.№ 13258/2012г. по описа на 

СРП, наблюдаващ прокурор Б. Качуров;  

ДП № 11280/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 19580/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Б. Ангелов; 

ДП № 1346/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 15665/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Бл. Байраков; 

ДП № 15193/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16248/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Бл. Байраков; 

ДП № 11254/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 18906/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Б. Ангелов; 

ДП № 1827/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 24728/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Кокоев; 

ДП № 1550/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16923/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Б. Тончева; 

ДП № 11058/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 6320/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Христов; 

ДП № 1489/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 19639/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Кокоев; 

ДП № 123/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1683/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Делчева; 

ДП № 1083/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 13945/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Делчева; 

ДП № 1301/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10862/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Б. Димитрова; 

ДП № 15197/2013г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1136/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Трифонова; 

ДП № 1089/2013г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 16813/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Ангелов; 
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ДП № 1066/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10128/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Ортакчиев; 

ДП № 1083/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 14083/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Филипов; 

ДП № 1704/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21346/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Янкулов; 

ДП № 11224/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 7200/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Каменова; 

ДП № 11311/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 19862/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Каменова; 

ДП № 15076/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1982/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Алексова; 

ДП № 1097/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 17109/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Господинова; 

ДП № 2951/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 40360/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Желева; 

ДП № 11038/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 2400/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Янкулов; 

ДП № 313/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 7858/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Алексова; 

ДП № 244/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 209/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Рачева; 

ДП № 11021/2013г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№ 2256/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Каменова; 

ДП № 1093/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10457/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Василева; 

ДП № 15203/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 20380/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Рачева; 

ДП № 1715/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 18594/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Танаицова; 

ДП № 11003/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 1856/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Чотински; 

ДП № 13/2013г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1865/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Христова; 

ДП № 11380/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№30436/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Няголова; 

ДП № 15049/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 2573/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Герасимов; 

ДП № 11233/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 18746/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Рачева; 
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ДП № 1650/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 23221/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Попколев. ; 

ДП № 1626/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 21307/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г. Лазарова ; 

ДП № 118/2013г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 1950/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Александрова ; 

ДП № 11807/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 1778/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Петрова; 

ДП № 1095/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 17379/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. Павлова; 

ДП № 105/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 950/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Алексова; 

ДП № 15203/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 6876/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващ мл. прокурор А. Кънев; 

ДП № 1221/2013г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 18441/2013г. по 

описа на СРП, наблюдаващпрокурор А. Попколев; 

ДП № 1234/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 10783/2012г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор А. Кокоев; 

   

Постановленията за прекратяване на наказателното производство, 

като цяло, се изготвят в срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Бяха констатирани 

единични случаи на забавено произнасяне от страна на прокурорите, което 

не се е отразило съществено на продължителността на наказателното 

производство. 

 

Постановленията се изпращат до адресатите в деня на деловодното 

им извеждане или на следващия ден с обратна разписка, която се прилага 

към наблюдателната преписка. 

При проверката се констатираха случаи, при които първоначално 

определения наблюдаващ прокурор е образувал наказателно производство и 

на същия ден преписката е преразпределена на случаен принцип на друг 

наблюдаващ прокурор. Като причина за това преразпределяне 

ръководството на СРП посочи определената териториална компетентност 

по сектори. Проверяващият екип изразява мнение, че  при така създадената 

организация на работа, новоопределният прокурор е лишен от 

възможността от лична преценка на данните по преписката и съответно 

от възможността да обективира вътрешното си  убеждение в акта. След 

направената констатация,  административният ръководител на СРП 

издаде заповед № 1943/05.12.2014г.,  описана по-горе в акта. 
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Извърши се проверка на случайно избрани досъдебни производства 

през 2012г. и 2013г.,  по които наказателното производство е прекратено 

и постановленията са отменени: 

 

ДП № 11299/2011г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 17460/2011г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 01.06.2011г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1 б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Срокът е продължен с четири месеца, считано от 01.08.2011г. По 

наблюдателната преписка е приложен протокол по реда на чл.226, ал.1 от 

НПК. Делото е постъпило в СРП на 18.10.2011г. с мнение за прекратяване и 

на 21.10.2011г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление 

от 31.10.2011г. на прокурор М. Стойчева наказателното производство е 

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

постановлението е постъпила жалба, която е изпратена, заедно с делото, на 

СРС на 25.01.2012г. С определение от 12.12.2012г. по НЧД № 1393/2012г. на 

СРС, НО, 114 с-в, постановлението на СРП за прекратяване е отменено и 

делото е върнато за продължаване на наказателното производство. Делото 

е постъпило в СРП на 05.03.2013г. С постановление от 06.03.2013г. 

досъдебното производство е изпратено на разследващия орган за изпълнение 

на дадените от съда указания. Срокът е продължен няколкократно, последно с 

един месец, считано от 06.01.2014г. Делото е постъпило в СРП на 07.02.2014г. 

с мнение за прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор В. 

Ортакчиев на 12.02.2014г. С постановление от 26.02.2014г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. Срещу постановлението е постъпила жалба, която заедно с делото е 

изпратена в СРС на 07.04.2014г. С определение от 05.05.2014г. по ЧНД № 

7024/2014г. СРС е потвърдил постановлението на СРП.  

ДП № 3139/2010г. по описа на04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 53522/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 23.12.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.323, ал.1 

от НК. Срокът е продължен неколкократно, последно считано до 23.08.2011г. 

Делото е постъпило в СРП на 19.07.2011г. с мнение за прекратяване. На 

26.07.2011г. делото е изпратено на САП, по тяхно искане и е върнато в СРП 

на 30.08.2011г. Разпределено е на наблюдаващия прокурор на 07.09.2011г. С 

постановление от 26.09.2011г. на прокурор Е. Микова наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 06.02.2012г. в СРП е постъпило писмо от СГП, в което е отразено, че 

по повод жалба до ВКП и извършена проверка е установено, че в 

постановлението от 26.09.2011г. за прекратяване на наказателното 

производство има несъответствие в посочените номера на досъдебното 
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производства и номера на СРП, поради което материалите са върнати в СРП 

за становище и предложение. На 04.01.2013г. е постъпила жалба, в която се 

сочи, че е допусната техническа грешка при изписването на номера на 

досъдебното производство и РУП. Допуснатата техническа грешка, въпреки 

че в горния ляв ъгъл на постановлението е поставен верният номер, е довела 

до отхвърляне в съда на жалбата срещу това постановление, като процесуално 

недопустима. С постановление от 14.01.2013г. прокурор Микова е извършила 

поправка на явна техническа грешка в постановлението за прекратяване на 

наказателното производство и същото отново е прекратено на основание чл. 

24, ал.1 т.1 от НПК (в постановлението отново е допусната техническа 

грешка като е посочено, че ревизираното постановление е от 
26.09.2012г.). На 05.02.2013г. СРП изпраща до СРС материалите по делото, 

ведно с жалба срещу постановлението за прекратяване. С определение от 

07.02.2013г. по ЧНД № 2250/2013г. СРС е отменил постановлението и върнал 

делото на СРП за изпълнение на дадените указания. Срещу това определение 

е подаден протест от наблюдаващия прокурор и с определение № 

777/08.03.2013г. по ВНЧД № 1104/2013г. определението на СРС е отменено и 

жалбата срещу постановлението за прекратяване на наказателното 

производство е оставено без разглеждане, поради пропуснат срок за 

обжалване. В определението на СГС е посочено, че жалбоподателката 

разполага с възможността да обжалва постановлението пред горестоящата 

прокуратура. Жалбоподателката се е възползвала от тази възможност и с 

постановление от 23.07.2013г. на СГП, по пр. пр. № 7086/2013г., 

постановлението на СРП за прекратяване на наказателното производство е 

отменено, като е указано да се проведе „всестранно и пълно изследване на 

всички обстоятелства по делото, като се вземат всички мерки за разкриване 

на обективната истина”. Делото е постъпило в СРП на 25.07.2013г. и на 

същата дата е разпределено на прокурор Микова. С постановление от 

31.07.2013г. прокурор Микова е изпратила делото на разследващия орган /04 

РУП-СДВР/ за изясняването му от фактическа и правна страна, съгласно 

дадените от СГП допълнителни указания. В постановлението в 4 точки 

наблюдаващият прокурор конкретно е посочил какво следва да извърши 

разследващия орган. Срокът е продължен до 25.02.2013г. Делото е постъпило 

в СРП на 28.01.2014г. с мнение за спиране и на 31.01.2014г. е разпределено на 

прокурор Микова. С постановление от 10.03.2014г. прокурор Е. Микова е 

спряла наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

Срещу това постановление е подадена жалба и с определение от 

15.05.2014г. по ЧНД № 9513/2014г. съдът е оставил жалбата без 

разглеждане, тъй като е приел, че няма пострадало физическо и юридическо 

лице за престъплението по чл.323, ал.1 от НК. 
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ДП № 11154/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 51768/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

14.03.2012г. на мл. прокурор М. Илиева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.343, ал.1 б.”б” вр. чл.342, ал.3, б.”б” от НК. Срокът е 

продължен с четири месеца, считано от 14.05.2012г. По наблюдателната 

преписка е приложен протокол по реда на чл.226, ал.1 от НПК с дата 

20.07.2012г. Делото е постъпило в СРП на 09.08.2012г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено на прокурор Е. Манева, без дата. Същата е 

поставила резолюция от 11.09.2012г., че е била в отпуск от 02.08.2012г. до 

05.09.2012г. С постановление от 14.09.2012г. на прокурор Е. Манева 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Срещу постановлението е постъпила жалба, която е 

изпратена заедно с делото в СРС на 19.10.2012г. С определение от 

19.11.2012г. по НЧД № 19233/2012г. на СРС постановлението на СРП за 

прекратяване на наказателното производство е отменено и делото е върнато 

за продължаване на разследването. Срещу това определение е подаден частен 

протест от прокурор Манева и с определение №4128/14.12.2012г. по ВНЧД№ 

5948/2012г. на СГС определението на СРС е потвърдено. Делото е постъпило 

в СРП на 07.01.2013г. и на същата дата е разпределено на прокурор Манева. С 

постановление от 11.01.2013г. досъдебното производство е изпратено на 

разследващия орган за изпълнение на дадените от съда указания. Срокът е 

продължен няколко пъти, последно до 07.11.2013г. Делото е постъпило в СРП 

на 11.11.2013г. с мнение за съд и е разпределено на наблюдаващия прокурор 

на 12.11.2013г. С постановление от 03.12.2013г. наказателното производство е 

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

изпратено за преценка за наличие на адм. нарушение по ЗДвП. Срещу 

постановлението е постъпила жалба, която заедно с делото е изпратена в СРС 

на 21.12.2013г. С определение от 14.04.2014г. по ЧНД № 21916/2013г. СРС е 

отменил постановлението на СРП и делото е върнато за изпълнение на 

конкретни указания. Срещу това определение също е подаден частен протест 

от прокурор Манева и с и с определение по ВНЧД№ 2372/2014г. на СГС 

определението на СРС е потвърдено. Делото е постъпило в СРП на 

01.07.2014г. и разпределено на наблюдаващия прокурор на 03.07.2014г. С 

постановление от 14.07.2014г. делото е изпратено на разследващия орган за 

изпълнение на указанията на съда.Срокът на разследване е продължен с 4 

месеца, считано от 01.09.2014г. 

ДП № 1021/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№ 14400/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 03.05.2012г. на прокурор А. Янкулов срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.345а, ал.1 от НК. Делото е постъпило в СРП на 
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10.07.2012г. с мнение за спиране и е разпределено на прокурор Янкулов на 

13.07.2012г. С постановление от 19.07.2012г. на прокурор А. Янкулов 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Със същото постановление е разпоредено връщането 

на ВД (лек автомобил). На 28.08.2012г. в СРП е постъпило писмо от СГП, с 

което изискват материалите по преписката, тъй като е постъпил сигнал за 

издирване в ШИС на същото МПС. Материалите са изпратени на 03.09.2012г. 

След извършена служебна проверка от СГП, с постановление от 01.07.2013г. 

(пр.пр.№ 7601/2012г. на СГП) постановлението на СРП за прекратяване на 

производството е отменено и делото е върнато за продължаване на 

разследването. Делото е постъпило в СРП на 07.01.2013г. и на същата дата е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 11.01.2013г. 

досъдебното производство е изпратено на разследващия орган за изпълнение 

на дадените указания. Срокът е продължен няколко пъти, последно до 

07.11.2013г. Делото е постъпило в СРП на 21.10.2013г. с мнение за спиране и 

е разпределено на 24.10.2013г. на наблюдаващия прокурор. С постановление 

от 31.10.2013г. наказателното производство е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.2 от НПК. Със същото постановление прокурорът е отказал връщането 

на ВД тъй като е налице спор за собственост. 

ДП № 10209/2009г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 31314/2008г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

02.04.2009г. на прокурор Б. Качуров срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.343, ал.1 б.”б” вр. чл.342, ал.1, пр.3 от НК. Делото е 

постъпило в СРП на 05.08.2009г. с мнение за прекратяване и е разпределено 

на прокурор Качуров на същата дата. С постановление от 28.08.2009г. на 

прокурор Б. Качуров наказателното производство е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.2 от НПК. На 30.09.2009г. от СРС до СРП е 

изпратена жалба за прилагане към делото. Делото е изпратено на СРС на 

08.10.2009г. С определение от 14.01.2010г. по НЧД № И-3725/2009г. на СРС, 

жалбата срещу постановлението е оставена без разглеждане, като 

недопустима. С определение от 04.10.2011г. по ВНЧД№ 1688/2010г. на СГС 

определението на СРС е отменено и делото е върнато за произнасяне по 

същество. С определение от 21.12.2012г. по ЧНД № 3725/2009г. СРС е 

отменил постановлението на СРП за прекратяване на наказателното 

производство и го е върнал за отстраняване на допуснати процесуални 

нарушения. В мотивите си съдът е посочил, че е налице противоречие между 

обстоятелствената част на постановлението и диспозитива, относно 

основанията на прекратяване. Срещу това постановление е подаден частен 

протест от 26.02.2013г. Към момента на проверката няма данни за 

произнасяне от СГС.  
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ДП № 11148/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 9832/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 19.03.2013г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.3 б.”а” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 19.04.2013г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 24.04.2013г. С 

постановление от 30.04.2013г. на прокурор А. Христов наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 30.05.2013г. делото е изпратено в СРС по повод постъпила жалба 

срещу постановлението за прекратяване. С определение от 31.05.2013г. по 

НЧД № 9514/2013г. на СРС, постановлението на СРП е потвърдено. 

Определението на СРС е обжалвано и с определение № 2916 от 26.09.2013г. 

по ВНЧД № 3701/2013г на СГС постановлението на СРП и определението на 

СРС са отменени, като са дадени конкретни указания за извършване на 

допълнителни действия по разследването. Делото е постъпило в СРП на 

03.10.2013г. С постановление от 07.10.2013г. на прокурор А. Христов 

досъдебното производство е изпратено на разследващия орган за изпълнение 

на дадените от СГС указания. Срокът е продължен с два месеца, считано до 

07.02.2014г. Делото е постъпило в СРП на 11.02.2014г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 17.02.2014г. С 

постановление от 21.02.2014г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Срещу постановлението 

е постъпила жалба, която заедно с делото е изпратена в СРС на 13.03.2014г. С 

определение от 01.08.2014г. по ЧНД № 5094/2014г. СРС е отменил 

постановлението на СРП. В мотивите на определението е посочено, че 

указанията на СГС са частично изпълнени. Срещу това определение е 

подаден частен протест на 03.09.2014г. и с определение от 13.10.2014г. по 

ВНЧД№ 4159/2014г. на СГС определението на СРС е потвърдено. Делото е 

постъпило в СРП на 20.10.2014г. и е разпределено на наблюдаващия 

прокурор на същата дата. С постановление от 22.10.2014г. делото е изпратено 

на разследващия орган за изпълнение указанията на съда.  

ДП № 425/2011г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 49184/2010г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

01.02.2011г. на прокурор Й. Грамов  срещу известен извършител за 

престъпление по чл.323, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен 

няколкократно, последно с три месеца, считано от 26.07.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 21.09.2012г. с мнение за съд и е разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 21.09.2012г.. С постановление от 18.10.2012г. на 

мл. прокурор И. Илиев наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 22.11.2012г. делото 

е изпратено в СРС, по повод постъпила жалба срещу постановлението за 
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прекратяване. С определение от 26.11.2012г. по НЧД №21413/2012г. СРС е 

оставил жалбата без разглеждане, като процесуално недопустима, тъй като е 

приел, че няма пострадал от това престъпление. С определение от 

05.03.2013г. СГС е отменил определението на СРС и е върнал делото на 

първоинстанционния съд за произнасяне по същество. С определение от 

22.03.2013г. по НЧД №21413/2012г. СРС е отменил постановлението на СРП. 

В мотивите си съдът е указал, че по делото не е проведено пълно разследване 

и е необходимо извършване на допълнителни действия за допълване на 

делото с доказателствен материал. Срещу това определение е подаден частен 

протест до СГС, който с определение № 1448/08.05.2013г. по ВНЧД 

№1692/2013г. СГС е потвърдил определението на СРС. Делото е постъпило в 

СРП на 23.05.2013г. и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 

28.05.2013г. С постановление от 31.05.2013г. прокурор И. Илиев се е отвел от 

воденото досъдебно производство, като се е обосновал с противоречие в 

мотивите, които той е изложил в постановлението за прекратяване и тези на 

съда, поради което счита, че ако продължи водене на делото, съгласно 

дадените указания и внесе обвинителен акт, то същият няма да съответства на 

вътрешното му убеждение. От друга страна, прокурорът е счел, че след като 

вече веднъж се е произнесъл по същество, в случай, че отново вземе решение 

в тази посока, може да се счете за предубеденост. С постановление от 

07.06.2013г. по прокурорска преписка № 7678/2013г. по описа на СГП 

отводът на прокурора от СРП е уважен, без излагане на мотиви.  Делото е 

върнато в СРП на 11.06.2013г. и на 12.06.2013г. е разпределено на прокурор 

Силянова. С постановление от 13.06.2013г. делото е изпратено на 

разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. Срокът на 

разследването е продължен няколкократно, последно с четири месеца, 

считано от 23.07.2014г. 

ДП № 1702/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 30959/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 05.09.2012г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.143, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е продължен неколкократно, последно считано до 05.05.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 02.04.2013г. с мнение за изпращане по 

компетентност на специализираната прокуратура и е разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 05.04.2013г. С постановление от 23.04.2013г. на 

прокурор С. Соколова наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 17.06.2013г. делото 

е изпратено в СРС по повод постъпила жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 10.07.2013г. по НЧД № 10917/2013г. на СРС 

постановлението на СРП за прекратяване е отменено като необосновано. 

Срещу това определение е подаден протест от 29.07.2013г. и с определение № 
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2785 от 17.09.2013г. по ВНЧД № 3830/2013г. на СГС, определението на СРС е 

потвърдено, като са отменени дадените указания по приложението на закона, 

тъй като не биха допринесли за разкриване на обективната истина. Дадени са 

четири допълнителни указания на прокуратурата. Делото е постъпило в СРП 

на 03.10.2013г. Прокурор Соколова, с резолюция от 04.10.2013г. е посочила, 

че с определението на СГС е отведена, поради което следва да се определели 

нов наблюдаващ прокурор( в определението на съда, на стр.2, наблюдаващият 

прокурор е отведен). На 08.10.2013г. делото е разпределено на мл. прокурор 

Т. Тодоров. С постановление от 14.10.2013г. на мл.прокурор Т. Тодоров 

делото е върнато на разследващия орган за изпълнение на указанията на СРП. 

Срокът на разследването е продължен два пъти с по 4 месеца, считано от 

18.07.2014г. Делото е постъпило в СРП на 19.05.2014г. и на 26.05.2014г. е 

изпратено в СГП по подадена молба за отвод на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 29.05.2014г. по пр.№ 1578/2013г. СГП е отказала да уважи 

искането за отвод на наблюдаващия прокурор. Делото е върнато в СРП на 

02.06.2014г. и е разпределено на прокурор Тодоров на 09.06.2014г. С 

постановление от същата дата делото е изпратено по компетентност на 

специализираната прокуратура. С постановление от 15.07.2014г. по пр.пр. № 

249/2014г. специализираната прокуратура е приела по компетентност надзора 

и разследването на делото. 

ДП № 982/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 57242/2011г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувана с постановление от 

28.06.2012г. на прокурор К. Владимиров срещу известен извършител за 

престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследването е 

продължен с два месеца, считано до 28.10.2012г. Делото е постъпило в СРП 

на 16.10.2012г. с мнение за прекратяване и е разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 19.10.2012г.. С постановление от 24.10.2012г. на прокурор К. 

Владимиров наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 13.11.2012г. делото е изпратено в СРС 

по повод постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване. С 

определение от 14.11.2012г. по НЧД № 20756/2012г. на СРС постановлението 

на СРП е отменено и делото е върнато на прокуратурата с допълнителни 

указания. Делото е постъпило в СРП на 11.02.2013г. и на 15.02.2013г. е 

изпратено на СГП по тяхно искане, по повод депозирана и там жалба. Делото 

е върнато в СРП на 04.03.2013г. с разпореждане да се изпълнят стриктно 

указанията на съда и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 

07.03.2013г. С постановление от 13.03.2013г. на прокурор К. Владимиров 

досъдебното производство е изпратено на разследващия орган за изпълнение 

на дадените от СРС указания. Срокът е продължен с два месеца, считано до 

05.06.2013г. Делото е постъпило в СРП на 20.05.2013г. с мнение за съд и е 
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разпределено на наблюдаващия прокурор на 20.05.2013г. С писмо от 

13.06.2013г. в СРС е внесено споразумение на основание чл.381 от НПК, 

което с протоколно определение от 13.06.2013г. по НОХД №10540/2013г. е 

одобрено.  

ДП № 5542/2010г. по описа на СДВР, пр.пр.№ 59495/2010г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е започнало на 02.11.2010г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.172б от НК. Срокът на 

разследването е продължаван няколкократно, последно считано до 

03.12.2011г. Делото е постъпило в СРП на 28.11.2011г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 01.12.2011г. С 

постановление от 13.01.2012г. на прокурор Л. Кабзималска наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК и чл.172б ал.3 от НК, като е разпоредено постановлението, ведно с 

досъдебното производство, да се изпрати на патентното ведомство за 

преценка налагане на административно наказание и последстващо 

разпореждане с ВД (отнемане в полза на държавата и унищожаване). Срещу 

постановлението е подадена жалба на 26.01.2012г. и на 15.02.2012г. делото е 

изпратено в СРС. С определение от 21.02.2012г. по НЧД № 3110/2012г. на 

СРС жалбата е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима. С 

определение № 3923/04.12.2012г. СГС е отменил определението на СРС и е 

върнал делото на друг състав за произнасяне по съществото на жалбата. С 

определение от 18.02.2013г. и този състав на СРС приема, че жалбата е 

недопустима и я оставя без разглеждане. Определението е влязло в сила на 

24.04.2013г. Делото е постъпило в СРП на 29.05.2013г. и на 31.05.2013г. е 

разпределено на прокурор Кабзималска. Делото е изпратено на патентно 

ведомство на 26.06.2013г., с оглед преценка за образуване на 

административно-наказателно производство.  

ДП № 11648/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 33606/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 17.10.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 27.12.2012г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 04.01.2013г. С 

постановление от 09.01.2013г. на прокурор Б. Качуров наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 17.01.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 17.01.2013г. по НЧД № 

814/2013г. на СРС постановлението на СРП е отменено и делото е върнато на 

прокуратурата със задължителни указания.Срещу това определение е подаден 

частен протест от 24.01.2013г. От материалите по наблюдателната 

преписка и в УИС липсва информация за последващия ход на делото. 



 227 

ДП № 11734/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 38908/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 29.11.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 28.01.2013г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 31.01.2013г. С 

постановление от 06.02.2013г. на прокурор П. Белчев наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 21.02.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 25.03.2013г. по НЧД № 

3284/2013г. на СРС, постановлението на СРП е отменено и делото е върнато 

на прокуратурата за продължаване на наказателното производство. Срещу 

това определение е подаден частен протест от 01.04.2013г. С определение от 

№1071/07.04.2014г. по ВНЧД № 1320/2014г. СГС е потвърдил определението 

на СРС. Делото е постъпило в прокуратурата на 07.05.2014г. и на 12.05.2014г. 

е разпределено на наблюдаващия прокурор. С писмо от 15.05.2014г. делото е 

върнато на разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. Срокът 

на разследване е продължен с 4 месеца, считано от 07.07.2014г. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 25.08.2014г. и на същата дата е разпределено 

на наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.09.2014г. е изготвено 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

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

ДП № 11489/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 22030/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

13.08.2012г. на мл. прокурор В. Няголова срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343, ал.1, б”б” вр. чл.342, ал.1 от НК. Срокът на 

разследването е продължен няколкократно, последно с 4 месеца, считано от 

13.04.2013г. По делото е приложен протокол за доклад по чл.226, ал.1 от 

НПК. Делото е постъпило в СРП на 12.06.2013г. с мнение за прекратяване и е 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 17.06.2013г. С постановление от 

08.07.2013г. на прокурор В. Няголова наказателното производство е 

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

07.08.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 07.08.2013г. по НЧД № 14135/2013г. на СРС 

постановлението на СРП е отменено и делото е върнато на прокуратурата с 

дадени конкретни указания. Срещу това определение е подаден частен 

протест от 15.08.2013г. С определение от № 3335/30.10.2013г. по ВНЧД № 

4538/2013г. СГС е потвърдил определението на СРС. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 18.11.2013г. и на същата дата е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.11.2013г. делото е върнато 

на разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. Срокът на 
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разследване е продължен няколкократно, считано до 18.09.2013г. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 07.08.2014г. с мнение за съд и на 08.09.2014г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор, с отметка „поради отпуск до 

05.09.2014г.”. С постановление от 07.10.2014г. е изготвено предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

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

ДП № 11115/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 9180/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 02.03.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Делото е постъпило в СРП на 17.04.2013г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 22.04.2013г. С 

постановление от 30.04.2013г. на прокурор М. Димитрова наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 20.05.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 18.07.2013г. по НЧД № 

8917/2013г. на СРС постановлението на СРП е отменено и делото е върнато 

на прокуратурата с дадени конкретни указания. Срещу това определение е 

подаден частен протест от прокурор Силянова (по заместване) на 07.06.2013г. 

С определение от № 1109/10.04.2014г. по ВНЧД № 5750/2013г. СГС е 

потвърдил определението на СРС. Делото е постъпило в прокуратурата на 

30.04.2014г. и на 07.05.2014г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 14.05.2014г. делото е върнато на разследващия орган за 

изпълнение на указанията на съда. Делото е постъпило в прокуратурата на 

25.06.2014г. с мнение за съд и на 27.06.2014г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 22.07.2014г. е изготвено 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

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

ДП № 1533/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№ 8144/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано на 11.05.2012г. с 

постановление на прокурор Чотински срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.323, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 4 

месеца, считано до 16.11.2012г. Делото е постъпило в СРП на 12.11.2012г. и е 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 15.11.2012г. С постановление от 

27.11.2012г. на прокурор Г. Чотински наказателното производство е 

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

13.12.2012г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 31.01.2013г. по НЧД № 22795/2012г.на СРС 

постановлението на СРП е отменено и делото е върнато на прокуратурата с 

дадени конкретни указания. Срещу това определение е подаден частен 

протест от прокурор Чотински на 18.03.2013г. С определение № 
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1664/25.03.2013г. по ВНЧД № 2399/2013г., СГС е потвърдил определението 

на СРС. Делото е постъпило в прокуратурата на 13.06.2013г. и на същата 

дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. На 24.06.2013г. прокурор 

Чотински е изпратил в СГП самоотвод с мотива, че с определението на 

съда на прокурора се разпорежда извършване на действия по разследването, 

които според неговото вътрешно убеждение не следва да бъдат 

провеждани. С постановление от 28.06.2013г. на прокурор Тонева от СГП 

(пр. пр.№6167/2012г. по описа на СГП) е уважен самоотвода на прокурор 

Чотински. Делото е постъпило в прокуратурата на 02.07.2013г. и на 

03.07.2013г. е преразпределено на случайния принцип на прокурор М. 

Малчев. С постановление от 15.07.2013г. на прокурор Малчев делото е 

изпратено в 06 РУП-СДВР за изпълнение  указанията на съда. Срокът е 

продължен няколкократно, последно с 4 месеца, считано от 13.09.2014г. По 

делото е приложен протокол за доклад по чл.226, ал.1 от НПК. С писмо от 

24.10.2014г. материалите са изпратени в СГП, по постъпила жалба.  

ДП № 15114/2013г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№ 53781/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано и водено срещу 

известен извършител за престъпление по чл.256, ал.1 от НК. Срокът е 

продължаван неколкократно, последно с 4 месеца, считано от 29.07.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 15.10.2013г. с мнение за прекратяване и е 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 18.10.2013г. С постановление от 

22.10.2013г. на прокурор Б. Ангелов наказателното производство е 

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

04.11.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 11.11.2013г. по НЧД № 18905/2013г. на СРС, 

влязло в сила на 22.01.2014г., постановлението на СРП е отменено и делото е 

върнато на прокуратурата с дадени конкретни указания.  Делото е постъпило 

в прокуратурата на 10.02.2014г. и на същата дата е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.03.2014г. делото е върнато 

на разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 12.06.2014г. с мнение за прекратяване и на 

16.06.2014г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

18.06.2014г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 02.07.2014г. делото е изпратено в СРС 

по постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване. С определение 

от 15.09.2014г. по НЧД №12916/2014г. съдът е потвърдил постановлението на 

СРП. Срещу определението на СРС е подадена жалба до СГС на 06.10.2014г. 

ДП № 15213/2010г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№ 25240/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 09.07.2010г. на прокурор И. Колева  срещу неизвестен извършител за 
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престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Срокът е продължен няколкократно, 

последно с 2 месеца, считано от 10.10.2012г. С постановление от 14.12.2011г. 

на прокурор М. Дамянова наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 30.12.2011г. делото 

е изпратено в СРС по жалба срещу постановлението за прекратяване. С 

определение от 03.01.2012г. по НЧД № 21/2012г. на СРС постановлението на 

СРП е отменено и делото е върнато на прокуратурата с дадени конкретни 

указания. Делото е постъпило в прокуратурата на 07.02.2012г. и на 

10.02.2012г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

17.02.2012г. делото е изпратено на разследващия орган за изпълнение  

указанията на съда. Срокът на разследване е продължен два пъти по два 

месеца, считано до 09.08.2012г. Делото е постъпило в прокуратурата на 

19.06.2012г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 29.06.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 13.07.2012г. делото е изпратено в СРС по постъпила жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 01.10.2012г. по НЧД 

№13342/2012г. съдът е отменил постановлението на СРП. Срещу 

определението на СРС е подаден частен протест до СГС на 12.10.2012г. С 

определение № 4011/12.12.2012г. по ВЧНД № 5850/2012г. на СГС 

определението на СРС е потвърдено. Делото е постъпило в СРП на 

08.01.2013г. и на 10.01.2013г. е разпределено на прокурор Дамянова. С 

постановление от 15.01.2013г. делото е изпратено на разследващия орган за 

изпълнение на указанията на съда. Срокът на разследването е продължен 

няколкократно, последно до 09.11.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

26.09.2013г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено на прокурор 

Дамянова. Изготвен е обвинителен акт, който на 14.10.2013г. е внесен в СРС 

(ПД 2547/2013г.). С присъда от 25.03.2014г. по НОХД № 7058/2013г. на СРС 

подсъдимата е призната за невиновна. Изготвен е протест от прокурор 

Петров, който е изпратен на 04.04.2014г.  

ДП № 15390/2011г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 45098/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 02.11.2011г. на прокурор Б. Ангелов срещу известен извършител за 

престъпление по чл.316 вр. чл.308, ал.2 вр ал.1 от НК. Делото е постъпило в 

СРП на 16.01.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено на прокурор 

Н. Ангелова на 21.01.2013г. С постановление от 12.03.2013г. на прокурор Н. 

Ангелова наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, 

т.1 от НПК. С постановление от 01.07.2013г., след извършена служебна 

проверка от прокурор Илиева от СГП (пр. пр. №3480/2012г. на СГП) е 

отменено постановлението на СРП и е указано да се извършат конкретни 
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действия по разследването. Делото е постъпило в прокуратурата на 

03.07.2013г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 30.07.2013г. делото е върнато на разследващия орган за 

изпълнение на указанията. Срокът на разследване е продължен, последно с 

два месеца, считано до 03.03.2014г. Делото е постъпило в прокуратурата на 

20.02.2014г. с мнение за спиране и на 25.02.2014г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.04.2014г. наказателното 

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

На 08.08.2014г. в СРП е получена справка от МВР, че лицето не е намерено. 

ДП № 15098/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№ 260/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

30.02.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от 

НК. Срокът е продължаван няколкократно, последно с 2 месеца, считано от 

02.10.2012г. Делото е постъпило в СРП на 18.12.2012г. с мнение за 

прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 02.01.2013г. С 

постановление от 07.01.2013г. на прокурор Ст. Моневски наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 18.01.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 22.01.2013г. по НЧД № 

876/2013г. на СРС постановлението на СРП е потвърдено. С определение от 

30.04.2013г. по ВНЧД № 1202/2013г. СГС е отменил определението на СРС и 

постановлението на СРП и е върнал делото с дадени конкретни указания. 

Делото е постъпило в прокуратурата на 21.05.2013г. и на същата дата е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 22.05.2013г. 

делото е върнато на разследващия орган за изпълнение  указанията на съда. 

Срокът на разследването е удължен с четири месеца. С постановление от 

05.11.2013г. наказателното производство отново е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението за 

прекратяване е указано препис от същото да се изпрати на жалбоподателя 

и е приложена обратна разписка от 05.11.2011г. (върната в цялост). С 

писмо от 12.11.2014г. СГП е изискала преписката за произнасяне, с оглед 

постъпила във ВКП молба (пр.пр. № 9626/2012г.). В същото писмо е 

посочено, че липсва отговор на писмо на СГП от 27.05.2014г. с което ВКП е 

изискала отговор по жалбата. При проверката се установи, че цитираното 

писмо на СГП се намира в трета преписка (пр.пр. 254/2014г. по описа на 

СРП), касаеща идентични обстоятелства с воденото досъдебно 

производство, приключила с постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство. По нея няма данни за изпращане на исканите 

материали до СГП. 
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ДП № 11671/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№ 33924/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 25.10.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.б вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Срокът е продължен с 4 месеца, считано от 25.04.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 05.03.2013г. с мнение за прекратяване и на 08.03.2013г. е 

разпределено на прокурор Д. Славов. С постановление от 15.03.2013г. на 

прокурор Д. Славов  наказателното производство е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 11.04.2013г. делото е изпратено 

в СРС по жалба срещу постановлението за прекратяване. С определение от 

21.05.2013г. по НЧД № 6492/2013г. на СРС постановлението на СРП е 

отменено и делото е върнато на прокуратурата с дадени конкретни указания. 

Делото е постъпило в прокуратурата на 18.07.2013г. и на 22.07.2013г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 26.07.2013г. 

делото е изпратено на разследващия орган за изпълнение  указанията на съда. 

Делото е постъпило в прокуратурата на 30.09.2013г. с мнение за прекратяване  

и на 03.10.2013г. разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление 

от 11.10.2013г. наказателното производство е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Постановлението е изпратено до 

жалбоподателя на 14.10.2013г. и е получено на 17.10.2013г. 

ДП № 1854/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№ 26464/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 04.12.2012г. на прокурор Давидкова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.216, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Срокът е продължен с 2 

месеца, считано до 05.04.2013г. Делото е постъпило в СРП на 04.03.2013г. с 

мнение за спиране и на 07.03.2013г. е разпределено на прокурор Ч. Спасов. С 

постановление от 14.03.2013г. на прокурор Ч. Спасов  наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 29.03.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 17.07.2013г. по НЧД № 

5637/2013г. на СРС постановлението на СРП е отменено и делото е върнато 

на прокуратурата с дадени конкретни указания. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 03.10.2013г. С постановление от 29.10.2013г. на прокурор Р. 

Алексиев делото е изпратено на разследващия орган за изпълнение  

указанията на съда. Срокът е продължен три пъти по 4 месеца, последно 

считано до 04.12.2014г.  

ДП № 70122/2007г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№ 51834/2006г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 10.08.2007г. на прокурор Шопова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. Срокът е продължен с 4 

месеца, считано от 10.02.2008г. Делото е постъпило в СРП на 15.12.2007г. с 
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мнение за прекратяване и на 19.12.2007г. е разпределено на прокурор Св. 

Шопова. С постановление от 17.01.2008г. (деловодно изведено на 

18.02.2008г.)  на  прокурор Св. Шопова  наказателното производство е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 29.01.2008г. 

(деловодно изведено на 18.02.2008г.) наказателното производство е 

възобновено. Срокът е продължен с 4 месеца, считано до 18.08.2008г. Делото 

е постъпило на 27.02.2009г. Делото е спирано и възобновявано с 

постановления от 21.07.2009г. С постановление от 19.07.2010г. отново е 

спряно и  възобновено с постановление от 07.11.2011г. На 15.05.2012г. делото 

е постъпило в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 18.06.2012г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 11.12.2012г. делото е изпратено в СРС по жалба 

срещу постановлението за прекратяване. С определение от 14.01.2013г. по 

НЧД № 22812/2012г. на СРС постановлението на СРП е отменено и делото е 

върнато на прокуратурата с дадени конкретни указания. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 13.03.2013г. и на 15.03.2013г. е разпределено на прокурор Г. 

Мирчев. С постановление от 25.03.2013г. делото е изпратено на разследващия 

орган за изпълнение на указанията на съда. Срокът на разследването е 

удължаван многократно, последно с четири месеца, считано до 14.11.2014г. 

Срокът по делото е продължаван с идентични искания повече от година 

и половина, като в тях е допускана и една и съща техническа грешка при 

изписване на адресата - „РАДСКА прокуратура”.  

ДП № 15187/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№ 4532/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 03.04.2012г. на мл. прокурор Кювлиева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 от НК. Срокът е продължен 

два пъти с по 2 месеца, считано от 06.12.2012г. Делото е постъпило в СРП на 

20.11.2012г. и на 23.11.2012г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 29.01.2013г  на прокурор Д. Павлова  наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 08.02.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 21.03.2013г. по НЧД № 

2557/2013г. на СРС постановлението на СРП е отменено и делото е върнато 

на прокуратурата с дадени конкретни указания. Срещу това определение е 

изготвен протест, който е изпратен на 09.04.2013г. С определение 

№1787/05.06.2013г. на СГС по ВНЧД №2555/2013г. определението на СРС е 

потвърдено. Делото е постъпило в прокуратурата на 08.07.2013г. и на 

15.07.2013г. е разпределено на прокурор Д.Павлова, с отметка „след отпуск”. 

С постановление от 29.07.2013г. делото е изпратено на разследващия орган за 

изпълнение  указанията на съда. Срокът на разследването е удължаван два 
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пъти, общо с шест месеца. Делото е постъпило в СРП на 20.12.2013г. с 

мнение за прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 

14.12.2013г. С постановление от 22.01.2014г. на прокурор Д. Павлова  

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 15.04.2014г. е постъпила жалба, която заедно с 

делото е изпратена на 24.04.2014г.  в СРС. С определение от 24.06.2014г. по 

НЧД № 8260/2014г. на СРС постановлението на СРП е потвърдено. Това 

определение е обжалвано и делото е изпратено на СГС.  

 ДП № 217/2012г. по описа на СДВР, пр.пр.№ 27037/2012г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е започнато на 21.09.2012г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.206, ал.3 вр. ал.1 от НК. Срокът 

е продължен два пъти с по 2 месеца, считано от 23.03.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 26.03.2013г. и на същата дата е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 03.04.2013г  на прокурор К. 

Куманов  наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, 

т.1 вр чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 17.04.2013г. делото е изпратено в СРС по 

жалба срещу постановлението за прекратяване. С определение от 19.04.2013г. 

по НЧД № 7004/2013г. на СРС постановлението на СРП е потвърдено. Срещу 

това определение е изготвена жалба, която е изпратен на СГС. С определение 

№2104/08.07.2013г. по ВНЧД №3067/2013г. определението на СРС е 

отменено, като в мотивите е изписано, че : „… делото следва да се върне на 

СРП за продължаване на разследващата дейност, но от друг наблюдаващ 

прокурор, доколкото настоящият се е произнесъл по същество и за него биха 

били налице основанията за отвод по чл.47, ал.1 вр. чл.29, ал.1 т.1 от НПК.”. 

Делото е постъпило в прокуратурата на 29.07.2013г. и на 31.07.2013г. е 

преразпределено на прокурор Л. Кабзималска, с резолюция : „по повод 

определение на съда да се определи нов наблюдаващ прокурор на случаен 

принцип”. С постановление от 15.08.2013г. делото е изпратено на 

разследващия орган за изпълнение указанията на съда. Срокът на 

разследването е удължаван няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 

29.09.2014г. Последно по делото се съдържа искане от 25.09.2014г. за 

продължаване на срока за разследване.  

ДП № 15113/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№50812/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувана с постановление 

на прокурор Ч. Ангелов от 17.04.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.211 вр. чл.209, ал.1 от НК. Срокът е продължен три пъти, 

последно до 19.02.2013г. Няма данни кога е постъпило делото в СРП. С 

постановление от 20.03.2013г  на прокурор И. Колева  наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 01.04.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу 
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постановлението за прекратяване. С определение от 05.04.2013г. по НЧД № 

5666/2013г. на СРС, постановлението на СРП е потвърдено. Срещу това 

определение е подадена жалба и с определение №1896/13.06.2013г. по ВНЧД 

№2742/2013г. по описа на СГС, определението на СРС е отменено и делото е 

върнато на СРП с дадени конкретни указания. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 24.06.2013г. и на 26.06.2013г. е разпределено на прокурор 

Колева. С постановление от 01.07.2013г. делото е изпратено на разследващия 

орган за изпълнение  указанията на съда. Срокът на разследването е удължен 

с 4 месеца, считано до 02.01.2014г. Делото е постъпило в прокуратурата на 

07.03.2014г. с мнение за спиране и на 12.03.2014г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление е 18.03.2014г. наказателното 

производство отново е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, 

ал.1, т.1 от НПК. На 03.04.2014г. делото е изпратено на СРС по постъпила 

жалба срещу постановлението. С определение от 07.04.2014г. по НЧД № 

6833/2014г. СРС е потвърдил постановлението на СРП. С определение № 

1686/11.06.2014г. по ВНЧД №2143/2014г. по описа на СГС, определението на 

СРС е отменено и делото е върнато на СРП с дадени указания. Делото е 

постъпило в СРП на 17.06.2014г. и на 19.06.2014г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 19.06.2014г. делото е върнато 

на разследващия орган с дадени конкретни указания. Срокът е продължен с 4 

месеца, считано до 25.12.2014г. 

ДП № 15207/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№4530/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувана с постановление 

на прокурор Ант. Милев на 28.05.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК и на същата дата е разпределено на 

прокурор Сн. Станчева. Срокът е продължаван няколкократно, последно до 

29.03.2013г. Делото е постъпило в СРП на 06.02.2013г. с мнение за 

прекратяване и на 11.02.2013г. е разпределено на прокурор Сн. Станчева. С 

постановление от 22.02.2013г  на прокурор Сн. Станчева наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр чл.24, ал.1, т.1 от 

НПК. На 08.03.2013г. делото е изпратено в СРС по жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 15.03.2013г. по НЧД № 

4231/2013г. на СРС постановлението на СРП е отменено и делото е върнато за 

извършване на допълнителни действия по разследването. Срещу това 

определение е подаден протест, който е изпратен на СГС. С определение 

№2131/08.07.2013г. по ВНЧД №1800/2013г. определението на СРС е 

потвърдено. Делото е постъпило в прокуратурата на 23.07.2013г. и на 

24.07.2013г. е разпределено на прокурор Ант. Милев по заместване, поради 

отпуск на прокурор Станчева. С постановление от 13.08.2013г. на прокурор 

Милев делото е изпратено на разследващия орган за изпълнение  указанията 
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на съда. Срокът на разследването е удължен два пъти, последно считано до 

24.01.2014г. Делото е постъпило в прокуратурата на 27.02.2014г. с мнение за 

прекратяване и на 12.02.2014г. е разпределено на прокурор Станчева. С 

постановление от 05.03.2014г. наказателното производство отново е 

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

17.03.2014г. делото е изпратено на СРС по постъпила жалба срещу 

постановлението. С определение от 21.03.2014г. по НЧД № 5296/2014г. СРС е 

потвърдил постановлението на СРП. С определение № 2315/04.08.2014г. по 

ВНЧД №2675/2014г. по описа на СГС определението на СРС е отменено, като 

в мотивите е посочено, че не са изпълнени всички указания, дадени в 

първоначалното определение за отмяна. Делото е постъпило в СРП на 

13.08.2014г. и на 01.09.2014г. е разпределено на прокурор Ант. Милев. С 

постановление от 15.10.2014г. делото е върнато на разследващия орган с 

дадени конкретни указания.  

ДП № 5345/2012г. по описа на СДВР, пр.пр.№55738/2011г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на РП 

Плевен на 04.07.2011г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.220, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и с постановление от 16.12.2011г. е 

изпратено по компетентност на СРП. Делото е получено на 21.12.2011г. и на 

23.12.2011г. е разпределено на прокурор Д. Тарев. Срокът на разследване е 

удължен до 04.03.2012г. С постановление от 28.02.2012г  на прокурор Д. 

Тарев наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 

вр чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 13.03.2012г. делото е изпратено в СРС по жалба 

срещу постановлението за прекратяване. С определение от 06.06.2012г. по 

НЧД № 4797/2012г. 16с-в СРС, постановлението на СРП е отменено и делото 

е върнато за извършване на допълнителни действия по разследването. Делото 

е постъпило в прокуратурата на 09.07.2012г. и на 12.07.2012г. е разпределено 

на прокурор Д. Тарев. С постановление от 17.07.2012г. делото е изпратено на 

разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. Делото е постъпило 

в прокуратурата на 18.09.2012г. с мнение за прекратяване и на 21.09.2012г. е 

разпределено на прокурор Тарев. С постановление от 09.10.2012г. 

наказателното производство отново е прекратено на основание чл.243, ал.1, 

т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 30.10.2012г. делото е изпратено на СРС по 

постъпила жалба. С определение от 27.11.2012г. по НЧД № 19806/2012г. СРС 

е отменил постановлението на СРП поради непълно изясняване на 

фактическата обстановка. Срещу това определение е подаден частен протест 

от прокурор Д. Тарев. С определение № 1022/29.03.2013г. по ВНЧД 

№26/2013г. по описа на СГС определението на СРС е потвърдено, като в 

мотивите е посочено, че „прокурорът, въпреки дадените му указания с 

определението от 06.06.2012г. не е изпълнил нито едно от задължителните 
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указания на съда”. Делото е постъпило в СРП на 15.04.2013г. и на 

16.04.2013г. е разпределено на прокурор Тарев. С постановление от 

24.04.2013г. делото е върнато на разследващия орган, като е разпоредено само 

да се изпълнят указанията на съда, без да се посочва какви конкретно 

действия следва да бъдат извършени.  На 15.05.2013г. делото е изпратено в 

СГП за произнасяне по искане за отвод на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 30.05.2013г. по пр.№ 1066/2012г. на СГП прокурор Тарев е 

отведен като наблюдаващ прокурор. В обстоятелствената част на 

постановлението прокурорът от СГП е констатирал: : „..след връщането на 

делото от съда в СРП, до повторното прекратяване на досъдебното 

производство, по същество няма приобщени по делото доказателства и 

извършване на следствени действия. Това бездействие на прокурора е 

довело до неоправдано забавяне на делото и се явява пречка същото да 

приключи в разумен срок. Тези действия на прокурора поставят под 

сериозно съмнение неговата безпристрастност и непредубеденост, както 

и тенденциозно и преднамерено решаване на делото по същество..”. 
Делото е върнато в прокуратурата на 03.06.2013г. и на 06.06.2013г. е 

определен нов наблюдаващ – прокурор П. Панов. С постановление от 

13.06.2013г. делото е върнато на разследващия орган с дадени подробни 

указания. Срокът на разследването е продължаван няколкократно, последно 

до 11.10.2014г. На 13.12.2013г. е определен нов наблюдаващ – прокурор М. 

Николова (съгласно Заповед №1931/02.12.2013г.). На 08.10.2014г. е изготвено 

ново искане за удължаване на срока с четири месеца.  

ДП № 15440/2009г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№5304/2009г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Г. Герасимов на 20.10.2009г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.2 вр. ал.1 от НК. Срокът е продължаван 

няколкократно, последно считано до 14.10.2011г Делото е спирано и 

възобновявано, съответно с постановления от 30.04.2010г. и  15.12.2010г. 

Делото е получено в прокуратурата на 20.12.2011г. с мнение за съд и на 

същата дата е разпределено на прокурор Г. Герасимов. С постановление от 

23.02.2012г  на прокурор Г. Герасимов наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. На 07.06.2012г. делото е 

изпратено в СРС по жалба срещу постановлението за прекратяване. С 

определение от 03.10.2012г. по НЧД № 10662/2012г. на 115 с-в на СРС, 

постановлението на СРП е отменено и делото е върнато за извършване на 

допълнителни действия по разследването. Срещу това определение е подаден 

протест от прокурор Герасимов на 16.10.2012г. С определение № 

4127/19.12.2012г. по ВНЧД № 6079/2012г. по описа на СГС определението на 

СРС е потвърдено. Делото е постъпило в прокуратурата на 14.01.2013г. и на 
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16.01.2013г. е разпределено на прокурор Г. Герасимов. С постановление от 

08.02.2013г. делото е изпратено на разследващия орган за изпълнение  

указанията на съда. Срокът на разследването е удължаван два пъти с по два 

месеца, считано до 07.08.2013г. Делото е постъпило в прокуратурата на 

15.07.2013г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено на прокурор М. 

Николова, поради отпуск на прокурор Г.Герасимов (до 15.08.2013г.). С 

постановление от 26.07.2013г. делото е върнато за допълнителни действия по 

разследването, като срокът е продължен с 4 месеца, считано до 07.12.2013г. 

Делото е постъпило в СРП на 14.11.2013г. и на същата дата е разпределено на 

прокурор Г. Герасимов. С постановление от 27.01.2014г. наказателното 

производство отново е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, 

ал.1, т.1 от НПК. На 21.02.2014г. делото е изпратено на СРС по постъпила 

жалба. С определение от 10.03.2014г. по НЧД № 3594/2014г. СРС е отменил 

постановлението на СРП. В мотивите на определението е посочено, че „..от 

една страна липсват мотиви в прокурорското постановление, в 

съответствие с разпоредбата на чл.199, ал.2 от НПК, което съставлява 

самостоятелно основание за отмяна на това постановление, тъй като тази 

липса води до невъзможност съдът да ревизира, съобразно правомощията 

си по чл.243, ал.4 от НПК, формираната у държавния обвинител 

действителна воля..”. Делото е постъпило в СРП на 21.07.2014г. и на 

23.07.2014г. е разпределено на прокурор Герасимов. С постановление от 

28.07.2014г. делото е върнато на разследващия орган, като е указано да се 

извършат в цялост указанията на съда. Срокът на разследване е удължен с 4 

месеца, считано до 28.01.2015г.  

ДП № 1792/2012г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№24842/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Д. Кръстилева на 15.08.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

два месеца, считано до 16.12.2012г. С постановление от 17.12.2012г  на 

прокурор Д. Кръстилева наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 17.01.2013г. делото е 

изпратено в СРС по жалба срещу постановлението за прекратяване. С 

определение от 21.01.2013г. по НЧД № И-849/2013г. 102 с-в на СРС 

постановлението на СРП е отменено и делото е върнато за извършване на 

допълнителни действия по разследването. В мотивите на определението е 

посочено, че „… разследването е проведено изключително непълно, 

незадълбочено и не всестранно, каквото е изискването на процесуалния 

закон, като редица потенциални писмени и гласни доказателства въобще не 

са били събрани в хода на провежданото разследване по случая….”. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 07.05.2013г. и на 13.05.2013г. е разпределено 
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на прокурор Д. Кръстилева. С постановление от 16.05.2013г. делото е 

изпратено на разследващия орган, като е указано разследването да се проведе 

в насока на направените фактически изводи в съдебния акт. Срокът на 

разследването е продължаван два пъти по 4 месеца, последно считано до 

07.11.2013г. Делото е постъпило в прокуратурата на 22.11.2013г. с мнение за 

спиране и на 27.11.2013г. е разпределено на прокурор Кръстилева. С 

постановление от 13.12.2013г. наказателното производство спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 21.01.2014г. 

наказателното производство е възобновено и срокът е продължен два пъти с 

общо 5 месеца, считано до 21.06.2014г. Делото е постъпило в СРП на 

24.07.2014г. и на 25.07.2014г. е разпределено на прокурор Кръстилева. С 

постановление от 30.07.2014г. делото е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 

от НПК, а с постановление от 03.10.2014г. наказателното производство е 

възобновено.  На 16.10.2014г. делото е изпратено в СРП с мнение за 

прекратяване и на 22.10.2014г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 03.11.2014г. наказателното производство отново е 

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

ДП № 15255/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№8862/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Д. Кръстилева на 14.08.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен с 

два месеца, считано до 15.12.2012г. Делото е постъпило в СРП на 30.10.2012г. 

с мнение за прекратяване и на 02.11.2012г. е разпределено на прокурор Е. 

Стоянов. С постановление от 13.11.2012г  на прокурор Е. Стоянов 

наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 ар. 

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 26.11.2012г. делото е изпратено в СРС по жалба 

срещу постановлението за прекратяване. С определение от 30.11.2012г. по 

НЧД № 21546/2012г. на 95 с-в на СРС постановлението на СРП е отменено 

като необосновано и делото е върнато за извършване на допълнителни 

действия по разследването. Делото е постъпило в прокуратурата на 

04.03.2013г. и на 07.03.2013г. е разпределено на прокурор Г. Мирчев. С 

постановление от 13.03.2013г. делото е изпратено на разследващия орган, с 

дадени подробни указания. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 10.03.2014г. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 28.03.2014г. с мнение за прекратяване и на 

08.04.2014г. е разпределено на прокурор В. Трифонова. С постановление от 

16.04.2014г. на прокурор Трифонова наказателното производство е 

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

ДП № 3816/2008г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№37230/2008г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 
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на прокурор В. Ангелов на 19.11.2008г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.323, ал.1 от НК и на 20.11.2008г. е преразпределено на 

прокурор А. Христов. Делото е постъпило в СРП на 30.12.2009г. с мнение за 

спиране и на 04.01.2010г. е разпределено на прокурор А. Христов. С 

постановление от 06.01.2010г  на прокурор А. Христов наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр чл.25, т.2 от НПК и с 

постановление от същата дата е възобновено и изпратено на разследващия 

орган. Делото е постъпило в прокуратурата на 06.07.2010г. и на 09.07.2010г. е 

разпределено на прокурор Христов. С постановление от 13.07.2010г. делото е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК и на същата дата е 

възобновено и изпратено на разследващия орган. Срокът на разследването е 

продължаван няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 14.03.2011г. 

Делото е постъпило в прокуратурата на 21.06.2012г. и на 26.06.2012г. е 

разпределено на прокурор Христов. С постановление от 29.06.2012г. на 

прокурор А. Христов наказателното производство е прекратено  на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. По постъпила жалба, с 

определение от 09.10.2012г. по НЧД № 13852/2012г., СРС е отменил 

постановлението на СРП и е върнал делото за изпълнение на указанията. На 

19.11.2012г. е подаден протест от наблюдаващия прокурор до СГС. С 

определение №263/23.01.2013г. по ВНЧД № 6093/2012г. определението на 

СРС е потвърдено. Делото е постъпило в СРП на 11.02.2013г. и на същата 

дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

14.02.2013г. делото е изпратено на разследващия орган, с дадени конкретни 

указания. Срокът е продължен, считано до 13.05.2013г. Делото е постъпило в 

СРП на 29.10.2013г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 04.11.2013г. на прокурор А. Христов 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 21.11.2013г. делото е изпратено в СРС по повод 

постъпила жалба. С определение от 06.01.2014г. по НЧД № 2148/2013г. СРС е 

оставил жалбата без разглеждане като процесуално недопустима (липсва 

пострадал от престъпление по чл.323, ал.1 от НК) и жалбата е просрочена. В 

определението изрично е посочено, че жалбоподателят може да сезира 

горестоящата прокуратура. 

ДП № 15235/2010г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№2522/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Н. Ангелова на 26.04.2010г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.316 вр. чл.309, ал.1 от НК. Срокът е продължаван 

няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 26.06.2011г. Делото е 

постъпило в СРП на 07.06.2011г. с мнение за съд и на същата дата. е 

разпределено на прокурор Н. Ангелова. С постановление от 22.07.2011г.  
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прокурор Н. Ангелова е прекратила наказателното производството срещу 

лицето и го е спряла на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. На 17.10.2011г. 

делото е изпратено в СГП, заедно с жалба срещу постановлението на СРП. С 

постановление от 31.10.2011г. по пр. пр. №13132/2010г. на СГП, след 

извършена служебна проверка по реда на чл.243, ал.9 от НПК, 

постановлението на СРП е отменено, като е указано да се възложи 

допълнително разследване за изясняване на конкретни обстоятелства. Делото 

е постъпило в прокуратурата на 07.11.2011г. и на 10.11.2011г. е разпределено 

на прокурор Н. Ангелова. С постановление от 07.12.2011г. делото е изпратено 

на разследващия орган. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно считано до 30.10.2012г. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 27.09.2012г. с мнение за съд и на 29.09.2012г. е 

разпределено на прокурор Ангелова. С постановление от 19.11.2012г. 

прокурор Н. Ангелова е прекратила наказателното производството срещу 

лицето и го е спряла на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. На 29.01.2013г. в 

СРП е постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване, която заедно 

с делото е изпратена в СГП на 11.02.2013г. С постановление от 13.02.2013г на 

СГП постановлението на СРП отново е отменено, като в обстоятелствената 

част е посочено, че „…постановлението страда от същите пороци, които 

са констатирани и в предходното отменително постановление и поради 

това се явява необосновано…”. Делото е постъпило в СРП на 15.02.2013г. и 

на 25.02.2013г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. След получаване 

на делото наблюдаващият прокурор е извършвал лично действия по 

разследването. С постановление от 09.05.2013г. е внесено предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание. С Решение от 04.06.2013г. по НАХД № 

8426/2013г. СРС е признал обвиняемия за невиновен и го е оправдал по така 

повдигнатото обвинение.  

ДП № 15419/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№54836/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Д. Въткова от 10.10.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Срокът е продължен с 2 месеца, считано 

до 11.02.2013г. Делото е постъпило в СРП на 25.01.2013г. с мнение за 

прекратяване и на 30.01.2013г. е разпределено на прокурор Д. Въткова. С 

постановление от 25.02.2013г. прокурор Д. Въткова е прекратила 

наказателното производството на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, 

т.1 от НПК. На 14.03.2013г. делото е изпратено в СРС, заедно с жалба срещу 

постановлението на СРП. С определение от 27.03.2013г. по НЧД 

№4605/2013г. СРС е отменила постановлението на СРП и е върнала делото на 

прокуратурата за провеждане на допълнително разследване. Срещу това 
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определение е подаден частен протест от прокурор Д. Въткова. С 

определение №2029/27.06.2013г. по ВЧНД № 2679/2013г., СГС е потвърдил 

определението на СРС.  Делото е постъпило в прокуратурата на 09.07.2013г. и 

на 11.07.2013г. е разпределено на прокурор Д. Въткова. С постановление от 

12.07.2013г. делото е изпратено на разследващия орган. Срокът на 

разследването е продължаван няколкократно, последно считано до 

09.01.2014г. Делото е постъпило в прокуратурата на 01.10.2013г. с мнение за 

прекратяване и на 04.10.2013г. е разпределено на прокурора. С постановление 

от 24.10.2013г. прокурор Н. Ангелова е прекратила наказателното 

производството на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1 т.1 от НПК. На 

14.11.2013г. в СРП е постъпила жалба срещу постановлението за 

прекратяване, която заедно с делото е изпратена на СРС. С определение от 

19.11.2013г. по НЧД №19052/2013г. СРС е отменил постановлението на СРП 

и е върнал делото на прокуратурата за провеждане на допълнително 

разследване. На 30.01.2014г. е подаден частен протест срещу това 

определение на СРС. С определение №1571/31.05.2014г. СГС е отменил 

определението на СРС и постановлението на СРП е потвърдено, като 

правилно и законосъобразно. На 31.05.2014г. делото е разпределено на 

прокурор Ст. Моневски, съгласно Заповед № 761/21.05.2014г.  

ДП № 15246/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№17898/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор П. Богданов на 21.08.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.212, ал.1 от НК. Делото е постъпило на 06.11.2012г.  с 

мнение за съд и на същата дата е разпределено на прокурор Богданов. С 

постановление от 15.11.2012г  на прокурор П. Богданов наказателното 

производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. С 

определение от 29.11.2012г. по НЧД №21676/2012г. на СРС е потвърдено 

постановлението на СРП. Срещу това определение е подадена жалба и с 

определение №509/14.02.2013г. по ВЧНД № 659/2013г., СГС е отменил 

определението на СРС и делото е върнато на СРП за продължаване на 

процесуалните действия. Делото е постъпило в прокуратурата на 04.03.2013г. 

и на 07.03.2013г. е разпределено на прокурор Богданов. С постановление от 

същата дата делото е изпратено на разследващия орган за изпълнение  

указанията на съда. Срокът на разследването е продължаван няколкократно, 

последно считано до 10.01.2015г. Делото е постъпило в прокуратурата на 

15.10.2014г. за доклад по чл.203 от НПК и на 20.10.2014г. е разпределено на 

прокурора. С постановление от 03.11.2013г. на прокурор П. Богданов 

наказателното производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от 

НПК.  
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ДП № 557/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№13917/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнало на 22.04.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК. Срокът е 

удължен с два месеца, считано до 22.08.2012г. По наблюдателната преписка 

няма данни, кога делото е постъпило в СРП. От справка в УИС се установи, 

че делото е постъпило в прокуратурата на 30.07.2012г. и на 02.08.2012г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 03.08.2012г  на 

прокурор А. Делчева наказателното производството е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, от НПК и чл.24, ал.4 от НПК. Върху постановлението 

е отбелязано собственоръчно, че пострадалият е получил лично 

постановлението на ръка на 13.09.2012г. На 20.09.2012г. е постъпила жалба от 

пострадалия срещу постановлението за прекратяване, която заедно с делото е 

изпратена в СРС на 29.09.2012г. С разпореждане от 01.10.2012г. по НЧД 

№17760/2012г. на 121 с-в СРС съдебното производство е прекратено и делото 

е върнато на СРП, тъй като по него липсват данни постановлението да е 

връчено на обвиняемия, което нарушава неговите права. Делото е върнато в 

прокуратурата на 09.10.2012г. и с писмо от прокурор Ч. Железчев от 

17.10.2012г. делото отново е изпратено в СРС, като изрично е посочено, че е 

допусната грешка при изписване на имената на обвиняемия, а същият е 

получил препис от определението с обратна разписка (чрез дядо му), която се 

намира в кориците на делото. С разпореждане от 26.11.2012г.,121 с-в на СРС 

прави тълкуване на предходното разпореждане, като променя (коригира) 

името на лицето, срещу което се води делото и изпраща делото на СРП, за 

сведение и изпълнение, на 17.12.2012г.  С писмо от 08.01.2013г. делото отново 

е изпратено на СРС за разглеждане на жалбата. С определение от 21.01.2013г. 

по НЧД № 396/2013г. 121 с-в на СРС е отменил постановлението за 

прекратяване на СРП. Делото е постъпило в прокуратурата на 29.03.2013г. и 

на същата дата е разпределено на прокурор А. Делчева. С постановление от 

16.04.2013г. делото е изпратено на разследващия орган за изпълнение на 

указанията на съда. Срокът на разследването е продължаван два пъти с по 2 

месеца, считано до 29.09.2013г. Делото е постъпило в прокуратурата на 

19.09.2013г. с мнение за прекратяване и на 20.09.2013г. е разпределено на 

прокурор Делчева. С постановление от 03.10.2013г. на прокурор А. Делчева 

наказателното производството е прекратено на основание чл.243, ал.1 и чл.24, 

ал.4 от НПК. На 28.11.2013г. делото е изпратено в СРС по постъпила жалба 

срещу постановлението за прекратяване. С определение от 28.11.2013г. по 

НЧД № 20533/2013г. на 2 с-в на СРС постановлението на СРП е потвърдено. 

С определение №718/10.03.2014г. по ВНЧД № 876/2014г. на СГС 

определението на СРС е отменено и делото е върнато на СРП за изпълнение 

на задължителните указания. Делото е постъпило в прокуратурата на 
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25.03.2014г. и на 28.03.2014г. е разпределено на прокурор А. Делчева. С 

постановление от 16.04.2014г. на прокурор Делчева наказателното 

производство отново е прекратено на същото основание. На 16.05.2014г. 

делото е отново е изпратено в СРС по постъпила жалба срещу 

постановлението. С определение от 19.05.2014г. по ЧНД 9635/2014г. 114 с-в 

на СРС, влязло в сила на 19.07.2014г.  е отмененено постановлението на СРП 

и делото е върнато за продължаване на наказателното производство.  Делото е 

постъпило в прокуратурата на 29.07.2014г. и с постановление от 06.08.2014г. 

е изпратено на разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. 

Срокът е продължен с 4 месеца, считано до 29.01.2015г.  

ДП № 11159/2012г. по описа на  РТП-СДВР, пр.пр.№2048/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 16.03.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1  от 

НК. Делото е постъпило на 21.05.2012г.  с мнение за съд и на 28.05.2012г. е 

разпределено на прокурор Ефтимов. С постановление от 26.06.2012г  на 

прокурор А. Ефтимов наказателното производството е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1  от НПК. На 03.01.2013г. делото 

е изпратено в СРС по постъпила жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 06.02.2013г. по НЧД.№82/2013г., 115 с-в на 

СРС е оставил жалбата без разглеждане и същата е изпратена в СРП за 

произнасяне по компетентност (жалбоподателят няма качеството на 

пострадало лице). С определение №833/14.03.2013г. по ВЧНД № 1200/2013г. 

СГС е отменил определението на СРС и е върнал делото за разглеждане на 

жалбата по същество. С определение от 09.04.2013г. по НЧД.№82/2013г., 115 

с-в на СРС е потвърдил постановлението на СРП. С определение 

№1665/28.05.2013г. по ВЧНД № 2404/2013г. СГС е отменил постановлението 

на СРС и е върнала делото на СРП за продължаване на разследването с 

дадени конкретни указания. Делото е постъпило в прокуратурата на 

13.06.2013г. и на същата дата е разпределено на прокурор Ефтимов. С писмо 

от 04.10.2013г. делото е изпратено в СГП по тяхно искане. Делото е върнато в 

СРП на 11.10.2013г. за продължаване на разследването и на 16.10.2013г. е 

разпределено на прокурор Ефтимов. С постановление от 25.11.2013г. делото е 

изпратено на разследващия орган за изпълнение указанията на съда. Срокът 

на разследването е продължен до 21.01.2014г. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 10.03.2014г. с мнение за прекратяване и на 13.03.2014г. е 

разпределено на прокурор Ефтимов. С постановление от 31.10.2014г. на 

прокурор А. Ефтимов наказателното производството е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Наблюдаващият 

прокурор се е произнесял със закъснение, като последното му произнасяне 

е 6 месеца след изтичане срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 
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ДП № 1182/2012г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№19484/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 02.08.2012г. на прокурор Д. Векилова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.183, ал.1 от НК и е разпределено на прокурор Железчев. 

Срокът на разследването е продължен с 2 месеца, считано до 02.12.2012г. 

Делото е постъпило в прокуратурата на 22.10.2012г. и на 25.10.2012г. е 

разпределено на прокурор Железчев. С постановление от 05.12.2012г.  на 

прокурор Ч. Железчев наказателното производството е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 10.01.2013г. делото 

е изпратено в СРС по постъпила жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 18.01.2013г. по НЧД.№429/2013г.,19 с-в на 

СРС, , постановлението на СРП е отменено и делото е върнато на 

прокуратурата с конкретни указания. Делото е постъпило в прокуратурата на 

14.03.2013г. и на същата дата е разпределено на прокурор Железчев. С 

постановление от 20.03.2013г. делото е изпратено на разследващия орган за 

изпълнение указанията на съда. Срокът на разследване е продължаван три 

пъти, общо с 7 месеца, считано до 05.01.2014г. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 09.12.2013г. с мнение за прекратяване и на 12.12.2013г. е 

разпределено на прокурор Железчев. С постановление от 07.02.2014г. на 

прокурор Ч. Железчев наказателното производството е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 14.03.2014г. делото 

е изпратено в СРС по постъпила жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 24.03.2014г. по НЧД №5095/2014г., 102 с-в на 

СРС постановлението на СРП е отменено и делото е върнато на 

прокуратурата с конкретни указания. Делото е постъпило в прокуратурата на 

19.06.2013г. и на същата дата е разпределено на прокурор Железчев. С 

постановление от 27.06.2014г. на прокурор Ч. Железчев делото е изпратено на 

разследващия орган за извършване на действия по разследването. Срокът е 

удължен с 2 месеца, считано до 19.12.2014г. Делото е постъпило в СРП на 

12.09.2014г. с мнение за съд и с постановление от 24.09.2014г. на прокурор 

Векилова (по заместване на прокурор Железчев) е върнато за доразследване. 

ДП № 15/2012г. по описа на СДВР, пр.пр.№50502/2011г. по описа на 

СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

09.01.2012г. на прокурор Св. Хиков срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК и преразпределено на прокурор П. 

Василева. Срокът на разследването е продължаван няколкократно, последно с 

2 месеца, считано до 12.11.2012г. Делото е постъпило на 21.11.2012г. с 

мнение за прекратяване и на 26.11.2012г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 29.11.2012г  на прокурор П. Василева 

наказателното производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. 
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чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С писмо от 21.03.2013г. делото е изискано от СГП във 

връзка с постъпила жалба, където е изпратено на 29.03.2013г., като в 

придружителното писмо изрично е посочено, че прокурорският акт не е бил 

обжалван по реда на чл.243, ал.3 от НПК. С постановление от 22.04.2013г. на 

СГП (пр. пр. №6345/2012г.) постановлението на СРП е отменено, като е 

разпоредено на наблюдаващия прокурор да изпълни указанията, дадени с 

постановлението. Делото е постъпило в прокуратурата на 25.04.2013г. и на 

същата дата е разпределено на прокурор Василева. Срещу акта на СГП 

наблюдаващият прокурор от СРП е изпратил сигнал до АП София. С писмо 

от 16.05.2013г. прокурор Вичо Вичев от АП София (пр. пр. №1730/2013г.) е 

уведомил наблюдаващия прокурор от СРП, че „ … не са налице основания за 

отмяна на атакуваното постановление, тъй като същото не е нетърпимо 

порочно …”. Делото е постъпило в СРП на 20.05.2013г. и на 23.05.2013г. е 

разпределено на прокурор П. Василева. С писмо от 05.06.2013г. 

наблюдаващият прокурор е подал сигнал до ВКП срещу постановлението на 

СГП и писмото на АП София. С постановление от 20.06.2013г. по пр. пр. № 

8285/2013г. по описа на ВКП е отменена резолюцията на прокурора от АП 

София и е разпоредено извършването на служебна проверка и произнасяне с 

мотивиран акт. С постановление от 27.06.2013г. АП София е потвърдила 

постановлението на СГП. Делото е върнато в СРП на 01.07.2013г. Срещу това 

постановление е подаден сигнал до ВКП на 11.07.2013г. С постановление от 

19.07.2013г. по пр. пр. № 10416/2013г. ВКП е приела, че сигнала на прокурора 

от СРП е процесуално недопустим, но е потвърдил постановленията на СГП и 

САП. Делото е върнато на 26.07.2013г. и е разпределено на прокурор Бенчев, 

по заместване на прокурор Василева (в отпуск до 09.08.2013г.). С 

постановление от 22.08.2013г. на прокурор Бенчев делото е изпратено на 

разследващия орган за провеждане допълнителни действия по разследването. 

Срокът е удължаван няколкократно, считано до 27.10.2014г. На 25.06.2014г. 

делото е изпратено в СГП по повод направено искане за отвод на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 08.07.2014г. СГП е отвела 

прокурор Василева, като в мотивите е посочено, че „ …действията на 

наблюдаващия прокурор от СРП, свързани с изготвяне на сигнали до САП 

и ВКП, както и впоследствие дадените указания, които не са в 

изпълнение на указанията на СГП свидетелства, че същият е предубеден 

и има ясно оформена позиция за резултата и начина, по който следва да 

завърши наказателното производство…..”.  Делото е постъпило в 

прокуратурата на 10.07.2014г. и на 17.07.2014г. е разпределено на случаен 

принцип на прокурор Д. Векилова. С постановление от 11.09.2014г. на 

прокурор Д. Векилова  наказателното производството е изпратено на 
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разследващия орган за извършване на действията по разследване. Изготвено е 

искане до СГП от 30.10.2014г. за удължаване на срока на разследването.  

БП № 2447/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№39819/2012г. 

по описа на СРП. Бързото производство е започнато на 03.12.2012г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК и докладвано на 

прокурор Стамболова на 04.12.2012г. С постановление от 05.12.2012г. 

(деловодно изведено на 10.12.2012г.)  на прокурор Цв. Стамболова 

наказателното производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. 

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С писмо от 09.01.2013г. делото е изпратено в СРС, във 

връзка с постъпила жалба. С определение от 14.01.2013г. по НЧД № 

412/2013г. на СРС е потвърдено постановлението на СРП. С определение № 

985/26.03.2013г. по ВНЧД № 1418/2013г. СГС е отменил определението на 

СРС и постановлението на СРП. Делото е постъпило на 15.04.2013г. в 

прокуратурата и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 16.04.2013г. 

На 09.05.2013г. прокурор Цв. Стамболова е депозирала самоотвод до СГП, с 

мотива, че в отменителното определение на СГС е посочено : „…с оглед 

развитието на делото би следвало да се определи друг прокурор, 

доколкото за прокурора изготвил постановлението за прекратяване на 

делото, са налице основания за отвод по чл.47, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”б” и 

ал.2 от НПК…”. С постановление от 30.05.2013г.  по пр. пр. № 4883/2013г. 

на СГП е уважен самоотвода на наблюдаващия прокурор. Делото е върнато в 

СРП на 03.06.2013г. и на 10.06.2013г. на случаен принцип е определен 

прокурор Р. Стоев.  Постановление от 17.07.2013г. прокурор Р. Стоев е 

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

На 12.08.2013г. делото е изпратено в СРС по повод постъпила жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 16.09.2013г. по НЧД № 

14309/2013г. на СРС постановлението на СРП е потвърдено. С определение 

№ 3912/13.12.2013г. по ВНЧД № 5531/2013г. на СГП определението на СРС е 

потвърдено.  

ДП № 1825/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№21587/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от  09.07.2012г. на прокурор Л. Русев срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. На същата дата е изпратено уведомление 

до пострадалия на основание чл.75, ал.2 от НПК. Срокът е продължаван два 

пъти с по два месеца, считано до 11.01.2013г. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 06.12.2012г. с мнение за прекратяване и е разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 11.12.2012г  С постановление от 14.12.2012г на 

прокурор Л. Русев  наказателното производство е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 от НПК. С писмо от 04.01.2013г. делото е изпратено в СРС, 

във връзка с постъпила жалба. С определение от 14.01.2013г. по НЧД № 
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185/2013г. , 94 с-в на СРС е отменил постановлението на СРП, като в 

мотивите е посочил, че „…прокурорът въобще не е изложил кои факти и 

обстоятелства е приел за установени, не е обсъдил събрания по делото 

доказателствен материал, а единствено и само е посочил крайния си извод, 

без да е ясно защо е приел, че деянието е несъставомерно…..”.  

Определението е влязло в сила на 27.03.2013г. и на 28.03.2013г. делото е 

върнато в прокуратурата и разпределено на прокурора на 01.04.2013г. С 

постановление от 10.04.2013г.  прокурор Л. Русев отново е прекратил 

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

постановлението е получен от пострадалия на 15.04.2013г. 

ДП № 446/2012г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№55113/2010г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от  

22.02.2012г. на прокурор Р. Рускова срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.3 от НК и на 24.02.2012г. е преразпределено на 

прокурор Д. Ангелова. Срокът е продължен с два месеца, считано до 

23.06.2012г. На 27.06.2012г. прокурор Д. Ангелова е изискала делото от 01 

РУП-СДВР, поради изтеклите срокове. Делото е постъпило на 08.08.2012г. за 

доклад и е върнато на разследващия орган с постановление от 15.08.2012г. за 

отстраняване на процесуални нарушения с 30 дневен срок за изпълнение. 

Делото е постъпило на 13.09.2012г. с мнение за прекратяване и на същата 

дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

25.09.2012г на прокурор Д. Ангелова  наказателното производството е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. С писмо от 15.10.2012г. 

делото е изпратено в СРС, във връзка с постъпила жалба. С определение от 

03.01.2013г. по НЧД № 18806/2012г.,16 с-в на СРС е отменил 

постановлението на СРП и е върнал делото за извършване на допълнителни 

действия  „ …..по преценка на прокурора, с оглед разкриване на 

обективната истина по делото и с  цел законосъобразното и 

своевременно приключване на разследването….”. На 13.03.2013г. делото е 

върнато в прокуратурата и разпределено на прокурора на 15.03.2013г. С 

постановление от 25.03.2013г.  прокурор Ангелова е изпратила делото на 

разследващия орган, с указание: „…. да извършат посочените действия в 

определението на съда…”. В наблюдателното производство няма данни кога 

делото е постъпило в СРП. При справка в УИС се установи, че делото е 

постъпило в СРП, след приключване на разследването, на 14.06.2013г. и на 

същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

25.06.2013г. наблюдаващият прокурор отново е прекратил наказателното 

производство на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 

17.07.2013г. делото е изпратено в СРС по повод постъпила жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 16.08.2013г. по НЧД № 
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12695/2012г.,106 с-в на СРС е отменил постановлението на СРП и е върнал 

делото за извършване на допълнителни действия. В мотивите си съдебният 

състав е посочил, че от образуването са изтекли повече от 6 месеца и не 

са установени факти, които обуславят или изключват наличието на 

съставомерност. Делото е върнато в СРП на 14.10.2013г. и разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 17.10.2013г. С постановление от 30.10.2013г. 

делото е изпратено на разследващия орган.  Срокът е продължен с 4 месеца, 

считано до 14.04.2014г. Делото е постъпило в прокуратурата на 28.02.2014г. с 

мнение за прекратяване и на същата дата е разпределено на прокурор 

Ангелова. С постановление от 23.04.2014г. прокурор Д. Ангелова отново е 

прекратила наказателното производство на предходните основания. Препис 

от постановлението е изпратен и получен на 24.04.2013г.  

ДП № 11442/2012г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№27346/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 20.07.2012г.  срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б”б” вр. чл.342, ал.1 

от НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 09.10.2012г. с мнение за 

прекратяване и на 12.10.2012г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 25.10.2012г на прокурор Д. Сл. Славов  наказателното 

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

от НПК. С писмо от 12.11.2012г. делото е изпратено в СРС, във връзка с 

постъпила жалба. С определение от 14.11.2012г. по НЧД № 20729/2012г., 19 

с-в на СРС е отменил постановлението на СРП и е върнал делото за 

извършване на допълнителни действия. На 20.11.2012г. делото е върнато в 

прокуратурата и е разпределено на прокурора на 21.11.2012г. На същата 

дата е подаден протест срещу определението на СРС. С определение № 

1435/07.05.2013г. по ВЧНД № 6243/2012г. 10 въззивен състав СГС е 

потвърдил определението на СРС. С постановление от 05.06.2013г.  прокурор 

Д. Сл. Славов е прекратил наказателното производство на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от НПК. На 12.06.2013г. в СРП е постъпила молба 

от адвоката на пострадалата, в която е посочено, че доверителката му е 

починала, което е в пряка причинно-следствена връзка от нанесените травми.  

С определение от 26.06.2013г. по НЧД № 11264/2013г., 16 с-в на СРС е 

отменил постановлението на СРП и е върнал делото за извършване на 

допълнителни действия, предвид настъпилата смърт на пострадалата. Делото 

е върнато в СРП на 28.08.2013г. и е разпределено на наблюдаващия прокурор 

на същата дата. С постановление от 14.08.2013г. делото е изпратено на 

разследващия орган, с дадени конкретни указания. Срокът е продължен с 2 

месеца, считано до 08.12.2013г. Делото е постъпило на 16.12.2013г. с мнение 

за прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 19.12.2013г. 

С постановление от 27.12.2013г. прокурор Д. Сл. Славов отново е прекратил 
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наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 

от НПК.  

ДП № 15192/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№87/2010г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от  

25.07.2012г. на прокурор В. Няголова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.308, ал.1 от НК. Срокът е продължен общо три месеца, 

считано до 23.12.2012г. Делото е постъпило на 07.12.2012г. с мнение за съд  и 

и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 17.12.2012г на прокурор В. Няголова  наказателното 

производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.3 

от НПК. С определение от 04.01.2013г. по НЧД № 84/2013г., 22 с-в на СРС е 

отменил постановлението на СРП и е върнал делото за извършване на 

допълнителни действия  С определение № 303/30.01.2013г. по ВНЧД 

№482/2013г., СГС е отменил определението на СРС, а постановлението на 

СРП е изменено, като наказателното производство следва да се счита за 

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

останалата си част постановлението на СРП е потвърдено. 

ДП № 11282/2011г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№17258/2011г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 27.05.2011г.  срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1  от 

НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 20.07.2012г. с мнение за 

прекратяване и на 25.07.2011г.  е разпределено на прокурор Белчев. С 

постановление от 29.07.2011г на прокурор П. Белчев  наказателното 

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

ал.1 от НПК. На 15.09.2011г. е изпратена жалба до СГП срещу 

постановлението за прекратяване. На 30.09.2011г. делото е върнато в СРП 

предвид разпоредбата на чл.243, ал.3 от НПК. С писмо от 06.10.2011г. делото 

е изпратено в СРС, във връзка с постъпила жалба. С определение от 

24.01.2013г. по НЧД № 18233/2011г.,17 с-в (съдия Сн. Чалъкова) на СРС е 

потвърдил постановлението на СРП. След обжалване, с определение 

№2408/30.07.2013г. по ВНЧД №935/2013г. на СГС, определението на СРС е 

отменено с мотива, че първоинстанционния съд се е произнесъл по жалба, 

чийто адресат е СГП, без да провери дали са изпълнени предпоставките на 

чл.243, ал.3 от НПК. Делото е върнато на СРП за окомплектоване на 

преписката. На 08.08.2013г. делото е върнато в прокуратурата и е 

разпределено на 09.08.2013г на случаен принцип на прокурора М. Малчев, по 

заместване. С писмо от 16.08.2013г. прокурор М. Малчев е изпратил делото 

на СГП.  С постановление от 16.10.2013г. по пр. пр. №9932/2011г. на СГП е 

извършена служебна проверка  и постановлението на СРП е отменено и 

делото е върнато за изпълнение на подробно дадени указания.  Делото е 
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постъпило в СРП на 18.10.2013г. и разпределено на случаен принцип на  

прокурор А. Христов. С постановление от 23.10.2013г. делото е изпратено на 

разследващия орган за изпълнение указанията на СГП. Срокът е продължен с 

4 месеца, считано до 16.04.2014г. Делото е постъпило в прокуратурата на 

11.02.2014г. с мнение за прекратяване и на 17.02.2014г. е разпределено на 

прокурор Христов. С постановление от 20.02.2014г. прокурор А. Христов 

отново е прекратил наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1 

вр. чл.24, ал.1, т.9 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 

22.02.2014г.  

ДП № 2010/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№23103/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 22.08.2012г. на прокурор Д. Векилова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.2 от НК. Срокът е продължен 

с два месеца до 22.12.2012г. Делото е постъпило на 02.01.2013г. с мнение за 

прекратяване и на 07.01.2013г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 30.01.2013г на прокурор Д. Векилова  наказателното 

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

ал.1 от НПК. На 05.03.2013г. делото е изпратено в СГП по жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С постановление от 11.03.2013г. по пр. пр. 

№2497/2013г. на прокурор Е. Георгиев от СГП, след извършена служебна 

проверка, постановлението на СРП е отменено, като са дадени конкретни 

указания. Делото е върнато на СРП на 14.03.2013г. и на същата дата е 

разпределено на прокурор Векилова. С постановление от 22.03.2013г. делото 

е изпратено на разследващия орган за изпълнение указанията на СГП. Срокът 

е продължен с 2 месеца, считано до 14.07.2013г. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 11.07.2013г. с мнение за прекратяване и на 16.07.2013г. е 

разпределено на прокурор Векилова. С постановление от 24.07.2013г. отново 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 24.07.2013г.  

НП № 619/2013г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№9393/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 03.03.2013г.  срещу 

известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. 

чл.20, ал.2 вр. чл.18, ал.1 от НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 

06.03.2013г. с мнение за съд и на същата дата  е разпределено на прокурор Н. 

Вълчев. С постановление от 19.03.2013г на прокурор Н. Вълчев  

наказателното производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. 

чл.24, ал.1, ал.1 от НПК. На 02.04.2013г. делото е изпратено в СРС по 

постъпила жалба.  С определение от 10.04.2013г. по НЧД № 5954/2013г., 110 

с-в на СРС е отменил постановлението на СРП. На 28.05.2013г. делото е 

върнато в прокуратурата и е разпределено на 30.05.2013г на наблюдаващия 
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прокурор. С постановление от 03.06.2013г. делото е изпратено на 

разследващия орган за изпълнение указанията на СРС. Срокът е продължен с 

2 месеца, считано до 28.09.2013г. Делото е постъпило в прокуратурата на 

19.09.2013г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено на прокурор 

Вълчев. С постановление от 30.09.2013г. отново е прекратено наказателното 

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

Препис от постановлението е изпратен на 30.10.2013г.  

ДП № 15284/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, пр.пр.№41735/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 14.12.2012г.  

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 вр. чл.18, ал.1 

от НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 16.01.2013г. с мнение за 

прекратяване и на 21.01.2013г.  е разпределено на прокурор Ж. Арсенова. С 

постановление от 05.02.2013г на прокурор Ж. Арсенова  наказателното 

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

ал.1 от НПК. На 14.02.2013г. делото е изпратено в СРС по постъпила жалба. С 

определение от 05.03.2013г. по НЧД № 2849/2013г., 106 с-в на СРС е отменил 

постановлението на СРП, като е дал задължителни указания. Срещу 

определението на съда на 13.03.2013г. е подаден протест. С определение № 

1988/2013г. по ВНЧД № 2771/2013г., СГС е потвърдил определението на 

СРС. На 09.07.2013г. делото е върнато в прокуратурата и е разпределено на 

11.07.2013г на наблюдаващия прокурор. С постановление от 17.07.2013г. 

делото е изпратено на разследващия орган за изпълнение указанията на СРС. 

Срокът е продължен два пъти с по 4 месеца, считано до 17.04.2014г. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 30.01.2014г. с мнение за съд и на същата дата е 

разпределено на прокурор Арсенова. С постановление от 26.02.2014г. 

прокурор Ж. Арсенова отново е прекратила наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 25.03.2014г. делото 

е изпратено в СГП по повод постъпила жалба. С писмо от 13.05.2014г. СГП е 

върнала делото на СРП за прилагане на доказателства, относно връчване на 

постановлението. С писмо от 26.05.2014г. СРП е изпратила на ОЗ Охрана 

писмо, с преписи от постановлението за прекратяване, за връчване.  

ДП № 1102/2012г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№13853/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 11.04.2012г.  

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. Срокът 

на разследването е продължен с два месеца. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 14.09.2012г. с мнение за прекратяване и на 28.09.2012г.  е 

разпределено на прокурор В. Василев, с отметка „след отпуск”. С 

постановление от 11.10.2012г на прокурор В. Василев  наказателното 

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

ал.1 от НПК. На 05.11.2012г. делото е изпратено в СРС по постъпила жалба. С 
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определение от 06.11.2012г. по НЧД № 20356/2012г., 23 с-в на СРС е отменил 

постановлението на СРП, като е дал задължителни указания за извършване на 

допълнителни действия по разследване. Срещу определението е подаден 

частен протест на 15.11.2012г. С определение № 261/28.01.2013г. по ВНЧД № 

5788/2012г., СГС е потвърдил определението на СРС. На 11.02.2013г. делото 

е върнато в прокуратурата и е разпределено на същата дата на наблюдаващия 

прокурор. С писмо от 15.02.2013г. (съдържащо две изречения) делото е 

изпратено на разследващия орган за изпълнение указанията на СРС, без да са 

посочени конкретните действия, които следва да бъдат извършени. Срокът е 

продължен два пъти с по 2 месеца, считано до 11.08.2013г. Делото е 

постъпило на 13.08.2013г. с мнение за прекратяване и на 13.09.2013г. е 

разпределен на прокурор Василев, с отметка „след отпуск”. С постановление 

от 24.09.2013г. прокурор В. Василев отново е прекратил наказателното 

производство на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 

22.10.2013г. делото е изпратено в СРС по повод постъпила жалба. С 

определение от 27.12.2013г. по НЧД №18172/2013г., 22 с-в на СРС е 

потвърдил постановлението на СРП. С определение № 869/24.03.2014г. по 

ВНЧД № 1233/2014г. СГС е потвърдил определението на СРС.  

ДП № 11540/2010г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№60344/2010г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 18.11.2010г.  срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.3, б.”а” вр. чл.342, ал.1 

от НК. Срокът на разследването е продължен с четири месеца. Делото е 

постъпило на 14.03.2011г. с мнение за прекратяване и на 17.03.2011г.  е 

разпределено на прокурор Д. Сл. Славов. С постановление от 21.03.2011г на 

прокурор Д. Сл. Славов  наказателното производството е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, ал.1 от НПК. На 31.03.2011г. делото 

е изпратено в СРС по постъпила жалба. С разпореждане от 08.07.2011г. по 

НЧД № 5762/2011г. 13 с-в (съдия М. Лалов) на СРС съдебното производство е 

прекратено и делото е върнато на прокуратурата за представяне на 

доказателства за връчения препис на жалбоподателя. Делото е постъпило в 

СРП на 02.08.2012г. и на същата дата разпределено на наблюдаващия 

прокурор. На 04.08.2011г. делото е върнато обратно в СРС, с уточнение че   

„.. тъй като постановлението за прекратяване е изпратено с обикновена 

поща, СРП не може да представи доказателства за датата, на която е 

връчен преписа, а единственият извод може да се направи от печата на 

български пощи на плика, с който е бил изпратен…”. С определение от 

24.01.2013г. по НЧД №14633/2011г. 17 с-в (съдия Сн. Чалъкова) на СРС е 

отменил постановлението на СРП като необосновано и делото е върнато на 

прокуратурата за отстраняване на констатирано противоречие. На 

01.04.2013г. делото е постъпило в прокуратурата и е разпределено на 
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05.04.2013г.  на наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.04.2013г. 

делото е изпратено на разследващия орган с конкретни указания. Делото е 

върнато в прокуратурата на 13.06.2013г. с мнение за прекратяване и на 

18.06.2013г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 

24.06.2013г. прокурор Д. Сл. Славов отново е прекратил наказателното 

производство на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 

25.06.2013г. е изпратен препис от постановлението за прекратяване. 

ДП № 188/2011г. по описа на ГДБОП, пр.пр.№55184/2011г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на СГП от 

06.12.2011г.  срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.214, ал.2, 

т.2 вр. чл.213а, ал.3, т.2 вр. чл.18, ал.1 от НК. С постановление от 08.12.2012г. 

делото е изпратено на СРП, съобразно правилата на родовата подсъдност. С 

постановление от 14.03.2012г. на прокурор Б. Байраков наказателното 

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

ал.1 от НПК. С определение от 25.07.2012г. по НЧД № 6345/2012г., 15 с-в 

(съдия В. Ставрева) на СРС е потвърдил постановлението на СРП. С 

определение № 3230/09.10.2012г. по ВНЧД № 4638/2012г. СГС е отменил 

определението на СРС и делото е върнато на СРП за окомплектоване и 

администриране по реда на чл.243 от НПК. На 23.10.2012г. делото е 

постъпило в прокуратурата и разпределено на 25.10.2012г. на наблюдаващия 

прокурор. С постановление от 29.10.2012г. прокурор Байраков е възложил на 

03 РУП-СДВР връчване срещу разписка на постановлението за прекратяване. 

Разписката за връчване е постъпила на 28.11.2012г. и на 20.03.2013г. е 

разпределена на прокурор Байраков, с отметка „след болничен”. С писмо от 

14.05.2013г. делото, заедно с разписката, отново е внесено в съда. С 

разпореждане от 03.06.2013г. по НЧД №8856/2013г. на 17 с-в СРС е върнал 

делото на СРП за представяне на доказателства за връчване на 

постановлението за прекратяване (разписката е връчена на лице, различно от 

жалбоподателя и не е посочено в какво качество е била приета). Делото е 

постъпило в СРП на 24.06.2013г. На 15.07.2013г. прокурор Б. Байраков 

изпраща делото до СРС. С разпореждане от 16.08.2013г. по НЧД 

№8856/2013г.,17 с-в на СРС е върнал делото на СРП, тъй като е приел, че 

няма надлежно връчване на книжа по реда на чл.180, ал.2 от НПК и не е 

изпълнено разпореждането на съда от 03.06.2013г. Делото е получено в 

прокуратурата на 22.08.2013г. и разпределено на прокурор Таласимова, по 

заместване поради отпуск на прокурор Байраков до 09.09.2013г. С писмо от 

16.09.2013г. на прокурор Таласимова постановлението отново е изпратено на 

03 РУП-СДВР за надлежно връчване. Разписката за връчване и делото са 

изпратени на СРС на 24.10.2013г. С определение от 14.01.2014г. по НЧД № 
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8856/2013г. 17 с-в на СРС е оставил жалбата без разглеждане, като 

процесуално недопустима, поради липса на правен интерес.  

ДП № 1229/2010г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№23655/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 20.04.2010г.  

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

на разследването е продължен с 2 месеца, считано до 20.08.2010г. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 30.08.2010г. с мнение за прекратяване и на 

27.09.2011г. е разпределено на прокурор Ст. Стойков, с отметка „след 

отпуск”. С постановление от 08.10.2010г на прокурор Ст. Стойков  

наказателното производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. 

чл.24, ал.1, ал.1 от НПК. На 20.03.2013г. делото е изпратено в СГП по 

постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване. С постановление 

от 27.03.2013г. по пр. пр. № 2599/2013г. на СГП постановлението на СРП е 

потвърдено. Делото е постъпило в СРП на 28.03.2013г. и на 13.05.2013г. е 

изискано от АП  София, където е изпратено на 18.05.2013г. С постановление 

от 19.06.2013г. по пр. пр.№ 1609/2013г. на АП София постановленията на 

СГП и СРП са отменени и делото е върнато за допълнително разследване на 

СРП. Делото е постъпило в СРП на 20.06.2013г. и на 24.06.2013г. е 

разпределено на прокурор Стойков. С постановление от 24.07.2013г. 

наказателното производство отново е прекратено на същото основание. 

Препис от постановлението е изпратен на 25.07.2013г.,не е получен.  

ДП № 1219/2012г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№15224/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор И. Колева от 17.05.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК. По делото е приложено уведомление за 

образуване на досъдебно производство до пострадалия по реда на чл.75, ал.2 

от НПК. Срокът на разследването е продължаван два пъти с по 2 месеца, 

считано до 20.12.2012г. Делото е постъпило в прокуратурата на 31.10.2012г. с 

мнение за прекратяване и на 05.11.2012г.  е разпределено на прокурор Колева. 

С постановление от 09.11.2012г на прокурор И. Колева  наказателното 

производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1 от 

НПК. На 03.12.2012г. делото е изпратено в СРС по постъпила жалба. С 

определение от 03.01.2013г. по НЧД № 21944/2012г., 107 с-в на СРС е 

отменил постановлението за прекратяване и делото е върнато на 

прокуратурата „…поради немотивираност на постановлението, като не е 

изяснена фактическата обстановка и не е обсъдена доказателствената 

съвкупност…”. Делото е постъпило в СРП на 11.02.2013г. и на 13.02.2013г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.03.2013г. 

прокурор Колева отново е прекратила наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 22.03.2013г. делото 
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отново е изпратено в СРС по жалба срещу постановлението за прекратяване. 

С определение от 26.03.2013г. по НЧД №5154/2013г., 101 с-в на СРС е 

потвърдил постановлението на СРП, независимо, че не са били изпълнени 

указанията от отменителното определение. С определение 

№3889/12.12.2013г. на СГС определението на СРС е потвърдено. 

ДП № 15200/2012г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№50300/2011г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Д. Кръстилева от 03.07.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК и на 06.07.2012г. на случаен принцип е 

преразпределено на прокурор Осипова. Делото е постъпило в прокуратурата 

на 31.08.2012г. с мнение за прекратяване и на същата дата е разпределено на 

прокурор Ч. Пастованов, по заместване поради отпуск на прокурор Осипова 

до 10.09.2012г.  С постановление от 13.09.2012г. прокурор Ч. Пастованов е 

върнал делото на разследващия орган със срок от един месец.   Делото е 

постъпило в прокуратурата на 26.09.2012г. с мнение за прекратяване и на 

същата дата е разпределено на прокурор Л. Осипова. С постановление от 

11.10.2012г. на прокурор Л. Осипова наказателното производството е 

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

върнати ВД (лек автомобил и ключ). На 25.10.2012г. делото е изпратено в 

СРС по постъпила жалба. С определение от 25.10.2012г. по НЧД № 

19605/2012г., 96 с-в на СРС е отменил постановлението за прекратяване 

(включително и в частта за връщане на ВД)  и делото е върнато на 

прокуратурата. На 06.11.2012г. прокурор Осипова е подала протест до СГС. 

С определение на СГС (неприложено към наблюдателната преписка) 

определението на СРС е отменено и е потвърдено постановлението на СРП. 

ДП № 4341/2010г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№52061/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Пл. Петков от 07.12.2010г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 07.10.2011г. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 05.07.2011г. с мнение за спиране и на 

08.08.2011г. е разпределено на прокурор Петков, с отметка „след отпуск”. С 

постановление от 19.08.2011г на прокурор Пл. Петков наказателното 

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

от НПК. На 03.09.2011г. делото е изпратено в СРС по постъпила жалба. С 

определение от 07.11.2011г. по НЧД № 16588/2011г., 16 с-в на СРС е отменил 

постановлението за прекратяване като необосновано и делото е върнато на 

прокуратурата.  На 14.11.2011г. прокурор Петкова е подал протест до СГС. С 

определение №3918/13.12.2011г. по ВНЧД № 5672/2011г. на СГС 

определението на СРС е потвърдено. Делото е постъпило в СРП на 
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04.01.2012г. и на 06.01.2012г. е разпределено на прокурор Петков. С писмо от 

20.01.2012г. прокурор Петков е изпратил делото на 06 РУП-СДВР за 

продължаване на разследването. Делото е постъпило в СРП на 08.02.2012г. с 

мнение за прекратяване и  е разпределено на 13.02.2012г. на прокурор 

Петков. С постановление от 15.02.2012г. прокурор Петков е прекратил 

наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 

от НПК. На 18.06.2012г. делото е изпратено на СРС. С определение от 

19.06.2012г. по НЧД №11353/2012г., 20 с-в на СРС е отменил 

постановлението на СРП и е върнал делото на СРП за изпълнение на 

указанията. В мотивите си съдът е коментирал, че след първото 

отменително определение прокурорът с писмо е изпратил делото на 

разследващия орган  „за продължаване на хода на разследването ”. Без да 

е проведено нито едно процесуално-следствено действие, разследващият 

полицай е приел, че е приключил разследването и е изпратил досъдебното 

производство с мнение за прекратяване, като наблюдаващия прокурор е 

изготвил обжалваното постановление, което е абсолютно еднакво с 

предходното. Срещу това определение на съда е изготвен частен протест 

до СГС на 27.06.2012г. С определение № 1049/01.04.2013г. по ВНЧД № 

4434/2012г. СГС е потвърдил определението на СРС. Делото е постъпило в 

СРП на 15.04.2013г. и е разпределено на 16.04.2013г. на прокурор Петков. С 

постановление от 23.04.2013г. делото е изпратено на разследващия орган с 

указание да се изпълнят указанията на СРС. Срокът на разследването е 

продължаван два пъти с по 4 месеца, считано до 16.02.2014г. Делото е 

постъпило в СРП на 14.12.2013г. за доклад и 18.12.2013г. е разпределено на 

прокурор П. Петков. С постановление от 20.12.2013г. прокурор П. Петков е 

прекратил наказателното производство на същото основание 

(постановлението е идентично с предходните две). С определение по НЧД № 

907/2014г. на СРС определението на СРП отново е отменено поради 

необоснованост и незаконосъобразност. Делото е върнато в СРП на 

19.06.2014г. и 23.06.2014г. е разпределено на прокурор Н. Димитров. С 

постановление от 27.06.2014г. на прокурор Н. Димитров делото е изпратено 

на разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. Срокът на 

разследването е продължен с 4 месеца, считано от 19.11.2014г. 

ДП № 15156/2011г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№55086/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Евг. Щъркелова от 28.05.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. На 31.05.2011г. делото е преразпределено 

на прокурор Св. Джельов, на случаен принцип. Срокът на разследването е 

продължаван няколкократно, последно с 2 месеца, считано до 28.01.2012г. 

Делото е постъпило в прокуратурата на 29.11.2011г. с мнение за прекратяване 



 258 

и на същата дата е разпределено на прокурор Джельов. С постановление от 

05.12.2011г на прокурор Св. Джельов наказателното производството е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. На 10.04.2012г. в СРП е 

постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване. На 26.04.2012г. 

делото е изпратено в СГП. С постановление от 11.05.2012г. по пр. пр. № 

11751/2011г. на СГП е отменено постановлението за прекратяване и делото е 

върнато на СРП за изпълнение на указания. Делото е постъпило в СРП на 

18.05.2012г. и на 28.05.2012г. е разпределено на прокурор Джельов, с отметка 

„след отпуск”. С постановление от 15.09.2012г. прокурор Джельов е изпратил 

делото на 03 РУП-СДВР за продължаване на разследването, с дадени 

конкретни указания. Срокът на разследването е продължен с 4 месеца, 

считано до 14.02.2013г. Делото е постъпило в СРП на 13.11.2012г. за доклад и 

е  разпределено на същата дата на наблюдаващия прокурор. С постановление 

от 12.12.2012г. прокурор Джельов е прекратил наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. На 21.03.2013г. е постъпила молба за 

връщане на ВД и с постановление от 04.04.2013г. на прокурор Джельов е 

отказано връщането. На 26.04.2013г. е постъпила жалба срещу това 

постановление и на 16.05.2013г. делото е изпратено в СГП. Върнато е от СГП 

за окомплектоване на 31.05.2013г.  и е изпратено отново на 12.06.2013г. С 

постановление от 19.06.2013г. на СГП (пр. пр. №11751/2011г.) 

постановлението на СРП е отменено и е разпоредено връщане на ВД. Делото 

е постъпило в СРП на 24.06.2013г. и е разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 26.06.2013г. С постановление от 05.07.2013г. прокурор Джельов 

е върнал исканото ВД. Препис от постановлението е получен на ръка от 

адресата на 16.07.2013г. 

ДП № 449/2010г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№32152/2008г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор П. Панов от 12.02.2010г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.206, ал.1, пр.1 от НК. Делото е постъпилов прокуратурата 

на 30.06.2010г. с мнение за спиране и на 05.07.2010г. е разпределено на 

прокурор Панов. С постановление от 23.08.2010г на прокурор П. Панов 

наказателното производството е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. 

На 26.08.2010г. в СРП е постъпила жалба срещу постановлението за спиране 

и на 31.08.2010г. на случаен принцип делото е преразпределено на прокурор 

С. Антова.  На 07.09.2010г. прокурор Антова е уведомила жалбоподателя, че 

на основание чл.244, ал.5 от НПК постановлението за спиране може да се 

обжалва единствено пред съответния първоинстанционен съд. На 13.09.2010г. 

делото е изпратено в СРС, по повод постъпила жалба. С определение от 

16.09.2010г.  по ЧНД № и-3245/2010г. СРС 107 с-в, постановлението на СРП е 

отменено. Делото е постъпило в СРП на 20.09.2010г. С постановление от 
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27.09.2010г. делото е изпратено на разследващия орган. На 02.05.2011г. 

делото е постъпило в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 

03.09.2011г. прокурор Панов е прекратил наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1 т.1 от НПК. На 17.09.2011г. делото е 

изпратено в СРС, по постъпила жалба. С определение от 24.11.2011г. по НЧД 

№17293/2011г. СРС, 116 с-в е потвърдил постановлението на СРП. С 

определение №598/22.02.2012г. по ВНЧД № 868/2012г. СГС е отменил 

постановлението на СРС и е върнал делото на СРП за продължаване на 

разследването. Делото е постъпило в СРП на 07.03.2012г. и е разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 12.03.2012г. С постановление от 15.03.2012г. 

делото е изпратено на разследващия орган. Срокът на разследването е 

продължаван два пъти с по 4 месеца, считано до 13.01.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 07.01.2013г. и на 11.01.2013г. е разпределено на 

прокурор Панов. С постановление от 14.01.2013г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. На 

22.01.2013г. е постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване, 

която заедно с делото е изпратена в СРС на 25.01.2013г. С определение от 

03.02.2013г. по НЧД № 1467/2013г. СРС, 5 с-в е отменил постановлението на 

СРП и делото е върнато за изпълнение на указания. Срещу това определение 

е подаден частен протест от прокурор Панов от 07.02.2013г. С определение 

от 11.03.2013г. по ВНЧД № 937/2013г. СГС е потвърдил определението на 

СРС. Делото е постъпило в СРП на 28.03.2013г. и на 01.04.2013г.  е 

разпределено на прокурор Панов. На 02.04.2013г. делото е изпратено в СГП 

по повод искан отвод на прокурор Панов. С постановление от 10.04.2013г. по 

пр. пр. № 9120/2008г. на СГП е уважено искането за отвод на прокурор 

Панов. Делото е върнато в СРП на 12.04.2013г. и на 17.04.2013г. на случаен 

принцип е разпределено на прокурор М. Николова. С постановление от 

26.04.2013г. делото е изпратено на разследващия орган с дадени конкретни 

указания. Срокът на разследване е продължаван многократно, последно до 

01.02.2015г.  

ДП № 15239/2012г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№17946/2012г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор С. Радоева от 13.08.2012г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.212, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, като на 15.08.2012г. на 

случаен принцип е преразпределено на прокурор В. Христова. На основание 

чл.75, ал.2 от НПК, на 13.08.2012г. е уведомен пострадалия за образуваното 

досъдебно производство. Срокът на разследване е продължен с два месеца, 

считано до 14.12.2012г. Делото е постъпило в прокуратурата на 26.10.2012г. с 

мнение за прекратяване и на 31.10.2012г. е разпределено на прокурор В. 

Христова. С постановление от 30.11.2012г на прокурор В. Христова 
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наказателното производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. 

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 21.12.2012г. делото е изпратено в  СРС, по повод 

постъпила жалба. С определение от 28.01.2013г.  по НЧД 23195/2012г. СРС, 

17 с-в е отменил постановлението за прекратяване и делото е върнато на СРП. 

На 11.03.2013г. е подаден частен протест. С определение от 22.05.2013г. по 

ВНЧД № 1594/2013г. на СГС е потвърдено определението на СРС. Делото е 

постъпило в СРП на 13.06.2013г. и на 17.06.2013г. е разпределено на 

прокурор Христова. С постановление от 19.06.2013г. прокурор Христова е 

изпратил делото на 03 РУП-СДВР за продължаване на разследването, с 

дадени конкретни указания. Срокът на разследването е продължаван 

няколкократно, като последно по делото е изготвено искане от наблюдаващия 

прокурор от СРП за удължаване с 4 месеца, считано от 10.10.2014г. 

ДП № 15057/2010г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№11750/2009г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Р. Маринова от 18.02.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.220 от НК. Има изготвено искане за продължаване на 

срока на разследването с 4 месеца, считано от 18.04.2010г., но няма данни 

срокът да е бил продължен. Делото е постъпило в прокуратурата на 

31.08.2010г. с мнение за прекратяване и на 07.09.2010г. е разпределено на 

прокурор Р. Маринова. С постановление от 08.10.2010г на прокурор Р. 

Маринова наказателното производството е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 01.11.2010г. делото е изпратено в СРС, 

по повод постъпила жалба. С определение от 07.03.2011г.  по НЧД 

№3806/2010г. СРС, 8 с-в е отменил постановлението за прекратяване и делото 

е върнато на СРП с дадени указания. Делото е постъпило в СРП на 

06.07.2011г. и на 07.07.2011г. е разпределено на прокурор Младенов, поради 

отпуск на прокурор Маринова до 25.07.2011г. С писмо от 13.07.2011г. 

прокурор Младенов е изпратил делото на 04 РУП-СДВР за продължаване на 

разследването. Срокът на разследването е продължаван няколкократно, 

последно с  4 месеца, считано от 12.07.2012г. Делото е постъпило в СРП на 

20.07.2012г. и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 20.07.2012г. С 

постановление от 22.08.2012г. на прокурор Р. Маринова наказателното 

производство отново е прекратено на същото основание. На 25.10.2012г. 

делото е изпратено в СРС, по постъпила жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 15.11.2012г. по НЧД № 19604/2012г. на СРС  

116 с-в, постановлението е отменено и делото е върнато за изпълнение на 

дадени конкретни указания и събиране на доказателства. Срещу това 

определение е изготвен протест от прокурор Маринова, който е изпратен в 

СГС на 26.11.2012г. С определение №4196/27.12.2012г.  по ВНЧД № 

6154/2012г. СГС е потвърдил определението на СРС. В мотивите си СГС е 
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посочил, че за прокурора са налице основания за отвеждане от делото на 

основание чл.47, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.29, ал.1, т.1 от НПК. Делото е постъпило 

в СРП на 17.01.2013г. и на 21.01.2013г. е разпределено на прокурор 

Маринова. С постановление от 23.01.2013г. прокурор Маринова си е 

направила самоотвод, като се е позовала на мотивите в определението на 

СГС. С постановление от 25.01.2013г. по пр. пр. №11685/2009г. по описа на 

СГП, прокурор Немска е уважила самоотвода на прокурора от СРП. Делото е 

върнато в СРП на 29.01.2013г. и е разпределено на случайния принцип на 

прокурор Ч. Пастованов на 05.02.2013г. С постановление от 28.02.2014г. на 

прокурор Пастованов делото е изпратено на разследващия орган, с дадени 

указания. Срокът на разследването е продължаван два пъти с по 2 месеца, 

последно до 19.07.2013г. Делото е постъпило в СРП на 29.05.2013г. и е 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 03.06.2013г. С постановление от 

същата дата прокурор Пастованов е прекратил наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 05.08.2013г. делото 

е изпратено в СРС по постъпила жалба. С разпореждане (написано на ръка) 

от 23.10.2014г. по НЧД № 14012/2013г. СРС, 4 с-в, (съдия В. Дончева) е 

изискала от СРП доказателства за датата за връчване на постановлението за 

прекратяване. На 28.10.2014г. СРП е уведомила съда за датата на връчване.  

ДП № 11166/2013г. по описа на РТП-СДВР, пр.пр.№10030/2013г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е започнато на 28.03.2013г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1, 

пр.3 от НК. Срокът на разследване е продължен с 2 месеца, считано до 

26.07.2013г. Делото е постъпило в прокуратурата на 17.07.2013г. с мнение за 

прекратяване и на 22.07.2013г. е разпределено на прокурор Д. Давидкова. С 

постановление от 29.07.2013г на прокурор Д. Давидкова наказателното 

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

от НПК. На 13.08.2013г. делото е изпратено в СРС, по повод постъпила 

жалба. С определение от 16.09.2013г.  по НЧД 14441/2013г. СРС, 22 с-в е 

отменил постановлението за прекратяване и делото е върнато на СРП, с 

дадени указания. Делото е постъпило в СРП на 23.10.2013г. и на същата дата 

е разпределено на прокурор Давидкова С постановление от 01.11.2013г. 

прокурор Давидкова е изпратила делото на разследващия орган за 

продължаване на разследването. Срокът на разследването е продължен с 2 

месеца, считано от 23.02.2014г. Делото е постъпило в СРП на 26.02.2014г.  с 

мнение за прекратяване и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 

04.03.2014г. С постановление от 09.04.2014г. на прокурор Д. Давидкова 

наказателното производство отново е прекратено на същото основание. На 

07.05.2014г. делото е изпратено в СРС, по постъпила жалба срещу 

постановлението за прекратяване. С определение от 15.05.2014г. по НЧД № 
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8994/2014г.,СРС,96 с-в постановлението на СРП е потвърдено. С определение 

03.07.2014г. по ВНЧД 2831/2014г. СГС е потвърдил определението на СРС.  

ДП № 3632/2010г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№20070/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Ана Каменова от 21.10.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.286, ал.1 от НК и на същата дата е разпределено на 

прокурор Т. Наков. Срокът на разследването е продължен с 4 месеца, считано 

до 22.04.2011г. Делото е постъпило в прокуратурата на 29.03.2011г. с мнение 

за прекратяване и на 01.04.2011г. е разпределено на прокурор Т. Наков. С 

постановление от 05.04.2011г на прокурор Т. Наков наказателното 

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

от НПК. На 18.04.2011г. делото е изпратено в СРС, по повод постъпила 

жалба. С определение от 29.04.2011г.  по НЧД № 7219/2011г. СРС, 94 с-в е 

отменил постановлението за прекратяване и делото е върнато на СРП, с 

дадени указания. Определението е влязло в сила на 19.08.2011г. Делото е 

постъпило в СРП на 17.09.2011г. и на 03.10.2011г. е разпределено на 

прокурор Каменова. С постановление от 10.10.2011г. прокурор Каменова е 

изпратила делото на разследващия орган с дадени указания. Срокът на 

разследването е продължен с  2 месеца, считано от 17.01.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 24.11.2011г. и е разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 25.11.2011г. С постановление от 16.01.2012г. на прокурор 

Каменова наказателното производство отново е прекратено на същото 

основание. На 01.02.2012г. делото е изпратено в СРС, по постъпила жалба 

срещу постановлението за прекратяване. С определение от 01.02.2012г. по 

НЧД № 1970/2012г., СРС,  8 с-в жалбата е оставен без разглеждане, тъй като 

съдът е приел, че от това престъпление няма пострадал. С определение 

№976/25.03.2013г. по ВНЧД 1341/2012г. СГС е отменил определението на 

СРС и делото е върнато на СРС за произнасяне по съществото на жалбата. С 

определение от 16.04.2013г. по НЧД 1970/2012г. СРС, 8 с-в постановлението 

на СРП е потвърдено. Определението е влязло в сила на 28.06.2013г  

ДП № 5132/2009г. по описа на СДВР, пр.пр.№6297/2007г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Р. Стоянова от 19.03.2009г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.212, ал.4 вр ал.1 от НК. С постановление от 29.06.2009г 

на прокурор Р. Стоянова наказателното производството е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.3 от НПК. На 02.12.2011г. делото 

е изпратено в СРС, по повод постъпила жалба. С определение от 05.12.2011г.  

по НЧД № 23150/2011г.,СРС,102 с-в е отменил постановлението за 

прекратяване и делото е върнато на СРП за продължаване на разследването. 

На 19.12.2011г. е подаден частен протест срещу определението на СРС. С 
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определение №784/09.03.2012г. по ВЧНД № 1049/2012г. е потвърдено 

определението на СРС. Делото е постъпило в СРП на 22.03.2012г. и на 

02.04.2012г. е разпределено на прокурор Б. Тончева, с отметка „след 

болничен”. С постановление от 05.04.2012г. прокурор Тончева е изпратила 

делото на разследващия орган с дадени указания. Срокът на разследването е 

продължаван два пъти с по 2 месеца, считано от 23.09.2012г. Делото е 

постъпило в СРП на 08.08.2012г. с мнение за прекратяване и е разпределено 

на наблюдаващия прокурор на същата дата. С постановление от 16.08.2012г. 

на прокурор Тончева наказателното производство отново е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 23.08.2012г. делото 

е изпратено в СРС, по постъпила жалба срещу постановлението за 

прекратяване. С определение от 24.08.2012г. по НЧД № 15795/2012г., СРС,  

20 с-в е отменил постановлението на СРП, като в мотивите е посочено, че не 

всички указания в предходните отменителни определения са изпълнени.  
Делото е върнато в СРП на 15.05.2013г. и на 17.05.2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. На 23.05.2013г. прокурор Тончева е депозирала 

самоотвод до СГП. С постановление от 31.05.2013г. по пр. пр.№ 14021/2007г. 

на СГП прокурор Д. Янчев е отказал да уважи самоотвода. Делото е върнато в 

СРП на 04.06.2013г. С постановление от 12.06.2013г. прокурор Тончева е 

изпратила делото на разследващия орган. Срокът на разследване е продължен 

с 4 месеца, считано до 17.12.2013г. Делото е постъпило в СРП на 06.11.2013г. 

и на 11.11.2013г. е разпределено на прокурор Тончева. С постановление от 

17.12.2013г. прокурор Тончева е прекратила наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 06.01.2014г. делото 

е изпратено в СРС, по повод жалба. С определение от 14.02.2014г. по НЧД № 

72/2014г. СРС, 11 с–в постановлението на СРП е изменено по отношение на 

основанието за прекратяване, като същото да се счита за прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.3 от НПК. С определение 

№1446/22.05.2014г. по ВНЧД № 1419/2014г. СГС е потвърдил определението 

на СРС.  

ДП № 5152/2011г. по описа на СДВР, пр.пр.№20692/2010г. по описа 

на СРП. С постановление от 10.12.2011г. на РП Разград в СРП са изпратени 

материали по ДП № 4/2012г. по описа на ОСлО при ОП Разград, по 

компетентност. Делото е постъпило на 13.12.2012г. в СРП, след приключване 

на разследването и на същата дата е разпределено на прокурор В. Ангелов. 

Делото е водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.227г вр. 

чл.227в, ал.1, т.1 от НК. С постановление от 18.01.2013г на прокурор В. 

Ангелов наказателното производството е прекратено на основание чл.243, 

ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.3 от НПК. На 31.01.2013г. делото е изпратено в СРС. 

С определение от 01.02.2013г. по ЧНД № 1857/2013г. СРС, 104 с-в, съдът е 
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оставил жалбата без разглеждане като недопустима, тъй като жалбоподателят 

няма качеството на пострадал. С определение №1289/22.04.2013г. по ВНЧД № 

1798/2013г. СГС е отменил определението на СРС и делото е върнато за 

произнасяне по същество. С определение от 28.05.2013г. по ЧНД № 

1857/2013г. СРС, 104 с-в, съдът е отменил постановлението на СРП и е 

върнал делото за изготвяне на ново постановление, в което да се посочат 

установените факти по делото. Срещу това определение е подаден протест 

от прокурора на 01.07.2013г. С определение № 2991/01.10.2013г. по ВНЧД № 

3728/2013г. СГС е потвърдил определението на СРС. Делото е постъпило в 

СРП на 10.10.2013г. и на 14.10.2013г. е разпределено на прокурор В. Ангелов. 

С постановление от 21.11.2013г. на прокурор В. Ангелов наказателното 

производство по делото е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, 

ал.1, т.3 от НПК. С определение от 13.06.2014г. по НЧД № 21160/2013г., СРС,  

107 с-в е приел, че жалбата е недопустима, поради липса на правен интерес.  

С определение №2095/16.07.2014г. по ВНЧД №3099/2014г. СГС е потвърдил 

определението на СРС.  

ДП № 5174/2012г. по описа на СДВР, пр.пр.№10325/2012г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

24.04.2012г. на прокурор В. Хаджиева срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Срокът на разследване е продължаван 

няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 25.01.2013г. Делото е 

постъпило на 14.11.2012г. в СРП и на 26.11.2013г. е разпределено на 

прокурор В. Хаджиева, с отметка „след отпуск”. С постановление от 

28.11.2012г на прокурор В. Хаджиева наказателното производството е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 НПК. На 11.12.2012г. делото е 

изпратено в СРС, по повод постъпила жалба. С определение от 15.02.2013г.  

по НЧД № 22747/2012г.,СРС,121 с-в е отменил постановлението за 

прекратяване и делото е върнато на СРП за продължаване на разследването. В 

мотивите на определението е посочено, че постановлението за прекратяване 

не съдържа мотиви, а единствено правни изводи. Определението е влязло в 

сила на 06.03.2013г. Върнато е в СРП на 28.03.2013г. и е разпределено на 

наблюдаващия прокурор на 01.04.2013г. С постановление от 04.04.2013г. 

прокурор В. Хаджиева е присъединила материали към прокурорската 

преписка и делото е изпратено на разследващия орган. Срокът на 

разследването е продължен с 4 месеца, считано до 29.09.2013г. Делото е 

постъпило в СРП на 25.07.2013г. и е разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 30.07.2013г. С постановление от 02.08.2013г. на прокурор 

Хаджиева наказателното производство по делото е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Преписи от постановлението са 

изпратени на 05.08.2013г., но няма данни да са връчени. 
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ДП № 15001/2010г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№1724/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 20.12.2010г. на прокурор Ир. Ганчева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. На случаен принцип, на 27.05.2011г., 

делото е преразпределено на прокурор Здравена Петрова. Срокът на 

разследване е продължаван няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 

22.08.2012г. Делото е постъпило в прокуратурата на 12.06.2012г. с мнение за 

прекратяване и на 15.06.2013г.е разпределено на прокурор Здр. Петрова. С 

постановление от 22.06.2012г на прокурор Здр. Петрова наказателното 

производството е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.6 

НПК. На 16.07.2012г. делото е изпратено в СРС, по повод постъпила жалба. С 

определение от 19.10.2012г. по НЧД № 13424/2012г., СРС, 103 с-в е отменил 

постановлението за прекратяване и делото е върнато на СРП за продължаване 

на разследването. Срещу това определение е подаден протест на 01.11.2012г. 

С определение №4149/20.12.2012г. по ВНЧД №5467/2012г. СГС е потвърдил 

определението на СРС. Делото е върнато е в СРП на 08.01.2013г. и е 

разпределено на прокурор Ч. Спасов на 10.01.2013г., с оглед обединяване с 

друго досъдебно производство. С постановление от 11.01.2013г. на прокурор 

Спасов досъдебното производство е обединено с досъдебно производство 

№4670/2009г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 60911/2009г. по описа на 

СРП, като по същите разследването е продължило да се води под общ номер - 

ДП №4670/2009г. по описа на 07 РУП-СДВР, пр.пр.№ 60911/2009г. по описа 

на СРП и делото е изпратено на разследващия орган. Срокът на разследването 

е продължен с 4 месеца, считано до 24.05.2013г. Делото е постъпило в СРП на 

29.01.2013г. с мнение за прекратяване и е разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 01.02.2013г. С постановление от 11.02.2013г. на прокурор Ч. 

Спасов наказателното производство по делото е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 11.03.2013г. делото е изпратено 

в СРС по повод постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване. С 

определение от 27.03.2013г. по НЧД № 4346/2013г., СРС, 93 с-в жалбата е 

оставена без разглеждане, поради пропуснат процесуален срок за обжалване. 

Определението е влязло в сила на 24.04.2013г.  

ДП № 15066/2011г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№65744/2010г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление 

от 21.04.2011г. на прокурор И. Джокова срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.316 вр.чл.309, ал.1 и чл.314 от НК. На 27.04.2011г. на 

случаен принцип за наблюдаващ прокурор е определен Б. Ангелов. С писмо 

от 21.04.2011г. жалбоподателката е уведомена за образуваното досъдебно 

производство на основание чл.75, ал.2 от НПК. Срокът на разследване е 

продължаван няколкократно, последно с 4 месеца, считано до 03.08.2012г. 
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Делото е постъпило на 07.06.2012г. в СРП с мнение за прекратяване и на 

12.06.2012г.е разпределено на прокурор Б. Ангелов. С постановление от 

02.08.2012г на прокурор Б. Ангелов наказателното производството е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 НПК. С постановление от 28.08.2012г. 

наказателното производство е възобновено. Срокът на разследването е 

продължен с 4 месеца, считано до 24.12.2012г. Делото е постъпило в 

прокуратурата на 07.11.2012г. за доклад и е разпределено на наблюдаващия 

прокурор на 12.11.2012г. С постановление от 15.11.2012г. на прокурор Б. 

Ангелов наказателното производство е прекратена на основание чл.243, ал.1, 

т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 04.01.2013г. делото е изпратено в СРС, по 

повод постъпила жалба. С определение от 26.04.2013г. по НЧД № 

23192/2012г. СРС, 17 с-в жалбата е оставена без разглеждане поради липса на 

процесуално качество на жалбоподателя в досъдебното производство. С 

определение № 2092/05.07.2013г. по ВНЧД № 2954/2013г. СГС е отменил 

определението на СРС и е върнал делото за ново разглеждане, поради 

пропуски в жалбата пред първоинстанционния съд. С определение от 

06.01.2014г. по НЧД № 23192/2012г. СРС, 17 с-в е отменил постановлението 

на СРП и е върнал делото за изпълнение на дадени указания. Определението е 

влязло в сила на 04.03.2014г. Делото е върнато в СРП на 17.03.2013г. и е 

разпределено на наблюдаващия прокурор на 19.03.2013г. С постановление от 

21.03.2013г. прокурор Б. Ангелов е изпратил делото на разследващия орган с 

конкретни указания за изпълнение. Срокът на разследването е продължен с 4 

месеца, считано до 19.07.2014г. Делото е постъпило в СРП на 28.07.2014г. за 

доклад и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 30.07.2014г. С 

постановление от 04.08.2018г. на прокурор Б. Ангелов наказателното 

производство по делото отново е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. 

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

От  проверката се установи, че актовете на прокурора имат  дата на 

физическото им изготвяне от прокурора, дата на деловодната им 

обработка и дата на въвеждане им в УИС. По описаните  от ИВСС дела  са 

използвани и трите дати.  

 

По проверените досъдебни производства разследването е провеждано 

в законоустановените и удължени срокове. Като цяло, наблюдаващите 

прокурори ефективно са упражнявали функцията по ръководство и надзор 

на провежданите разследвания.След отмяна на постановленията от 

първоинстанционния съд са били изготвяни мотивирани протести срещу 

определенията, както и сигнали срещу постановленията на горестоящата 

прокуратура. 
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 Констатираха се случаи, в които наблюдаващият прокурор е изготвял 

многократно искания за удължаване на срока на разследването, които по 

своето съдържание са немотивирани или идентични с предходните.  

Прави впечатление, че през проверявания период е малък процента на 

обжалваните постановления за прекратяване на наказателното 

производство, за сметка на големия брой на отменени постановления от 

съда и от по-горестоящата прокуратура  /през 2012г. от общо 8441 

прекратени са обжалвани пред съда и пред по-горестоящата прокуратура -

257, т.е. 3%. За този период от обжалваните 142 пред съда, 116 са 

отменени, т.е. 81%, а от обжалваните пред по-горестоящата прокуратура 

115, са отменени 54, т.е. 47%. През 2013г. от общо 9270 прекратени са 

обжалвани пред съда и пред по-горестоящата прокуратура 383, т.е. 4%. За 

този период от обжалваните 289 пред съда, 128 са отменени, т.е. 44%, а 

от обжалваните пред по-горестоящата прокуратура 94, са отменени 37, 

т.е. 37%./.   

От проверката по конкретни дела се установи, че по някои от 

досъдебните производства, съдът е отменял нееднократно 

постановленията на прокурора за прекратяване на наказателното 

производство и е връщал делото за събиране на нови доказателства, поради 

неизпълнение на дадените указания в предходните отменителни 

определения. Констатираха се случаи, при които след отмяната от съда, 

наблюдаващият прокурор е изпращал делото на разследващия орган с 

писмо, без да указва какви конкретни действия следва да бъдат извършени. 

Бяха проверени и дела, които след отмяна на постановленията за 

прекратяване  са били внесени с обвинителен акт, със споразумения или с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание.  

Отмяната на прокурорските актове от по-горестоящите 

прокуратури и от съда и връщането на делата за събиране на нови 

доказателства и извършването на действия по разследване, които са 

могли да бъдат планирани и проведени при първоначалното разследване, 

води до неоснователно забавяне движението на делата. 

Следва да се отбележи и факта, че при голяма част от описаните 

дела, съдът се е произнасял по обжалваните постановления далеч извън 

сроковете по чл. 243, ал. 4 от НПК /констатирани са забавяния и с повече 

от една година, а произнасянията в срок са изключение/. Това също е 

допринесло за прекомерно продължаване на производството по не малка 

част от проверените дела. 

 

Наказателни производства на специален надзор. 
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През 2012г. в СРП има 5 дела на специален надзор.  

През 2013г. в СРП има 5 дела на специален надзор.  

 

          От тях неприключени са общо 3 дела, 3 са били прекратени, по 2 са 

внесени обвинителни актове и 2 са изпратени по компетентност на други 

прокуратури. 

          На 03.10.2014г. беше извършена проверка на следните досъдебни 

производства :    

 

 

          ДП № 103/2013г.  по описа на  НСлС, пр.пр.№ 940/2013г. по описа на 

СРП. Досъдебното производство е започнато по реда на чл.212 ал.2 от НПК 

на 29.12.2012г., срещу известен извършител за престъпление по чл.115 

вр.чл.18 ал.1 от НК. С постановление на прокурор при СГП от 21.01.2013г. 

делото е изпратено по подсъдност на СРП, след като са били повдигнати 

обвинения на лицето за престъпления по чл.144 ал.3 вр.ал.1 от НК и по чл.325 

ал.2 вр.ал.1 от НК. По предложение на наблюдаващия делото прокурор, с 

постановление на апелативния прокурор на гр. София  от 22.01.2013г., 

разследването е възложено на НСлС. На 28.01.2013г.  главният прокурор е 

разпоредил осъществяването на специален надзор по делото. В хода на 

разследването са били разпитани голям брой свидетели, включително и 

пострадалия, назначени са и са изготвени различни експертизи, проведен е 

следствен експеримент и са изискани множество документи. С постановление 

на наблюдаващия прокурор при СРП Ч. Железчев, досъдебното производство 

е изпратено на СГП на основание чл.35 ал.2 от НПК, по компетентност.  

         ДП № 178/2013г.  по описа на  НСлС, пр.пр.№ 5900/2013г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е образувано на 12.02.2013г. по отделени 

материали от пр.пр. № 940/2013г., срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131 ал.1 т.12 пр-ие 1 вр.чл.130 ал.1 от НК. По 

предложение на наблюдаващия делото прокурор С. Соколова, с 

постановление на прокурор при АП София  от 27.02.2013г., разследването е 

възложено на НСлС. На 11.03.2013г.  главният прокурор е разпоредил 

осъществяването на специален надзор по делото. В хода на разследването са 

били разпитани голям брой свидетели, включително и пострадалия, 

назначени са и са изготвени експертизи. Предстои провеждането на разпити 

на установените лица, участвали в инкриминираното деяние и назначаване на 

експертиза за установяване емоционално-волевите характеристики на 

поведението на същите. За последен път срокът за провеждане на 

разследването е удължен до 11.11.2014г.  
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        ДП № 37/2012г.  по описа на  СГП-СлО, пр.пр.№ М-23/2012г. по 

описа на СРП. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

СРП от 26.01.2012г., срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.131 

ал.1 т.2 вр.чл.130 ал.2 от НК. На 21.02.2012г.  главният прокурор е разпоредил 

осъществяването на специален надзор по делото. След проведено 

разследване, с постановление на прокурор при СРП Й. Костодинов, 

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

вр.чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. След обжалване, с определение на  СРС по ЧНД № 

4573/08.07.2013г., постановлението за прекратяване на наказателното 

производство е било отменено като необосновано и незаконосъобразно. 

Срещу това определение е бил изготвен частен протест от страна на 

наблюдаващия делото прокурор. С определение № 3979/20.12.2013г. на СГС е 

било потвърдено определението на СРС. Проведено е допълнително 

разследване в изпълнение указанията на съда -  разпитани са трима 

свидетели, като предстои установяването на още един свидетел и назначаване 

на видеотехническа експертиза. За последен път срокът за провеждане на 

разследването е удължен до 17.10.2014г.  

        ДП № 6959/1992г.  по описа на  СГП-СлО, пр.пр.№ ЗРП-2035/1993г. 

по описа на СРП. Досъдебното производство е образувано на 20.10.1992г., 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 ал.2 вр.ал.1 от НК. С 

постановление на СРП от 08.03.1993г. делото е било спряно. С постановление 

на прокурор при СРП Д. Пиронева от 01.02.2012г., наказателното 

производство е възобновено.  В хода на разследването са проведени разпити 

на свидетели, приобщени са документи, публикации и албум за установяване 

идентичността на инкриминирания автомобил с намерения в САЩ, изготвена 

е молба за правна помощ до САЩ. През месец април и май 2014г. са 

изпратени допълнителни документи до компетентните служби в САЩ. На 

17.01.2013г. делото е било взето на специален надзор от ВКП. Проведено е 

допълнително разследване в изпълнение указанията на съда. Проведени са 

разпити на трима свидетели, като предстои установяването на още един 

свидетел и назначаване на видеотехническа експертиза. За последен път  е 

поискано удължаване на срока за провеждане на разследването от 

мл.прокурор Г. Обидимски, на 24.09.2014г. 

           ДП № 3/2013г.  по описа на  ГДНП, пр.пр.№ 35486/2012г. по описа 

на СРП. Досъдебното производство е образувано на 11.08.2010г. от ОП 

Бургас, срещу виновното лице за престъпление по чл.282 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от 

НК и е взето на специален надзор от ВКП на 04.07.2011г. С постановление на 

главния прокурор от 17.10.2012г. делото е възложено за наблюдение на СРП. 

След проведено разследване, на 08.11.2013г. наблюдаващият прокурор при 

СРП Й. Ралякова е изготвила обвинителен акт и делото е внесено в съда. 
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          ДП № 126/2012г.  по описа на  НСлС, пр.пр.№ 126/2012г. по описа на 

СРП. Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212 ал.2 от НПК 

на 12.09.2012г., срещу неизвестен извършител  за престъпление по чл.338 ал.3 

вр. ал.1 от НК.С постановление на и.ф. главен прокурор от 12.11.2012г., 

наказателното производство е възложено за разследване на НСлС и е взето на 

специален надзор от ВКП. С постановление на главния прокурор от 

17.10.2012г. делото е възложено за наблюдение на СРП. След проведено 

разследване, на 08.08.2013г. наблюдаващият прокурор при СРП И. Петров е 

изготвил обвинителен акт срещу две лица и делото е внесено в съда. 

 

По така проверените наказателните производства, взети на 

специален надзор, през проверявания период са провеждани необходимите 

действия по разследването в предвидените от НПК срокове.  

 

Проверка на дела, по които има задържани лица и са изтекли 

повече от шест месеца от задържане на лицата (писма на МП - ГДИН от 

17.10.2014г. и от 19.01.2015г.). 

 

 

ДП № 554/2014г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№9067/2014г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор К. Владимиров. Досъдебното 

производство е започнато на 18.03.2014г. срещу  известен извършител за 

престъпление по чл.152, ал.2, т.1 вр. ал.1 от НК. Срокът на разследване е 

продължен с четири месеца, считано до 18.09.2014г. С постановление от 

19.03.2014г. едно лице е привлечено в качеството на обвиняем за 

престъпление по чл.152, ал.2, т.1 вр. ал.1 от НК. С постановление от 

19.03.2014г. обвиняемият е задържан за срок до 72 ч. С определение от 

22.03.2014г. по НЧД № 5760/2014г. по описа на СРС е взета спрямо 

обвиняемия МНО „задържане под стража”, която е потвърдена с определение 

от 28.03.2014г. по ВНЧД № 1374/2014г. по описа на СГС. Делото е постъпило 

в СРП на 02.09.2014г. с мнение за съд  и е разпределено с резолюция на 

наблюдаващия прокурор на същата дата. Изготвен е обвинителен акт, който е 

внесен в съда на 02.10.2014г. С разпореждане от 20.10.2014г. по НОХД 

18322/2014г. по описа на СРС съдебното производство е прекратено и делото 

е върнато в СРП за допуснати съществени процесуални нарушения. Мотивите 

на съда са, че :  „…в обстоятелствената част на обвинителния акт 

прокурорът следва да посочи фактите, релевантни за обективните и 

субективни признаци на инкриминираното престъпление, като по този 

начин определи ясно предмета на доказване и постави основните рамки на 
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доказателствения процес…”. Това разпореждане е протестирано с частен 

протест от 23.10.2014г. до СГС.  

ДП № 182/2014г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№3289/2014г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор М. Райдовска. Досъдебното 

производство е започнато на 03.02.2014г. срещу  неизвестен извършител за 

престъпление по чл.198, ал.1 от НК. С постановление от 06.02.2014г. едно 

лице е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл.198, ал.1 

вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. С постановление от 06.02.2014г. 

обвиняемият е задържан за срок до 72 ч. С определение от 08.02.2014г. по 

НЧД № 2175/2014г. по описа на СРС спрямо обвиняемия е взета МНО 

„задържане под стража”, влязло в сила на 12.02.2014г. С постановление от 

20.02.2014г. прокурор Райдовска е изпратила материалите по компетентност 

на СГП. С постановление от 04.03.2014г. СГП е приела по компетентност 

разследването и надзора на досъдебното производство, водено за 

престъпление по чл.199, ал.1, т.4 вр. чл.198, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. 

чл26, ал.1 от НК, по прокурорска преписка № 3892/2014г. по описа на СГП.   

ДП № 755/2014г. по описа на 06 РУП-СДВР, пр.пр.№11549/2014г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Н. Зартова. Досъдебното 

производство е започнато на 27.02.2014г. срещу  неизвестен извършител за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С постановление от 19.03.2014г. две лица 

са привлечени в качеството на обвиняеми, единият за престъпление по чл.211 

пр.2 вр. чл.209, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”Б” от НК, а 

другият за престъпление по чл.209, ал.1 пр.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК. С 

постановление от 19.03.2014г. единият обвиняем е задържан за срок до 72 ч. 

С протоколно определение от 22.03.2014г. по НЧД № 5761/2014г. на СРС 

спрямо обвиняемия е взета МНО „задържане под стража”, която е потвърдена 

с определение от 28.03.2014г. по ВНЧД № 1417/2014г. на СГС. На другия 

обвиняем е взета парична гаранция. Срокът за разследването е продължаван 

два пъти, последно с два месеца, считано до 28.10.2014г. С постановление от 

21.07.2014г. на прокурор Зартова наказателното производство е прекратено в 

частта, в която е водено срещу единият обвиняем и е отменена паричната 

гаранция. С постановление от 21.07.2014г., в качеството на обвиняем е 

привлечено още едно лице за престъпление по чл.209, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 

вр.ал.1 от НК, а материалите са изпратени по компетентност на СГП. На 

30.09.2014г. е постъпила молба от задържания, който иска делото спрямо 

него да приключи със сключване на споразумение. Молбата е докладвана на 

наблюдаващия прокурор на същата дата и с резолюция от 23.10.2014г. 

прокурорът е поставил „КД и да се свърже с делото”. 

ДП № 364/2014г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№8048/2014г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Н. Зартова. Досъдебното 
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производство е започнато на 02.02.2014г. срещу  неизвестен извършител за 

престъпление по чл.199, ал.1, т.3 от НК и докладвано в СГП (пр. пр. 

№764/2014г.). С постановление от 13.02.2014г. на СГП делото е изпратено по 

компетентност на СРП, тъй като деянието за което се води досъдебното 

производство представлява престъпление по чл.198, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. 

ал.1 от НК. С постановление от 27.02.2014г. на прокурор Зартова е прието 

ръководенето и надзора на делото от СРП и разследването е възложено на 01 

РУП-СДВР, със срок до 02.04.2014г. С постановление от 26.03.2014г. две 

лица са привлечени в качеството на обвиняеми за престъпление по чл.198, 

ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК С постановление от 26.03.2014г. 

единият обвиняем е задържан за срок до 72 ч., а на другия е определена МНО 

подписка. С протоколно определение от 29.03.2014г. по НЧД № 6408/2014г. 

на СРС е взета спрямо обвиняемия МНО „задържане под стража”, която е 

потвърдена с определение от 04.04.2014г. по ВНЧД № 1471/2014г. на СГС. На 

другия обвиняем е взета парична гаранция. Срокът за разследването е 

продължен два пъти, последно с два месеца, считано до 03.10.2014г. На 

30.09.2014г. е внесен обвинителен акт срещу двамата обвиняеми за 

извършеното престъпление. 

ДП № 433/2014г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№7749/2014г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор М. Стоева-Таласимова. 

Досъдебното производство е започнато на 17.02.2014г. срещу  известен 

извършител за престъпление по чл.198, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от 

НК. С постановление от 18.02.2014г. две лица са привлечени в качеството на 

обвиняеми, единият за престъпление по чл.198, ал.1 пр.1 вр. чл.20, ал.2 вр. 

ал.1 от НК. С постановление от 18.02.2014г. обвиняемите са задържани за 

срок до 72 ч. С протоколно определение от 19.02.2014г. по НЧД № 

3051/2014г. на СРС е взета спрямо двамата обвиняеми МНО „задържане под 

стража”, която е потвърдена с определение от 28.02.2014г. по ВНЧД № 

897/2014г. на СГС. По повод депозирана молба от 21.02.2014г. за връщане на 

ВД (лек автомобил), с постановление от 27.03.2014г. молбата е оставена без 

уважение. С постановление от 14.04.2014г. материалите по делото са 

изпратени по компетентност на СГП. С постановление от 24.04.2014г. по 

прокурорска преписка № 6868/2014г. СГП е приела по компетентност 

досъдебното производство.  

ДП № 1432/2014г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр.№16388/2014г. 

по описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ив. Първанов. Досъдебното 

производство е образувано на 19.05.2014г. срещу  известен извършител за 

престъпление по чл.198, ал.1 от НК. С постановление от 30.05.2014г. едно 

лице е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл.198, ал.1 

пр.2 от НК. С постановление от 30.05.2014г. обвиняемият е задържан за срок 
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до 72 ч. С протоколно определение от 01.06.2014г. по НЧД № 10676/2014г. на 

СРС е взета спрямо обвиняемия МНО „задържане под стража”. Срокът на 

разследването е удължаван два пъти, общо с 6 месеца, считано до 19.01.2015г. 

Няма данни за продължаване на срока, както и данни за МНО на лицето към 

момента. По делото е приложен частен протест до СГС на наблюдаващия 

прокурор, от които е видно, че с Определение от 22.12.2014г. по НЧД № 

23451/2014г. СРС е изменил МНО задържане под стража спрямо обвиняемия 

в парична гаранция в размер от 500лв. В наблюдателната преписка (към 

28.01.2015г.) няма данни за акта на СГС. Наблюдаващият прокурор е 

изготвил искане за продължаване на срока на разследването от 28.01.2015г. 

ДП № 1912/2014г. по описа на 01 РУП-СДВР, пр.пр.№26789/2014г. 

по описа на СРП, наблюдаващ прокурор Г.Герасимов. Бързото 

производство е започнато на 16.06.2014г. срещу  известен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. 

чл.18, ал.1 от НК. С постановление от 17.06.2014 г. лицето е привлечено в 

качеството на обвиняем за престъпление по чл.196, ал.1, пр.2 вр. чл.195, ал.1, 

т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. С 

постановление от същата дата обвиняемият е задържан за срок до 72 ч. С 

протоколно определение от 18.06.2014г. по НЧД  № 11878/2014г. на СРС, 93 

с-в е отказал да вземе спрямо обвиняемия МНО задържане под стража 

(липсва определението на съда). Срещу това определение е подаден протест 

от наблюдаващия прокурор на 20.06.2014г. и с определение от 27.06.2014г. по 

ВНЧД № 2792/2014г. на СГС определението на СРС е отменено и спрямо 

двамата обвиняеми е определена МНО „задържане под стража”. Делото е 

постъпило в СРП на 09.07.2014г. и с писмо от 17.07.2014г. е изпратено на 

разследващия орган. Срокът за разследването е продължен с 4 месеца, 

считано до 16.12.2014г. С искане от 15.01.2015г. наблюдаващият прокурор е 

изискал срок от три месеца, считано от 16.12.2014г. В искането е посочено, 

че във връзка с жалбите на двамата обвиняеми по делото, същото е 

препращано до СРС и СГС няколкократно от 13.08.2014г. до 17.12.2014г. 

Последно делото е върнато от СРС в СРП на 17.12.2014г., заедно с 

приложен препис от определение за потвърдена мярка за неотклонение, 

като на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. По 

наблюдателната преписка (до 28.01.2015г.). няма данни да е постило 

разрешение за удължаване на срока на разследването.  

ДП № 699/2014г. по описа на 08 РУП-СДВР, пр.пр.№23017/2014г. по 

описа на СРП, наблюдаващ прокурор Ю. Ушинска. Досъдебното 

производство е започнато на 12.05.2014г. срещу  неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 

12.05.2014 г. лицето е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление 
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по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК. С 

постановление от същата дата обвиняемият е задържан за срок до 72 ч. С 

протоколно определение от 14.05.2014г. по НЧД № 9498/2014г. на СРС, 5 с-в 

спрямо обвиняемия е определена МНО „задържане под стража”, която е 

потвърдена с протоколно определение от 23.05.2014г. по ВНЧД № 

2133/2014г.  по описа на СГС. Срокът за разследването е удължаван 

няколкократно, последно  с 4 месеца, считано до 20.11.2014г.  

ДП № 1651/2014г. по описа на 02 РУП-СДВР, пр.пр.№23013/2014г. 

по описа на СРП, наблюдаващ прокурор П. Василева. Досъдебното 

производство е започнато на 24.06.2014г. срещу  известен извършител за 

престъпление по чл.152, ал.1, т.2 от НК. С постановление от 24.06.2014 г. 

лицето е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл.152, 

ал.1, т.2 от НК. С постановление от същата дата обвиняемият е задържан за 

срок до 72 ч. С протоколно определение от 27.06.2014г. по НЧД № 

12612/2014г., СРС, 11 с-в, спрямо обвиняемия е определена МНО задържане 

под стража, която е потвърдена с протоколно определение от 04.07.2014г. по 

ВНЧД № 2907/2014г. СГС. Срокът за разследването е продължаван два пъти с 

по 4 месеца, считано до 23.04.2015г. В искането за продължаване на срока на 

разследването наблюдаващия прокурор е посочил, че предстоят 

изготвянето на сексологична и психиатрична експертизи. 

ДП № 1474/2014г. по описа на 04 РУП-СДВР, пр.пр.№32381/2014г. 

по описа на СРП, наблюдаващ прокурор С. Соколова. Досъдебното 

производство е започнато на 25.06.2014г. срещу  известен извършител за 

престъпление по чл.157, ал.3 от НК. С постановление от 26.06.2014 г. лицето 

е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл.152, ал.3, т.2 от 

НК. С постановление от същата дата обвиняемият е задържан за срок до 72 ч. 

С протоколно определение от 28.06.2014г. по НЧД 12688/2014г., СРС, 11 с-в, 

спрямо обвиняемия е определена МНО „задържане под стража”, която е 

потвърдена с протоколно определение от 04.07.2014г. по ВНЧД № 

2911/2014г. СГС. По жалба от обвиняемия, с определение от 28.10.2014г. по 

ВНЧД № 4607/2014г. СГС е изменил МНО задържане под стража в парична 

гаранция в размер на 800лв. Срокът за разследването е продължаван 

няколкократно, последно с два месеца,  считано до 26.02.2015г. С определение 

от 24.01.2015г. по НЧД № 929/2015г., СРС, 107 с-в е изменил взетата спрямо 

обвиняемия МНО парична гаранция в размер от 800лв  в подписка. Срещу 

това определение е подаден частен протест от наблюдаващия прокурор от 

26.01.2015г. 

ДП № 1420/2014г. по описа на 09 РУП-СДВР, пр.пр.№22390/2014г. 

по описа на СРП, наблюдаващ прокурор В. Ортакчиев. Досъдебното 

производство е започнато на 11.06.2014г. срещу  известен извършител за 
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престъпление по чл.354а, ал.3 пр.1 от НК. В наблюдателната преписка е 

приложен препис от определение от 13.06.2014г. по НЧД № 11613/2014г. на 

СРС, 4 с-в, с което спрямо обвиняемия е определена МНО „задържане под 

стража”. С постановление от 25.06.2014г. наблюдаващият прокурор при СРП 

е изпратил делото на СГП, по подсъдност. С постановление от 11.07.2014г. 

СГП е приела делото по подсъдност, като е определено същото да се води 

за престъпление по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.4 вр. ал.1 вр. чл.29, б.”а” и 

б.”б” от НК. С определение от 19.08.2014г. по НЧД № 15834/2014г. СРС, 109 

с-в е изменил МНО спрямо обвиняемия от задържане под стража в домашен 

арест. По частен протест от прокурор от СРП, с определение от 

29.08.2014г. по ВНЧД № 3757/2014г. СГС, 02 възивен с-в е отменил 

определение на СРС и е потвърдил МНО задържане под стража спрямо 

обвиняемия. 

П-711/2013г., ДП № 2866/2012г. по описа на 05 РУП-СДВР, 

пр.пр.№39407/2012г. по описа на СРП, наблюдаващ прокурор Д. 

Захариев. При извършената проверка се установи, че е внесен обвинителен 

акт от СРП и е образувано НОХД № 1899/2013г. С протоколно определение 

от 25.03.2013г., СРС, 23 с-в, е одобрил споразумение между прокуратурата, 

обвиняемия и неговия защитник, с което е определено наказание от 1 година 

ЛОС. Постановено е наказание принудително лечение, което да бъде 

изтърпяно в психиатричната болница към Затвора гр.Ловеч. В материалите 

по присъдната преписка е приложено писмо ЗД № 233/27.11.2013г. по описа 

на затвора гр.Ловеч, постъпило в СРП на 03.12.2013г., с което 

прокуратурата е уведомена, че лицето е изтърпяло наложеното му 

наказание и е освободено на 27.11.2013г.  

 

По така проверените дела не се установиха забавяния при 

провеждане на разследването, като се полагат необходимите усилия за 

срочното им приключване. 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните  

 

 

ИЗВОДИ: 

 

Установи се, че като цяло са изпълнени препоръките, дадени от 

ИВСС при предходната планова проверка през 2010г. 
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Деловодните книги регистри и дневници в СРП, като цяло са водени 

редовно и съгласно изискванията на ПАПРБ и съответните указания на 

Върховна касационна прокуратура. Констатираха се пропуски при воденето 

на докладната книга, където предаването и получаването на материалите 

не се извършва срещу подпис, поради което не може да се  установи 

конкретната дата на физическото им извършване. Отразяваната дата в 

Книгата сочи единствено момента на вписването на материалите. Тази 

констатация е направена и в Доклада на ВКП от извършената комплексна 

ревизия на СРП, периода 01.01.2012г.-30.09.2013г.  

 

Актовете на разпореждане на административния ръководител на СРП 

са своевременни, като е създадена необходимата организация за тяхното 

връчване и контрол за изпълнението им. Към момента на проверката 

заповедите се свеждат до знанието на адресатите чрез електронните им 

пощи.   

 

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на 

веществените доказателства за проверявания период се е  извършвало в 

съответствие с разпоредбите на ПОДАПРБ /отм./.  

Не е създадена организация за спазване разпоредбата на чл.110, ал.5 

от НПК, а именно,  парите и другите ценности, иззети като веществени 

доказателства, да се предават за пазене в търговска банка, обслужваща 

държавния бюджет, или в  Българската народна банка. 

 

При извършената проверка от ИВСС по конкретни преписки и дела не 

се установиха отклонения от принципа за случайно разпределение. 

Проверяващият екип счита, че е необходимо да се оптимизира и 

детайлизира създадената организацията чрез издаването на вътрешни 

правила за случайното разпределение на преписките и делата в СРП. 

Препоръка в този смисъл е дадена и в акта от предходната планова 

проверка от ИВСС.  

При проверката на конкретни досъдебни производство се 

констатираха случаи, при които първоначално определения наблюдаващ 

прокурор е образувал наказателно производство и на същия ден преписката е 

преразпределена на случаен принцип на друг наблюдаващ прокурор. Във 

връзка с тази констатация на проверяващия екип, административният 

ръководител, в хода на проверката, издаде Заповед № 1943/05.12.2014г. 

 

При извършената планова проверка се установи, че по голяма част от 
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преписките наблюдаващите прокурори не изпълняват Заповед № 

125/17.07.2009г. на административния ръководител, с която е разпоредено 

наблюдаващите прокурори да прикачват файлове с произнасянията си в 

УИС. Това е констатирано и от ВКП при извършената комплексна ревизия 

на СРП, касаеща периода 01.01.2012г.-30.09.2013г.  

 

          През проверявания период наблюдаващите прокурори от СРП не са 

осъществявали контрол над работата по спрени дела срещу неизвестен 

извършител. Не е спазвано  отмененото вече Указание № И-55/08г., 

допълнено от 20.03.2009г. на ВКП. От извършената проверка се установи, 

че в постановленията за спиране на наказателното производство, като 

правило не се съдържат указания към полицейските органи да бъдат 

изготвяни справки за резултатите от издирването. В малка част от 

постановленията за спиране наблюдаващите прокурори указват да бъдат 

изготвяни такива справки през различен период от време – месечни , на три 

или на четири месеца. По наблюдателните преписки липсват данни 

прокуратурата да е уведомявана за извършени действия по установяване 

извършителя на престъплението, като едва по три-четири от делата се 

намериха справки, предоставени след изрично поискване от наблюдаващия 

прокурор. Към това неизпълнение на дадените указания в постановленията 

за спиране, наблюдаващите прокурори са проявили процесуална търпимост 

спрямо разследващите и полицейски органи - не се намират напомнителни 

писма, нито са отправяни сигнали до съответната дирекция с оглед 

дисциплиниране органите на МВР. 

         Не във всички от проверените постановления за спиране 

наблюдаващите прокурори са посочвали срокът на обжалване. 

Постановленията са изпращани до адресатите с обикновена поща. 

 

 През проверявания период наблюдаващите прокурори от СРП  са 

осъществявали необходимия контрол над работата по спрени дела срещу 

известен извършител. В постановленията за спиране са давани указания за 

уведомяване на прокуратурата за резултатите от издирването и 

периодично са изисквани справки за проведени такива.  

По част от спрените наказателни производства се установи, че 

лицата, чието местонахождение не е известно, не са обявени за ОДИ. При 

предходната планова проверка от ИВСС е отправена препоръка да не се 

допуска спиране на наказателното производство без лицето да е обявено за 

ОДИ. 
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         По голяма част от проверените дела, по които наказателното 

производство е било спряно поради отсъствие на единствен свидетел-

очевидец, не е спазен срока по чл.244, ал.8 от НПК. 

 

          

По проверените досъдебни производства разследването е провеждано 

в законоустановените и удължени срокове. Като цяло, наблюдаващите 

прокурори ефективно са упражнявали функцията по ръководство и надзор 

на провежданите разследвания. Констатираха се обаче и случаи, в които 

наблюдаващият прокурор е изготвял многократно искания за удължаване на 

срока на разследването, които по своето съдържание са немотивирани или 

идентични с предходните.  

 

Преимуществено, произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 

242, ал.3 от НПК. Бяха констатирани някои просрочия, които са посочени 

при проверката на конкретните дела. 

 

През проверявания период е малък процента на обжалваните 

постановления за прекратяване на наказателното производство, за сметка 

на големия брой на отменени постановления от съда и от по-горестоящата 

прокуратура  /през 2012г. от общо 8441 прекратени са обжалвани пред съда 

и пред по-горестоящата прокуратура -257, т.е. 3%. За този период от 

обжалваните 142 пред съда, 116 са отменени, т.е. 81%, а от обжалваните 

пред по-горестоящата прокуратура 115, са отменени 54, т.е. 47%. През 

2013г. от общо 9270 прекратени са обжалвани пред съда и пред по-

горестоящата прокуратура -383, т.е. 4%. За този период от обжалваните 

289 пред съда, 128 са отменени, т.е. 44%, а от обжалваните пред по-

горестоящата прокуратура 94, са отменени 37, т.е. 37%./.  От 

направената проверка по конкретни дела се установи, че по някои от 

досъдебните производства, съдът е отменял нееднократно 

постановленията на прокурора за прекратяване на наказателното 

производство и е връщал делото за събиране на нови доказателства, поради 

неизпълнение на дадените указания в предходните отменителни 

определения. Констатираха се случаи, при които след отмяната от съда, 

наблюдаващият прокурор е изпращал делото на разследващия орган с 

писмо, без да указва какви конкретни действия следва да бъдат извършени.  

Отмяната на прокурорските актове от по-горестоящите 

прокуратури и от съда и връщането на делата за събиране на нови 

доказателства и извършването на действия по разследване, които са 
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могли да бъдат планирани и проведени при първоначалното разследване, 

води до неоснователно забавяне движението на делата. 

Следва да се има предвид, че при голяма част от описаните дела, 

съдът се е произнасял по обжалваните постановления извън сроковете по 

чл. 243, ал. 4 от НПК /констатирани са забавяния и с повече от една година, 

а произнасянията в срок са изключение/. Това също е допринесло за 

прекомерно продължаване на производството по немалка част от 

проверените дела. 

 Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

изпращат в деня на деловодното им извеждане или на следващия ден до 

адресатите с обратна разписка, която се прилага към наблюдателната 

преписка. 

 

По делата се прилагат екземпляри от постановлението за привличане 

в качеството на обвиняем, докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК, 

както и протокол за доклад на делото преди предявяване. След отмяната 

на методическите указания на главния прокурор на Република България 

изх.№ 6435/27.06.2011г. за необходимите действия по чл.226 НПК, в СРП не 

се удостоверява проведения доклад.  

 

 

Въз основа на направените изводи, проверяващият екип 

констатира значително подобряване на организацията на 

административната и прокурорската дейност на СРП, съпоставено с 

направените констатации в предходната планова проверка на ИВСС през 

2010г. Независимо от тази положителна констатация, се установиха и 

някои пропуски, поради което и 

 

      

На основание чл.58 (2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС намира за 

необходимо да даде следните    

 

 

 ПРЕПОРЪКИ: 

 

Административният ръководител - районен прокурор на СРП да 

приведе Докладната книга в пълно съответствие с чл. 5, ал.6, т.2 от 

Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в 

прокуратурата на РБ. 

  



 280 

Административният ръководител - районен прокурор на СРП да 

създаде необходимата организация за стриктно изпълнение разпоредбата 

на чл.110,ал.5 от НПК. 

 

Административният ръководител - районен прокурор на СРП да 

оптимизира създадената организация по приложението на чл. 9 от ЗСВ, 

чрез издаването на вътрешни правила за случайното разпределение на 

преписките и делата в СРП. 

 

Наблюдаващите прокурори да изпълняват Заповед № 

125/17.07.2009г. на административния ръководител и Указание № 

9179/22.06.2009г. на ВКП, като административният ръководител 

осъществява ефективен контрол върху изпълнението. 

 

След спиране на наказателните производства срещу неизвестен 

извършител, наблюдаващите прокурори да продължават да  

упражняват ръководство и надзор над работата по тях, съобразно 

разпоредбата на чл.245 ал.1 от НПК. 

 

Наблюдаващите прокурори да следят стриктно за спазване срока 

по чл. 244, ал.8 от НПК. 

 

Наблюдаващите прокурори от СРП да пристъпват към 

прекратяване на наказателното производство само след извършване на 

всички необходими действия по разследването и след задълбочено и пълно 

изясняване на фактическата обстановка по делото.  

 

Наблюдаващите прокурори да удостоверяват по подходящ начин 

провеждането на доклада по чл.226 НПК. 

 

Административният ръководител да упражнява контрол върху 

спазването на срока по чл. 242, ал.3 от НПК от страна на 

наблюдаващите прокурори. 

 

Всички прокурорски постановления, за които в НПК е предвиден 

срок за обжалване, да се изпращат до адресатите с обратна разписка, 

или по друг подходящ начин, който да удостоверява датата на връчване. 
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 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 

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

РП- София е 30 689, като броят на новообразуваните е 23 929, а 
образуваните от предходни периоди – 6760 броя. От тях, решени както 
следва: общо 20 081 броя,  от тях отказите са 10 502 броя, а образуваните 
ДП са 7950 броя. Изпратени по компетентност са 700 броя преписки, 
прекратените с резолюция са 1171 броя,  а изпратените  преписки за 
проверка на МВР са 7708 броя. От постановените откази  551 броя са 
обжалвани и от тях – 388 броя са потвърдени, а 150 броя са отменени. Не 
обжалваните откази са общо 9951 броя. Даннит е са от  предост авенит е от  
Софийска районна прокурат ура справки за броя на решенит е преписки през 2012 г. / 

През 2013 г. броят на преписките, които са били на производство в 
РП- София е 36 129, като броят на новообразуваните е 30 591броя, а 
образуваните от предходни периоди – 5538 броя. От тях решени, както 
следва: общо 27 385 броя, от тях отказите са 18 954 броя, а образуваните 
ДП са 9572 броя. Изпратени по компетентност са 784 броя преписки, 
прекратените с резолюция са 250 броя, а изпратените преписки за 
проверка на МВР са 7398 броя. От постановените откази  804 броя са 
обжалвани, 585 броя са потвърдени, а 219 отказа са отменени. Не 
обжалваните откази са общо 18 150 броя. / Даннит е са от  предост авенит е от  
Софийска районна прокурат ура справки за броя на решенит е преписки през 2013 г. / 

Към 31.12.2013 г. в СРП са останали 9 нерешени преписки, от 
образуваните преди 31.12.2012 г., от които 8 броя са поради отменен отказ 
от образуване на досъдебно производство от СГП или /от СГП и АП/ , а 
една преписка е за възстановяване. От всички преписки 7 броя са чакащи, 
а 2 броя са висящи. Номерата на преписките и имената на наблюдаващите 
прокурори са изброени в представената от СРП справка № 2.5. 

  
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 
През 2012 г. РП-София  е внесла в съда 3842 броя обвинителни акта. 

От тях 1871 броя са по досъдебни производства образувани през годината, 
а 1971 броя по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с 
разпореждане са 308  броя ОА, върнатите с определение на съда са 183 
броя, върнати от въззивния съд са 19  броя обвинителни актове или общо 
510 са върнатите дела с внесени обвинителни актове. По 226 броя дела са 
подадени протести. 

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 4098 броя, като 
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осъдителните присъди по общия ред за периода са 3836 броя, присъдите 
по реда на глава ХХVІІ от НПК са 20 броя. Общо от осъдителните 
присъди са протестирани 37 броя, като три от протестите са уважени, 28 
броя чакат решение, а 3 броя протести са неуважени. По осъдителните 
присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК са подадени 3 протеста. 
Постановени са 623 оправдателни присъда по общия ред, 366 броя 
присъди са протестирани, като 30 броя протести са уважени, 86 протеста 
не са уважени и 250 броя протести чакат решение. По реда на глава ХХVІІ 
от НПК са постановени 10 оправдателни присъди. В хода на съдебното 
следствие са постигнати 2383 броя споразумения.  

През 2012 г. са внесени 980 броя споразумения за решаване на 
делото в досъдебно производство /чл. 381 от НПК/, като са одобрени общо 
931 броя споразумения, а 49 броя са неодобрените споразумения. През 
2012 г. РП София е внесла 838 броя  предложения  по реда на чл. 375 от 
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание при условията на чл. 78а от НК. Уважените 
предложения са 800 броя,  а неуважените предложения са 38 броя. 

 През 2012 г. прокурорите от РП – София  са участвали в 23 196 
заседания по наказателни дела. 

През 2012 г. са приведени  в изпълнение 4488 броя присъди,  
неприведени в срок са 393 броя присъди, 3 броя са присъдите с отложено 
изпълнението на наказанието, а гражданските дела с участие на прокурор 
са общо 522 броя. Няма предявени  граждански искове от прокурор, а 
обжалваните от прокурор съдебни решения са 45 броя. 

През 2013 г. СРП е внесла в съда 3285 броя обвинителни акта. От 
тях 1791 броя са по досъдебни производства образувани през годината, а 
1494 броя са по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с 
разпореждане 207 броя ОА, 110 броя  ОА са върнати с определение на 
съда, а 8 броя обвинителни актове са върнати от въззивния съд. През 2013 
г. са подадени  187 броя протести срещу разпореждания на съда за 
връщане на делата.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 3135 броя, като 
осъдителните присъди по общия ред за периода са 2664 броя, а присъдите 
по реда на глава ХХVІІ от НПК са 153 броя. Постановени са 471 броя 
оправдателни присъди по общия ред, 6 броя оправдателни  са постановени 
по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода на съдебното следствие са 
постигнати 1588 броя споразумения. Подадени са общо 29 броя протести 
срещу постановените осъдителни присъди, от тях 28 броя чакат решение и 
един протест е уважен, а срещу постановените оправдателни присъди са 
подадени общо 277 броя протести, от тях 1 брой е уважен, 1 брой протести 
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е неуважен и 275 броя протести чакат решение. 
През 2013 г. са внесени 860 броя споразумения за решаване на 

делото в досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като 838 броя са 
одобрени, а 22 броя са неодобрените споразумения. През 2013 г. РП 
София е внесла 834 броя предложения  по реда на чл. 375 от НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание при условията на чл. 78а от НК. Одобрените 
предложения са 802 броя, а неодобрените предложения са 32 броя. През 
2013 г. прокурорите от СРП са участвали в 21 469 броя заседания по 
наказателни дела и в 612 броя граждански дела с участие на прокурор. 
Предявен е един брой граждански иск, а обжалваните от прокурор 
решения са общо 51 броя. 

През 2013 г. са приведени  в изпълнение 3438 броя присъди, 376 
броя присъди не са приведени в срок, а по 8 броя присъди е отложено 
изпълнението на наказанието. 

 
КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 
Описаните данни за преписките и делата на всеки един прокурор са 

от предоставените от Софийска районна прокуратура справки за броя на 
решените преписки през 2012г и през 2013 г.  

Проверени бяха на случаен принцип на всеки един прокурор по 
време на извършваната проверка постановления за отказ от образуване на 
досъдебно производство/ДП/, обжалваните постановления за отказ от 
образуване на досъдебно производство/ДП/, обвинителни актове, 
върнатите обвинителни актове от съда на прокуратурата, постановления с 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК и споразумения.  

Съкращенията в акта са съответно: 
ДП-досъдебно производст во 
НП- наблюдат елна преписка 
ОА- обвинит елен акт  
78а- предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК 
ЦМУ – Централно митническо управление 
Във всички наблюдателни преписки/НП/ е приложена бланка с 

подробни искания и становища на прокурора, в която са отбелязани 
позиция на прокурора по обвинението, дали делото е решено при 
условията на съкратеното съдебно следствие, позиция на прокурора по 
отнемането на вещи на основание чл. 53 от НК, позиция на прокурора по 
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предявения граждански иск, позиция на прокурора, по зачитане на 
предварителното задържане като изтърпяна част от наказанието по 
чл. 59 от НК, произнасянето на съда по обвинението, по вида и размера 
на наложеното наказание, по гражданския иск и разноски по делото, 
становище на прокурора по основанието за протестиране – при 
осъдителна и  при оправдателна присъда. Бланката, обикновено не е 
попълнена  от прокурора изготвил обвинителния акт, а от този, който 
се е явявал в последното съдебно заседание при приключване на делото. 
Същата  по – долу в акта е наричана „бланката” или „справката”. 

Отбелязаното в курсив и/или болдвано в описаните конкретно 
проверени преписки и дела, са констатации и изводи, установени от екипа 
на ИВСС по време на извършването на проверката в Софийска районна 
прокуратура. 

 В повечето от случаите като основание за постановяването на отказа 
са посочени чл. 199, ал.1 и чл. 213, ал.1  от НПК, което не е изписвано във 
всяка една проверена преписка. 

            
 
Албена Рачева 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 157, новообразувани – 131, 
образувани през предходен период – 26; 
решени преписки - 122, отказ от образуване на ДП – 43, обжалвани – 2, 
необжалвани - 41, образувани ДП – 57, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 72; 
внесени ОА – 27, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
31, от тях със споразумение – 12, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 39, одобрени - 38, неодобрени – 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 14, участие в съдебни 
заседания – 180. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 209, новообразувани – 166, 
образувани през предходен период – 43; 
решени преписки - 177, отказ от образуване на ДП – 92, обжалвани – 8, 
необжалвани - 84, образувани ДП – 45, изпратени по компетентност - 11, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 74; 
внесени ОА – 14, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
21, от тях със споразумение – 9, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 20, одобрени - 28, неодобрени – няма, 
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внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 20, участие в съдебни 
заседания – 187. 

 Пр.пр.№ 36309/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Албена Рачева. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката вх. №Еп37831/2013г е била образувана в ГД”НП” 
на 16.08.2013г. по докладна записка, препратена на 06 РУП-СДВР. След 
извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 25.09.2013г. /Върху 
писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и 
датата на разпределяне на преписката – 26.09.2013г./. С постановление 
от 04.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че не са налице 
данни за образуване на ДП. В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на Р.Л.Хр., както и че  постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП. Отбелязано е преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 1670/2013г. по описа на СРП,  ДП № 11787/2012г. по описа 

на СРТП-ОДП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Албена Рачева, Василен 
Бенчев. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция от 04.01.2013г./ Досъдебното производство е 
образувано на 16.12.2012г. от СРТП-ОДП – СДВР срещу Сл.В.Г. за 
извършено престъпление по чл.343, ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 
от НК, като на 04.01.2013г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор 
Албена Рачева на 04.01.2013г.. С постановление от 05.02.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 05.02.2013г. / е повдигнато 
обвинение на Сл.В.Г. за престъпление по чл.343, ал.3, алт. последна, б”а”, 
алт. 2, вр. ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 20.02.2013г., разпределено на 
прокурор  Албена Рачева на 20.02.2013г. На 01.03.2013г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу Сл.В.Г. за престъпление по чл.343, ал.3, алт. 
последна, б”а”, алт. 2, вр. ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК. В  
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 /с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт, 
датата и мястото са посочени в придружителното писмо до СРС/  и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. С решение от 17.07.2013г. по 
НОХД №3889/2013г. по описа на СРС, 17 състав е признал Сл.В.Г. за 
виновен и му налага наказание на основание чл. 78а от НК „глоба” в 
размер на 1000лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 
месеца. Срещу решението е подаден протест от прокурор Василен Бенчев 
на 30.07.2013г., с който ска да бъде увеличен срок на наложеното  по 
наказание „Лишаване от право да управлява МПС”. С определение от 
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03.10.2014г. по НОХД №3889/2013г. по описа на СРС, 17 състав на 
основание чл. 289, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, т.4 от НПК, съдът прекратява 
наказателното производство поради настъпила смърт на подсъдимия. 
Постановява на основание чл. 190, ал.1, пр.1 от НПК направените 
деловодни разноски по повод производството срещу Сл.В.Г. да останат за 
сметка на държавата.  

Пр.пр.№ 73374/2010г. по описа на СРП, ДП № 15007/2010г. по описа 
на 06 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Албена Рачева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 07.01.2011г. срещу неизвестен извършител 
за престъпление по чл.313, ал. 2, вр. ал.1 от НК. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 08.06.2011г. с мнение за прекратяване, разпределено 
на прокурор Албена Рачева  на 16.06.2011г. С постановление от 
29.06.2011г. прокурор Албена Рачева връща на водещия разследването 
извършването на действия по разследването, посочени подробно в 
обстоятелствената част на постановлението. В хода на разследването е 
разкрит извършителя на деянието – Ил. Ил.Н.  Срокът за разследването е 
удължаван многократно. /В НП има приложено свидетелство за 
съдимост,   информация от УИС и постановление за привличане на 
обвиняем  докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор, дата и печат/. Материалите по ДП са получени 
в СРП на 19.02.2013г. с мнение за предаване на обвиняемата на съд. 
Разпределено на прокурор Албена Рачева на 19.02.2013г. На 11.03.2013г. 
прокурор Албена Рачева  изготвя ОА срещу Ил.Ил.Н. за извършено 
престъпление от чл. 212, ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и  чл. 316, вр. 
чл. 309, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обвинителният 
акт не са посочени изброените в чл.246 ал.3 от НПК задължителни 
реквизити- датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/. С 
определение  по НОХД № 4440/2013г.  от 31.10.2013г. СРС, НО – 5 с-в е 
прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, а именно че е 
налице „неяснота в обвинителния акт”. /В НП е приложено 
определението на съда/. Делото е върнато в СРП на 08.11.2013г. С 
постановление от 12.11.2013г. прокурор Албена Рачева  указва на водещия 
разследването да извърши действия по разследването, посочени в 
обстоятелствената част на постановлението. С постановление от 
25.11.2013г. Ил.Ил.Н. е привлечена като обвиняема за извършено 
престъпление по чл. 212, ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и  чл. 316, вр. 
чл. 309, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. /Приложено е постановление за 
привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 



 7 

25.11.2013г., което е докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК/. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 09.12.2013г. с мнение за 
предаване на обвиняемата на съд. На 09.12.2013г. прокурор Албена Рачева 
изготвя ОА срещу Ил.Ил.Н. за извършено престъпление по 212, ал.4, вр. 
ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и  чл. 316, вр. чл. 309, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК 
и го внася в СРС. /В обвинителният акт не са посочени изброените в 
чл.246 ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и мястото на 
съставяне на обвинителния акт/. Образувано е НОХД №21148/2013г. по 
описа на СРС, НО, 5 с-в., поредно с.з. насрочено за 16.12.2014г. 

78а 
Пр. пр. №  10082/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-942/2013 г. по описа на 03 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Албена Рачева. Досъдебното производство е започнато на 02.04.2013 г. на 
основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Др.Ат. М. за престъпление по чл. 
343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. С постановление от 10.04.2013 г. Др.Ат. М. е 
привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
343в, ал.2, вр. ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 21.05.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 28.05.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
343в, ал.2, вр. ал.1  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 
налице са предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 
9475/2013г.  по описа на СРС, НО, 98 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС , има приложена 
призовка и решение на съда/. С решение от 14.04.2014г., СРС, НО, 98 
състав  признава подсъдимият за виновен за извършено престъпление по 
чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 и го освобождава от наказателна отговорност и  му 
налага наказание „глоба” в размер на 1100/хиляда и сто/ лева. /Приложена 
е бланка с искания и становища, попълнена от прокурор Томи Наков/. 

Проверени още: Пр.пр.№ 40229/2013г., Пр.пр.№ 40645/2013г., 
Пр.пр.№ 31994/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Албена 
Рачева. 

 
Ангел Кънев 
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2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 276, новообразувани – 268, 
образувани през предходен период – 8; 
решени преписки - 211, отказ от образуване на ДП – 138, обжалвани – 1, 
необжалвани - 137, образувани ДП – 111, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 71; 
внесени ОА – 15, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 5, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 
3, внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – няма. 

 Пр.пр.№ 26620/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ангел Кънев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. пр.вх. №26620/2013г. на 
02.07.2013г. по жалба на прот. М.Д.Ст.. /Върху жалбата  до СРП е 
написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на 
разпределяне на преписката – 08.07.2013г./.  С постановление от 
11.07.2013г. е възложено извършването на проверка с дадени указания. 
След извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 19.08.2013г. 
С постановление от 28.08.2013г. мл.прокурор Ангел Кънев възлага 
проверка, която да включва и  изпълнението на указанията на прокурора 
от предходното постановление и дава допълнителни указания. След 
извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 14.10.2013г.   С 
постановление от 31.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че не 
са налице данни за образуване на ДП. /постановлението за отказ от 
образуването на ДП не е мотивирано/. В диспозитива е записано копие да 
бъде изпратено на М.Д.Ст., както и че  постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 23937/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1820/2013г. по описа 

на 03 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурор Ангел Кънев, Павел Панов. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото 
има резолюция от 12.07.2013г. Незабавното производство е образувано на 
11.07.2013г. от 03 РУП - СДВР  срещу Бр.М.Д. за извършено 
престъпление по чл.194, ал.1 от НК С постановление от 12.07.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 12.07.2013г./ е повдигнато 
обвинение на Бр.М.Д. за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Срокът на 
незабавното производство е удължен с 5 дни с постановвление на 
прокурор Павел Панов. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
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17.07.2013г. На 17.07.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
Бр.М.Д. за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. В обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. Делото - НОХД № 12690/2013г. по описа на СРС е приключило 
на 18.07.2013г. с осъдителна писъда,  като на подсъдимия  е наложено 
наказание  „Пробация” за срок от 6 месеца /приложената е справка за 
приключване на делото изготвена от прокурор Ангел Кънев /.  
 

Пр.пр.№ 4809/2001г. по описа на СГП, НСН №169/2013г. по описа 
на СРП, ДП № 366а/2001г. по описа на ССлС-03ССлО - София с 
наблюдаващ мл. прокурор Ангел Кънев. /Не е приложен протокол за 
избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано 
през 2001г./няма подробни данни /срещу 7 лица за престъпление по 
чл.210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 206, ал.3, вр. ал.1 
от НК. С разпореждане от 18.01.2010г. на СГС- 4 с-в по НОХД 
№4486/2009г.  /и изпраща на СРС/  делото е прекратено поради липса на 
подсъдност за разглеждането му пред СГС, респективно СГС деянието не 
попада в хипотезата на чл. 35, ал.2 от НПК. Поради това обстоятелство, 
разследването следва да се извърши под надзора на СРП с оглед 
разпоредбата на чл. 35, ал.1 от НПК, тъй като съдът не е компетентен 
орган, възлагащ разследването и определящ родовата подсъдност на 
делата, поради което с постановление от 19.06.2013г. прокурор Б. 
Конакчийски от СГП изпраща на СРП по компетентност материалите по 
ДП №366а/2001г. по описа на СО-СГП, пр.пр. №4809/2001г. по описа на  
СГП за изпълнение указанията на СГС. Междувременно съдебното 
производство по делото се е провеждало в СРС, НО, 18 състав под НОХД 
№5966/2010г. и с  определение от 27.05.2013г. и на основание чл. 288, ал.1 
от НПК съдебното производтво е прекратено и върнато на прокуратурата, 
внесла обвинителния акт, а именно СГП. Постановлението на СГП е 
получено в СРП на 21.06.2013г., разпределено на прокурор Ангел Кънев 
на 19.09.2013г. /след почти 3 месеца/. С постановление от 04.10.2013г. до 
АП- София прокурор Ангел Кънев моли на основание чл. 143 от ЗСВ и чл. 
46, ал.3 от НПК да бъде указано на СГП да продължи да осъществява и 
надзора върху наказателното производство. С постановление от 
15.11.2013г. прокурор Г. Стоянова  - зам. апелативен прокурор не уважава 
сигнала на прокурор Ангел Кънев и потвърждава постановлението на 
СГП. Срокът за разследването е удължен. Материалите по ДП са получени 
в СРП на 14.01.2014г.  и върнати на 20.01.2014г. на СО-СГП от прокурор 
Ангел Кънев за  продължаване на разследването. На 24.01.2014г. 
материалите по ДП, ведно с постановления за привличане са изпратени за 
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съгласуване с наблюдаващия прокурор. /Приложени са постановленията 
за привличане на 7 лица, докладвани по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор без печат/. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 12.03.2014г. с мнение за предаване на обвиняемите на 
съд. На 31.03.2014г. прокурор Ангел Кънев изготвя ОА срещу 7 лица за 
извършено престъпление по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 20, 
ал.2, вр. ал.1  от НК и го внася в СРС.  

С разпореждане от 11.07.2014г. СРС, по НОХД №6628/2014г., НО, 
18 състав  прекратява наказателното производство по НОХД 
№6628/2014г. /пр.пр. НСН № 169/2013г. по описа на СРП/ в частта 
относно повдигнатото с обвинителния акт от 31.03.2014г. на СРП 
обвинение срещу всички обвиняеми /поименно посочени/ за престъпление 
по чл. 210, ал.1, т.5 от НК, а по отношение на  останалата част от 
обвинението, а именно по отношение на обвинението по чл. 206, ал.3, вр. 
ал.1  от НК  срещу подс. Ел.Г.Т. насрочва в открито с.з. на 01.10.2014г. 
Делото е получено в СРП на 19.09.2014г., разпределено на прокурор 
Ангел Кънев на 23.09.2014г. С протест от 01.10.2014г. чрез СРС до СГС 
прокурор Ангел Кънев предлага да се отмени частично разпореждането от 
11.07.2014г.  по НОХД №6628/2014г., НО, 18 състав в частта на 
прекратяването и да върне делото на СРС на стадия „Подготвителни 
действия за разглеждане на делото в съдебно заседание” пред първата 
инстанция. Към момента на проверката, няма произнасяне на СГС. 
 Проверени още:  Пр.пр.№ 26688/2013г., Пр.пр.№ 34728/2013г., 
Пр.пр.№ 35024/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Ангел 
Кънев. 

 
Ангел Попколев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 77, новообразувани – 58, образувани 
през предходен период – 19; 
решени преписки - 36, отказ от образуване на ДП – 25, обжалвани – няма, 
необжалвани - 25, образувани ДП – 22, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 72; 
внесени ОА – 8, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
14, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 104. 
2013 
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наблюдавани преписки – общ брой - 226, новообразувани – 220, 
образувани през предходен период – 6; 
решени преписки - 172, отказ от образуване на ДП – 151, обжалвани – 5, 
необжалвани - 146, образувани ДП – 53, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 20; 
внесени ОА – 10, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
11, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 72. 

Пр.пр.№ 36547/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ангел Попколев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №824/2013г. в 01 РУП - 
СДВР на 09.01.2013г. по сигнал от О.Д.Д. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 26.09.2013г. с мнение за отказ от 
образуване на ДП. /Върху писмото до СРП е написано на ръка името на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
02.10.2013г./. С много добре мотивирано постановление от 10.10.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни за 
извършено престъпление от общ характер, в частност престъпния състав 
на чл. 209 от НК за чиято реализация е необходимо установяване на 
неизвършването на изпълнителното деяние. В диспозитива е записано 
копие да бъде изпратено на жалбоподателката О.Д.Д. и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 2167/2013г. по описа на СРП,  ДП № 50/2012г. по описа на 

Митница  Столична, с наблюдаващи прокурор Ангел Попколев, 
Константин Сулев, Георги Чотински. /Не е приложен протокол за избор 
на наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 12.06.2013г./. 
Досъдебното производство е образувано на 11.06.2013г. от Митница  
Столична срещу М.М.Ив. за извършено престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 
от НК. С постановление от 14.06.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 
от НПК на 14..06.2013г./ е повдигнато обвинение на М.М.Ив. за 
престъпление по чл. 234, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.2, вр. чл. 28, ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 27.06.2013г., 
разпределено на прокурор Константин Сулев по заместване/прокурор 
А.Поппколев е в болнични/. С писмо от 11.07.2013г. прокурор Константин 
Сулев до Митница  Столична дава указания за изпълнение. С 
постановление от 16.07.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
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на 16.07.2013г../ е повдигнато обвинение на М.М.Ив. за престъпление по 
чл. 234, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.2, вр. чл. 28, ал.1 от НК вр. чл. 2, т.2, чл. 4, т.1 
и т. 7, чл. 19, ал.1, чл.64, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗАДС вр. чл. 25, ал.1, ал.2, ал.5 
и ал. 6 и чл. 28, ал.1 ЗТТИ. Досъдебното производство е постъпило в СРП 
на 24.07.2013г. На 24.07.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
М.М.Ив. за престъпление по чл. 234, ал.2, пр. 1, вр. чл. 28 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. На 28.11.2013г. е сключено споразумение 
/споразумението включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 
381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното производство по 
НОХД № 13303/2013г. по описа на СРС между  подсъдимия, защитника  и 
прокурор Георги Чотински от СРП, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на основание чл. 234, ал.2, пр. 1, вр. 
чл. 28 от НК  на подсъдимата да бъде наложено наказание „ЛОС” за срок 
от 4/четири/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от 
НК се отлага за срок от 3 години. /в споразумението не е отбелязано  
изискванията на чл.381, ал.5, т.4 – на кого да се възложи 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане/, както и че 
цигарите без бандерол на основание чл 234, ал.3 от НК се отнемат в полза 
на държавата. С определение от 28.11.2013г. по НОХД № 13303/2013г. по 
описа на СРС, НО, 20 с-в, е одобрено сключеното споразумение.  

Проверени още: Пр.пр.№ 36585/2013г., Пр.пр.№ 40307/2013г., 
Пр.пр.№ 40565/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Ангел 
Попколев. 

 
Ангелина Василева 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 183, новообразувани – 161, 
образувани през предходен период – 22; 
решени преписки - 131, отказ от образуване на ДП – 75, обжалвани – 3, 
необжалвани - 72, образувани ДП – 65, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 48; 
внесени ОА – 21, върнати от съда ОА - 8, решени с осъдителна присъда - 
11, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 240. 
2013 
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наблюдавани преписки – общ брой - 197, новообразувани – 160, 
образувани през предходен период – 37; 
решени преписки - 170, отказ от образуване на ДП – 115, обжалвани – 4, 
необжалвани - 111, образувани ДП – 60, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 51; 
внесени ОА – 16, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
6, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания - 95 

Пр.пр.№ 21126/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ангелина Василева. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в СРП на 04.06.2013г. по жалба 
на Дж. Т.  /Върху жалбата до СРП е написано на ръка името на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
10.06.2013г./. С писмо от 10.06.2013г. до 01 РУП – СДВР е възложена 
проверка. След идвършена проверка се установява, че адресът е под 
обслужването на 05 РУП-СДВР, след което с писмо от 26.07.2013г. за 
извършване на проверка е изпратено на 05 РУП - СДВР. С постановление  
от 02.09.2013г. е назначена допълнителна проверка с дадени указания за 
извършването й. След извършена проверка, преписката е постъпила в СРП 
на 26.09.2013г. С постановление от 14.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че не са налице данни за извършено престъпление от общ 
характер и  за образуване на ДП. В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на Дж. Т. чрез адв. М.М., както и че  постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП.  
 Проверени още: Пр.пр.№ 31986/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Ангелина Василева. 

ОА 
Пр.пр.№ 22441/2013г. по описа на СРП,  ДП № 21046/2013г. по 

описа на 05 РУП – СДВР, ДП № 1278/2013г. по описа на 02 РУП – СДВР с 
наблюдаващи прокурор Ангелина Василева, Диана Кръстилева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 07.06.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
основание чл. 212, ал.3 от НПК на 04.06.2013г. от 05 РУП - СДВР  срещу 
неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.198, ал.1 от НК, 
като на 07.06.2013г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор 
Ангелина Василева на 07.06.2013г. С постановление от 07.06.2013г. 
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/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 07.06.2013г./ е повдигнато 
обвинение на В.Г.Н. за престъпление по чл. 198, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т. 3 
от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 23.07.2013г. На 
01.08.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу В.Г.Н. за 
престъпление по чл. 198, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК. В обвинителният 
акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. На 17.06.2014г. е сключено споразумение за 
прекратяване на наказателното производство по НОХД № 14113/2013г. по 
описа на СРС между  подсъдимия, защитника  и прокурор Диана 
Кръстилева от СРП, в което подсъдимият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на подсъдимия да му бъде наложено наказание 
„ЛОС” за срок от 5/пет / месеца, чието изпълнение на основание чл. 69, 
ал.1 вр. чл. 66, ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 2 години /в 
споразумението не е отбелязано  изискванията на чл.381, ал.5, т.4 – на 
кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 
осъждане, в НП не е приложен акт на съда/. Към преписката е приложена 
бланка със искания и становища на прокурора, която е попълнена от 
прокурор Диана Кръстилева. 

Пр.пр.№ 39531/2012г. по описа на СРП, ДП № 3240/2011г. по описа 
на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Ангелина Василева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 28.11.2012г. от 01 РУП - СДВР  срещу 
неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, 
като на 28.11.2012г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор 
Ангелина Василева на 28.11.2012г. След разследване е установен 
извършителят на престъплението – Л.К.М. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 27.02.2013г. с мнение за предаване на обвиняемия 
Л.К.М. на съд за извършено престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, 
разпределено на прокурор Ангелина Василева на 27.02.2013г. /В НП има 
приложено свидетелство за съдимост,   информация от УИС, 
постановление за привличане на обвиняемия  докладвано по реда на чл. 
219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и печат/. 
На 08.03.2013г. прокурор Ангелина Василева изготвя ОА срещу Л.К.М. за 
извършено престъпление от чл. 194, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обстоятелствената и заключителна част на обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/ 

С разпореждане по НОХД № 4427/2013г.  от 07.06.2013г. СРС, НО – 
122 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК е прекратил 
съдебното производство и е върнал делото на СРП за отстраняване на 
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допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила, довели до ограничаване на правата на обвиняемия – „в 
обстоятелствената част на ОА представителя на СРП е изложил 
фактически твърдения, че инкриминираното деяние е извършено на 
неустановена дата, а в същото време в заключителната част на 
обвинителния акт при описването на фактическата конструкция на 
деянието, отнасящо се до времето на неговото извършване, 
представителят на държавното обвинение е посочил, че същото е 
извършено „от неусттановена дата до 12.11.2012г.”. Материалите по 
делото са получени в СРП на 16.07.2013г., разпределени на прокурор 
Ангелина Василева на 22.07.2013г./след отпуск/. С постановление от 
13.12.2011г. прокурор Ангелина Василева на основание чл. 199,   и чл. 
242, ал.2 от НПК указва на разследващия орган по ДП да бъдат отстранени 
процесуалните нарушения, допуснати в хода на проведеното разследване, 
като конкретно е посочено какви действия следва да извърши 
разследващия орган. Срокът за разследването е удължен с 2 месеца. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 13.09.2013г. с мнение за 
предаване на обвиняемия Л.К.М. на съд, разпределено на прокурор 
Ангелина Василева на 17.09.2013г.. На 17.09.2013г. прокурор Ангелина 
Василева изготвя ОА срещу Л.К.М. за извършено престъпление от чл. 194, 
ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обстоятелствената и заключителна част 
на обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 
от НПК задължителни реквизити/. Образувано е НОХД № 16312/2013г. 
по описа на СРС, 122 състав. Към момента на проверката от ИВСС, делото 
не е приключило – поредното с.з е насрочено за 12.12.2014г. 
 
78а 

Пр. пр. №  28223/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-2367/2013 г. по описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Ангелина Василева. Досъдебното производство е образувано  на 
04.09.2012 г. с постановление на прокурор Ангелина Василева срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Срокът за 
разследването е удължен. Наказателното производство е спирано и 
възобновявано. С постановление от 15.03.2013 г. Г.Ив.Г. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 207, ал.1 от НК 
/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 22.03.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
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реда на чл. 78а от НК от 25.04.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 207, ал.1  от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице са предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано 
е АНД №8074 /2013г.  по описа на СРС, НО, 108 състав. /в НП са 
приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не 
е приложено копие от решението на съда/.  
 
Андрей Янкулов 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 85, новообразувани – 60, образувани 
през предходен период – 25; 
решени преписки - 56, отказ от образуване на ДП – 33, обжалвани – 1, 
необжалвани - 32, образувани ДП – 23, изпратени по компетентност - 
няма, прекратени с резолюция- 6, възложени проверки – 17; 
внесени ОА – 35, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
39, от тях със споразумение – 35, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 10, одобрени - 10, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 11, участие в съдебни 
заседания – 177. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 209, новообразувани – 196, 
образувани през предходен период – 13; 
решени преписки - 177, отказ от образуване на ДП – 130, обжалвани – 3, 
необжалвани - 127, образувани ДП – 39, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 39; 
внесени ОА – 26, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 16, от тях със споразумение – 12, решени с оправдателна 
присъда – 3, внесени със споразумение в ДП – 13, одобрени - 13, 
неодобрени – няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 10, 
участие в съдебни заседания - 187 

Пр.пр.№ 37149/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Андрей Янкулов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №47730/2013г. в 02 РУП - 
СДВР на 23.05.2013г. по докладна записка относно задържано лице от 
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инсп. Д. за притежание на наркотично вещество.  Назначена е била 
екпертиза от разследващия орган с постановление от 24.09.2013г. След 
извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 02.10.2013г. с 
мнение за образуване на ДП срещу Д.Пл.Ив. по чл. 354а от НК. /Върху 
писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и 
датата на разпределяне на преписката – 02.10.2013г./. С постановление 
от 08.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че дори формално 
да е осъществен състава на престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2, алт.1, т1, 
пр.1 НК, то деянието поради своята малозначителност се счита с явно 
незначителна обществена опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 02 РУП-СДВР за 
сведение и изпълнение, Централно митническо управление – отдел „МРР-
НОП” за сведение, Д.Пл.Ив., както и че  постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 35835/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1904/2013г. по описа 

на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурор Андрей Янкулов, Светломир 
Хиков. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция от 12.09.2013г./ Досъдебното производство е 
образувано с  постановление от 18.09.2013г. С постановление от 
05.11.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 05.11.2013г./ е 
повдигнато обвинение на Кр.Св.Кр. за престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. 
ал.3 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 20.11.2013г. 
На 21.11.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Кр.Св.Кр. за 
престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. На 10.03.2014г. е сключено споразумение за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 20252/2013г. по описа на СРС, 
НО, 7 състав между подсъдимия, защитника  и прокурор Светломир 
Хиков от СРП, в което подсъдимият се е признал за виновен и страните са 
се споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание „глоба” в 
размер на 500/петстотин/ лева. /Споразумението включва съгласие по 
въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК./  С определение от 
10.03.2014г. по НОХД № 20252/2013г. по описа на СРС, НО, 7 с-в, е 
одобрено сключеното споразумение. 

Пр.пр.№ 21318/2010г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 1473/2010г. по 
описа на 02 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Андрей Янкулов. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано с постановление на прокурор Андрей Янкулов 
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от 23.04.2010г. срещу Кр.Г.Ст. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, 
като в постановлението са дадени конкретни и ясни указания и срок за 
разследване от 2 месеца. Материалите по ДП са получени в СРП на 
05.04.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия Кр.Г.Ст. на съд за 
извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, разпределено на 
прокурор Андрей Янкулов на 05.04.2012г.. /В НП има приложено 
свидетелство за съдимост, информация от УИС, постановление за 
привличане на обвиняемия  докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и с  печат /. На 10.04.2012г. 
прокурор Андрей Янкулов изготвя ОА срещу Кр.Г.Ст. за извършено 
престъпление от чл.343б, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обстоятелствената и заключителна част на обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. С разпореждане по НОХД №7451/2012г.  от 26.04.2012г. СРС, 
НО – 18 с-в на основание чл. 249, ал.2, вр.ал.1, вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК 
е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия 
– „производството в досъдебната фаза е приключило при условията на 
чл. 206, вр. чл. 269, ал.3 от НПК, без да са налице процесуалните 
предпоставки на визираната разпоредба и да е извършено щателно 
издирване на подсъдимото лице, което води до ограничаване правото му  
на лично участие в производството  и лично упражняване правото му на 
защита- видно от материалите по делото, при привличането на 
обвиняем и предявяването на разследването на 15.03.2012г. обвиняемият 
не е бил търсен  на известния за него  адрес”. Съобщението за 
разпореждането е постъпило в СРП на 03.05.2012г. Делото е върнато в 
СРП на 14.09.2012г./4 месеца  и 18 дни след разпореждането на съда/ 

С постановление от 19.09.2012г. прокурор Андрей Янкулов връща 
ДП за отстраняване на процесуалните нарушения, допуснати в хода на 
ДП. С постановление от 25.10.2012г. Кр.Г.Ст. е привлечен като обвиняем 
за извършено престъпление по чл.343б, ал.1  от НК. /Приложено е 
постановление за привличане на обвиняем от 25.10.2012г.  докладвано по 
реда на чл. 219, ал.1 от НПК, предявено на сл. защитник адв. 
Ир.Д.Караколева на основание чл. 206, вр. чл. 269, ал.3, т.2 от НПК/. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 19.10.2012г. с мнение за 
предаване на обвиняемия Кр.Г.Ст. на съд, разпределено на прокурор 
Андрей Янкулов на 19.10.2012г..  На 25.10.2012г. прокурор Д. Ангелова 
изготвя ОА срещу Кр.Г.Ст. за извършено престъпление от чл.343б, ал.1   
от НК и го внася в СРС. Образувано е НОХД № 19786/2012г. по описа на 



 19 

СРС, 18 състав. Към момента на проверката от ИВСС, делото е 
приключило с осъдителна присъда. 

78а 
Пр. пр. №  2798/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 

ЗМ-369/2013 г. по описа на 02 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Андрей Янкулов. Досъдебното производство е започнато на 11.02.2013 г. 
на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу К.Й.М. за престъпление по чл. 
354а, ал.3 от НК. С постановление от 25.03.2013 г. К.Й.М. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 354а, ал.3 от 
НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 05.04.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 10.04.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
354а, ал.3  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 
налице са предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД 
№6473/2013г.  по описа на СРС, НО, 121 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 39905/2013г., Пр.пр.№ 40379/2013г. , 
Пр.пр.№ 39549/2013г.   по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Андрей 
Янкулов. 

 
Анна Алексова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 121, новообразувани – 94, образувани 
през предходен период – 27; 
решени преписки - 82, отказ от образуване на ДП – 48, обжалвани – 2, 
необжалвани - 46, образувани ДП – 32, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 26; 
внесени ОА – 36, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 50, от тях със споразумение – 38, решени с оправдателна 
присъда – 8, внесени със споразумение в ДП – 16, одобрени - 15, 
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неодобрени – 1, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 15, 
участие в съдебни заседания – 190. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 141, новообразувани – 118, 
образувани през предходен период – 23; 
решени преписки - 94, отказ от образуване на ДП – 40, обжалвани – 3, 
необжалвани - 37, образувани ДП – 25, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 48; 
внесени ОА – 9, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 9, 
от тях със споразумение – 9, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 86. 

Пр.пр.№ 23021/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Анна Алексова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в 02 РУП - СДВР на 10.06.2012г. 
по докладна записка относно задържано лице за притежание на 
наркотично вещество.  Назначена е била екпертиза от разследващия орган 
с постановление от 11.06.2012г. След извършена проверка, преписката е 
постъпила в СРП на 10.07.2012г. с мнение за отказ от образуване на ДП. 
/Върху писмото до СРП е написано на ръка  името на наблюдаващия 
прокурор и датата на разпределяне на преписката – 12.07.2012г./. С 
постановление от 27.07.2012г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като обстоятелствената част е записано, че дори 
формално да е осъществен състава на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. 
ал.3 от НК, то деянието поради своята малозначителност се счита с явно 
незначителна обществена опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 02 РУП-СДВР, а  
инкриминираното вещество да се изпрати на ЦМУ за унищожаване, както 
и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

Пр. пр. № 5824/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Анна Алексова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод постъпил в ГД БОП 
сигнал от Н.Л.П с оглед данни за престъпление по чл. 172а, ал. 1 от НК. 
По случая е била извършена проверка, като материалите са постъпили в 
СРП на 11.02.2013 г. С постановление от 25.02.2013 г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в хода на проверката са установени данни, че формално са 
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осъществени признаците на състава на престъплението по чл. 172а, ал. 1 
от НК, но предвид мотивите на извършването му, периодът, през който е 
осъществено и фактът, че непосредствено след предявяване на претенции 
от страна на притежателя на правата, обществената опасност е явно 
незначителна и е налице хипотезата на чл. 9, ал. 2 от НК. Като основание 
за постановяването на отказа е посочен  единствено чл. 199 от НПК. В 
диспозитива не е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП, посочено е  копие да бъде изпратено на жалбоподателя и на 
СГП за служебен контрол, както и на ВКП за сведение. /Не е приложена е 
обратна разписка/. С писмо от 12.03.2013 г. от СГП преписката е 
изискана за служебен контрол и е изпратена на 25.03.2013 г. С 
постановление от 03.06.2013 г. на прокурор Иван Тасков по пр. пр. № 
2377/2013 г. по описа на СГП,  постановлението на СРП е отменено и е 
указано на СРП да бъде назначена допълнителна проверка, като са дадени 
конкретни указания за обстоятелствата, които следва да бъдат установени. 

След постъпване на отменителното постановление първоначално 
преписката е възложена на прокурор Алексова, но впоследствие е 
преразпределена на 04.07.2013 г. на прокурор Тодор Тодоров. С 
постановление от 05.07.2013 г. е възложено извършване на допълнителна 
проверка с конкретни указания на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. 
Определен е срок за извършване на проверката 30 дни.  С писмо от 
27.08.2013 г. материалите по преписката са постъпили в СРП за вземане на 
отношение по компетентност. С постановление от 08.10.2013 г. отново е 
бил постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че наказателно производство не следва 
да бъде образувано, тъй като в случая липсва основен елемент от 
дефиницията за престъпление, съгласно чл. 9, ал. 1 от НК, а именно 
необходимия интензитет на обществена опасност на деянието. В 
диспозитива е записано, че постановлението може да бъде обжалвано по 
реда на чл. 213, ал. 2 от НПК пред СГП, да се съобщи на подателя на 
жалбата, както и преписката да остане на съхранение в СРП, а 
материалите да бъдат изпратени на Министерство на културата за 
реализиране на правомощията по чл. 98 и сл. от ЗАвПСП. 

ОА 
Пр.пр.№ 75382/2009г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 5199/2010г. по 

описа на СДВР с наблюдаващи прокурор Анна Алексова, Ст. Панайотова, 
Андрей Янкулов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Досъдебното производство е образувано с постановление на 
прокурор Анна Алексова от 14.04.2010г. срещу неизвестен извършител за 
извършено престъпление по чл.308, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, като в 
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постановлението са дадени конкретни и ясни указания и срок за 
разследване от 2 месеца. С постановление от 26.08.2010г. прокурор Анна 
Алексова констатира, че в рамките на изтеклия петмесечен период от 
водещият разследването не е извършено нито едно процесуално –
следствено действие, поради което отстранява разследващия полицай 
С.Цветков поради невъзможността му за правилно провеждане на 
разследването. Следва делото да се изпрати на СДВР, където да се 
определи друг разследващ полицай, който да изпълни указанията в 
постановлението от 14.10.2010г. /В НП има приложено свидетелство за 
съдимост,  карта за състояние по ЦИССС , информация от УИС, 
постановление за привличане на обвиняем докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, дата и с печат/. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 09.11.2011г. с мнение за 
предаване на обвиняемия Кр.Д.Ант. на съд, разпределено на прокурор 
Анна Алексова на 10.11.2011г. С постановление от 16.11.2011г. прокурор 
Анна Алексова на основание чл. 199, чл.196, ал.1, т.1, т.2 от НПК указва 
на разследващия орган по ДП да повдигне и предяви ново обвинение на 
Кр.Д.Ант., като се посочат конкретните дати на извършване на деянието. 
Извършено е ново привличане на обвиняем на 18.11.2011г.. Материалите 
по ДП са получени в СРП на 29.11.2011г. с мнение за предаване на 
обвиняемия Кр.Д.Ант. на съд, разпределено на прокурор Анна Алексова 
на 29.11.2011г. На 30.11.2011г. прокурор Анна Алексова изготвя ОА 
срещу Кр.Д.Ант. за извършено престъпление от 316,, вр. чл. 309, ал.1, вр. 
ч. 26, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обвинителният акт не са посочени 
изброените в чл.246 ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт, дата е изписана в 
придружителното писмо до съда/. С разпореждане по НОХД 
№23030/2011г.  от 24.07.2013г. СРС, НО – 121 с-в прекратява /близо 2 
години след образуване на делото/ съдебното производство и е връща 
делото на СРП за отстраняване на допуснатите съществени отстраними 
нарушения на процесуалните правила / в НП не е приложен акта на съда/. 
Разпределено е на прокурор Ст. Панайотова на 09.07.2013г. С писмо от 
12.07.2013г.  на прокурор Ст. Панайотова изпраща делото на СДВР, ведно 
с определението на СРС за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения /няма дадени указания/. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 06.08.2013г. с мнение за предаване на обвиняемия 
Кр.Д.Ант. на съд, разпределено на прокурор Ст. Панайотова на 
15.08.2013г. На 23.08.201.31г. прокурор Ст. Панайотова изготвя ОА срещу 
Кр.Д.Ант. за извършено престъпление от 316, вр. чл. 309, ал.1, вр. ч. 26, 
ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обвинителният акт не са посочени 
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изброените в чл.246 ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт/. Образувано е НОХД 
№15050/2013г. по описа на СРС, НО, 121 състав, което е приключило на 
23.06.2014г. с оправдателна присъда. С протест от 01.07.2014г., с 
допълнение към протеста от 25.07.2014г.  прокурор Андрей Янкулов 
протестира оправдателната присъда. Към момента на проверката от 
ИВСС, няма данни делото пред СГС да е приключило.  

Проверени още: Пр.пр.№ 5701/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Анна Алексова. 
 
Анна Каменова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 160, новообразувани – 119, 
образувани през предходен период – 41; 
решени преписки - 137, отказ от образуване на ДП – 56, обжалвани – 9, 
необжалвани - 47, образувани ДП – 35, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 11, възложени проверки – 65; 
внесени ОА – 25, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
31, от тях със споразумение – 26, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 1, неодобрени – 3, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – 9, участие в съдебни заседания - 
171 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 146, новообразувани – 103, 
образувани през предходен период – 43; 
решени преписки - 120, отказ от образуване на ДП – 74, обжалвани – 9, 
необжалвани - 65, образувани ДП – 26, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 42; 
внесени ОА – 28, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
21, от тях със споразумение – 19, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 4, участие в съдебни 
заседания – 92. 

Пр.пр.№ 36427/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Анна Каменова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в 04 РУП - СДВР на 22.07.2013г. 
по докладна записка относно задържано лице за притежание на 
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наркотично вещество. С постановление  от 20.07.2013г. била назначена 
екпертиза. След извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 
25.09.2013г. с мнение за отказ от образуване на ДП. /Върху писмото до 
СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на 
разпределяне на преписката – 26.09.2013г./. С постановление от 
04.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
тъй като в експертната справка е отбелязано като в обстоятелствената част 
е записано, че дори формално да е осъществен състава на престъпление по 
чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, пр.1, алт.2, т.1, от НК, то деянието поради своята 
малозначителност се счита с явно незначителна обществена опасност по 
смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на 04 РУП-СДВР за изпращане на инкриминираното вещество в 
ЦМУ, както и че  постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 38806/2012г. по описа на СРП,  ДП ЗМ№ 1855/2012г. по 

описа на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурор Анна Каменова, 
Милена Таласимова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 05.12.2012г./ Досъдебното 
производство е образувано на 05.12.2012г. от 01 РУП - СДВР  срещу 
Цв.К.Й. за извършено престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1 от НК, 
разпределено на прокурор Анна Каменова. С постановление от 
05.12.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 05.12.2012г./ е 
повдигнато обвинение на Цв.К.Й. за  извършено престъпление по чл.325, 
ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 11.01.2013г. 
На 18.01.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Цв.К.Й. за 
престъпление по чл.325, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 
13.05.2013г. е сключено споразумение /споразумението включва съгласие 
по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 1087/2013г. по описа на СРС 
между  подсъдимия, защитника  и прокурор Милена Таласимова от СРП, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 1 (една) година  и 6 /шест/ месеца и задължителна регистрация 
по настоящ адрес за срок от 1 (една) година  и 6 /шест/ с явяване и 
подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично. С определение от 
13.05.2013г. по НОХД № 1087/2013г. по описа на СРС, НО, 23 с-в, е 
одобрено сключеното споразумение. 

 78а 
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Пр. пр. №  33038/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-11595/2012 г. по описа на РТП-ОДП – СДВР с наблюдаващ 
прокурор Анна Каменова. Досъдебното производство е започнато на 
26.09.2012 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Г.Ив.К. за 
престъпление по чл. 343, ал.1, б”б”, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 22.03.2013 г. Г.Ив.К. е 
привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
343, ал.1, б”б”, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК /Делото е докладвано на 
22.03.2013г. по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 19.04.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 13.05.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 343, ал.1, б”б”, вр. чл. 342, ал.1, пр.3  от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК. Образувано е АНД №8615/2013г. по описа на СРС, НО, 1 
състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС, призовка,  не е приложено копие от решението на съда/.  
Споразумение 

Пр. пр. №  31098/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-1330/2013 г. по описа на 08 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Анна Каменова. Досъдебното производство е започнато на 12.09.2013 г. от 
08 РУП-СДВР  на основание чл. 356, ал. 3 от НПК срещу К.М.К. за 
престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С постановление от 13.09.2013 г. 
К.М.К. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
чл. 343б, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 
226, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 18.09.2013 г. На 23.09.2013г. е 
сключено споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство по СРС между  обвиняемия, защитника и 
прокурор Анна Каменова от СРП, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на обвиняемия да бъде наложено 
наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 6(шест) месеца и 
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задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 6(шест) месеца с 
явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично, както и че се 
лишава от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца. С 
определение от 23.09.2013г. по НОХД № 16362/2013г. по описа на СРС, 
НО, 13 с-в, е одобрено сключеното споразумение/приложено към НП 
споразумение и протокол за одобряване на споразумението/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 36747/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Анна Каменова. 

 
Антоанета Софрониева 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 149, новообразувани – 133, 
образувани през предходен период – 16; 
решени преписки - 97, отказ от образуване на ДП – 52, обжалвани – 5, 
необжалвани - 47, образувани ДП – 67, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- 11, възложени проверки – 33; 
внесени ОА – 43, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
44, от тях със споразумение – 30, решени с оправдателна присъда – 9, 
внесени със споразумение в ДП – 10, одобрени - 10, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 23, участие в съдебни 
заседания – 178. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 226, новообразувани – 195, 
образувани през предходен период – 31; 
решени преписки - 156, отказ от образуване на ДП – 94, обжалвани – 4, 
необжалвани - 90, образувани ДП – 56, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 56; 
внесени ОА – 40, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
38, от тях със споразумение – 31, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 8, неодобрени – 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – 19, участие в съдебни заседания – 
185. 

Пр.пр.№ 36458/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Антоанета Софрониева. / Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. 
№ЗМ2823/2013г. в 01 РУП - СДВР на 06.08.2013г. по докладна записка 
относно задържано лице-Д.М.М. от полицай А.Ал.Б. за притежание на 
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наркотично вещество.  Назначена е била експертиза от разследващия 
орган с постановление от 06.08.2013г. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 11.09.2013г. с мнение за отказ 
образуване на ДП на основание чл. 9, ал.2 от НК. /Върху писмото до СРП 
е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на 
разпределяне на преписката – 12.09.2013г./. С постановление от 
21.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че дори формално да е 
осъществен състава на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3 от НК, то 
деянието поради своята малозначителност се счита с явно незначителна 
обществена опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В диспозитива е 
записано, че на основание чл. 354а, ал.6 от НПК се отнема в полза на 
държавата остатъка от наркотичното вещество, копие да бъде изпратено 
на 01 РУП-СДВР за сведение и изпълнение, както и че  постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 10702/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1046/2013г. по описа 

на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурор Антоанета Софрониева, 
Андрей Янкулов, Радослав Стоев. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция за прокурор Андрей 
Янкулов от 07.05.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
03.05.2013г. от 02 РУП - СДВР  срещу П.К.П. за извършено престъпление 
по чл.318, ал.1 от НК и чл. 343б, ал.1 от НК. СРП е уведомена на 
03.05.2013г., делото е разпределено на прокурор Десислава Пиронева на 
03.05.2013г. в качеството й на дежурен прокурор. С постановление от 
03.05.2013г.  на Д. Пиронева /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 03.05.2013г./ е повдигнато обвинение на П.К.П. за престъпление по чл. 
318, ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
31.07.2013г., разпределено на прокурор Антония Софрониева  /по 
заместване / на 02.08.2013г. На 16.09.2013г. е внесен обвинителен акт от 
прокурор Антония Софрониева в СРС срещу П.К.П. за престъпление по 
чл. 318, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, 
ал.2, ал.3/ и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 02.12.2013г. е 
сключено споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 16182/2013г. по описа на СРС 
между  подсъдимия, защитника  и прокурор Радослав Стоев от СРП, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
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за срок от 6/шест / месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес 
за срок от 6/шест / месеца с явяване и подписване с периодичност 2 (два) 
пъти седмично. С определение от 02.12.2013г. по НОХД № 16182/2013г. 
по описа на СРС, НО, 106 с-в, е одобрено сключеното споразумение. /няма 
приложена бланка на прокурора за приключване на делото/. 

Пр.пр.№ 45537/2008г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 5070/2008г. по 
описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Антоанета Софрониева, 
Николай Димитров. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Досъдебното производство е образувано с постановление на 
прокурор Николай Димитров от 01.10.2008г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл.316, вр. чл. 309, ал.1 от НК, като в 
постановлението са дадени конкретни и ясни указания и срок за 
разследване от 2 месеца. В процеса на разследването е открит 
извършителя на престъплението – Ог.М.М. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 20.04.2011г. с мнение за предаване на обвиняемия на 
съд за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал.1 от НК, вр. чл. 
308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, 
ал.1 от НК, разпределено на прокурор Антоанета Софрониева на 
20.04.2011г. Прокурор Антоанета Софрониева внася ново искане за 
продължаване срока за разследване, поради допуснати отстраними 
процесуални нарушения - при повторното предявяване на материалите по 
делото, са предявени само на обвиняемото лице и на защитника му, но не 
и на пострадалата и нейния повереник. Срокът за разследването е удължен 
с 3 месеца, считано от 23.04.2011г. Материалите по ДП са получени в СРП 
на 14.07.2011г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд, разпределено 
на прокурор Антоанета Софрониева на 19.07.2011г. На 20.07.2011г. 
прокурор Антоанета Софрониева предявява материалите по разследването  
на обв. Ог.М.М. и неговия защитник адв. К. На 21.09.2011г. прокурор 
Антоанета Софрониева изготвя ОА срещу Ог.М.М. за извършено 
престъпление от чл. 316, вр. чл. 309, ал.1 от НК, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1, 
вр. чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1 от НК и го 
внася в СРС. Делото е с фактическа и правна сложност. /В 
обстоятелствената и заключителна част на обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. Образувано е НОХД №17797/2011г. по описа на СРС, НО, 95 
с-в. 

Проведени са съдебни заседания на 23.04.2012г., 24.09.2012г., 
21.11.2012г., 10.12.2012г., 23.04.2013г. В проведено на 01.10.2013г. /след 
1 година и половина разглеждане в съдебна фаза/ съдебно засадение 
съдебното производство е прекратено – съдът намира, че 
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обвинителния акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК- в 
обстоятелствената част на ОА не са описани всички съставомерни 
обективни признаци н процесното престъпление по чл. 209, от НК. 
Делото е постъпило в СРП на 08.11.2013г. 

С постановление от 15.01.2014г. прокурор Антоанета Софрониева 
връща делото на разследващите с дадени указания за отстраняване на 
процесуалните нарушения. Срокът за разследването е удължен с 4 месеца. 
С постановление от 14.03.2014г. е повдигнато и предявено ново обвинение 
на Ог.М.М.  Приложени са искания за отвод, направени от защитата на 
обвиняемия на наблюдаващия прокурор. С постановление от 13.05.2014г. 
прокурор Д.Дочев от СГП  оставя без уважение искането за отвод на 
наблюдаващия прокурор. справка на. Материалите по ДП са получени в 
СРП на 29.08.2014г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд, 
разпределено на прокурор Антоанета Софрониева на 01.09.2014г. На 
16.09.2014г. прокурор Антоанета Софрониева привлича като обвиняем 
Ог.М.М., след което връща материалите по делото  с постановление и 
допълнителни указания за описание на всички документи. 

Материалите по ДП са получени в СРП на 25.09.2014г. с мнение за 
предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор Антоанета 
Софрониева на 25.09.2014г. На 30.09.2014г. прокурор Антоанета 
Софрониева изготвя ОА срещу Ог.М.М. за извършено престъпление от чл. 
316, вр. чл. 309, ал.1 от НК, вр. чл. 314 от НК и по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 
209, ал.1 от НК и го внася в СРС /В обстоятелствената и заключителна 
част на обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити/. Към момента на проверката от 
ИВСС, няма данни за образуваното НОХД. 
78а 

Пр. пр. №  18558/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-11220/2013 г. по описа на РТП-ОДП – СДВР с наблюдаващ 
прокурор Антоанета Софрониева. Досъдебното производство е започнато 
на 26.04.2013 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Кр.М.Ал. за 
престъпление по чл. 343, ал,3, пр.7, б”а”, вр. ал.1 , вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от 
НК. Срокът за разследването е удължен. С постановление от 24.07.2013 г. 
Кр.М.Ал. е привлечена в качеството на обвиняема за извършено 
престъпление по чл. 343, ал,3, пр. последно, б”а”, пр.2, вр. ал.1 , б”б”, пр. 
2,  вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 
1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 02.08.2013 г.. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
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административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 19.09.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемата да бъде 
освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършено от нея престъпление. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК . Образувано е АНД №16314/2013г.  по описа на СРС, НО, 
105 състав /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС, призовка,  не е приложено копие от решението на съда/.  
Споразумение 

Пр. пр. № 13422/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-9686/2013 г. по описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Антоанета Софрониева. Досъдебното производство е образувано  на 
23.05.2013 г. с постановление на прокурор Антоанета Софрониева срещу 
М.Ст.Г. за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал.1 от НК. С 
постановление от 27.06.2013 г. М.Ст.Г. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал.1 от 
НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 24.07.2013 г.. На 02.08.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
производство  между  обвиняемия, защитника и прокурор Антоанета 
Софрониева от СРП, в което подсъдимият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на същия да му бъде наложено наказание 
„пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: периодични 
срещи с пробационен служител за срок от 2(две) години и задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок 2(две) години с явяване и 
подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично и поправителен труд за 
срок от 10 месеца, изпълняван по месторабота на обвиняемия, включващ 
удръжки от трудовото му възнаграждение в размер 15% в полза на 
държавата. В споразумението е записано, че на основание чл. 53, ал.1 от 
НК. се отнема в полза на държавата вещта, която принадлежи на виновния 
и е предмет на престъплението. С определение от 02.08.2013г. по НОХД 
№ 13737/2013г. по описа на СРС, НО, 96 с-в, е одобрено сключеното 
споразумение/приложено към НП споразумение и протокол от съда с 
определение за одобряване на споразумението/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 36454/2013г., Пр.пр.№ 36586/2013г. , 
Пр.пр.№ 36580/2013г., Пр.пр.№ 36586/2013г  по описа на СРП, с 
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наблюдаващ прокурор Антоанета Софрониева, Пр.пр.№ 65616/2010г. по 
описа на СРП, ДП № ЗМ 15040/2011г. по описа на 01 РУП – СДВР с 
наблюдаващ прокурор Антоанета Софрониева-върнато с определение по 
НОХД №23608/12г. по описа на СРС , НО, 114 състав. 

 
Антон Ефтимов 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 155, новообразувани – 127, 
образувани през предходен период – 28; 
решени преписки - 94, отказ от образуване на ДП – 47, обжалвани – 1, 
необжалвани - 46, образувани ДП – 50, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 45; 
внесени ОА – 41, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
36, от тях със споразумение – 32, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 17, участие в съдебни заседания – 201. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 218, новообразувани – 168, 
образувани през предходен период – 50; 
решени преписки - 109, отказ от образуване на ДП – 59, обжалвани – 4, 
необжалвани - 55, образувани ДП – 49, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 48; 
внесени ОА – 14, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
28, от тях със споразумение – 25, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 7, участие в съдебни 
заседания – 192. 

Пр.пр.№ 1206/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Антон Ефтимов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката с вх. №1206/2013г. по описа на СРП е била 
образувана на 24.01.2013г. по сигнал на председател на УС на ЕС на 
бул.”Витоша №69а” /Върху сигнала до СРП е написано на ръка името на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
25.01.2013г./. С постановление от 05.03.2013г. е назначено извършването 
на проверка, с дадени указания и със срок от 60 дни. Преписката е 
постъпила в СРП на 07.09.2013г. С постановление от 10.10.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
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обстоятелствената част е записано, че няма данни за извършено 
престъпление. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
Ал.Д.Д., както и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 
Отбелязано е материалите по преписката да останат на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 53698/2011г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 15269/2011г. по 

описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Антон Ефтимов. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 22.12.2011г. от 05 РУП - СДВР  срещу 
М.Ст.М. за извършено престъпление по чл.324, ал.1 от НК, като на 
23.12.2011г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор Антон Ефтимов 
на 23.12.2011г. Материалите по ДП са получени в СРП на 12.03.2012г. с 
мнение за предаване на обвиняемия М.Ст.М. на съд за извършено 
престъпление по чл. 324, ал.1 от НК, разпределено на прокурор Антон 
Ефтимов на 13.03.2012г. На 04.04.2012г. прокурор Антон Ефтимов изготвя 
ОА срещу М.Ст.М. за извършено престъпление от 324, ал.1 от НК и го 
внася в СРС. 

С разпореждане по НОХД №6594/2012г.  от 19.05.2012г. СРС, НО – 
4 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК е прекратил 
съдебното производство и е върнал делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила довели до 
ограничаване на правата на подсъдимия. Делото е постъпило от СРС в 
СРП на 18.11.2013г. /1 година и половина след разпореждането/. 
Разпределено е на прокурор Антон Ефтимов на 18.11.2013г. С 
постановление от 21.12.2013г. делото е изпратено в 05 РУП – СДВР за 
отстраняване на допуснатите нарушения. Срокът за разследване е 
удължаван  неколкократно. Материалите по ДП са получени в СРП на 
20.03.2014г. с мнение за предаване на обвиняемия М.Ст.М. на съд за 
извършено престъпление по чл. 324, ал.1 от НК. На 30.07.2014г. прокурор 
Антон Ефтимов изготвя ОА срещу М.Ст.М. за извършено престъпление от 
324, ал.1 от НК и го внася в СРС. 
78а 

Пр. пр. №  9124/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-15058/2013 г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Антон Ефтимов. Досъдебното производство е започнато на 08.03.2013 г. 
на основание чл. 212, ал. 3 от НПК срещу А.Р.С. за престъпление по чл. 
324, ал.1 от НК. С постановление от 11.03.2013 г. А.Р.С. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по 324, ал.1 от НК 
/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
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„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 01.04.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 21.06.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по 324, ал.1  от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице са предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД № 11282/2013г. по описа на СРС, НО, 19 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда./.  
Споразумение 

Пр. пр. № 39092/2013г. по описа на СРП, незабавно производство № 
ЗМ-2826/2013 г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Антон Ефтимов. Досъдебното производство е започнато на 30.11.2012 г. 
от 05 РУП-СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Ст.В.Р. за 
престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С постановление от 24.09.2013 г. 
Ст.В.Р. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
чл. 343б, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Не е взета мярка за 
неотклонение. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 21.01.2013 г. На 30.09.2013г. е сключено споразумение 
/споразумението включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 
381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното производство между  
обвиняемия, защитника  и прокурор Антон Ефтимов от СРП, с  което 
обвиняемия се е признал за виновен и страните са се споразумели  да му 
бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните 
пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител за срок 
от 8(осем) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 
8(осем) месеца, както и задължителни срещи с пробационен служител за 
срок 8(осем) месеца с явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти 
седмично, както и че се лишава от  право да управлява МПС за срок от 6 
/шест/ месеца. С определение от 25.01.2013г. по НОХД № 1442/2013г. по 
описа на СРС, НО, 98 с-в, е одобрено сключеното 
споразумение/приложено към НП споразумение и протокол с определение 
за одобряване на спроразумението/.  
 Проверени още: Пр.пр.№ 6406/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Антон Ефтимов.  
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Антон Милев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 175, новообразувани – 150, 
образувани през предходен период – 25; 
решени преписки - 127, отказ от образуване на ДП – 95, обжалвани – 3, 
необжалвани - 92, образувани ДП – 69, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 30; 
внесени ОА – 27, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
22, от тях със споразумение – 14, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 187. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 251, новообразувани – 235, 
образувани през предходен период – 16; 
решени преписки - 167, отказ от образуване на ДП – 120, обжалвани – 5 
необжалвани - 115, образувани ДП – 75, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 43; 
внесени ОА – 20, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
22, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 78. 

Пр.пр.№ 33251/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Антон Милев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в 09 РУП - СДВР на 14.08.2013г. 
по сигнал от Р.Манов по повод извършена от К.Т. кражба на хранителни 
стоки на  стойност 60.31лв.  Преписката е постъпила в СРП на 30.08.2013г. 
с мнение за налагане на административно наказание по реда на чл. 218Б от 
НК. /Върху писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор и датата на разпределяне на преписката – 09.09.2013г./. С 
постановление от 17.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 
деянието макар и формално да осъществява състава на престъпление по 
чл. 194, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради своята малозначителносте с явно 
незначителна степен на обществена опасност, т.е. непрестъпно по смисъла 
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на чл.9, ал.2 от НК.  В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 

Пр.пр.№ 33383/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Антон Милев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана - пр. вх. №2215/2013г. в 09 РУП - 
СДВР на 15.08.2013г. по сигнал от В.М. – управител на магазин „Билла”-
ж.к.”В…”. Преписката е постъпила в СРП на 02.09.2013г. с мнение за 
налагане на административно наказание по реда на чл. 218Б от НК, вр. чл. 
194 от НК. /Върху писмото до СРП е написано на ръка името на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
09.09.2013г./. С постановление от 14.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че тъй като деянието макар и формално да осъществява състава 
на престъпление по чл. 194, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради своята 
малозначителносте с явно незначителна степен на обществена опасност, 
т.е. непрестъпно по смисъла на чл.9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано 
копие да бъде изпратено на В.М. и че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП. 

ОА 
Пр.пр.№ 27106/2011г. по описа на СРП,  ДП № 191/2011г. по описа 

на СО-СГП, с наблюдаващ прокурор Антон Милев, Д.Младенов. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Досъдебното 
производство е образувано с  постановление от 13.10.2011г. от прокурор 
Д. Младенов. Срокът за разследването е удължаван многократно. С 
постановление от 27.06.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 27.06.2013г../ е повдигнато обвинение на Г.Б.Г. за престъпление по чл. 
309, ал.1, пр.1,  алт.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в 
СРП на 18.07.2013г. На 18.10.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС 
срещу Г.Б.Г. за престъпление по чл. 309, ал.1, пр.1 от НК. В обвинителния 
акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. Образувано е НОХД №18188/2013г. по описа на 
СРС, НО, 102 състав. Делото е приключило по реда на чл. 78а, като е 
наложено административно наказание „глоба”/не е приложен акта на 
съда, данните са взети от справката за искания и становища на 
прокурора/. Към НП е приложена бланка със искания и становища 
попълнена от прокурор Гергана Лазарова. 

 
Антония Делчева 
2012 
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наблюдавани преписки – общ брой - 222, новообразувани – 159, 
образувани през предходен период – 63; 
решени преписки - 156, отказ от образуване на ДП – 25, обжалвани – 5, 
необжалвани - 20, образувани ДП – 26, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 30, възложени проверки – 94; 
внесени ОА – 19, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 14, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда 
– 3, внесени със споразумение в ДП – 7, одобрени - 7, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 4, участие в съдебни 
заседания – 171. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 274, новообразувани – 229, 
образувани през предходен период – 45; 
решени преписки - 269, отказ от образуване на ДП – 163, обжалвани – 8, 
необжалвани - 155, образувани ДП – 33, изпратени по компетентност - 9, 
прекратени с резолюция- 6, възложени проверки – 91; 
внесени ОА – 17, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
16, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни 
заседания – 176. 

Пр.пр.№ 36407/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Антония Делчева. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана - пр. вх. №28813/2013г. в 04 РУП 
- СДВР на 30.07.2013г. по сигнал на Ж.Р.В. След извършена проверка 
преписката е постъпила в СРП на 25.09.2013г.. /Върху писмото до СРП е 
написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на 
разпределяне на преписката – 30.09.2013г./. С постановление от 
15.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че не са събрани достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер, а има данни за 
извършено престъпление по чл. 130 от НК, което съгласно чл.161 от НК е 
престъпление от частен характер и наказателното преследване се 
възбужда по тъжба на пострадалия пред съответния първоинстанционен 
съд. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя 
и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП. Отбелязано е, 
преписката да остане на съхранение в СРП. 
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Пр.пр.№ 15028/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Антония Делчева. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана - пр. вх. №8400/2012г. в 08 РУП - 
СДВР на 15.03.2012г. по докладна записка на полицай М.М. относно 
получен сигнал за прието постарадало лице в МБАЛ”Св.Анна”. След 
извършена проверка преписката е постъпила в СРП на 27.04.2012г. с 
мнение за  образуване на ДП.  /Върху писмото до СРП е написано на ръка 
името на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на 
преписката – 04.05.2012г./.  С постановление от 14.05.2012г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че не са събрани достатъчно данни за извършено 
престъпление от общ характер. В обстоятелствената част на 
постановлението липсват каквито и да е  правни изводи и доводи, от 
анализа на които  да може да бъде установено какво се приема за 
установено и въз основа на какви доказателства. В диспозитива е записано 
копие да бъде изпратено на В.Г.Г. и че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП. Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в 
СРП. Постановлението е обжалвано пред СГП чрез СРП. 

С постановление от 13.03.2013г. прокурор М.Маринов от СГП 
отменя постановлението на СРП от 14.05.2012г. като немотивирано. С 
писмо от 26.03.2013 е възложено извършването на проверка със срок от 2 
месеца, като са дадени указания за разследването. Срокът на проверката е 
удължен. След изпълнените указания,  преписката е постъпила в СРП на 
31.07.2013г. С постановление от 26.09.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че не са събрани достатъчно данни за извършено престъпление 
от общ характер. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
В.Г.Г. и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 

ОА 
Пр.пр.№ 15730/2012г. по описа на СРП,  ДП № 725/2012г. по описа 

на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Антония Делчева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 11.05.2012г./. Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 17.05.2012г. Срокът за разследването е удължен. С 
постановление от 08.10.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по чл. 
226, ал.1 от НПК на 08.10.2012г./ е повдигнато обвинение на С.А.Г. за 
престъпление по чл. 129, ал.2, вр. ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 25.10.2012г. С постановление от 30.10.2012г. 
прокурор Антония Делчева връща делото на разследващия орган за 
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извършване на допълнителни действия по разследването, подробно 
посочени в постановлението. Делото е постъпило в СРП на 04.01.2013г. 

 На 10.01.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу С.А.Г. за 
престъпление по чл. 129, ал.2, вр. ал.1 от НК. В обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3/с изключение на датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт/  и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. Образувано е НОХД №734/2013г. по описа на 
СРС, НО, 19 състав, което е приключило на 25.03.2014г. с осъдителна 
присъда, като за извършеното престъпление по чл. 129, ал.2, вр. ал.1 е 
наложено наказание в размер на 8 месеца ЛОС, което на основание чл. 66, 
ал.1 от НПК, изпълнението на така наложеното наказание е отложено с 
изпитателен срок от 3 години/ не е приложен акта СРС/. Присъдата е 
обжалвана от подсъдимия пред СГС. Няма данни за приключване на 
делото пред СГС/не е приложен акт на съда/. 

Пр.пр.№ 13559/2013г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 444/2010г. по 
описа на 08 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Антония Делчева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 20.03.2010г. от 08 РУП - СДВР  срещу 
В.К.Т. и С.И.И. за извършено престъпление по чл.152, ал.3, т.1, пр. 1, вр. 
ал.1,т.2, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на 22.03.2010г. е уведомена 
СРП, разпределено на прокурор Антония Делчева на 22.03.2010г.. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 28.10.2010г. с мнение за 
предаване на обвиняемите на съд, разпределено на прокурор Антония 
Делчева на 28.10.2010г.  

С постановление от 15.11.2010г. прокурор Антония Делчева на 
основание чл. 242,ал.1, чл. 243, ал.1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 и чл. 199 от 
НПК прекратява наказателното производство по пр.пр.№ 13559/2013г. по 
описа на СРП, ДП ЗМ№ 444/2010г. по описа на 08 РУП – СДВР, като е 
постановено, че подлежи на обжалване пред СРС и копие от 
постановлението да се изпрати на св. Д.О.В., ВК.Т. и С.И.И. 
Постановлението за прекратяване е обжалвано от Д.Огн.В. пред СРС. С 
определение  по НЧД №И 4254/2010г.  от 13.12.2010г. СРС, НО – 23 с-в на 
основание чл. 243, ал.5, т.3 от НПК отменя постановлението на СРП за 
прекратяване на наказателното производство и връща делото на СРП за 
извършване на действия по разследването. На 13.12.2010г. е подаден 
протест до СГС с искане определението да бъде отменено. С определение  
по ВНЧД №2738/2011г.  от 20.07.2011г. СГС, НО – IV въззивен  с-в на 
основание чл. 243, ал.5, т.3 от НПК потвърждава определението на СРС. С 
постановление от 08.08.2011г. прокурор Антония Делчева дава указания 
за разследването, като бъдат изпълнени в цялост указанията, дадени в 
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определението от 20.07.2011г. на СГС, НО – IV въззивен  състав. Срокът 
за разследване е удължен. Материалите по ДП са получени в СРП на 
01.11.2011г. за преценка на доказателствения материал. С постановление 
от 14.12.2011г. прокурор Антония Делчева на основание чл. 242, ал.1, чл. 
243, ал.1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 и чл. 199 от НПК  прекратява 
наказателното производство по пр.пр.№ 13559/2013г. по описа на СРП, 
ДП ЗМ№ 444/2010г. по описа на 08 РУП – СДВР, като е постановено, че 
подлежи на обжалване пред СРС и копие от постановлението да се 
изпрати на св. Д.О.В., В.К.Т. и С.И.И. Постановлението за прекратяване е 
обжалвано от Д.Огн.В. пред СРС. С определение  по НЧД №99/2012г.  от 
15.02.2012г. СРС, НО – 2 с-в на основание чл. 243, ал.5, т.3 от НПК отменя 
постановлението на СРП за прекратяване на наказателното производство и 
връща делото на СРП за извършване на действия по разследването. На 
15.02.2012г. е подаден протест до СГС и искане определението да бъде 
отменено. С определение  по ВНЧД №1864/2012г.  от 16.05.2012г. СГС, 
НО – XI въззивен  с-в на основание чл. 243, ал.5, т.3 от НПК потвърждава 
определението на СРС от 15.02.2012г. С постановление от 31.05.2012г. 
прокурор Антония Делчева дава  допълнителни указания за разследването 
и  бъдат изпълнени в цялост указанията, дадени в определенията от 
15.02.2012г . на СРС и от 16.05.2012г. СГС, НО – XI въззивен  състав. С 
постановление от 24.07.2012г е повдигнато и предявено обвинение на 
В.К.Т.  и на С.И.И./докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис 
на наблюдаващия прокурор, дата  и с печат и по чл. 226, ал.1 от НПК/. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 03.08.2012г. с мнение за 
предаване на обвиняемите на съд за извършено престъпление по чл. 152, 
ал.3, т.1, пр.1, вр. ал.1, т.2, пр.1 от НК, разпределено на прокурор Антония 
Делчева на 17.09.2012г. На 01.10.2012г. прокурор Антония Делчева 
изготвя ОА и го внася в съда. /В обвинителния акт не са посочени 
изброените в чл.246 ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт, датата и мястото са 
изписани в придружителното писмо до СРС/. С разпореждане по НОХД 
№18142/2013г.  от 03.01.2013г. СРС, НО – 17 с-в на основание чл. 249, 
ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК е прекратява съдебното производство и 
връща делото на СРП за отстраняване на допуснатите съществени 
отстраними нарушения на процесуалните правила довели до ограничаване 
на правата на обвиняемите – „установена неяснота на елементи от 
престъпния състав”. Срещу определението е подаден протест. С 
определение  по ВНЧД № 2046/2013г.  от 16.05.2013г. СГС, НО – 17 
въззивен  с-в на основание чл. 243, ал.5, т.3 от НПК потвърждава 
определението на СРС от 16.05.2013г. С постановление от 03.06.2013г. 
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прокурор Антония Делчева дава  допълнителни указания за разследването 
и  бъдат изпълнени в цялост указанията, дадени в определенията от 
03.01.2013г. на СРС и от 16.05.2013г. СГС, НО – XI въззивен  състав. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 19.06.2013г. с мнение за 
предаване на обвиняемите на съд. ДП е разпределено на прокурор 
Антония Делчева на 21.06.2013г. На 21.06.2013г. прокурор Антония 
Делчева изготвя ОА и го внася в съда. /В обвинителният акт не са 
посочени изброените в чл.246 ал.3 от НПК задължителни реквизити- 
датата и мястото на съставяне на обвинителния акт, датата и 
мястото са изписани в придружителното писмо до СРС/. Образувано е 
НОХД №11429/2013г. по  описа на СРС, НО,17 състав. Към момента на 
проверката от ИВСС, делото не  е приключило, поредното съдебно 
заседание, насрочено за 12.02.2015г.  
78а 

Пр. пр. №  15401/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-1048/2013 г. по описа на 07 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Антония Делчева. Досъдебното производство е започнато на 11.04.2013 г. 
от 07 РУП-СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Ц.П.А. за 
престъпление по чл. 131, ал.1, т. 1, пр. 1, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, 
вр. ал.1 от НК. С постановление от 12.04.2013 г. Ц.П.А. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 131, ал.1, т. 1, 
пр. 1, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
05.07.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 11.07.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление. В обстоятелствената част на постановлението е записано, 
че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че налице са 
предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №12483 /2013г.  по 
описа на СРС, НО, 98 състав. /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е приложено копие от 
решението на съда/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 43287/2013г., Пр.пр.№ 43281/2013г., 
Пр.пр.№ 39417/2013г., Пр.пр.№ 43269/2013г., Пр.пр.№ 39473/2013г    по 
описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Антония Делчева, Пр.пр.№ 
23026/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Антония Делчева. 
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Асен Христов 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 166, новообразувани – 132, 
образувани през предходен период – 34; 
решени преписки - 106, отказ от образуване на ДП – 59, обжалвани – 8, 
необжалвани - 51, образувани ДП – 49, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 39; 
внесени ОА – 47, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
53, от тях със споразумение – 39, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 6, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 20, участие в съдебни 
заседания – 162. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 199, новообразувани – 172, 
образувани през предходен период – 27; 
решени преписки - 129, отказ от образуване на ДП – 90, обжалвани – 7, 
необжалвани - 83, образувани ДП – 57, изпратени по компетентност - 11, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 28; 
внесени ОА – 54, върнати от съда ОА - 7, решени с осъдителна присъда - 
47, от тях със споразумение – 40, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 17, участие в съдебни 
заседания – 175. 

Пр.пр.№ 39963/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Асен Христов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана - пр. вх. №38918/2013г. в 06 РУП 
- СДВР на 30.08.2013г. по сигнал. След извършена проверка преписката е 
постъпила в СРП на 10.10.2013г. с мнение за отказ от образуване на ДП. 
/Върху писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор и датата на разпределяне на преписката – 15.10.2013г./. С 
постановление от 17.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че не 
са събрани достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. 
В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя Н.П. 
и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 

ОА 
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Пр.пр.№ 18711/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1647/2013г. по описа 
на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурори Асен Христов, Бойка 
Димитрова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор 
Бойка Димитрова, на писмото има резолюция от 16.05.2013г./. 
Досъдебното производство е образувано с  постановление от 29.05.2013г. 
С постановление от 01.07.2013г.  /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от 
НПК на 01.07.2013г./ е повдигнато обвинение на Д.Ив.П. за престъпление 
по чл. 324, ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
09.09.2013г., разпределено на прокурор Асен Христов на 09.09.2013г.  На 
12.09.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Д.Ив.П. за 
престъпление по чл. 324, ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С 
решение по НАХД № 15944/2013 г. от 25.02.2014 г. СРС, 98 състав, е 
признал Д.Ив.П. за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 
324, ал.1 от НК.  и му е наложил административно наказание  „глоба”  в 
размер на 1000 лв./В НП има приложено копие от решението с мотивите 
на съда/. 

Пр.пр.№ 14653/2013г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 1442/2013г. по 
описа на 06 РУП – СДВР с наблюдаващи прокурори Асен Христов, Бойка 
Димитрова, К. Владимиров. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано с 
постановление на прокурор Бойка Димитрова от 09.05.2013г. срещу К.Г.К. 
за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като в постановлението са дадени 
конкретни и ясни указания и срок за разследване от 2 месеца. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 14.08.2013г. с мнение за 
предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор Бойка 
Димитрова на 19.08.2013г. С постановление от 21.08.2013г. прокурор 
Бойка Димитрова на основание чл. 199, чл.196, ал.1, т.1, т.2 от НПК указва 
на разследващия орган по ДП да повдигне и предяви ново обвинение на 
К.Г.К., тъй като предявеното постановление за привличане на обвиняем и 
вземане на мярка за неотклонение от 19.06.2013г. е предявено на К.Г.К. на 
09.08.2013г. – след изтичане на законовия срок за разследване – 
09.07.2013г. /В НП има приложено свидетелство за съдимост,   
информация от УИС/. Срокът  за разследване е удължен с 2 месеца, 
считано от 09.09.2013г. С писмо от 03.10.2013г.  прокурор Асен Христов 
на основание чл. 203, ал.4 от НПК изисква уведомление за извършените до 
момента действия по разследването и предстоящите такива. Материалите 
по ДП са получени в СРП на 16.10.2013г. с мнение за предаване на 
обвиняемия на съд, разпределено на прокурор Асен Христов на 
18.10.2013г. На 22.10.2013г. прокурор Асен Христов изготвя ОА срещу 
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К.Г.К. за извършено престъпление от 343в, ал.2 от НК и го внася в СРС. /В 
обвинителния акт не са посочени изброените в чл.246 ал.3 от НПК 
задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/. 

С определение  по НОХД №18184/2013г.  от 19.11.2013г. СРС, НО – 
105 с-в на основание чл. 288, ал.1 от НПК прекратява съдебното 
производство и връща делото на СРП за отстраняване на допуснатите 
съществени отстраними нарушения на процесуалните правила довели до 
ограничаване на правата на обвиняемия – „с оглед изявлението на 
подсъдимия, че няма образование и е неграмотен, а в хода на ДП не е бил 
констиуиран защитник”. С постановление от 05.12.2013г. прокурор Асен 
Христов предоставя правна помощ на обвиняемия. /Приложено е 
постановление за привличане на обвиняем от 05.12.2013г. докладвано по 
реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  
и с печат в присъствието на сл. защитник/. На 06.12.2013г. прокурор 
Асен Христов изготвя ОА срещу К.Г.К. за извършено престъпление от 
343в, ал.2 от НК и го внася в СРС. /В обвинителния акт не са посочени 
изброените в чл.246 ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт/.Образувано е НОХД 
№21263/2013г. по описа на СРС, НО, 105 с-в, което е приключило със 
споразумение на 04.02.2014г.  и наложено наказание ЛОС за срок от 3 
месеца при строг режим, което да се изтърпи в затворническо общежитие 
от закрит тип. /Към преписката е приложена бланка със искания и 
становища на прокурора, коятое попълнена от прокурор К. Владимиров./ 
78а 

Пр. пр. №  9110/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
674/2013 г. по описа на 06 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Асен 
Христов. Досъдебното производство е започнато на 07.03.2013 г. на 
основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу М.В.К. за престъпление по чл. 
354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК. С постановление от 08.03.2013 г. 
М.В.К. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1, алт. 1, вр. чл. 26, ал.1 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 30.05.2013 г. на М.В.К. е 
повдгнато и предявено ново обвинение. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 27.06.2013 г. С постановление за 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 28.06.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
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освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1, алт. 1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК . Образувано е АНД №11957/2013г.  по описа на СРС, НО, 5 
състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС, призовка,  не е приложено копие от решението на съда./.  
Споразумение 

Пр. пр. № 22930/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-20830/2013 г. по описа на 03 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Асен Христов. Досъдебното производство е образувано с  постановление 
от 17.06.2013г. за извършено престъпление от П.Г.Г. чл. 343в, ал.2 от НК. 
С постановление от 27.06.2013 г. П.Г.Г. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление чл. 343в, ал.2 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
„Задържане под стража”. Материалите по досъдебното  производство са 
постъпили в СРП на 26.06.2013 г. На 25.01.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 11624/2013г. по описа на СРС между  
подсъдимия, защитника  и прокурор Асен Христов от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС в размер на 8/осем/ месеца 
при първоначален строг режим. С определение от 28.06.2013г. по НОХД 
№ 11624/2013г. по описа на СРС, НО, 105 с-в, е одобрено сключеното 
споразумение/приложено към НП споразумение и приложен протокол с 
определение за одобряване на споразумението/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 40643/2013г. по описа на СРП, Пр.пр.№ 
НСН 290(2548/2013г.) по описа на СРП, ДП № 335/2013г. по описа на 06 
РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Асен Христов 

 
Ахмед Кокоев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 203, новообразувани – 177, 
образувани през предходен период – 26; 
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решени преписки - 154, отказ от образуване на ДП – 92, обжалвани – 3, 
необжалвани - 89, образувани ДП – 58, изпратени по компетентност - 2 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 58; 
внесени ОА – 33, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
29, от тях със споразумение – 17, решени с оправдателна присъда – 15, 
внесени със споразумение в ДП – 14, одобрени - 12, неодобрени – 2, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 190. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 256, новообразувани – 215, 
образувани през предходен период – 41; 
решени преписки - 181, отказ от образуване на ДП – 122, обжалвани – 3, 
необжалвани - 119, образувани ДП – 88, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 55; 
внесени ОА – 33, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
25, от тях със споразумение – 13, решени с оправдателна присъда – 9, 
внесени със споразумение в ДП – 7, одобрени - 7, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни 
заседания – 179. 

Пр.пр.№ 40555/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ахмед Кокоев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в 01 РУП - СДВР на 11.09.2013г. 
по докладна записка относно задържано лице за кражба. Извършена е била 
проверка. Преписката е постъпила в СРП на 16.10.2013г. /Върху писмото 
до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата 
на разпределяне на преписката – 22.10.2013г./. С постановление от 
28.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че поради своята 
малозначителност на деянието – ниската стойност на предмета на 
престъплението – 1.18 лв., липсата на настъпли вредни последици, е с 
явно незначителна степен на обществена опасност по смисъла на чл.9, ал.2 
от НК. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено 
нажалбоподателя, както и че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 39877/2013г. по описа на СРП,  ДП № 2602/2013г. по описа 

на 05 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Ахмед Кокоев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
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резолюция от 09.10.2013г./ Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 09.10.2013г. С постановление от 09.10.2013г./докладвано 
по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 09.10.2013г./ е повдигнато обвинение на 
Й.Г.Й. за престъпление по чл. 210, ал.1, т.4, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 26, 
ал.1 от НК. С постановление от 01.11.2013г./докладвано по реда на чл.219, 
ал.1 от НПК и на чл. 226, ал.1 от НПК на 01.11.2013г../ е повдигнато 
прецизирано обвинение на Й.Г.Й. Досъдебното производство е постъпило 
в СРП на 26.11.2013г.  

 На 02.12.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Й.Г.Й. за 
престъпление по чл. 210, ал.1, т.4, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 
26, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 
ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 03.02.2013г. е сключено 
споразумение /в споразумението не е отбелязано  изискванията на чл.381, 
ал.5, т.4 – на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на 
условно осъждане/ за прекратяване на наказателното производство по 
НОХД № 20720/2013г. по описа на СРС между  подсъдимия, защитника  и 
прокурор Павлин Богданов от СРП, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание „ЛОС” за срок от 8/осем/ месеца при първоначален строг режим 
./Към преписката е приложена бланка със искания и становища 
попълнена от прокурор Павлин Богданов/. 

Пр.пр.№ 64911/2010г. по описа на СРП, ДП № 3446/2010г. по описа 
на 01 РУП – СДВР с наблюдаващи прокурори Ахмед Кокоев, Иван 
Петров. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор 
Ахмед Кокоев от 12.01.2011г. срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като в постановлението са дадени 
конкретни и ясни указания и срок за разследване от 60 дни. В хода на 
разследването е установен извършителя на деянието - Р.Г.Б. . Материалите 
по ДП са получени в СРП на 28.03.2011г. с мнение за предаване на 
обвиняемия на съд, разпределено на прокурор Ахмед Кокоев на 
28.03.2011г. /В НП има приложено свидетелство за съдимост,   
информация от УИС, постановление за привличане на обвиняем  
докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор, дата, без печат/ На 29.03.2011г. прокурор Ахмед Кокоев 
изготвя ОА срещу Р.Г.Б. за извършено престъпление от 194, ал.1 от НК и 
го внася в СРС. /В обстоятелствената и заключителна част на 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. С определение  по НОХД №5831/2011г.  
от 27.05.2013г. СРС, НО – 18 с-в на основание чл. 288, ал.1 от НПК е 
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прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения /В НП не е 
приложено определението на съда/. С постановление от 17.06.2013г. на 
Р.Г.Б. е повдигнато и предявено ново обвинение. На 17.06.2013г. прокурор 
Ахмед Кокоев изготвя ОА срещу Р.Г.Б. за извършено престъпление по чл. 
197, т.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обстоятелствената и 
заключителна част на обвинителният акт са посочени изброените в 
чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. Образувано е 
НОХД №1103/2013г. по описа на СРС, НО, 18 с-в., като на 11.07.2014г. 
подсъдимият е получил оправдателна присъда. На 11.07.2014г. прокурор 
Ив. Петров внася  протест чрез СРС до СГС, като счита оправдателната 
присъда за неправилна, постановена при допуснати съществени 
процесуални нарушения и при  непълнота на доказателствата. В НП няма 
данни за произнасянето на СГС. 

78а 
Пр. пр. №  2071/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 

ЗМ-38/2013 г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Ахмед 
Кокоев. Досъдебното производство е започнато на 04.01.2013 г. от 05 
РУП-СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Ал.К.Г. и Ив.Кр.Б. 
за престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 от 
НК. С постановление от 22.01.2013 г. Ал.К.Г. е привлечена в качеството 
на обвиняема за извършено престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, 
вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 
1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Не е взета 
мярка за неотклонение. С постановление от 22.01.2013г. прокурор Ахмед 
Кокоев прекратява частично наказателното производство спрямо Ив.Кр.Б. 
за престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал.1. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
12.02.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 06.03.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемата да бъде освободена от наказателна отговорност 
и да й бъде наложено административно наказание за извършено от нея 
престъпление. В обстоятелствената част на постановлението е записано, 
че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че налице са 
предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №4155 /2013г.  по 
описа на СРС, НО, 101 състав. /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е приложено копие от 
решението на съда/.  
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Проверени още: Пр.пр.№ 34172/2013г., Пр.пр.№ 36947/2013г.  по 
описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Ахмед Кокоев. 

 
Благовест Байраков 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 189, новообразувани – 156, 
образувани през предходен период – 33; 
решени преписки - 97, отказ от образуване на ДП – 66, обжалвани – 2, 
необжалвани - 64, образувани ДП – 49, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 6, възложени проверки – 22; 
внесени ОА – 17, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
16, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 181. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 253, новообразувани – 220, 
образувани през предходен период – 33; 
решени преписки - 131, отказ от образуване на ДП – 102, обжалвани – 11, 
необжалвани - 91, образувани ДП – 98, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 25; 
внесени ОА – 20, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
16, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни заседания – 178. 

Пр.пр.№ 36553/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Благовест Байраков. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в 01 РУП-СДВР на 12.08.2013г. 
по заявление от М.Ат.Б. След извършена проверка, преписката е 
постъпила в СРП на 26.09.2013г.. /Върху жалбата до СРП е написано на 
ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на 
преписката – 02.10.2013г./. С постановление от 23.10.2013г е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че няма данни за извършено престъпление от общ 
характер. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на М.Ат.Б. и 
че постановлението подлежи на обжалване пред СГП. Отбелязано е, 
преписката да остане на съхранение в СРП. 
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ОА 
Пр.пр.№ 15683/2013г. по описа на СРП,  ДП № 31/2013г. по описа на 

Митница Столична, с наблюдаващ прокурор Благовест Байраков. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 17.04.2013г./. Досъдебното производство е образувано на 
16.04.2013г. от Митница Столична срещу неизвестен извършител за 
извършено престъпление по чл.234, ал.1 от НК, като на 17.04.2013г. е 
уведомена СРП. С постановление от 01.10.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 01.10.2013г./ е повдигнато обвинение на Пл.Ас.Тр. 
и на Т.М.Ив. за престъпление по чл.234, ал.1, пр.2, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 
от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 23.10.2013г. На 
19.11.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Пл.Ас.Тр. и Т.М.Ив. за 
престъпление по чл.234, ал.1, пр.2, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1  от НК. /В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/ На 28.02.2014г. е сключено споразумение  
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 19894/2013г. 
по описа на СРС между  подсъдимия, защитника  и прокурор Веселина 
Няголова от СРП, в което подсъдимите  са се е признали за виновни и 
страните са се споразумели на подсъдимите да бъде наложено наказание 
ЛОС за срок от 1/една/ година, което на основание чл. 66, ал.1 от НК да 
бъде отложено за срок от 3 години, както и наказание „глоба” в размер на 
2117 лева. /не е приложен акта на съда, приложено е копие от 
споразумението, в споразумението не е отбелязано изискването на 
чл.381, ал.5, т.4 – на кого да се възложи възпитателната работа в 
случаите на условно осъждане/. Към преписката е приложена бланка със 
искания и становища на прокурора, която е попълнена от прокурор 
Веселина Няголова. 

Пр.пр.№ 35422/2011г. по описа на СРП, НСН 109/2012г. по описа на 
СРП, ДП ЗМ№ 2014/2011г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ 
прокурор Благовест Байраков. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано с 
постановление на прокурор Благовест Байраков от 22.07.2011г. срещу 
К.Й.К. за престъпление по чл.209, ал.1 от НК, като в постановлението са 
дадени конкретни и ясни указания за разследването и срок за разследване 
от 2 месеца. Материалите по ДП са получени в СРП на 07.11.2011г. с 
мнение за предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор 
Благовест Байраков на 07.11.2011г. / В НП е приложено постановление за 
привличане на обвиняем от 20.10.2011г., докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат и протокол по 
чл. 226, ал.1 от НПК/. На 08.11.2011г. прокурор Благовест Байраков 
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изготвя ОА срещу К.Й.К. за извършено престъпление по чл.211, вр. чл. 
210, ал.1, т.4, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 29, ал.1 б”А” от НК и го внася в съда. 
/В обстоятелствената и заключителна част на обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/ 

С разпореждане по НОХД № 21415/2011г.  от 
06.02.2012г./приложено към НП/ СРС, НО – 97 с-в на основание чл. 249, 
ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 248, ал.2, т.3 от НПК прекратява  съдебното 
производство и връща делото на СРП за отстраняване на допуснатото 
процесуално нарушение – „несъответствие  в цифровото изписване на 
правната квалификация на деянието в ОА и в постановлението за 
привличане на обвиняем”/. Делото е получено от СРС в СРП на 
07.03.2012г., разпределено на прокурор Благовест Байраков на 
09.03.2012г../Приложено е прецизирано постановление за привличане на 
обвиняем от 20.03.2012г./ На 11.04.2012г. прокурор Благовест Байраков 
изготвя ОА срещу К.Й.К. за извършено престъпление по чл.211, вр. чл. 
210, ал.1, т.1, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 29, ал.1 б”А” от НК и го внася в съда. 
/В обстоятелствената и заключителна част на обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. Образувано е НОХД №7394/2012г. по описа на СРС. Делото е 
приключило на 05.12.2012г. с оправдателна присъда. На 06.12.2012г. 
прокурор Ст. Моневски чрез СРС, до СГС изготвя протест срещу 
оправдателната присъда с допълнително изложение към протеста от 
15.04.2013г. Присъдата е потвърдена от СГС.  
78а 

Пр. пр. №  8625/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-712/2013 г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Благовест Байраков. Досъдебното производство е започнато на 20.03.2013 
г. от 05 РУП-СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу П.П.Г. за 
престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК. С постановление от 
20.03.2013 г. П.П.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
02.04.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 29.04.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
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престъпление по чл. 194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал.1  от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК. Образувано е АНД №8073 /2013г.  по описа на СРС, НО, 22 
състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС, призовка,  не е приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 36443/2013г., Пр.пр.№ 40069 /2013г., 
Пр.пр.№ 36782 /2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Благовест Байраков. 
 
Богдан Ангелов 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 193, новообразувани – 157, 
образувани през предходен период – 36; 
решени преписки - 131, отказ от образуване на ДП – 87, обжалвани – 3, 
необжалвани - 84, образувани ДП – 53, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 37; 
внесени ОА – 54, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
55, от тях със споразумение – 45, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 24, участие в съдебни 
заседания – 220. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 208, новообразувани – 173, 
образувани през предходен период – 35; 
решени преписки - 163, отказ от образуване на ДП – 115, обжалвани – 4, 
необжалвани - 111, образувани ДП – 55, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 40; 
внесени ОА – 49, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
38, от тях със споразумение – 27, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 9, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 9, участие в съдебни 
заседания – 193. 

 Пр.пр.№ 36741/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Богдан Ангелов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана във 02 РУП - СДВР на 
04.09.2013г. по докладна записка относно задържано лице за притежание 
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на наркотично вещество.  С постановление от 05.09.2013г. е била 
назначена екпертиза. След извършена проверка, преписката е постъпила в 
СРП на 27.10.2013г. с мнение за образуване на ДП срещу Ил.Д.Евт. за 
извършено престъпление по чл. 354а от НК. /Върху писмото до СРП е 
написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на 
разпределяне на преписката – 01.10.2013г./. С постановление от 
10.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че дори формално да е 
осъществен състава на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, 
то деянието поради своята малозначителност се счита с явно незначителна 
обществена опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В диспозитива е 
записано, че на основание чл. 354а, ал.6 от НПК се отнема в полза на 
държавата остатъка високо рисково наркотично вещество, същото да бъде 
предадено на агенция „Митници”, копие да бъде изпратено на 02 РУП-
СДВР за сведение и изпълнение и че  постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП. Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в 
СРП. 

Пр.пр.№ 11870/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Богдан Ангелов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по описа на СРП на 27.03.2013г. 
по жалба от В.Ал.Г. /Върху жалбата до СРП е написано на ръка името на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
28.03.2013г./. С писмо от 05.04.2013г. прокурор Б. Ангелов възлага  
извършването на предварителна проверка от 03 РУП-СДВР, като са 
дадени указания за извършването й и срок от 60 дни. С писмо от 
06.08.2013г. прокурор Ю.Силянова изисква преписката, тъй като срокът за 
проверката е изтекъл. След извършена проверка преписката е постъпила в 
СРП на 20.08.2013г.. /Върху писмото до СРП е написано на ръка на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
09.09.2013г./. С постановление от 29.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че не са събрани достатъчно данни за извършено престъпление 
от общ характер, а налице е гражданско-правен спор, като е образувано 
съдебно дело, което към момента на извършване на проверката е висящо. 
В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя 
В.Ал.Г. и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 
Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 20440/2013г. по описа на СРП,  ДП № 15058/2013г. по 

описа на 09 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Богдан Ангелов. /Не е 
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приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 22.05.2013г./ Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 27.05.2013г. Срокът за разследването  е удължен 
неколкократно. С постановление от 31.10.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК и по чл. 226, ал.1 от НПК на 31.10.2013г./ е 
повдигнато обвинение на Св.Р.К. за престъпление по чл. 309, ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 13.11.2013г. На 
17.12.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Св.Р.К. за 
престъпление по чл. 309, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. 
Делото НОХД № 21763/2013г., НО, 14 състав е приключило по реда на 
съкратеното съдебно следствие с осъдителна присъда, като е наложено 
наказание „ЛОС”  3 /три/ месеца с изпитателен срок от 3 години. /Към 
преписката е приложена бланка със искания и становища попълнена от 
прокурор Р. Тодоров./ Приложена е и справка от прокурор Богдан 
Ангелов, че присъдата е правилна и не следва да се протестира. 

Пр.пр.№ 16608/2011г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 11195/2011г. по 
описа на РТП - ОДП – СДВР с наблюдаващи прокурори Богдан Ангелов, 
Антон Ефтимов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Досъдебното производство е образувано на 14.04.2011г. от 
Отдел”Пътна полиция” при СДВР  срещу Р.Ас.Р. за извършено 
престъпление по чл.343, ал.1, б”б”, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК, като на 
28.04.2011г. е уведомена СРП /14 дни след образуването/, разпределено на 
прокурор Богдан Ангелов на 28.04.2011г. Материалите по ДП са получени 
в СРП на 27.10.2011г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд и са 
разпределени на прокурор Богдан Ангелов на същата дата /В НП има 
приложено свидетелство за съдимост,  информация от УИС, 
постановление за привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат и по чл. 226, 
ал.1 от НПК/. С постановление от 04.01.2012г. прокурор Богдан Ангелов 
оставя без уважение направените от адв. Вълканова възражения и 
свързаните с тях искания, отразени в обстоятелствената част на 
постановлението. С постановление от 04.01.2012г. прокурор Богдан 
Ангелов внася ДП в СРС с предложение обвиняемия да бъде освободен от 
наказателна отговорност и да му бъде наложено административно 
наказание на основание чл. 78а от НК за извършеното от него 
престъпление по чл. 343, ал.1, б”б”, вр. чл. 342, ал.1 от НК. 

С разпореждане по НОХД №90/2012г.  от 03.04.2012г. СРС, НО – 
111 с-в на основание чл. 377 от НПК прекратява  съдебното производство 
и връща делото на СРП за отстраняване на допуснатите отстраними 



 54 

нарушения. Разпореждането на съда е обжалвано прид СГС като 
неправилно  от обвиняемия Р.Ас.Р. Делото е получено от СРС в СРП на 
09.07.2012г. 

На 20.07.2012г. прокурор Богдан Ангелов изготвя ОА срещу Р.Ас.Р. 
за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б”б”, вр. чл. 342, ал.1 от НК и 
го внася в съда. /В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. С разпореждане 
/приложено по НП/ по НОХД №14163/2012г.  от 11.10.2012г. СРС, НО – 
111 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК прекратява  
съдебното производство и връща делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите отстраними процесуални нарушения- „в обстоятелствената 
част на ОА, при описание на фактите, не е намерило отражение 
съществен от гледна точка на повдигнатото обвинение съставомерен 
елемент, каквото е описанието на твърдяната телесна повреда, 
квалифицирана като тежка от държавното обвинение по смисъла на 
НК”. Делото е получено от СРС в СРП на 18.02.2013г., разпределено на  
прокурор Антон Ефтимов /по заместване/ на 20.02.2013г. Прокурор 
Антон Ефтимов изготвя ОА срещу Р.Ас.Р. за извършено престъпление по 
чл.343, ал.1, б”б”, вр. чл. 342, ал.1 от НК и го внася в съда. /В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. Образувано е НОХД №10614/2013г. по 
описа на СРС, НО, 111 състав, което е приключило с оправдателна 
присъда. На 10.06.2014г. прокурор Антон Ефтимов изготвя протест срещу 
оправдателната присъда. Към момента на проверката от ИВСС, няма 
данни делото да е приключило. 
78а 

Пр. пр. №  6803/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-587/2013 г. по описа на 09 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Богдан Ангелов. Досъдебното производство е започнато на 15.03.2013 г. с 
постановление на прокурор Богдан Ангелов, образувано   срещу Д.Д.Д. за 
престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. С постановление от 
12.04.2013 г. Д.Д.Д. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК /Делото е докладвано по 
реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 26.04.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 26.06.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
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административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
343в, ал.2, вр. ал.1  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 
налице са предпоставките на чл. 78а от НК. С решение по АНД 
№11472/2013г.   описа на СРС, НО, 121 състав от 09.01.2014 г. Д.Д.Д. е 
признат за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал.2, 
вр. ал.1  от НК и му е наложил административно наказание  „глоба” в 
размер на 1000 лв./хиляда/ лева  /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС , призовка,  копие от решението на съда/.  
Споразумение 

Пр. пр. №  9894/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-974/2013 г. по описа на 09 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Богдан Ангелов. Бързото производство е започнато на 01.04.2013 г. от 09 
РУП-СДВР  на основание чл. 356, ал. 2 от НПК срещу И.К.М. за 
престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С постановление от 03.04.2013 г. И. 
К.М. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по 
чл. 343б, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 
226, ал.1  от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
08.04.2013 г. На 09.04.2013г. прокурор Богдан Ангелов внася делото в 
СРС ведно с изготвено споразумение.  /в НП не е приложено копие от 
споразумението, приложен е протокол от съда, с който споразумението 
е одобрено, като в протокола не е изписано наказанието /. С определение 
от 09.04.2013г. по НОХД № 6296/2013г. по описа на СРС, НО, 98 с-в, е 
одобрено сключеното споразумение.  

Проверени още: Пр.пр.№ 36443/2013г., Пр.пр.№ 40069 /2013г., 
Пр.пр.№ 36782 /2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Благовест Байраков. 

 
Богдана Тончева 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 432, новообразувани – 411, 
образувани през предходен период – 21; 
решени преписки - 233, отказ от образуване на ДП – 161, обжалвани – 4, 
необжалвани - 157, образувани ДП – 153, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 11, възложени проверки – 57; 
внесени ОА – 30, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 17, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна 
присъда – 1, внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени 
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– няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в 
съдебни заседания – 174. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 338, новообразувани – 304, 
образувани през предходен период – 34; 
решени преписки - 128, отказ от образуване на ДП – 91, обжалвани – 4, 
необжалвани - 87, образувани ДП – 126, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 30; 
внесени ОА – 28, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 22, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна 
присъда – 4, внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени 
– няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в 
съдебни заседания – 184. 

Пр.пр.№ 48792/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Богдана Тончева. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №48792/2013г. в 06 РУП - 
СДВР на 12.08.2013г. След извършена проверка, преписката е постъпила в 
СРП на 09.09.2013г. с мнение за отказ от образуване на ДП. /Върху 
писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и 
датата на разпределяне на преписката – 13.09.2013г./. С постановление 
от 10.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че по преписката 
липсват данни за извършено престъпление от общ характер, а данни за 
такова по чл. 216, ал.4 от НК, което се преследва по тъжба на пострадалия 
до компетентния съд съгласно разпоредбата на чл. 218в, т.1 от НК, тъй 
като се касае за престъпление от частен характер. В диспозитива е 
записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя, както и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 21252/2013г. по описа на СРП,  ДП № 15259/2013г. по 

описа на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Богдана Тончева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 12.06.2013г./. Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 12.07.2013г. Срокът за разследването е удължен. С 
постановление от 31.10.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 31.10.2013г./ е повдигнато обвинение на М.Л.Ан. за престъпление по 
чл. 201, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 93, т.1, б”б” от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 20.11.2013г., разпределено на 
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прокурор Богдана Тончева на 20.11.2013г. На 30.12.2013г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу М.Л.Ан. за престъпление по чл. 201, вр. чл. 
26, ал.1, вр. чл. 93, т.1, б”б” от НК. /В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. 
Делото НОХД № 22294/2013г. по описа на СРС, НО, 119 състав е 
приключило по реда  на  съкратеното съдебно следствие, като наложеното 
наказание е ЛОС от 10 /десет/ месеца, като на основание чл. 66 от НК така 
наложеното наказание се отлага за срок от 3 години. Към преписката е 
приложена бланка попълнена от прокурор Деян Славов Славов. 

Проверени още: Пр.пр.№ 35076/2013г., Пр.пр.№ 36700/2013г.  по 
описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Богдана Тончева. 

 
Божидар Качуров 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 182, новообразувани – 171, 
образувани през предходен период – 11; 
решени преписки - 163, отказ от образуване на ДП – 72, обжалвани – 4, 
необжалвани - 68, образувани ДП – 42, изпратени по компетентност - 9, 
прекратени с резолюция- 12, възложени проверки – 70; 
внесени ОА – 27, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
20, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 20, одобрени - 17, неодобрени – 3, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 6, участие в съдебни 
заседания – 187. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 206, новообразувани – 160, 
образувани през предходен период – 46; 
решени преписки - 190, отказ от образуване на ДП – 132, обжалвани – 5, 
необжалвани - 127, образувани ДП – 36, изпратени по компетентност - 11, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 47; 
внесени ОА – 33, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 12, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 7, неодобрени – 2, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – 15, участие в съдебни заседания – 
197. 

Пр.пр.№ 15922/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Божидар Качуров. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
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прокурор/. Преписката е била образувана в СРП на 09.05.2013г. по жалба 
от Б.Н.Ц. С писмо от 27.05.2013г. е възложено извършването на проверка 
на 04 РУП-СДВР по сигнала, като е даден срок от 60 дни, последвала от 
допълнителна такава със срок от 15 дни.  Преписката е постъпила в СРП 
на 09.10.2013г.. /Върху писмото до СРП е написано на ръка името на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
11.10.2013г./. С постановление от 25.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер, а налице са единствено данни относно престъпление по 
служба на служител от Агенция за закрила на детето, гр. Своге, които 
следва да получат правна оценка от компетентния за това прокурор в 
съдебния район на Софийски окръжен съд на основание чл. 35, ал.2, вр. 
чл. 195, ал.1 от НПК.  В диспозитива е записано, материалите по преписката да се 
изпратят на ОП -София по компетентност и на разпореждане, както и копие 
да бъде изпратено на жалбоподателя и че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП. Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в 
СРП. Постановлението за отказ от образуване на ДП е обжалвано пред 
СГП. С постановление от 27.02.2014г. прокурор Д. Атанасова от СГП 
потвърждава постановлението на СРП в частта, в която е отказано 
образуване на ДП по пр.пр. №15922/2013г. по описа на СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 19788/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1097/2013г. по описа 

на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Божидар Качуров. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 27.06.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
03.05.2013г. от 04 РУП - СДВР  срещу Й.П.А. за извършено престъпление 
по чл.325, ал.1 от НК, като на 27.06.2013г./56 /петдесет и шест/ дни след 
образуването на ДП, няма данни СРП да е уведомена по факс/ е 
уведомена СРП, разпределено на прокурор Божидар Качуров на 
27.06.2013г. Срокът за разследването е удължен. С постановление от 
21.10.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по чл. 226, ал.1 от НПК 
на 21.10.2013г./ е повдигнато обвинение на Й.П.А. за престъпление по чл. 
325, ал.2, предл. 2, вр. ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило 
в СРП на 28.10.2013г. На 31.10.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС 
срещу Й.П.А. за престъпление по чл. 325, ал.2, предл. 2, вр. ал.1 от НК. /В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. На 01.07.2014г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
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производство по НОХД № 18196/2013г. по описа на СРС, НО, 100 състав 
между подсъдимия, защитника  и прокурор Юлиета Ушинска от СРП, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 1 (една) година и задължителна регистрация по настоящ адрес 
за срок от 1 (една) година с явяване и подписване с периодичност 2 (два) 
пъти седмично година. /В НП не е приложен акта  съда, приложена е 
бланка с искания и становища попълнена от прокурор Ю. Ушинска/. 

Пр.пр.№ 5798/2011г. по описа на СРП, ДП № 15292/2011г. по описа 
на 04 РУП – СДВР с наблюдаващи прокурор Божидар Качуров, мл. 
прокурор Иван Петров. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Досъдебното производство е образувано с постановление на 
мл. прокурор Иван Петров от 15.09.2011г.  след извършена проверка, 
възложена от прокурор Божидар Качуров от срещу Ем.К.В. за 
престъпление по чл.290, ал.1 от НК, като в постановлението са дадени 
конкретни и ясни указания и срок за разследване от 60 дни. Материалите 
по ДП са получени в СРП на 14.02.2012г. с мнение за прекратяване на 
наказателното производство, разпределено на прокурор Божидар Качуров 
на 17.02.2012г. С постановление от 20.02.2012г. прокурор Божидар 
Качуров на основание чл. 199 и чл.226, ал.3 от НПК указва на 
разследващия орган по ДП да повдигне и предяви ново обвинение на 
Ем.К.В., като е даден срок от 10 дни. /В НП има приложено свидетелство 
за съдимост,   информация от УИС, постановление за привличане на 
обвиняем  от 20.02.2012г. докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор, с дата и с печат/. Материалите по ДП 
са получени в СРП на 27.02.2012г. отново с мнение за прекратяване на 
наказателното производство, разпределено на прокурор Божидар Качуров 
на 01.03.2012г. На 05.03.2012г. прокурор Божидар Качуров изготвя ОА 
срещу Ем.К.В. за извършено престъпление от 290, ал.1 от НК и го внася в 
СРС. /В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити/. С определение  по НАХД 
№4858/2012г.  по описа на  СРС, НО – 122 с-в е прекратил съдебното 
производство и е върнал делото на СРП за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения. Прокурор Божидар Качуров връща материалите 
по ДП на 04 РУП-СДВР за отстраняване на нарушенията и  с дадени 
указания. С постановление от 01.07.2013г. на е Ем.К.В. е повдигнато и 
предявено ново обвинение. Материалите по ДП са получени в СРП на 
08.07.2013г. отново с мнение за прекратяване на наказателното 
производство, разпределено на прокурор Божидар Качуров на 08.07.2013г. 
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На 09.07.2013г. прокурор Божидар Качуров изготвя ОА срещу Ем.К.В. за 
извършено престъпление от 290, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. Образувано е НОХД №12685/2013г. по 
описа на СРС, НО, 122 с-в. Към момента на извършването на проверката 
от ИВСС делото не е приключило – насрочено е за 28.01.2015г. 

78а 
Пр. пр. №  1852/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 

ЗМ-11001/2013 г. по описа на РТП-ОДП- СДВР с наблюдаващ прокурор 
Божидар Качуров. Досъдебното производство е започнато на 02.01.2013 г. 
на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Р.М.К. за престъпление по чл. 
343, ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК. С постановление от 
18.03.2013 г. Р.М.К. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343, ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК 
/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 03.04.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 23.04.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
343, ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК. В обстоятелствената част 
на постановлението е записано, че с деянието не са причинени 
имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК. 
Образувано е АНД №7632/2013г.  по описа на СРС, НО, 115 състав. /в НП 
са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/.  
Споразумение 

Пр. пр. № 30860/2013г. по описа на СРП, незабавно производство № 
ЗМ-1302/2013 г. по описа на 08 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Божидар Качуров. Незабавното производство е започнато на 09.09.2013 г. 
от 08 РУП-СДВР  на основание чл. 362, ал. 4 от НПК срещу И.И.Ц. за 
престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С постановление от 12.09.2013 г. 
И.И.Ц. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
чл. 343б, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 
226, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по незабавното 
производство са постъпили в СРП на 13.09.2013 г. С постановление от 
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16.09.2013г. прокурор Божидар Качуров преобразува незабавното 
производство в производство по общия ред поради обективни пречки. На 
25.09.2013г. е сключено споразумение /споразумението включва съгласие 
по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство между обвиняемия, защитника  и прокурор 
Божидар Качуров от СРП, в което подсъдимият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на същия да бъде наложено наказание 
„пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: периодични 
срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 1 (една) година с явяване и 
подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично, както и  безвъзмезден 
труд в полза на обществото 100 (сто) часа за срок от една година, както да 
бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. С 
определение от 25.09.2013г. по НОХД № 16528/2013г. по описа на СРС, 
НО, 107 с-в, е одобрено сключеното споразумение /приложено към 
делото споразумение и протокол за одобряване на споразумението/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 41265/2013г., Пр.пр.№ 7003/2013г., 
Пр.пр.№ 32910/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Божидар 
Качуров. 

 
Бойка Димитрова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 175, новообразувани – 125, 
образувани през предходен период – 50; 
решени преписки - 129, отказ от образуване на ДП – 61, обжалвани – 5, 
необжалвани - 56, образувани ДП 47, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 60; 
внесени ОА – 39, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
37, от тях със споразумение – 28, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 17, участие в съдебни 
заседания – 196. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 134, новообразувани – 99, образувани 
през предходен период – 35; 
решени преписки - 95, отказ от образуване на ДП – 40, обжалвани – 3, 
необжалвани - 37, образувани ДП – 37, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 51; 
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внесени ОА – 23, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 21, от тях със споразумение – 14, решени с оправдателна 
присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 7, 
неодобрени – 1, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 18, 
участие в съдебни заседания – 104. 

Пр.пр.№ 32319/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Бойка Димитрова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №42866/2013г. в 06 РУП - 
СДВР на 12.07.2013г. по докладна записка относно задържано лице за 
притежание на наркотично вещество.  С постановление от 19.07.2013г. е 
била назначена екпертиза. След извършена проверка, преписката е 
постъпила в СРП на 22.08.2013г. с мнение за образуване на ДП срещу 
Н.Б.Х. за извършено престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК. /Върху 
писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и 
датата на разпределяне на преписката – 26.08.2013г./. С постановление 
от 04.09.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че дори формално 
да е осъществен състава на престъпление по чл. 354а от НК, то деянието 
поради своята малозначителност се счита с явно незначителна обществена 
опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано, че на 
основание чл. 53, ал.2, б”а” от НК се отнема в полза на държавата остатъка 
високо рисково наркотично вещество, копие да се изпрати на Н.Б.Х. и че  
постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 17614/2013г. по описа на СРП,  ДП № 15288/2013г. по 

описа на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Бойка Димитрова, 
Антоанета Софрониева, Ивайло Любенов. /Не е приложен протокол за 
избор на наблюдаващ прокурор Антоанета Софрониева, на писмото има 
резолюция от 17.05.2013г./. Досъдебното производство е образувано с  
постановление на прокурор Антоанета Софрониева от 25.06.2013г. С 
постановление от 24.07.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 24.07.2013г../ е повдигнато обвинение на Г.П.Г. за престъпление по чл. 
316, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 20.08.2013г. разпределено на прокурор  Бойка 
Димитрова /по заместване/. На 02.09.2013г. е внесен обвинителен акт в 
СРС срещу Г.П.Г. за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от 
НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3/с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/  и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 18.10.2013г. е сключено 
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споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 15570/2013г. по описа на СРС 
между  подсъдимия, защитника  и прокурор Ивайло Любенов от СРП, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 7 (седем) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес 
за срок от 7 (седем) месеца с явяване и подписване с периодичност 2 (два) 
пъти седмично. /в НП не е приложен акт на съда/.  

Пр.пр.№ 7429/2007г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 5205/2007г. по 
описа на СДВР с наблюдаващ прокурор Бойка Димитрова. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е 
образувано с постановление на прокурор Бойка Димитрова от 02.04.2007г. 
срещу Г.Н.Хр. за престъпление по чл.316, вр. чл. 308, ал.2 от НК, като в 
постановлението са дадени конкретни и ясни указания. С писма до 
директора на СДП от 25.09.2007г., от 08.01.2008г. и от 18.02.2008г.  
прокурор Бойка Димитрова  изисква изпращането на материалите по ДП, 
ведно със справка от разследващия орган относно причините за 
неприключване на производството в течение на десет месеца/тъй като 
срокът за разследване е изтекъл/. Делото е спирано и възобновявано 
многокрано, наблюдаващият прокурор непрекъснато е изисквал делото, с 
постановление е указвал извършването на действия по разследването, 
срокът е бил удължаван няколкоткратно. Материалите по ДП са получени 
в СРП на 09.05.2011г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд, 
разпределено на прокурор Бойка Димитрова  на 09.05.2011г. С 
постановление от 28.06.2011г. прокурор Бойка Димитрова на основание 
чл. 199, 226, ал.3 и  чл.196, ал.1, т.1, т.2 от НПК указва на разследващия 
орган по ДП да извърши допълнителни ПСД, описани подробно в 
постановлението./ Приложено е постановление за привличане на обвиняем 
от 31.03.2011г. докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор, дата  и с печат/. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 17.08.2011г. с мнение за предаване на обвиняемия 
Г.Н.Хр. на съд, разпределено на прокурор Бойка Димитрова  на 
17.08.2011г.. На 07.02.2012г. прокурор Бойка Димитрова изготвя ОА /5 
месеца и 21 дни след получаване на делото в СРП/ срещу Г.Н.Хр.  за 
извършено престъпление от 212, ал.1, пр.2  от НК и го внася в СРС. /В 
обвинителният акт не са посочени изброените в чл.246 ал.3 от НПК 
задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/. С разпореждане по НОХД №2395/2012г.  по описа на  
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СРС, НО – 7 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК 
прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила. С постановление от 04.06.2012г. прокурор Бойка 
Димитрова на основание чл. 199 и  чл.196, ал.1, т.1, т.2 от НПК указва на 
разследващия орган по ДП да извърши допълнителни ПСД, описани 
подробно в постановлението. Срокът за разследването е удължен. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 26.07.2012г. с мнение за 
предаване на обвиняемия Г.Н.Хр. на съд, разпределено на прокурор Бойка 
Димитрова  на 17.08.2012г.. На 03.08.2012г. прокурор Бойка Димитрова  
изготвя ОА срещу Г.Н.Хр. за извършено престъпление от 212, ал.1, пр.2  
от НК и го внася в СРС. /В обвинителния акт не са посочени изброените в 
чл.246 ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и мястото на 
съставяне на обвинителния акт/. Делото  - НОХД №14660/2012г. по 
описа на СРС, 7 състав е приключило на 16.01.2014г. с осъдителна 
присъда ЛОС от 2 години, изпълнението на която се отлага с тригодишен 
изпитателен срок. /Към преписката е приложена бланка с искания и 
становища на попълнена от прокурор В. Трифонова./  

78а 
Пр. пр. №  10560/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-1061/2013 г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Бойка Димитрова. Досъдебното производство е започнато на 24.04.2013 г. 
на основание чл. 212, ал. 3 от НПК срещу С.Б.Я. за престъпление по чл. 
325, ал.1 от НК. С постановление от 20.08.2013 г. С.Б.Я. е привлечена в 
качеството на обвиняема за извършено престъпление по чл. 325, ал.1 от 
НК / Постановлението е докладвано на 20.08.2013г. по реда на чл. 219, ал. 
1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 22.08.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 28.08.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемата да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
325, ал.1  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, 
че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че налице са 
предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №15555/2013г. по 
описа на СРС, НО, 94 състав. /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е приложено копие от 
решението на съда./.  
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Проверени още: Пр.пр.№ 14860/2012г. по описа на СРП, Пр. пр. №  
3382/2013г. по описа на СРП, незабавно производство № ЗМ-639/2013 г. 
по описа на 06 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Бойка Димитрова 

 
Бойко Конакчийски 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 30, новообразувани – 18, образувани 
през предходен период – 12; 
решени преписки - 14, отказ от образуване на ДП – 8, обжалвани – 1, 
необжалвани - 7, образувани ДП – 9, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 5; 
внесени ОА – 3, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 6, 
от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – 1, внесени 
със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, внесени в 
съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 
няма. 

ОА 
Пр.пр.№ 35756/2010г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 15503/2009г. по 

описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващи прокурор Бойко Конакчийски, 
Валентин Ангелов, Ангел Попколев. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано с 
постановление на прокурор Валентин Ангелов от 12.11.2009г. срещу 
неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.212, ал.4, вр. 
ал.1 от НК с дадени указания. След извършено разследване е установен 
извършителя - Е.Х. на престъплението. Материалите по ДП са получени в 
СРП на 15.12.2011г. с мнение за предаване на обвиняемия Е.Х. на съд за 
извършено престъпление по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1 от НК, 
разпределено на прокурор Бойко  Конакчийски на 15.12.2011г. /В НП има 
приложено свидетелство за съдимост, информация от УИС, 
постановление за привличане на обвиняемия  докладвано по реда на чл. 
219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и печат /. 
На 16.01.2012г. прокурор Бойко Конакчийски изготвя ОА срещу Е.Х. за 
извършено престъпление от чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 316, 
предл.1, вр. чл. 308, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обвинителният акт не са посочени изброените в чл.246 ал.3 от НПК 
задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/. С разпореждане по НОХД № 638/2012г.  от 
18.01.2012г. СРС, НО – 22 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, 
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т.3 от НПК е прекратил съдебното производство и връща делото на СРП 
за отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия 
- има разлика между цифровата и текстовата част на обвинението в 
заключителната част на обвинителния акт. Делото е получено от СРС в 
СРП на 02.03.2012г. и разпределено на прокурор Ил. Рангелов. С 
постановление от 07.03.2012г. прокурор Ил. Рангелов на основание чл. 
199 и чл. 242, ал. 3, вр. ал.2, пр. 1 от НПК указва на разследващия орган по 
ДП да бъдат отстранени процесуалните нарушения, допуснати в хода на 
проведеното разследване. Срокът за разследването е удължен. 
/Приложено е постановление за привличане на обвиняемия  докладвано по 
реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на прокурор Ил. Рангелов, дата  и 
печат, материалите по ДП са докладвани преди предявяването на 
основание чл. 226, ал.1 от НПК./ Материалите по ДП са получени в СРП 
на 11.04.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия Е.Х. на съд. ДП е 
разпределено на прокурор Ил.Рангелов на 17.04.2012г. На 17.05.2012г. 
прокурор Ил.Рангелов изготвя ОА срещу Е.Х. за извършено престъпление 
от по чл. 316, пр.1, вр. чл. 308, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1  от НК, по чл.  316, 
пр.1, вр. чл. 309, ал.1 от НК, и по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1 от НК и 
го внася в СРС. /В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/ 
 С определение  по НОХД №9509/2012г.  от 21.05.2013г. СРС, НО – 
22 с-в  прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила. Делото е разпределено на прокурор Ангел 
Попколев на 31.05.2013г. С постановление от 29.05.2013г. прокурор Ангел 
Попколев на основание чл. 199 и чл. 242, ал.2 от НПК указва на 
разследващия орган по ДП да бъдат отстранени процесуалните 
нарушения, допуснати в хода на проведеното разследване, като конкретно 
е посочено какви действия следва да извърши разследващия орган. Срокът 
за разследването е удължен с 4 месеца. Материалите по ДП са получени в 
СРП на 15.07.2013г. с мнение за предаване на обвиняемия Е.Х. на съд. ДП 
е разпределено на прокурор Ангел Попколев на 17.07.2013г. С 
постановление от 14.08.2013г. прокурор Ангел Попколев прекратява 
досъдебното производство на основание чл. 199, вр. чл. 243, ал.1, т.2, вр. 
чл. 245 от НПК, водено срещу Е.Х. за престъпления по чл. 316,пр. 1,  вр. 
чл. 308, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК по чл. чл. 316,пр.1,  вр. чл. 309, ал.1 от 
НК и по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1 от НК, като в обстоятелствената 
част на постановлението подробно излага мотивите за това, и спира 
делото срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 
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308, ал.3 и за престъпление по чл. 309, ал.1 от НК. Постановено е, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СРС, както и препис от 
постановлението да се изпрати на обвиняемия и пострадалото лице. 
/приложени са обратни разписки за получаването му/. Към момента на 
извършване на проверката няма движение след спирането. 
 
Валентин Ангелов 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 179, новообразувани – 153, 
образувани през предходен период – 26; 
решени преписки - 131, отказ от образуване на ДП – 61, обжалвани – 3, 
необжалвани - 58, образувани ДП – 33, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 8, възложени проверки – 57; 
внесени ОА – 21, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
22, от тях със споразумение – 9, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 4, участие в съдебни 
заседания – 84. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 324, новообразувани – 282, 
образувани през предходен период – 42; 
решени преписки - 235, отказ от образуване на ДП – 181, обжалвани – 5, 
необжалвани - 176, образувани ДП – 57, изпратени по компетентност - 12, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 42; 
внесени ОА – 21, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
11, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – 7, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 101. 
  Пр.пр.№ 32705/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валентин   Ангелов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №25688/2013г. в 07 РУП - 
СДВР на 19.08.2013г. по жалба от В.Ем.Д. относно изясняване на 
обстоятелства за липсата на мобилният  му телефон.  Преписката е 
постъпила в СРП на 27.08.2013г. с мнение за отказ от  образуване на ДП. 
/Върху писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор и датата на разпределяне на преписката – 02.09.2013г./. С 
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постановление от 07.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че по 
преписката липсват данни за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП. Отбелязано е, 
преписката да остане на съхранение в СРП. 

Пр.пр.№ 32757/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валентин   Ангелов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №25654/2013г. в 07 РУП - 
СДВР на 19.08.2013г. по жалба от М.Ст.Ст. относно липса на служебен 
таблет, стойката към него и захранващият му кабел, от личният му 
таксиметров автомобил. Преписката е постъпила в СРП на 27.08.2013г. с 
мнение за отказ от образуване на ДП. /Върху писмото до СРП е написано 
на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на 
преписката – 02.09.2013г./. С постановление от 14.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че по преписката липсват данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП. Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 10867/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1020/2013г. по описа 

на 07 РУП- СДВР, с наблюдаващи прокурори Валентин   Ангелов и 
Георги Мирчев. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 09.04.2013г./. Досъдебното 
производство е образувано на 08.04.2013г. от 07 РУП- СДВР срещу 
неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. 
чл. 194, ал.1 от НК, като на 09.04.2013г. е уведомена СРП. С 
постановление от 09.04.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 09.04.2013г./ е повдигнато обвинение на Ст.Вл.К. за престъпление по 
чл.195, ал.1, т.4, пр.2, вр. чл. 194, ал.1 от НК. Срокът за разследването е 
удължен. С постановление от 05.06.2013г. /докладвано по реда на чл.219, 
ал.1 от НПК/ е повдигнато прецизирано обвинение на Ст.Вл.К. за 
престъпление по чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.4, пр.2, вр. чл. 194, ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 09.10.2013г., 
разпределено на прокурор Валентин Ангелов на 14.10.2013г./след 
семинар/. На 14.11.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Ст.Вл.К. 
за престъпление по чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.4, пр.2, вр. чл. 194, ал.1 от НК. 
/В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 
от НПК задължителни реквизити./ Делото – НОХД №19651/2013г. по 
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описа на СРС, НО, 11 състав е приключило на 12.12.2013г.  Към 
преписката е приложена бланка-справка,попълнена от прокурор Георги 
Николов, от която е видно, че е наложено наказание ЛОС в размер на 1 
година и 6 месеца, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок 
от 4 години./не е приложен акта на съда/. 

Пр.пр.№ 22088/2005г. по описа на СРП, ДП № 1055/2005г./сл.д. по 
описа на 04ТО-ССлС/ №465/2005г.  по описа на 04 РУП – СДВР с 
наблюдаващ прокурор Валентин   Ангелов. /Не е приложен протокол за 
избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано 
на 22.04.2005г. от 04 РУП - СДВР  срещу Ал.С.Кр. за извършено 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, пр.2, вр. чл.194, ал.1 от НК, като на 
22.04.2005г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор Валентин   
Ангелов на 22.04.2005г.. След разследване, са установени извършителите 
на деянието – В.Кр.Н., Ив.Н.Ст., Г.А.Х., А.В.И. и Ал. С. Кр. Материалите 
по ДП са получени в СРП на 21.02.2011г. с мнение за предаване на 
обвиняемите на съд, разпределено на прокурор Валентин   Ангелов на 
21.02.2011г. На 09.03.2011г. прокурор Валентин   Ангелов изготвя ОА 
срещу В.Кр.Н., Ив.Н.Ст., Г.А.Х., А.В.И. и Ал. С. Кр. за извършено 
престъпление от чл. 195, ал.1, т.3, пр.1 и пр. 2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 26, 
ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1  от НК и го внася в СРС. /В обвинителния акт 
са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. 

С определение  по НОХД №4201/2011г.  от 03.05.2012г. СРС, НО – 
22 с-в на  прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила /в НП не е приложено определението на съда/.Със 
становище от 20.06. 2012г. прокурор Валентин   Ангелов не споделя 
становището на представителя на СРП и на съдебния състав, прекратил 
съдебното производство, поради което счита, съгласно изричната заповед 
на районния прокурор от 2006г. и съгласно утвърдената практика в СРП 
върнатото от съда наказателно производство следва да се възложи на 
прокурора, направил искането за прекратяване на съдебното 
производство. Със становище, във връзка с прекратяването на съдебното 
производство е и прокурор Пл. Рашков. Срокът за разследването е 
удължаван многократно. С постановление от 27.07.2012г. прокурор 
Валентин   Ангелов на основание чл. 199, чл.196, ал.1, т.2, т.4 и чл. 243, 
ал.10  от НПК указва на разследващия орган по ДП за извърши действия, 
посочени в обстоятелствената част на постановлението. Към момента на 
проверката на ИВСС разследването по делото продължава. 

78а 
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Пр. пр. №  17690/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-15038/2013 г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Валентин   Ангелов. Досъдебното производство е образувано  на 
31.01.2013 г. с постановление на прокурор Валентин   Ангелов срещу 
Н.П.Н. за престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 24.04.2013 г. Н.П.Н. е 
привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
227б, ал.2, вр. ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 22.05.2013 г.. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 06.06.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че са 
налице предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано е АНД № 
10205/2013г.  по описа на СРС, НО, 111 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 41958/2013г., Пр.пр.№ 39370/2013г., 
Пр.пр.№ 33418/2013г.  по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валентин   Ангелов. 

 
Валентин Ортакчиев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 147, новообразувани – 120, 
образувани през предходен период – 27; 
решени преписки - 93, отказ от образуване на ДП – 46, обжалвани – 1, 
необжалвани - 45, образувани ДП – 54, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 9, възложени проверки – 35; 
внесени ОА – 36, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
44, от тях със споразумение – 30, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 15, одобрени - 15, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 9, участие в съдебни 
заседания – няма. 
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2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 165, новообразувани – 141, 
образувани през предходен период – 24; 
решени преписки - 126, отказ от образуване на ДП – 85, обжалвани – 8, 
необжалвани - 77, образувани ДП – 41, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 36; 
внесени ОА – 35, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
29, от тях със споразумение – 21, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 14, одобрени - 14, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 19, участие в съдебни 
заседания – няма. 

Пр.пр.№ 39863/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валентин  Ортакчиев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №43374/2013г. в 09 РУП - 
СДВР на 16.09.2013г. по докладна записка за задържано лице за 
притежание на наркотично вещество.  С постановление от 17.09.2013г. е 
била назначена екпертиза. След извършена проверка, преписката е 
постъпила в СРП на 09.10.2013г. с мнение за образуване на ДП срещу 
О.П.Ок. за извършено престъпление по чл. 354а от НК. /Върху писмото до 
СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на 
разпределяне на преписката – 11.10.2013г./. С постановление от 
18.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че дори формално да е 
осъществен състава на престъпление по чл. 354а, ал.5,вр. ал.3, пр.2, алт.1, 
т1, пр.1 от НК, то деянието поради своята малозначителност се счита с 
явно незначителна обществена опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В 
диспозитива е записано, че на основание чл. 354а, ал.6 от НПК се отнема в 
полза на държавата остатъка от наркотичното вещество, копие да бъде 
изпратено на 09 РУП-СДВР за сведение и изпълнение, ЦМУ – отдел 
„МРР-НОП” за сведение и че  постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 17875/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1108/2012г. по описа 

на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Валентин  Ортакчиев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 04.06.2012г./ Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 12.06.2012г. С постановление от 09.10.2012г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по чл. 226, ал.1  от НПК на 
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09.10.2012г./ е повдигнато обвинение на Ис.П.Б. за престъпление по чл. 
346 б, вр.чл. 63, ал.1, т. 4 от НК. Срокът за разследването е удължен. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 15.12.2012г., 
разпределено на прокурор Валентин  Ортакчиев на 28.12.2012г. На 
10.01.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Ис.П.Б. за 
престъпление по чл. 346 б, вр.чл. 63, ал.1, т. 4 от НК. В обвинителния акт 
са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 /с изключение на датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт/  и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. Образувано е НОХД №536/2013г. по описа на 
СРС, НО, 12 състав. Делото е приключило с наказание „обществено 
порицание”/данните са взети от приложена справка от прокурор……не е 
ясно името, изписано на ръка/ 

Пр.пр.№ 57625/2011г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 3510/2011г. по 
описа на 09 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Валентин Ортакчиев. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор 
Валентин Ортакчиев от 09.01.2012г. срещу Ив.Д.Д. за престъпление по 
чл.343б, ал.2 от НК. Материалите по ДП са получени в СРП на 
03.02.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд, разпределено на 
прокурор Валентин Ортакчиев на 13.02.2012г. / Приложено е 
постановление за привличане на обвиняем от 19.01.2012г.,, докладвано по 
реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат 
и по чл. 226, ал.1 от НПК/. На 14.02.2012г. прокурор Валентин Ортакчиев 
изготвя ОА срещу Ив.Д.Д. за извършено престъпление от 343б, ал.2 от НК 
и го внася в СРС. /В обвинителния акт не са посочени изброените в чл.246 
ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне 
на обвинителния акт/. Образувано е НОХД №2997/2012г. по описа на 
СРС, НО, 106 състав.  

С определение  по НОХД №2997/2012г.  от 06.12.2012г. СРС, НО – 
106 с-в прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия, 
според съда в цифровата квалификация по обвинението по чл. 343б, ал.2 
от НК е трябвало да съществува връзка с ал.1 на същия член. Според съда, 
отсъствието на тази „привръзка” би попречило на обвиняемия да разбере 
параметрите на претендираната спрямо него наказателна отговорност /в 
НП определението на съда не е приложено./ ДП е разпределено на 
прокурор Ортакчиев на 07.02.13г./С писмо до СРС от 09.01.2013г. 
прокурор Ортакчиев връща делото на СРС, тъй като е приел, че съставите 
на чл. 343б, ал.1 и 343б, ал.2 от НК са самостоятелни състави  на 
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престъпление, всеки един от тях самостоятелно съдържа всички 
съставомерни признаци на съответното престъпление, както и всеки 
самостоятелно предписва вид и размер на наказанието . 

С разпореждане по НОХД №2997/2012г.  от 16.01.2013г. СРС, НО – 
106 с-в прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила, разпределено на прокурор Ортакчиев на 
17.01.2013г. На 18.01.2013г. прокурор Валентин Ортакчиев изготвя ОА 
срещу Ив.Д.Д. за извършено престъпление от 343б, ал.2 от НК и го внася в 
СРС. /В обвинителния акт не са посочени изброените в чл.246 ал.3 от 
НПК задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт, датата е посочена в писмото /. 

С разпореждане по НОХД №1009/2013г.  от 22.02.2013г. СРС, НО – 
106 с-в прекратява съдебното производство на основание чл. 249, ал.2, вр. 
чл. 248, ал.2, т.3 от НПК и връща делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила, разпределено на прокурор Ортакчиев на 07.03.2013г. С частен 
протест чрез СРС, до СГС от 08.03.2013г. прокурор Ортакчиев предлага да 
се отмени разпореждането на СРС, 106 състав от 22.02.2013г. С 
разпореждане от 07.05.2013г. по НОХД №1009/2013г. по описа на СРС, 
НО, 106 състав насрочва делото за разглеждане на 17.06.2013г. Делото е 
приключило на 22.07.2013г. със споразумение и с наложено наказание 
ЛОС за срок от 10 /десет/ месеца, което да бъде изтърпяно при 
първоначален строг режим. 

78а 
Пр. пр. №  11655/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-711/2013 г. по описа на 09 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Валентин Ортакчиев. Досъдебното производство е образувано  на 
25.03.2013 г. с постановление прокурор Валентин Ортакчиев на срещу 
М.С.Ст. за престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. С постановление 
от 08.05.2013 г. М.С.Ст. е привлечен в качеството на обвиняем за 
извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
20.05.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 23.05.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
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престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. В обстоятелствената част 
на постановлението е записано, че с деянието не са причинени 
имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от 
НК. Образувано е АНД №9411/2013г. по описа на СРС, НО, 10 състав /в 
НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, 
призовка,  не е приложено копие от решението на съда/.  
Споразумение 

Пр. пр. № 19462/2013г. по описа на СРП, бързо производство № ЗМ-
1390/2013 г. по описа на 02 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Валентин Ортакчиев. Досъдебното производство е започнато на 
17.06.2013 г. от 03 РУП-СДВР  на основание чл. 356, ал. 3 от НПК срещу 
Б.К.Хр. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С постановление от 
18.06.2013 г. Б.К.Хр. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление чл. 343б, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 
219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и 
печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 24.06.2013 г. На 
26.06.2013г. е сключено споразумение  за прекратяване обвиняемия, 
защитника  и прокурор Валентин Ортакчиев от СРП, в което обвиняемия 
се е признал за виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено 
наказание „ЛОС” за срок от 3/три/ месеца, изтърпяването на което се 
отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК, както и  че се  лишава от  право да 
управлява МПС за срок от 1 /една/ година / в споразумението не е 
отбелязано  изискването на чл.381, ал.5, т.4 – на кого да се възложи 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане/. С 
определение от 30.09.2013г. по НОХД № /няма данни/ 2013г. по описа на 
СРС, НО, 105 с-в, е одобрено сключеното споразумение/в НП приложено 
към делото споразумение, не е приложен протокол за одобряване на 
споразумението/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 15036/2011г. по описа на СРП,НСН 
79/2012г. ДП ЗМ№ 990/2011г. по описа на 02 РУП – СДВР с наблюдаващ 
прокурор Валентин Ортакчиев. 

 
Валентин Филипов  
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 224, новообразувани – 219, 
образувани през предходен период – 5; 
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решени преписки - 192, отказ от образуване на ДП – 43, обжалвани – 3, 
необжалвани - 40, образувани ДП – 44, изпратени по компетентност – 1, 
прекратени с резолюция- 22, възложени проверки – 126; 
внесени ОА – 9, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 3, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 108. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 285, новообразувани – 240, 
образувани през предходен период – 45; 
решени преписки - 221, отказ от образуване на ДП – 144, обжалвани – 8, 
необжалвани - 136, образувани ДП – 60, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 71; 
внесени ОА – 31, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
5, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 186. 

Пр.пр.№ 32855/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валентин   Филипов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №26116/2013г. в 05 РУП - 
СДВР на 17.07.2013г. по жалба от Т.Н.М.   Преписката е постъпила в СРП 
на 28.08.2013г. с мнение за отказ от  образуване на ДП. /Върху писмото до 
СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на 
разпределяне на преписката – 04.09.2013г./. С постановление от 
15.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни 
за извършено престъпление от общ характер. В диспозитива е записано 
копие да бъде изпратено на жалбоподателката /не е отбелязано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП/.  

Пр.пр.№ 29408/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валентин   Филипов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №29408/2013г. в 05 РУП - 
СДВР на 14.08.2013г. по жалба от Юл.Ц.Хр. срещу П.Й.М. относно 
системно осъществяван тормоз и заплахи.  Преписката е постъпила в СРП 
на 28.08.2013г. с мнение за отказ от  образуване на ДП на основание чл. 
24, ал.4. /Върху писмото до СРП е написано на ръка името на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
03.09.2013г./. С постановление от 07.10.2013г. е постановен отказ от 
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образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателката / не е отбелязано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП/.  

Пр.пр.№ 10954/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валентин   Филипов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. пр. №10954/07.03.2013г. по 
описа на СРП по жалба от адв. А.-пълномощник на Е.Г.М. и на С.Вл.В. 
относно получени заплахи и удари от неизвестно лице. С писмо от 
08.03.2013г. е възложена проверка. След извършена проверка, преписката 
е постъпила в СРП на 10.05.2013г.. /Върху писмото до СРП е написано 
ръчно името на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на 
преписката – 15.05.2013г./. С постановление от 21.05.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че по преписката липсват данни за извършено 
престъпление от общ характер – по чл. 131, ал.1, т.12 и чл. 169б от НК, но 
са налице данни за извършени деяния по чл. 146 и чл. 144, ал.1 от НК и 
съгласно чл. 161, ал.1 от НК, наказателното преследване се възбужда по 
тъжба на пострадалите. Като основание за постановяването на отказа са 
посочени чл. 213, ал.1 от НПК . В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено  на адв. Ир. А.  /не е отбелязано, че постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП/.  

Постановлението за отказ от образуване на ДП е обжалвано пред 
СГП. С постановление от 28.08.2013г. прокурор Р. Мравкова отменя 
постановлението на СРП и разпорежда на наблюдаващия прокурор при 
СРП да образува ДП срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
162, ал.2 от НК. С постановление от 01.10.2013г. прокурор В. Филипов 
образува ДП срещу НИ по чл. 162, ал.2 от НК. Срокът за разследване е 
удължен няколкократно, като последно е удължен с 4 месеца, считано от 
01.08.2014г.  

ОА 
Пр.пр.№ 19188/2012г. по описа на СРП, ДП № 1649/2012г. по описа 

на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Валентин   Филипов. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано с постановление на прокурор Валентин   
Филипов от 27.06.2012г. срещу М.Г.К. за престъпление по чл.182, ал.1 от 
НК, като в постановлението не са дадени конкретни указания за 
разследването. Материалите по ДП са получени в СРП на 30.01.2013г. с 
мнение за предаване на обвиняемата на съд, разпределено на прокурор 
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Валентин   Филипов на 30.01.2013г. /Приложено е постановление за 
привличане на обвиняем от 10.01.2013г. докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и с печат/. На 
04.02.2013г. прокурор Валентин  Филипов изготвя ОА срещу М.Г.К. за 
извършено престъпление по чл. 182, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. 

С разпореждане /приложено към НП/ по НОХД №2328/2013г.  от 
23.04.2013г. СРС, НО – 5 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 
от НПК прекратява съдебното производство връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществено отстранимо нарушение на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на пострадалия 
–„ правата на пострадалия са били разяснени на П.Т.Кр. – социален 
работник в отдел „Закрила на детето” в ДСП-Оборище, която се е 
легитимирала с пълномощно от директора на посочената дирекция, но 
посочения начин на участие на пострадалия  в ДП не изпълнява 
изискването по чл. 101, ал.1 от НПК, тъй като там е посочено 
императивното изискване за назначаване на особен представител”. 
Делото е върнато в СРП на 30.09.2013г., разпределено на прокурор 
Валентин   Филипов на 02.10.2013г. С постановление от 04.10.2013г. 
прокурор Валентин   Филипов връща ДП за отстраняване на 
процесуалните нарушения, допуснати в хода на разследването, като указва 
да бъдат изпълнени в цялост дадените в разпореждане от 23.04.2013г.  на 
СРС указания. Материалите по ДП са получени в СРП на 23.10.2013г. с 
мнение за предаване на обвиняемата на съд, разпределено на прокурор 
Валентин   Филипов на 25.10.2013г. На 28.10.2013г. прокурор Валентин   
Филипов изготвя ОА срещу М.Г.К. за извършено престъпление по чл. 182, 
ал.1 от НК и го внася в СРС. С решение от 27.03.2014г. СРС, по НОХД 
№18532/2013г., НО, 5 състав , след като с определение на съда е прието, 
че са налице основанията за разглеждане  на делото по глава двадесет и 
осма от НПК -  освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по чл. 78а от НК оправдава подсъдимата  по 
обвинението за извършеното престъпление по чл. 182, ал.1 от НК. Делото 
е разпределено на 02.04.2014г. на прокурор Валентин Филипов, с оглед 
преценка за изготвяне на протест. На 03.04.2014г. е отбелязано с подпис и 
„Без протест”. 

Проверени още: Пр.пр.№ 32821/2013г. по описа на СРП, Пр.пр.№ 
33412/2013г. по описа на СРП и Пр.пр.№, 32823/2013г. по описа на СРП с 
наблюдаващ прокурор Валентин Филипов в диспозитива на които не е 
отбелязано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП, 
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Пр.пр.№ 11996/2012г., Пр.пр.№ 16958/2012г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Валентин   Филипов. 

 
Валентина Шикренова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 151, новообразувани – 118, 
образувани през предходен период – 33; 
решени преписки - 87, отказ от образуване на ДП – 36, обжалвани – 7, 
необжалвани - 29, образувани ДП – 43, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 43; 
внесени ОА – 26, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
25, от тях със споразумение – 22, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 10, неодобрени – 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 15, участие в съдебни 
заседания – 195. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 197, новообразувани – 151, 
образувани през предходен период – 46; 
решени преписки - 155, отказ от образуване на ДП – 92, обжалвани 15, 
необжалвани - 77, образувани ДП – 46, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 59; 
внесени ОА – 26, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
12, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 9, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 24, участие в съдебни 
заседания – 192. 

Пр.пр.№ 41237/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валентина Шикреннова. / Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. 
№2604/2013г. в 07 РУП - СДВР на 03.10.2013г. по докладна записка 
относно задържано лицеза притежание на наркотично вещество.  С 
постановление от 03.10.2013г. била назначена експретиза. След извършена 
проверка, преписката е постъпила в СРП на 23.10.2013г. с мнение за 
образуване на ДП срещу ВЛ.Н. за извършено престъпление по чл. 354а от 
НК. /Върху писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор и датата на разпределяне на преписката – 24.10.2013г./. С 
постановление от 01.11.2013г. е постановен отказ от образуване на 
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досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 
дори формално да е осъществен състава на престъпление по чл. 354а, от 
НК, то деянието поради своята малозначителност се счита с явно 
незначителна обществена опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В 
диспозитива е записано, копие да бъде изпратено на 07 РУП-СДВР, на 
В.Л.Н. и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 55024/2011г. по описа на СРП,  ДП № 15157/2011г. по 

описа на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Валентина Шикренова. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото 
има резолюция от 08.12.2011г./ Материалите са изпратени от РП- 
Севлиево по компетентност на СРП. Досъдебното производство е 
образувано с  постановление от 16.12.2011г. Срокът за разследване е 
удължаван моногократно. С постановление от 28.01.2013г. /докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 от НПК на 28.01.2013г./ е повдигнато обвинение на 
М.Ив.Г. за престъпление по чл. 310, ал.1, пр.2, вр. чл. 309,  ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 06.02.2013г. На 
19.03.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу К.Р.Р. за престъпление 
по чл. 310, ал.1, пр.2, вр. чл. 309,  ал.1 от НК. /В обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити./ Делото – НОХД №4976/2013г. по описа на СРС, НО, 101 
състав е приключило  по реда на чл. 78а от НК, като на подсъдимия е 
наложена „глоба„ в размер на 1500 лв./ информацията за наложеното 
наказание е взета от справка на прокурор Ангел Попоколев, с отбелязване 
върху нея от прокурор В. Шикренова, че е запозната и без протест, в НП 
са приложени мотивите на съда/. 

Пр.пр.№ 8901/2012г. по описа на СРП, ДП № 15069/2012г. по описа 
на 07 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Валентина Шикренова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано с постановление на прокурор Валентина 
Шикренова от 08.03.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление 
по чл.309, ал.1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни 
указания. След разследване е установен извършителя на деянието-П.Ст.П..  
Материалите по ДП са получени в СРП на 03.08.2012г. с мнение за 
предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор С. Радоева 
/замества поради отпуск на прокурор Шикренова/ на 07.08.2013г. 
/Приложено е постановление за привличане на обвиняем от 19.07.2012г. 
докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор, дата  и с печат/. С постановление от 16.08.2012г. прокурор С. 
Радоева на основание чл. 199, чл.196, ал.1, т.1, т.2 , чл. 226, ал.3 и чл. 242, 
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ал.2 и ал.3 от НПК указва на разследващия орган по ДП да извърши 
допълнителни действия по разследването, указани в обстоятелствената 
част на постановлението. Срокът за разследването е удължен. / Приложен 
е протокол, докладван по реда на чл. 226, ал.1 от НПК с подпис на 
наблюдаващия прокурор /. Материалите по ДП са получени в СРП на 
12.09.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд за извършено 
престъпление по чл. 212, ал.1, пр.2, вр. чл. 26, , ал.1 от НК, разпределено 
на прокурор Валентина Шикренова на 12.09.2012г. На 18.10.2012г. 
прокурор Валентина Шикренова изготвя ОА срещу П.Ст.П. за извършено 
престъпление по чл. 212, ал.1, пр.2, вр. чл. 26, , ал.1 от НК и го внася в 
СРС. /В  обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити/. 

С разпореждане /приложено към НП/ по НОХД №19477/2012г.  от 
21.01.2013г. СРС, НО – 12 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, 
т.3 от НПК е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП 
за отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на подсъдимия 
да разбере точния обем на повдигнатото срещу него обвинение - в ОА не 
става ясно между кого са сключени договорите. Прокурор Валентина 
Шикренова е падала протест срещу  разпореждането на 07.02.2013г., като 
в обстоятелствената част на протеста, излага подробно мотивите за това. 

С определение/приложено към НП/ от 17.07.2013г. СГС, НО, II 
въззивен състав с председател съдия Иван Коев потвърждава 
разпореждането на СРС. Материалите по делото са получени в СРП от 
СРС на 09.08.2013г. На 14.08.2013г. прокурор Валентина Шикренова 
изготвя ОА срещу П.Ст.П. за извършено престъпление по чл. 212, ал.1, 
пр.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. 

С разпореждане /приложено към НП/ по НОХД №14595/2013г.  от 
05.11.2013г. СРС, НО – 12 с-в прекратява съдебното производство и 
връща делото на СРП за отстраняване на допуснатите съществени 
отстраними нарушения на процесуалните правила, получено на 
16.01.2014г. в СРП и разпределено на прокурор Валентина Шикренова 
16.01.2014г. С постановление от 18.02.2014г. прокурор Валентина 
Шикренова връща ДП за отстраняване на процесуалните нарушения, 
допуснати в хода на разследването, като указва да бъдат изпълнени в 
цялост дадените в разпореждане от 05.11.2013г. на СРС указания. Срокът 
за разследване е удължен с 2 месеца, считано от 14.02.2014г Материалите 
по делото са получени в СРП на 24.03.2014г.. с мнение за предаване на 
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обвиняемия на съд за извършено престъпление по чл. 212, ал.1, пр.2, вр. 
чл. 26, , ал.1 от НК, разпределено на прокурор Валентина Шикренова на 
25.03.2014г. На 28.05.2014г. прокурор Валентина Шикренова изготвя ОА 
срещу П.Ст.П. за извършено престъпление по чл. 212, ал.1, пр.2, вр. чл. 26,  
ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обвинителния акт са посочени изброените 
в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. Образувано е 
НОХД №10761/2014г. по описа на СРС, НО, 12 състав. Към момента на 
проверката от ИВСС, делото не е приключило, поредното съдебно 
заседание е насрочено за 19.11.2014г.. 
78а 

Пр. пр. №  1974/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-135/2013 г. по описа на 07 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Валентина Шикренова. Досъдебното производство е започнато на 
14.01.2013 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Ел.Л.К. и Б.Вл.Ст. 
за престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК. Срокът за разследването е 
удължен. С постановление от 03.06.2013 г. Ел.Л.К. е привлечена в 
качеството на обвиняема за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. 
ал.3, пр. 2, т. 1, пр. 1, вр. чл. 63, ал.1, т. 5 от НК /Делото е докладвано по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и 
печат/. Взета е мярка за неотклонение „надзор на родителите”. С 
постановление от 05.06.2013 г. Б.Вл.Ст. е привлечена в качеството на 
обвиняема за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал.3, пр. 2, т. 
1, пр. 1, вр. чл. 63, ал.1, т. 5 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка 
за неотклонение „надзор на родителите”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 21.06.2013 г. С постановление за 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 27.06.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемите да бъдат 
освободени от наказателна отговорност и да им бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
354а, ал. 5, вр. ал.3, пр. 2, т. 1, пр. 1, вр. чл. 63, ал.1, т. 5  от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК . Образувано е АНД №11644/2013г. по описа на СРС, НО, 12 
състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС, призовка,  не е приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 42140/2013г., Пр.пр.№ 27748/2013г. , 
Пр.пр.№ 31836/2013г.  по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валентина Шикренова. 
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Валери Гинев Василев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 282, новообразувани – 229, 
образувани през предходен период – 53; 
решени преписки - 222, отказ от образуване на ДП – 62, обжалвани – 7, 
необжалвани - 55, образувани ДП – 15, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 55, възложени проверки – 101; 
внесени ОА – 21, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 13, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - няма, неодобрени – 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – няма. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 330, новообразувани – 263, 
образувани през предходен период – 67; 
решени преписки - 243, отказ от образуване на ДП – 185, обжалвани – 8, 
необжалвани - 177, образувани ДП – 19, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция- 12, възложени проверки – 38; 
внесени ОА – 28, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
25, от тях със споразумение – 8, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни заседания – 29. 

Пр.пр.№ 13840/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валери Василев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е образувана по повод подадена в 03 РУП-СДВР 
жалба за извършено престъпление. /Не е описана фактическата 
обстановка и правна обосновка/. След извършева проверка, преписката е 
изпратена в СРП по компетентност/ няма приложено писмо с дата на 
постъпване в СРП/. С постановление от 27.04.2012г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че няма данни за извършено престъпление от общ характер, 
поради което не следва да се образува ДП. ИВСС намира, че 
постановлението е немотивирано. Постановлението за отказ от 
образуване на ДП е било обжалвано пред СГП, поради което е образувана 
пр.пр. №5418/2012г. по описа на СГП. С постановление от 05.07.2012г. 
прокурор Ст. Рачев от СГП отменя като незаконосъобразно и неправилно 
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постановлението на СРП за отказ от образуване на ДП. В 
обстоятелствената част е отбелязано, че не е извършена задълбочена и 
цялостна проверка на събраните в хода на  проверката данни и 
обстоятелства, във връзка с изнесеното в жалбата и обясненията на 
жалбоподателя, тъй като не е назначена съответната съдебно –медицинска 
експертиза/СМЕ/. С постановление от 03.07.2012г. прокурор Ант. Делчева 
образува ДП срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 129, 
ал.2, вр. ал.1 от НК, като дава подробни указания за разследването. ДП е 
получено на 29.08.2012г. в СРП с мнение за спиране на наказателното 
производство на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 
09.10.12г. прокурор В.Василев спира наказателното производство, като в 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на М.Д. /в 
постановлението за спиране на НП  не е отбелязано, че постановлението 
може да се обжалба пред съответния първоинстанционен съд в 
седемдневен срок от получаването на преписа/. Постановлението за 
спиране на НП е обжалвано пред СРС. Образувано е НЧД№21005/2012г. 
по описа на съда. С определение от 19.11.2012г. СРС, НО, 110 с-в отменя 
постановлението на СРП от 09.10.2012г. и връща делото. ДП е получено в 
СРП на 05.03.2013г. с мнение за спиране на наказателното производство 
на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 12.03.13г. 
прокурор В.Василев спира наказателното производство. В диспозитива е 
записано копие да бъде изпратено на М.Д./в постановлението за спиране 
на НП  не е отбелязано, че постановлението може да се обжалба пред 
съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването 
на преписа/.  

ОА 
Пр.пр.№ 38146/2013г. по описа на СРП,  ДП № 2136/2013г. по описа 

на 03 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Валери Василев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 17.09.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
28.08.2013г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК и изпратено на СГП, която с 
постановление от 17.09.2013г. изпраща делото на СРП по компетентност. 
С постановления от 20.09.2013г. /докладвани  по реда на чл.219, ал.1 от 
НПК на 20.09.2013г./ са повдигнати обвинения на Г.Б.А., Я.Н.Ил., М.Вл.К. 
и П.М.Ел. за престъпление по чл. 177, ал.2, пр.2, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от 
НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 24.10.2013г. 
/приложена е карта на ЦИССС за статуса на НП/. На 06.11.2013г. е 
внесен обвинителен акт в СРС срещу Г.Б.А., Я.Н.Ил., М.Вл.К. и П.М.Ел. 
за престъпление по чл. 177, ал.2, пр.2, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК. /В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
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НПК задължителни реквизити/. На 29.04.2014г. е сключено споразумение 
/споразумението включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 
381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното производство по 
НОХД № 19062/2013г. по описа на СРС между  подсъдимите, 
защитниците им  и прокурор Иван Първанов, в което подсъдимите са се 
признали за виновни и страните са се споразумели на подсъдимите да 
бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните 
пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител за срок 
от 6/шест/ месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 
от 6/шест/ месеца с явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти 
седмично. / не е приложен акта на съда/. Към преписката е приложена 
бланка със искания и становища попълнена от прокурор Иван Първанов. 

Пр.пр.№ 37160/2012г. по описа на СРП, ДП № 0621/2013г. по описа 
на 03 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Валери Василев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано с постановление на прокурор Валери Василев 
от 28.02.2013г. срещу Г.Д.Хр. за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, като 
в постановлението са дадени конкретни и ясни указания. Материалите по 
ДП са получени в СРП на 07.06.2013г. с мнение за предаване на 
обвиняемия на съд, разпределено на прокурор Валери Василев на 
07.06.2013г. На 12.06.2013г. прокурор Валери Василев изготвя ОА срещу 
Г.Д.Хр. за извършено престъпление от 183, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. С определение  по НОХД №10621/2013г.  
от 31.10.2013г. СРС, НО – 101 с-в на основание чл. 288, ал.1 от НПК е 
прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на 
обвиняемия-„съществува несъответствие между фактите, описани в 
постановлението за привличане на обвиняем и тези, посочени в 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт”. Делото е 
постъпило в СРП на 01.11.2013г., разпределено на прокурор В. Василев на 
05.11.2013г. С постановление от 08.11.2013г. прокурор В. Василев на 
основание чл. 199 от НПК указва на разследващия орган по ДП да 
отстрани допуснатите процесуални нарушения, като бъдат изпълнени 
указанията  на съда. /В НП има приложено свидетелство за съдимост,   
информация от УИС, постановление за привличане на обвиняем от 
10.01.2014г. докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор, дата и с печат/. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 24.01.2014г. с изпълнени указания, разпределено на 



 85 

прокурор В. Василев на 28.01.2014г. Н асъщата дата прокурор прокурор В. 
Василев изготвя ОА срещу Г.Д.Хр. за извършено престъпление от 183, 
ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обвинителния акт са посочени изброените 
в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. Образувано е 
НОХД №1687/2014г. по описа на СРС, НО, 101 състав. Към момента на 
проверката, делото не е приключило, насрочена за 30.12.2014г. 
78а 
Пр. пр. №  10379/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство № ЗМ-
1204/2013 г. по описа на 09 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Валери 
Василев. Досъдебното производство е образувано  на 14.05.2013 г. с 
постановление на прокурор П.Василева срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 193, ал.2 от НК. Срокът за разследването е удължен. 
С постановление от 14.06.2013 г. Б.Б.Д. е привлечена в качеството на 
обвиняема за извършено престъпление по чл. 193, ал.2 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
24.07.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 01.08.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемата да бъде освободена от наказателна отговорност 
и да й бъде наложено административно наказание за извършено от нея 
престъпление по чл. 324, ал.1  от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано е 
АНД №13761/2013г.  по описа на СРС, НО, 1 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда/. 

Проверени още: Пр.пр.№ 40371/2013г., Пр.пр.№ 39599/2013г., 
Пр.пр.№ 39605/2013г.  по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Валери 
Василев, Пр.пр.№ 11765/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Валери Василев.  

 
Василен Бенчев 
2012 
Няма данни 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 214, новообразувани – 204, 
образувани през предходен период – 10; 
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решени преписки - 210, отказ от образуване на ДП – 117, обжалвани – 5, 
необжалвани - 112, образувани ДП – 10, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 91; 
внесени ОА – 2, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- няма, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 
1, внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – няма. 

Пр.пр.№ 27876/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Василен Бенчев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана на 25.07.2013г. по жалба от 
Ем.Д.Г. срещу В.Бр.  /Върху жалбата до СРП е написано на ръка името 
на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
31.07.2013г./. С писмо от 21.08.2013г. прокурор Василен Бенчев назначава 
извършването на предварителна проверка от 06 РУП-СДВР с дадени 
подробни указания. След извършена проверка, преписката е постъпила в 
СРП на 01.10.2013г. С постановление от 29.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че няма данни за извършено престъпление от общ характер , а 
евентуално осъществен състав на престъпление от особената част на НК – 
обида по чл. 146, ал.1 от НК, което е от частен характер и съгласно 
разпоредбата н ачл. 161, ал.1 от НК се преследва по тъжба на пострадалия. 
В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на Ем.Д.Г. и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

Пр. пр. № 27730/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Василен Бенчев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод постъпила в СРП жалба 
О.Г.С. с оглед данни за престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК. По случая е 
била извършена проверка, като материалите са постъпили в СРП на 
23.08.2013 г. С постановление от 25.09.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в случая няма данни, от които може да се направи 
основателно предположение за извършено престъпление от общ характер 
и не са налице условия за образуване на наказателно производство. В 
диспозитива не е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП по реда на чл. 213 от НПК и е посочено копие да бъде изпратено 
на жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/. По жалба в СГП  
е образувана пр. пр. № 10735/2013 г. по описа на СГП и с постановление 
от 21.11.2013 г. е отменено постановлението за отказ от образуване на 
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досъдебно производство на СРП и са дадени указания да се извърши 
допълнителна проверка с оглед изпълняване на указания, дадени в 
обстоятелствената част на отменителното постановление. С 
постановление от 20.12.2013 г. на прокурор  Бенчев е възложено 
извършване на допълнителна проверка, в хода на която да се изпълнят 
дадените указания, като е даден 30 дни срок за извършването й. След 
извършената проверка с писмо от 23.01.2014 г. материалите  са постъпили 
в СРП с изпълнени указания. С постановление от 12.02.2014 г. на 
прокурор В.Бенчев отново е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство. По жалба в СГП с постановление от 28.04.2014 г. по 
образуваната преписка № 10735/2014 г. е потвърдил постановлението на 
СРП за отказ. По жалба до АП София е образувана пр. пр. № 3293/2014 г. 
по описа на САП и с постановление от 01.08.2014 г. е потвърдено 
постановлението на СГП  и е указано на СРП под нов номер да провери 
данните от новата му жалба от 19.06.2014 г. в частта, в която се изнасят 
данни за престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК.  

ОА 
Пр.пр.№ 10525/2013г. по описа на СРП,  ДП № 878/2013г. по описа 

на 03 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурори Василен Бенчев, Любка 
Кабзималска, Валентина Шикренова. /Не е приложен протокол за избор 
на наблюдаващ прокурор Л.Кабзималска, на писмото има резолюция от 
01.04.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 01.04.2013г. от 03 
РУП - СДВР  срещу неизвестен извършител за извършено престъпление 
по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на 01.04.2013г. е уведомена СРП, 
разпределено на прокурор Любка Кабзималска на 01.04.2013г.. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 15.01.2012г. /докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 от НПК на 03.08.2013г./ е повдигнато обвинение на 
Тр.Евг.Г. за престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 07.10.2013г., разпределено на  
прокурор Василен Бенчев същият ден. На 30.10.2013г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу Тр.Евг.Г. за престъпление по чл.129, ал.2, 
вр. ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 
ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 19.05.2014г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 18915/2013г., НО, 98 състав по описа на СРС между  подсъдимия, 
защитника  и прокурор Валентина Шикренова от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК на подсъдимия да бъде наложено 
наказание ЛОС в размер на 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 
от НК, така наложеното наказание да бъде отложено с изпитателен срок от 
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3 години /в споразумението не е отбелязано  изискването на чл.381, ал.5, 
т.4 – на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на 
условно осъждане/. В НП не е приложен акта на съда. Към преписката е 
приложена бланка със искания и становища попълнена от прокурор 
Валентина Шикренова. 

Проверени още: Пр.пр.№ 26616/2013г., Пр.пр.№ 26414/2013г. , 
Пр.пр.№ 39144/2013г.   по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Василен 
Бенчев 

 
Венцислава Хаджиева 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 194, новообразувани – 154, 
образувани през предходен период – 40; 
решени преписки - 110, отказ от образуване на ДП – 63, обжалвани – 4, 
необжалвани - 59, образувани ДП – 71, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 41; 
внесени ОА – 15, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
22, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 205. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 251, новообразувани – 233, 
образувани през предходен период – 18; 
решени преписки - 187, отказ от образуване на ДП – 127, обжалвани – 4, 
необжалвани - 123, образувани ДП – 83, изпратени по компетентност – 2, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 56; 
внесени ОА – 11, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
12, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 8, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 179. 

 Пр.пр.№ 36361/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Венцислава Хаджиева. / Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана от 09 РУП-СДВР - 
пр. №33744/2013г. на 05.09.2013г. по жалба на Д.Хр.Ст. След извършена 
проверка, преписката е постъпила в СРП на 25.09.2013г /Върху жалбата 
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до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата 
на разпределяне на преписката – 01.10.2013г./. С постановление от 
23.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че няма данни за извършено 
престъпление и за образуване на ДП. В диспозитива е записано копие да 
бъде изпратено на Д.Хр.Ст. и че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 7603/2013г. по описа на СРП,  ДП № 568/2013г. по описа на 

09 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Венцислава Хаджиева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 25.02.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
23.02.2013г. от 09 РУП - СДВР  срещу Г.Анг. Ц., Л.П.Н. и С.Н.К. за 
извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр.  чл.194, ал.1, вр. чл. 20, 
ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, като на 25.02.2013г. е уведомена 
СРП, разпределено на прокурор Венцислава Хаджиева на 25.02.2013г. С 
постановления от 23.02.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 23.02.2013г./ са повдигнати обвинения на Г.Анг. Ц., Л.П.Н. и С.Н.К.  за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр.  чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. 
ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. С постановления от 10.04.2013г. са повдигнати 
нови обвинения на Л.П.Н. и С.Н.К. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 26.04.2013г. С постановление от 13.05.2013г. 
прокурор Венцислава Хаджиева връща ДП за предявяване на материалите 
на пострадалите лица. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
23.05.2013г. С постановление от 29.05.2013г. прокурор Венцислава 
Хаджиева връща ДП за прецизиране на обвиненията на тримата 
обвиняеми. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 07.06.2013г.  
На 19.06.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Л.П.Н. за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр.  чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. 
ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК,  на С.Н.К.  за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 
4, вр.  чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 
от НК, а на Г.Анг. Ц  за престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 
1, т. 4, вр.  чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 29, 
ал. 1, б „а” и б „б”  от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246, ал.2, ал.3 /с изключение на датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 
25.02.2014г. е сключено споразумение /споразумението включва съгласие 
по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 10988/2013г. по описа на СРС 
между  подсъдимите, защитника  и прокурор Галина Господинова от СРП, 
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в което подсъдимите са  се признали за виновени и страните са се 
споразумели на подсъдимите да бъде наложено наказание ЛОС, като на 
Г.Анг. Ц  бъде наложено наказание ЛОС за срок от 10/десет/ месеца и 14 
дни при първоначален строг режим, на Л.П.Н. бъде наложено наказание 
ЛОС за срок от 10/десет/ месеца и 14 дни при първоначален строг режим, 
а на С.Н.К. бъде наложено наказание ЛОС за срок от 9/девет/ месеца и 3 
дни при първоначален строг режим. С определение от 25.02.2014г. по 
НОХД № 10988/2013г. по описа на СРС, НО, 23 с-в, е одобрено 
сключеното споразумение /Към преписката е приложена бланка с 
искания и становища на прокурора попълнена от прокурор Галина  
Господинова./ 

 Пр.пр.№ 71685/2009г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 41045/2009г. по 
описа на 02 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Венцислава Хаджиева. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 
производство е образувано на 23.12.2009г. от 02 РУП - СДВР  срещу 
М.Сп.Ас. за престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като на 28.12.2009г. е 
уведомена СРП. С постановление от 04.01.2010г. прокурор В. Хаджиева 
преобразува БП в производство по общия ред. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 14.04.2011г. с мнение за предаване на обвиняемата на 
съд за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.4, 
пр.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б”а” и б”б” от НК, разпределено на 
прокурор Венцислава Хаджиева на 14.04.2011г. /В НП има приложено 
свидетелство за съдимост,   информация от УИС, постановление за 
привличане на обвиняемата  докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, 
с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и с  печат от 06.04.2011г. / На 
20.04.2011г. прокурор Венцислава Хаджиева. изготвя ОА срещу М.Сп.Ас. 
за извършено престъпление от чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.4, пр.3, 
вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б”а” и б”б” от НК и го внася в СРС. В ОА 
е отбелязано, че производството е приключило по реда на чл. 269, ал.3 от 
НПК.  /В обвинителния акт не са посочени изброените в чл.246, ал.3 от 
НПК задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/. Съдът е постановлил осъдителна присъда  по НОХД 
№7420/2011г. по описа на СРС, НО, 3-ти състав от 25.10.2011г. в 
отсъствие на подсъдимата. 

С молба до ВКС от 15.12.2012г. за отмяна на присъдата по НОХД 
№7420/2011г. по описа на СРС, НО от 25.10.2011г. осъдената М.Сп.Ас. 
желае делото да бъде върнато за ново разглеждане. С решение от 
11.02.2013г. ВКС, I-во НО с председател К.Костова отменя по реда н а 
възобновяването присъдата на СРС от 25.10.2011г. по НОХД 
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№7420/2011г. по описа на СРС, НО и връща делото за ново разглеждане 
на СРП. 

Делото е получено в СРП на 05.06.2013г., разпределено на прокурор 
Венцислава Хаджиева на 06.06.2013г. С постановление от 09.07.2013г. 
прокурор Венцислава Хаджиева указва на органа по разследването в 02 
РУП –СДВР за предявяване на прецизирано обвинение на обв.Асенова. С 
молба до СРП от 04.07.2013г. обв. М.Сп.Ас. желае сключване на 
споразумение във фазата на ДП, на което от СРП получава отговор, че 
следва обвинението да се предяви. С постановление от 09.07.2013г. 
М.Сп.Ас. е привлечена като обвиняема за извършено престъпление по чл. 
196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.4, пр.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, 
б”А” и б”Б” от НК. /Приложено е постановление за привличане на 
обвиняема от 09.07.2013г.  докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с  
подпис на наблюдаващия прокурор и с печат /. Делото е получено в СРП 
на 24.07.2013г., с мнение за предаване обвиняемата на съд, разпределено 
на прокурор Венцислава Хаджиева на 27.06.2013г. 

На 30.07.2013г. прокурор Венцислава Хаджиева изготвя ОА срещу 
М.Сп.Ас. за извършено престъпление от чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, 
т.4, пр.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б”а” и б”б” от НК и го внася в 
СРС. /В обвинителния акт не са посочени изброените в чл.246 ал.3 от 
НПК задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/. Делото – НОХД №13563/2013г. по описа на СРС, НО, 
11-ти състав е приключило със споразумение на 19.09.2013г. , като на 
подсъдимата е наложена наказание ЛОС от 1 година и 8 месеца, което да 
бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. 

Проверени още:  Пр.пр.№ 26248/2013г., Пр.пр.№ 1148/2013г., 
Пр.пр.№ 41277/2013г.  по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Венцислава Хаджиева. 

 
Вероника Трифонова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 341, новообразувани – 340, 
образувани през предходен период – 1; 
решени преписки - 199, отказ от образуване на ДП – 126, обжалвани – 3, 
необжалвани - 123, образувани ДП – 150, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 70; 
внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда 
- няма, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 
2, внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 1, неодобрени – 1, 
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внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 82. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 346, новообразувани – 267, 
образувани през предходен период – 79; 
решени преписки - 230, отказ от образуване на ДП – 174, обжалвани – 10, 
необжалвани - 164, образувани ДП – 118, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 50; 
внесени ОА – 24, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
4, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 6, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 4, участие в съдебни 
заседания – 87. 

Пр.пр.№ 36383/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Вероника Трифонова. / Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана - пр. вх. 
№ЗМ1296/2013г. в 08 РУП - СДВР на 07.09.2013г. Извършена е била 
проверка. Преписката е постъпила в СРП на 25.09.2013г. с мнение за 
образуване на ДП срещу Р.Ив.Др. на основание чл. 194, ал.1 от НК. /Върху 
писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и 
датата на разпределяне на преписката – 01.10.2013г./. С постановление 
от 07.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че тъй като 
деянието макар и формално да осъществява състава на престъпление по 
чл. 194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК, поради своята 
малозначителност – ниската стойност на предмета на престъплението – 
12.14 лв., е с явно незначителна степен на обществена опасност по 
смисъла на чл.9, ал.2 от НК.  В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на на началника на 08 РУП-СДВР за сведение, на 
жалбоподателя, и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 
Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 38291/2012г. по описа на СРП,  ДП № 15314/2012г. по 

описа на 07 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Вероника Трифонова. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото 
има резолюция от 28.11.2012г./ Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 10.12.2012г. Срокът за разследването е удължен. С 
постановление от 13.06.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по чл. 
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226, ал.1 от НПК на 13.06.2013г./ е повдигнато обвинение на Ал.В.Д. за 
престъпление по чл. 211,вр. чл. 210, ал.1, т.1 и т. 5, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 
29, ал.1, б”а” и б”б” от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП 
на 24.06.2013г. На 27.06.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
Ал.В.Д. за престъпление по чл. 211,вр. чл. 210, ал.1, т.1 и т. 5, вр. чл. 209, 
ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б”а” и б”б” от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 
07.04.2014г.  делото – НОХД №11742/2013г. по описа на СРС, НО, 104 
състав  е приключило с осъдителна присъда – ЛОС за срок от 2 години 
при първоначален строг режим. Делото е приключило по реда и  при 
условията на чл. 371, т.2 НПК. /Към наблюдателната преписка е 
приложена бланка със искания и становища попълнена от прокурор 
Юлиана Симеонова./ Приложено е и становище от наблюдаващия 
прокурор Вероника Трифонова по основанията за протестиране  и че не са 
налице основания за протест и такъв няма да бъде подаден поради това, че  
Ал.В.Д. е признат изцяло за виновен по повдигнатото му с ОА обвинение. 

Пр.пр.№ 33575/2012г. по описа на СРП , ДП ЗМ№ 2106/2012г. по 
описа на 07 РУП – СДВР с наблюдаващ мл. прокурор Вероника 
Трифонова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е образувано на 29.10.2012г. от 07 РУП - СДВР  
срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.198, ал.1 
от НК, като на 30.10.2012г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор 
Вероника Трифонова. След разследване е открит извършителя на 
деянието-Г.Кр.К. Материалите по ДП са получени в СРП на 02.07.2013г. с 
мнение за предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор 
Вероника Трифонова на 04.07.2013г. / Приложено е постановление за 
привличане на обвиняем от 28.05.2013г, докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. На 
08.07.2013г. прокурор Вероника Трифонова изготвя ОА срещу Г.Кр.К. за 
извършено престъпление от 198, ал.1, пр.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/.  

С разпореждане по НОХД №12521/2013г.  от 17.07.2013г. СРС, НО – 
101 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.288, ал.2, т.3 от НПК прекратява 
съдебното производство и връща делото на СРП за отстраняване на 
допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила довели до 
ограничаване на правата на обвиняемия – „налице е противоречие между 
стойността на отделните инкриминирани вещи и посочената тяхна 
обща стойност от 384.50 лв.”/Приложено е разпореждането на съда/. С 
писмо от 02.09.2013г. прокурор Вероника Трифонова указва на 
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разследващия орган по ДП да повдигне и предяви ново обвинение на 
Г.Кр.К. в което да добави към инкриминираните вещи, съгласно СОЕ, в 
съответствие със съдебното разпореждане. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 25.09.2013г. с мнение за предаване на обвиняемия на 
съд, разпределено на прокурор Вероника Трифонова на 27.09.2013г. На 
27.09.2013г. прокурор Вероника Трифонова изготвя ОА срещу Г.Кр.К. за 
извършено престъпление от 198, ал.1, пр.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. Образувано е НОХД №16864/2013г. по 
описа на СРС, делото не е приключило, поредното съдебно заседание е 
насрочено за 04.02.2015г. 
78а 

Пр. пр. № 26925/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-1842/2012 г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Вероника Трифонова. Досъдебното производство е започнато на 
22.09.2012 г. от 04 РУП-СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу 
М.Мл.М. за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 
23.09.2012 г. М.Мл.М. е привлечен в качеството на обвиняем за 
извършено престъпление по чл. 206, ал.1, пр.2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК 
/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 14.12.2012 г. С постановление за предложение за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 04.03.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 206, ал.1, пр.2 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице са предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано 
е АНД № 4036/2013г.  по описа на СРС, НО, 105 състав. /в НП са 
приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка, не 
е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 43311/2013г., Пр.пр.№ 40927/2013г., 
Пр.пр.№ 36511/2013г.  по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Вероника Трифонова. 

 
Веселина Няголова 
2012 
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наблюдавани преписки – общ брой - 151, новообразувани – 134, 
образувани през предходен период – 17; 
решени преписки - 111, отказ от образуване на ДП – 44, обжалвани – 2, 
необжалвани - 42, образувани ДП – 50, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 11, възложени проверки – 52; 
внесени ОА – 28, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
29, от тях със споразумение – 25, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 6, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 14, участие в съдебни 
заседания – 172. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 213, новообразувани – 184, 
образувани през предходен период – 29; 
решени преписки - 171, отказ от образуване на ДП – 102, обжалвани – 6, 
необжалвани - 96, образувани ДП – 55, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 60; 
внесени ОА – 37, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
33, от тях със споразумение – 26, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 27, участие в съдебни 
заседания – 176. 

Пр.пр.№ 33490/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ мл.прокурор 
Веселина Няголова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана - пр. рег. №Я6977/2013г. на 
27.06.2013г. по докладна записка в  СДВР. След извършена проверка, 
преписката е изпратена в СРП. С постановление от 13.09.2013г. 
мл.прокурор Няголова възлага на ОД на МВР София да извърши 
допълнителна проверка с дадени указания. Преписката е постъпила в СРП 
на 16.10.2013г /Върху жалбата до СРП е написано на ръка името на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
17.10.2013г./. С постановление от 23.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че престъпния състав на чл. 345а, ал.3, вр. ал.1 от НК 
инкриминира заличаването или подправянето на номер на част на моторно 
превозно средство, извършено в нарушение на установения за това ред, 
като същият е въведен в действие с §19 от ЗИДНК, обнародван в  ДВ №21 
от 17 март 2000г., както и че от изложените факти и експертното 
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изследване още към 18.11.1999г. двигателят е имал извършената промяна 
преди тази дата. Поради това, дори да са били налице данни за извършено 
престъпление по чл. 345а, ал.3, вр. ал.1 от НК, с оглед горепосоченото, 
наказателната отговорност е изключена. В диспозитива е записано копие 
да бъде изпратено на Д.Хр.Д., на ОД на МВР-София, както и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 28609/2012г. по описа на СРП,  ДП ЗМ № 15358/2012г. по 

описа на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващ мл. прокурор Веселина Няголова. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото 
има резолюция от 27.08.2012г./ Досъдебното производство е образувано с  
постановление на прокурор Веселина Няголова от 31.08.2012г. С 
постановление от 13.11.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 13.11.2012г./ е повдигнато обвинение на С.Г.Г. за престъпление по чл. 
316, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от НК. Срокът за разследването е удължен 
своевременно. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
15.01.2013г. На 21.01.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу С.Г.Г. 
за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. На 14.03.2013г. е сключено споразумение 
/споразумението включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 
381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното производство по 
НОХД № 1077/2013г. по описа на СРС между  подсъдимия, защитника  и 
прокурор Благовест Байраков от СРП, в което подсъдимият се е признал 
за виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца и 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца с 
явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично. С 
определение от 07.10.2013г. по НОХД № 1077/2013г. по описа на СРС, 
НО, 16 с-в, е одобрено сключеното споразумение./приложен е акта на 
съда/ . 

Пр.пр.№ 19196/2013г. по описа на СРП , ДП ЗМ№ 1985/2013г. по 
описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ мл. прокурор Веселина Няголова. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е образувано на 02.06.2013г. от 01 РУП - СДВР  
срещу В.С.Ст. за извършено престъпление по чл.324, ал.1 от НК, като на 
05.06.2011г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор Веселина 
Няголова на 05.06.2013г. Материалите по ДП са получени в СРП на 
11.09.2013г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд, разпределено на 
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мл.прокурор Веселина Няголова  на 13.09.2013г. / Приложено е 
постановление за привличане на обвиняем от 14.08.2013г, докладвано по 
реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат 
и докладвано по чл. 226, ал.1 от НПК/.На 13.09.2013г. прокурор Веселина 
Няголова изготвя ОА срещу В.С.Ст. за извършено престъпление от 324, 
ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обвинителният акт са посочени 
изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/.  

С разпореждане по НОХД №16179/2013г.  от 30.09.2013г. СРС, НО – 
4 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.288, ал.2, т.3 от НПК прекратява 
съдебното производство и връща делото на СРП за отстраняване на 
допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила довели до 
ограничаване на правата на обвиняемия – „ в постановлението за 
привличане на В.Ст. като обвиняемо лице, е посочено време на повдигане 
на обвинението 14.08.2013г., но е обозначено време на предявяване на 
обвинението 15.08.2013г., 14.30 часа, а протокола за разпит на обвиняем 
е от 14.08.2013г., което налага извода че е бил разпитван като обвиняем, 
преди надлежно, съобразно правилата на НПК да му е било предявено 
обвинение„ /Приложено е разпореждането на съда/. Прокурор В. 
Няголова изготвя частен протест за отмяна на разпореждането на СРС, 
НО, 4 състав. Материалите по ДП са получени от СРС в СРП на 
02.12.2013г., съгласно разпореждане на СГС, НО от 21.11.2013г. за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. С постановление от 
04.12.2013г. прокурор В. Няголова на основание чл. 199 и чл. 242, ал.2 от 
НПК указва на разследващия орган по ДП да бъдат отстранени 
процесуалните нарушения, допуснати в хода на проведеното разследване. 
С постановление от 16.12.2013г. В.С.Ст. е привлечен като обвиняем за 
извършено престъпление по чл. 324, ал.1 от НК. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 20.12.2013г. с мнение за предаване на обвиняемия на 
съд, разпределено на мл.прокурор Веселина Няголова  на 06.01.2014г. На 
06.01.2014г. прокурор Веселина Няголова изготвя ОА срещу В.С.Ст. за 
извършено престъпление от 324, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. Делото – НОХД №320/2014г. по описа на 
СРС, НО, 4 състав е приключило на 29.04.2014г. със споразумение. 
Наложеното от съда наказание е „глоба” в размер на 300 /триста/ лв на 
основание чл. 324, ал.1 от НК и чл. 57, ал.1, вр. чл. 54, вр. чл. 47, ал.1, вр. 
чл. 37, ал.1, т.4 от НК. Приложена е карта с искания и становища на 
попълнна от прокурор Людмила Николова. 

78а 
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Пр. пр. №  32982/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-2443/2012 г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Веселина Няголова. Досъдебното производство е започнато на 04.10.2012 
г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу С.Ен.К. за престъпление по 
чл. 354а, ал.3 от НК. С постановление от 05.10.2012 г. С.Ен.К. е привлечен 
в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. 
ал.3, пр.2, т.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 07.12.2012 г. С постановление от 11.12.2012г. мл. 
прокурор Веселина Няголова указва на водещият разследването да 
извърши ново привличане на обвиняем и да изпълни и други указания. С 
постановление от 18.12.2012 г. е извършено ново привличане. Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 07.01.2013 г.  С постановление за 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 09.01.2013 г., 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1   от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД № 799/2013г.  по описа на СРС, НО, 111 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 40619/2013г., Пр.пр.№ 40579/2013г.  по 
описа на СРП, Пр.пр.№ 17096/2011г. по описа на СРП , НСН 16/12, ДП 
ЗМ№ 1347/2011г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ мл. прокурор 
Веселина Няголова. 

 
Виктор Чаушев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 99, новообразувани – 72, образувани 
през предходен период – 27; 
решени преписки - 62, отказ от образуване на ДП – 24, обжалвани – няма, 
необжалвани - 24, образувани ДП – 1, изпратени по компетентност - 34, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – няма; 
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внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 2, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 
няма, внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в 
съдебни заседания – няма. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 268, новообразувани – 257, 
образувани през предходен период – 11; 
решени преписки - 216, отказ от образуване на ДП – 164, обжалвани – 3, 
необжалвани - 161, образувани ДП – 41, изпратени по компетентност - 21, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 31; 
внесени ОА – 3, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 2, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 
няма, внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в 
съдебни заседания – 181. 

Пр.пр.№ 36277/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Виктор Чаушев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №32569/2013г. в 04 РУП - 
СДВР на 28.08.2013г. по жалба от Юл.К.Д.  След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 24.09.2013г. с мнение за образуване на 
ДП срещу неизвестен извършител. /Върху писмото до СРП е написано на 
ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на 
преписката – 30.09.2013г./. С постановление от 21.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че дори формално да е осъществен състава на 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, то деянието поради своята 
малозначителност следва да се счита с явно незначителна обществена 
опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано копие 
да бъде изпратено на жалбоподателката /не е отбелязано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП/. Отбелязано е, 
преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 41803/2012г. по описа на СРП,  ДП № 2537/2012г. по описа 

на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Виктор Чаушев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 07.01.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
15.12.2012г. от 04 РУП - СДВР  срещу неизвестен извършител за 



 100 

извършено престъпление по чл.198, ал.1 от НК, като на 17.12.2012г. е 
уведомена СРП, разпределено на прокурор Виктор Чаушев на 07.01.2013г. 
В процеса на разследването е открит извършителя на деянието. С 
постановление от 03.01.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 03.01.2013г./ е повдигнато обвинение на Н.Хр.Ив. за престъпление по 
чл.198, ал.1, пр.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
11.02.2013г.. На 19.02.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
Н.Хр.Ив. за престъпление по чл.198, ал.1, пр.1 от НК. В обвинителният 
акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. Делото е приключило с осъдителна присъда – 
ЛОС  от 2 години, като на основание чл. 66, ал.1 от НК, така наложеното 
наказание се  отлага с 3 годишен изпитателен срок./данните са взети от 
справката на прокурор Иван Кадев, не е приложен акта на съда/. 
 Проверени още: Пр.пр.№ 42098/2013г., Пр.пр.№ 39505/2013г., 
Пр.пр.№ 36415/2013г., Пр.пр.№ 43313/2013г  по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Виктор Чаушев. 

 
Виолета Желева 
2012 
Няма данни 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 165, новообразувани – 163, 
образувани през предходен период – 2; 
решени преписки - 135, отказ от образуване на ДП – 88, обжалвани – 3, 
необжалвани - 85, образувани ДП – 24, изпратени по компетентност - 9, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 38; 
внесени ОА – 14, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 4, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 
няма, внесени със споразумение в ДП – 12, одобрени - 12, неодобрени – 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 6, участие в съдебни 
заседания – 61. 

Пр.пр.№ 39739/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Виолета Желева. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №ЗМ2226/2013г. в 05 
РУП - СДВР на 29.08.2013г. по докладна записка относно задържано лице 
за притежание на наркотично вещество.  Назначена е била екпертиза с 
постановление от 29.08.2013г. След извършена проверка, преписката е 
постъпила в СРП на 08.10.2013г. с мнение за образуване на ДП срещу 
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О.П.Ок. за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3 от НК. 
/Върху писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор и датата на разпределяне на преписката – 10.10.2013г./. С 
постановление от 18.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, тъй като в експертната справка е отбелязано 
нето 1.52 гр. от растението коноп на стойност 9.12 лв., като в 
обстоятелствената част е записано, че дори формално да е осъществен 
състава на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3 от НК, то деянието 
поради своята малозначителност се счита с явно незначителна обществена 
опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано, че 
предадения обект, подробно описан и запечатан се отнема в полза на 
държавата и се предава в ЦМУ за унищожаване, копие да бъде изпратено 
на 01 РУП-СДВР за сведение и изпълнение, на Н.Пл.В. и че  
постановлението подлежи на обжалване пред СГП. Отбелязано е, 
преписката да остане на съхранение в СРП. 
 ОА 

Пр.пр.№ 30144/2013г. по описа на СРП,  ДП № 2765/2013г. по описа 
на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Виолета Желева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 02.08.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
29.07.2013г. от 01 РУП - СДВР  срещу М.П.Г. за извършено престъпление 
по чл.324, ал.1 от НК, като на 02.08.2013г. е уведомена СРП, разпределено 
на прокурор Виолета Желева на 02.08.2013г. С постановление от 
17.10.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 17.10.2013г./ е 
повдигнато обвинение на М.П.Г. за престъпление по чл.324, ал.1 и по чл. 
316, пр.1, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1  от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 18.11.2013г. На 17.12.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 23.06.2014г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 21754/2013г. по описа на СРС между  
подсъдимия, защитника  и прокурор Вероника Трифонова от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 2 (две) години и задължителна регистрация по настоящ адрес за 
срок от 2 (две) години с явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти 
седмично. С определение на прокурор Валентин Ортакчиев  от 
24.06.2014г. по НОХД № 21754/2013г. по описа на СРС, НО, 7 с-в, е 
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одобрено сключеното споразумение. /приложен е акта на съда/. Към 
преписката е приложена бланка със искания и становища, попълнена от 
прокурор Вероника  Трифонова. 
78а 

Пр. пр. №19996/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-2466/2013 г. по описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Виолета Желева. Досъдебното производство е започнато на 04.07.2013 г. 
на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу В.Д.С. за престъпление по чл. 
325, ал.2, вр. ал.1 от НК. С постановление от 05.07.2013 г. В.Д.С. е 
привлечена в качеството на обвиняема за извършено престъпление по чл. 
325, ал.2, вр. ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 09.07.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 11.07.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемата да бъде 
освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършено от нея престъпление по чл. 325, 
ал.2, вр. ал.1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 
налице са  предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД 
№12612/2013г.  по описа на СРС, НО, 122 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда./.  
Споразумение 

Пр. пр. №  29984/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-2719/2013 г. по описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Виолета Желева. Досъдебното производство е започнато на 25.07.2013 г. 
от 01 РУП-СДВР  на основание чл. 356, ал. 3 от НПК срещу Ем.Хр.Д. за 
престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал.1 и по чл. 216, ал.1 от НК. С 
постановление от 29.07.2013 г. Ем.Хр.Д. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал.1 и по чл. 
216, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 31.07.2013 г. На 05.08.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство между обвиняемия, защитника и прокурор 
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Виолета Желева от СРП, в което обвиняемия се е признал за виновен и 
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание „пробация” 
изразяваща се в следните пробационни мерки: периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 2(две) години и задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 2 (две) години с явяване и 
подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично, както и  безвъзмезден 
труд в полза на обществото 100 (сто) часа за срок от 2 /две/ години. С 
определение от 05.08.2013г. по НОХД № 13864/2013г. по описа на СРС, 
НО, 18 с-в, е одобрено сключеното споразумение/приложено към делото 
споразумение и протокол за одобряване на споразумението/.  
 
Виолета Танаицова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 158, новообразувани – 130, 
образувани през предходен период – 28; 
решени преписки - 121, отказ от образуване на ДП – 44, обжалвани – 3, 
необжалвани - 41, образувани ДП – 49, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 13, възложени проверки – 60; 
внесени ОА – 38, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
21, от тях със споразумение – 17, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 13, одобрени - 13, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 6, участие в съдебни 
заседания – 210. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 233, новообразувани – 185, 
образувани през предходен период – 48; 
решени преписки - 197, отказ от образуване на ДП – 113, обжалвани – 10, 
необжалвани - 103, образувани ДП – 61, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция- 5, възложени проверки – 71; 
внесени ОА – 36, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
27, от тях със споразумение – 22, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 13, одобрени - 13, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 24, участие в съдебни 
заседания – 189. 

 Пр.пр.№ 20231/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ мл.прокурор 
Виолета Танаицова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №6028/2013г. по описа на  
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01 РУП - СДВР на 13.02.2013г. по сигнал от М.Д.К. Към преписката е 
приложена докладна записка за извършена проверка от 27.05.2014г., 
изпратена до СРП и получена на 30.05.2013г. С писмо от 03.07.2013г. 
мл.прокурор Виолета Танаицова възлага извършването на допълнителна 
проверка, като са дадени указания. Срокът е бил едномесечен, удължен с 
ще 2 месеца, считано от 03.08.2013г. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 02.10.2013г.. /Върху писмото до СРП е 
написано на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на 
разпределяне на преписката – 04.10.2013г./. С постановление от 
30.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че установените при 
прекратяване на трудовото правоотношение неизпълнение на задължения, 
произтичащи от същото и евентуално произтекли от това вреди на 
работодателя, могат да послужат като основание за търсене на ограничена 
или неограничена имуществена отговорност на служителя, но не и да 
доведат до ангажирането на наказателна такава. В диспозитива е записано 
копие да бъде изпратено на жалбоподателката. Отбелязано е, преписката 
да остане на съхранение в СРП. 

 Пр.пр.№ 42414/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ мл.прокурор 
Виолета Танаицова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. пр. №42414/2013г. по описа 
на  СРП на 18.12.2012г. по молба от Г.Т.Ж. срещу И.Г.М. С писмо от 
08.01.2013г. мл.прокурор Виолета Танаицова възлага извършването на 
проверка на ОДП-СДВР, като са дадени подробни указания. Преписката е 
изпратена на 04 РУП-СДВР по компетентност, които от своя страна го 
изпращат но 05 РУП-СДВР по местоизвършването на престъплението. 
Към преписката е приложена докладна записка за извършена проверка от 
08.02.2013г., изпратена до СРП. С постановление от 27.02.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че посочените травматични 
увреждания, обуславящи временно разстройство на здравето, неопасно за 
живота обективно отговаря на  юридическия критерий за „лека телесна 
повреда” по смисъла на чл. 130, ал.1 от НК, което е престъпление от 
частен характер и наказателното производство се образува с подаване на 
тъжба от частен тъжител. В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и на И.Г.М. и че постановлението може да се 
обжалва пред СГП по реда на чл. 213, ал.2 от НПК. 

Постановлението за отказ от образуване на ДП е обжалвано пред 
СГП. С постановление от 15.04.2013г. на прокурор К.Ангелов от СГП е 
отменено постановлението на СРП  поради непълно извършена проверка. 
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С писмо от 14.05.2013г. мл.прокурор Виолета Танаицова възлага 
извършването на допълнителна проверка с дадени указания и срок на 
извършването й от 1 месец. С напомнителни писмо до  началника на 05 
РУП-СДВР от 20.06.2013г. и от 24.06.2013г. мл.прокурор Виолета 
Танаицова изисква информация относно приключването на проверката.  
След извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 27.06.2013г. с 
мнение за отказ от образуване на ДП.   

С постановление от 24.07.2013г. отново е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е са 
преповторени изводите от постановлението за отказ от 27.02.2013г. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя, на И. 
Г.М., както и че постановлението може да се обжалва пред СГП по реда на 
чл. 213, ал.2 от НПК.  

ОА 
Пр.пр.№ 37233/2012г. по описа на СРП,  ДП № 15472/2012г. по 

описа на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Виолета Танаицова. /Не 
е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 15.11.2012г./. Досъдебното производство е образувано с  
постановление на прокурор Виолета Танаицова от 28.11.2012г., като в 
постановлението са дадени подробни указания за разследването. Срокът 
за разследването е удължен.  С постановление от 20.03.2013г. /докладвано 
по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 03.01.2012г./ е повдигнато обвинение на 
Цв.Ив.П. за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308,  ал.2, вр. ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 02.04.2013г. На 
15.04.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. На 30.05.2013г. е сключено споразумение /споразумението 
включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ 
за прекратяване на наказателното производство между обвиняемата, 
защитника  и прокурор Мадлена Атанасова, в което обвиняемата се е 
признала за виновна и страните са се споразумели й бъде наложено 
наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 (девет) месеца и 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 (девет) месеца с 
явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично. С 
определение от 30.05.2013г. по НОХД № 6882/2013г. по описа на СРС, 
НО, 108 с-в, е одобрено сключеното споразумение. /приложен е акта на 
съда/. Приложена е справка, подписана от прокурор Мадлена Атанасова. 

Пр.пр.№ 33706/2012г. по описа на СРП, ДП № ЗМ2604/2011г. по 
описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ мл.прокурор Виолета Танаицова. 
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/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е образувано на 25.10.2012г. от 05 РУП - СДВР  
срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.346, ал.1 
от НК, като на 29.10.2012г. е уведомена СРП, разпределено на 
мл.прокурор Виолета Танаицова на 29.10.2012г. В процеса на разследване, 
е установен извършителя на престъплението  –Ат.М.Ат.. Материалите по 
ДП са получени в СРП на 23.01.2012г. с мнение за предаване на 
обвиняемия Ат.М.Ат. на съд за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, 
вр. чл. 195, ал.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б”Б” от НК, разпределено 
на мл.прокурор Виолета Танаицова на 23.01.2012г.. /В НП има приложено 
свидетелство за съдимост,   информация от УИС, постановление за 
привличане на обвиняемия от 23.01.2013г. докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и  печат /. На 
18.02.2013г. мл.прокурор Виолета Танаицова изготвя ОА срещу Ат.М.Ат. 
за извършено престъпление от чл. 196, ал.1, вр. чл. 195, ал.1, вр. чл. 194, 
ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б”Б” от НК и го внася в СРС. /В обстоятелствената 
и заключителна част на обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. С 
разпореждане по НОХД №3306/2013г.  от 13.06.2013г. СРС, НО – 99 с-в е 
прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите нарушения на процесуалните правила. 
Делото е получено в СРП на 13.06.2013г. Делото е било в СРС за 
изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража”. Делото е 
получено в СРП на 22.07.2013г., като на същия ден прокурор Виолета 
Танаицова изготвя отново ОА срещу Ат.М.Ат. за извършено престъпление 
от чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, 
б”Б” от НК и го внася в СРС. Образувано е НОХД №13199/2013г. по 
описа на СРС, НО, 99 състав. Към момента на проверката делото не е 
приключило. 
78а 

Пр. пр. №  19516/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-2213/2013 г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Виолета Танаицова. Досъдебното производство е започнато на 16.06.2013 
г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Ал.К.Г. за престъпление по 
чл. 324, ал.1 от НК. С постановление от 02.08.2013 г. Ал.К.Г. е привлечен 
в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 324, ал.1 от 
НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 09.08.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване 
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от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 19.08.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 324, ал.1  от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице са предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД №14719/2013г.  по описа на СРС, НО, 122 състав. /в НП са 
приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка, не 
е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още:  Проверени още: Пр.пр.№ 36773/2013г., Пр.пр.№ 
36957/2013г., Пр.пр.№ 15148/2013г.,  Пр.пр.№ 32316/2011г., НСН 
226/2012г.  по описа на СРП, ДП № ЗМ11398/2011г., по описа на ОДП – 
СДВР, Пр.пр.№ 15688/2011г., НСН 275/2013г.  по описа на СРП, ДП № 
1369/2011г., по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Виолета 
Танаицова. 
 
Виолета Христова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 413, новообразувани – 409, 
образувани през предходен период – 4; 
решени преписки - 337, отказ от образуване на ДП – 200, обжалвани – 5, 
необжалвани - 195, образувани ДП – 15, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 8, възложени проверки – 127; 
внесени ОА – 3, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 8, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 75. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 508, новообразувани – 308, 
образувани през предходен период – 200; 
решени преписки - 399, отказ от образуване на ДП – 285, обжалвани – 6, 
необжалвани - 279, образувани ДП – 44, изпратени по компетентност – 9, 
прекратени с резолюция- 8, възложени проверки – 97; 
внесени ОА – 16, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
6, от тях със споразумение – 3, решени с оправдателна присъда – 3, 
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внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 89. 

 Пр.пр.№ 32425/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Виолета  Христова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в 03 РУП - СДВР на 07.08.2013г. 
по жалба от Л.Цв.Вл.   Преписката е постъпила в СРП на 26.08.2013г. 
/Върху писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор и датата на разпределяне на преписката – 28.08.2013г./. С 
писмо от 19.09.2013г. прокурор В. Христова връща преписката на 03 РУП-
СДВР с указания за извършване на проверка. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 07.10.2013г. С постановление от 
31.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката няма данни за 
осъществен състав н апрестъпление от общ характер. В диспозитива е 
записано копие да бъде изпратено на жалбоподателката и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

Пр.пр.№ 32618/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Виолета  Христова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по жалба от Ст.В.Ст. С писмо от 
22.08.2013г. преписката е изпратена за присъединяване на пр. вх. 
№30130/2013г. по описа на 03 РУП- СДВР.  След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 24.09.2013г.. /дата на разпределяне на 
преписката – 25.08.2013г./. С постановление от 21.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че по преписката няма данни за осъществен състав на 
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на жалбоподателката и че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП. Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в 
СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 24577/2012г. по описа на СРП,  ДП № 2047/2012г. по описа 

на 03 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Виолета  Христова, Богдана 
Тончева. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция от 14.08.2012г./ Досъдебното производство е 
образувано на 13.08.2012г. от 03 РУП – СДВР, на основание чл. 356, ал.2  
срещу Б.Д.К. за извършено престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл. 18,  ал.1 от 
НК, като на 14.08.2012г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор 
Виолета  Христова на 14.08.2012г. С постановление от 14.08.2012г. 
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/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 03.01.2012г./ е повдигнато 
обвинение на Б.Д.К. за престъпление по по чл.194, ал.1, вр.чл. 18,  ал.1 от 
НК. С постановление от 16.08.2012г. прокурор Виолета  Христова 
преобразува бързото производство в ДП по общия ред поради това, че  е 
необходимо събиране на допълнителни доказателства. Срокът за 
разследването е удължен. Досъдебното производство е постъпило в СРП 
на 05.11.2012г. С постановление от 20.11.2012г. прокурор Виолета  
Христова връща ДП за издирване на обвиняемата, като подробно са 
указани действията, които е необходимо да бъдат извършени. Срокът за 
разследването отново  е удължен. Досъдебното производство е постъпило 
в СРП на 01.02.2013г. На 27.02.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС 
срещу Б.Д.К. за престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл. 18,  ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 /с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/ и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 17.03.2013г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 3765/2013г. по описа на СРС между  подсъдимата, защитника и 
прокурор Богдана Тончева от СРП, в което подсъдимата се е признала за 
виновна и страните са се споразумели на подсъдимата да бъде наложено 
наказание ЛОС за срок от 3/три/ месеца, като на основание чл. 66, ал.1 от 
НК, така наложеното наказание се отлага за срок от 3 години. / в 
споразумението не е отбелязано  изискванията на чл.381, ал.5, т.4 – на 
кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 
осъждане/. С определение от 17.03.2014г. по НОХД № 3765/2013г. по 
описа на СРС, НО, 14 с-в, е одобрено сключеното споразумение. 
/приложено е определението на съда, както бланка с искания и 
становища на прокурора попълнена от прокурор Богдана Тончева./ 

Проверени още: Пр.пр.№ 19983/2013г., Пр.пр.№ 33814/2013г., 
Пр.пр.№ 33810/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Виолета  
Христова. 
 
Галина Господинова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 181, новообразувани – 178, 
образувани през предходен период – 3; 
решени преписки - 167, отказ от образуване на ДП – 97, обжалвани – 1, 
необжалвани - 96, образувани ДП – 26, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 28, възложени проверки – 40; 
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внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда 
- 8, от тях със споразумение – 3, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 167. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 309, новообразувани – 270, 
образувани през предходен период – 39; 
решени преписки - 252, отказ от образуване на ДП – 185, обжалвани – 6, 
необжалвани - 179, образувани ДП – 56, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 59; 
внесени ОА – 15, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 4, от тях със споразумение – 3, решени с оправдателна присъда – 
3, внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 11, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 183. 

 Пр.пр.№ 32409/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Галина Господинова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №26628/2013г. в 01 РУП - 
СДВР на 09.07.2013г. по жалба от Ив.Ил.Як.  След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 26.08.2013г.. / дата на разпределяне на 
преписката – 28.08.2013г./. С постановление от 01.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че дори формално да е осъществен състава на 
престъпление по чл. 216, ал.4 от НК, то съгласно чл. 218в, т.1 от НК, 
наказателното производство се възбужда по тъжба на пострадалия, 
каквато в случая липсва. В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП.  

 Пр.пр.№ 32413/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Галина Господинова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №2875/2013г. в 01 РУП - 
СДВР на 07.08.2013г. по заявление  от Г.Ил.Г. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 26.08.2013г.. / дата на разпределяне на 
преписката – 28.08.2013г./. С постановление от 01.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че дори формално да е осъществен състава на 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, то деянието поради своята 
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малозначителност следва да се счита с явно незначителна обществена 
опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано копие 
да бъде изпратено на Г.Ил., но не е отбелязано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 19939/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1612/2012г. по описа 

на 05 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Галина Господинова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 29.06.2012г./ Досъдебното производство е образувано на 
28.06.2012г. от 05 РУП - СДВР  срещу неизвестен извършител за 
извършено престъпление по чл.198, ал.1 от НК, като на 29.06.2012г. е 
уведомена СРП, разпределено на прокурор Галина Господинова на 
29.06.2012г. Срокът за разследването е удължен. С постановление от 
07.11.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1и по чл. 226, ал.1  от НПК 
на 07.11.2012г./ е повдигнато обвинение на Ст.Г.Г. за престъпление по чл. 
198, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. Срокът за разследването отново е 
удължен. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 11.04.2013г. 
На 12.06.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Ст.Г.Г. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. Делото /няма данни за номера на НОХД / е 
приключило с присъда ЛОС от 2 години, като на основание чл. 66, ал.1 от 
НК и чл. 58а, ал.1 от НК, така наложеното наказание се отлага за срок от 3 
години./данните са от приложената справка попълнена  прокурор Диян 
Сл. Динев/. 

Пр.пр.№ 36990/2008г. по описа на СРП, ДП № 15452/2008г. по описа 
на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Галина Господинова, Павел 
Панов, Здравена Петрова. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано с 
постановление на прокурор Павел Панов от 19.112.2008г. срещу Ем.Хр. 
Як. за престъпление по чл.316, вр. чл. 308, ал.1 и чл. 210, , ал.1, т.5, вр. 
чл.209, ал.1, пр.1 и пр. 2  от НК, като в постановлението са дадени 
конкретни и ясни указания и срок за разследване от 2 месеца. Делото е 
спирано и възобновявано. Междувременно е получен сигнал за забава в 
ИВСС. Със заповед №Ж-01-34/18.05.2011г. на Главния инпектор Ана 
Караиванова, е извършена проверка за движението на делото от екипа на 
инспектор Ясен Тодоров, която е приключила с акт от 27.06.2011г., в 
който са били дадени препоръки. Материалите по ДП са получени в СРП 
на 15.07.2011г. с мнение за предаване на обвиняемите Н.Ив.Ч. и Ем. 
Хр.Як.. на съд за извършено престъпление чл.316, вр. чл. 308, ал.1 и чл. 
210,  ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 , пр. 1 и 2 от НК разпределено на прокурор 
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Галина Господинова на 15.07.2011г. С постановление от 28.07.2011г. 
прокурор Галина Господинова отделя материалите по ДП, касаещи 
осъщественото от Ем. Хр.Як. престъпление чл. 210,  ал.1, т.5, вр. чл.209, 
ал.1, пр. 1 и 2 от НК. На 25.07.2011г. прокурор Галина Господинова 
изготвя ОА срещу Н.Ив.Ч. и Ем. Хр.Як за извършено престъпление 
чл.316, вр. чл. 308, ал.1 и чл. 210,  ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 , пр. 1 и 2 от 
НК.  

С определение  по НОХД №14105/2011г.  по описа на  СРС, НО – 
106 с-в на основание чл. 288, ал.1 от НПК прекратява съдебното 
производство и връща делото на СРП за отстраняване на допуснатите 
съществени отстраними нарушения на процесуалните правила. 

С постановление от 10.12.2012г. прокурор Здравена  Петрова на 
основание чл. 199, чл.196, ал.1, т.2  и чл. 242, ал.2 от НПК указва на 
разследващия орган по ДП да бъдат отстранени процесуалните 
нарушения, допуснати в хода на проведеното разследване, като конкретно 
не е посочено какви действия следва да извърши разследващия орган, а е 
посочено да бъдат отстранени посочените в протоколното определение на 
съда нарушения. /Приложени са постановления за привличане на 
обвиняем от 07.01.2013г., докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 14.01.2013г. с мнение за предаване на обвиняемите 
Н.Ив.Ч. и Ем. Хр.Як.. на съд за извършено престъпление чл.316, вр. чл. 
308, ал.1 и чл. 210,  ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 , пр. 1 и 2 от НК разпределено 
на прокурор Галина Господинова на 16.01.2011г. На 27.03.2013г. / 2 
месеца и 13 дни след получаване на делото в СРП/ прокурор Галина 
Господинова изготвя ОА срещу Н.Ив.Ч. за извършено престъпление 
чл.316, ал.1, вр чл. 309, ал.1, пр.1, и чл. 210,  ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 , пр. 
1 и 2 от НК. 

С разпореждане по НОХД №5713/2013г.  от 27.05.2013г. СРС, НО – 
106 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК прекратява 
съдебното производство и връща делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила довели до ограничаване на правата на обвиняемата – 
„обвинителната теза е неясна”  /Приложено  е разпореждането на 
съда/. С постановление от 17.09.2013г. прокурор Галина Господинова на 
основание чл. 199, чл.196, ал.1, т.2 и чл. 242, ал.2 от НПК указва на 
разследващия орган по ДП да повдигне и предяви прецизирано  обвинение 
на Н.Ив.М. Материалите по ДП са получени в СРП на 03.10.2013г. с 
мнение за предаване на обвиняемата Н.Ив.Ч. на съд, разпределено на 
прокурор Галина Господинова на 07.10.2013г. На 15.10.2013г прокурор 
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Галина Господинова изготвя ОА срещу Н.Ив.Ч. за извършено 
престъпление чл.316, ал.1, вр чл. 309, ал.1, пр.1, и чл. 210,  ал.1, т.5, вр. 
чл.209, ал.1 , пр. 1 и 2 от НК. Образувано е НОХД №17952/2013г., НО, 106 
състав по описа на СРС. 

Делото е приключило на 20.02.2014г. със споразумение в  което на  
Н.Ив.Ч. е наложено наказание  „Пробация” за престъплението по чл. 316, 
вр. чл. 309, ал.1, пр.1 от НК с продължителност от 8 месеца със 
„задължителна регистрация по настоящ адрес”  и „задължителни 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца” и 
наказание ЛОС в размер от 11  месеца, чието изтърпяване да бъде 
отложено на основание чл. 66 от НК за срок от 3 години. /Към преписката 
е приложена бланка с искания и становища, попълнена от прокурор 
Радослав Стоев./ 

 
Георги Герасимов 
2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 227, новообразувани – 174, 
образувани през предходен период – 53; 
решени преписки - 150, отказ от образуване на ДП – 122, обжалвани – 5, 
необжалвани - 117, образувани ДП – 39, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 12, възложени проверки – 13; 
внесени ОА – 24, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 12, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 186. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 265, новообразувани – 233, 
образувани през предходен период – 32; 
решени преписки - 218, отказ от образуване на ДП – 188, обжалвани – 8, 
необжалвани - 180, образувани ДП – 38, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 24; 
внесени ОА – 10, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
11, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 3, неодобрени – 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания 
– 189. 
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Пр.пр.№ 32883/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Георги  Герасимов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №29668/2013г. в 01 РУП - 
СДВР на 26.07.2013г. по жалба от Кр.С.  Преписката е постъпила в СРП на 
28.08.2013г. с мнение за образуване на ДП по чл. 195, ал.1,т.3 от НК. / 
дата на разпределяне на преписката – 02.09.2013г./. С постановление от 
01.11.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни 
за извършено престъпление от общ характер. /забавено произнасяне от 1 
месец/. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателката и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

Пр.пр.№ 32837/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Георги  Герасимов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №26328/2013г. в 05 РУП - 
СДВР на 10.07.2013г. по сигнал от Г.С.   Преписката е постъпила в СРП на 
30.08.2013г. с мнение за отказ от образуване на ДП. /Върху писмото до 
СРП е написано на ръка ръчно името на наблюдаващия прокурор и 
датата на разпределяне на преписката – 03.09.2013г./. С постановление 
от 11.11.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че по преписката 
липсват данни за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 3841/2012г. по описа на СРП,  ДП № 504/2012г. по описа на 

01 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурори Георги  Герасимов, Илиян 
Рангелов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор 
Ил.Рангелов, на писмото има резолюция от 14.03.2012г./ Досъдебното 
производство е образувано на 07.03.2012г. от 01 РУП - СДВР  срещу 
неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК, 
като на 09.03.2012г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор Илиян 
Рангелов на 14.03.2012г. Срокът за разследването е удължаван 
многократно. С постановление от 04.12.2012г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 04.11.2012г./ е повдигнато обвинение на Кр.Й.В. за 
престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 05.03.2013г., разпределено на  прокурор Георги 
Герасимов на 05.03.2013г. На 14.01.2013г. е внесен обвинителен акт от 
прокурор Г. Герасимов в СРС срещу К.Р.Р. за престъпление по чл. 343в, 
ал.2, вр. ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, 
ал.2, ал.3/с изключение на датата и мястото на съставяне на 
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обвинителния акт, датата е поставена на придружителното писмо до 
съда/  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Делото е приключило на 
25.04.2014г., като на подсъдимия е наложено наказание 
„Пробация”./данните са взети от приложената от прокурор Цв. 
Петкова справка, не е приложено копие от акта на съда/. 

Проверени още: Пр.пр.№ 34334/2013г., Пр.пр.№ 34336 /2013г.  по 
описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Георги  Герасимов. 

 
Георги Мирчев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 95, новообразувани – 94, образувани 
през предходен период – 1; 
решени преписки - 34, отказ от образуване на ДП – 16, обжалвани – няма, 
необжалвани - 16, образувани ДП – 16, изпратени по компетентност – 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 16; 
внесени ОА – 1, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 1, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 84. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 190, новообразувани – 140, 
образувани през предходен период – 50; 
решени преписки - 122, отказ от образуване на ДП – 89, обжалвани – 2, 
необжалвани - 87, образувани ДП – 68, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 30; 
внесени ОА – 11, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
3, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни заседания – няма. 

Пр.пр.№ 11373/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Георги Мирчев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана - пр. вх. №ЗМ500/2013г. в 04 
РУП - СДВР на 25.02.2013г. по докладна записка. Извършена е била 
проверка. Преписката е постъпила в СРП на 05.03.2013г. с мнение за отказ 
от образуване на ДП. С постановление от 05.04.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че тъй като деянието макар и формално да осъществява състава 
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на престъпление по чл. 194, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради своята 
малозначителност – ниската стойност на предмета на престъплението – 
9.99 лв., както и липсата на настъпли вредни последици, доброволното 
връщане на отнетото имущество е с явно незначителна степен на 
обществена опасност по смисъла на чл.9, ал.2 от НК.  Налице са 
процесуалните предпоставки  по чл. 218б от НК за налагане на наказание 
„глоба” от сто до триста лева по административен ред на В.В. Ив. 
Стойността на предмета на престъплението е до размера на две 
минимални заплати за страната  и предмета на престъплението е 
възстановен. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на на 
началника на 04 РУП-СДВР за съставяне на наказателно постановление и 
налагане на административно наказание глоба на В.В.Ив., като за 
наложеното административно наказание да бъде уведомена СРП, на 
В.В.Ив., за сведение и че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП. Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в СРП. С писмо 
от 29.04.2013г. до СРП е изпратено копие от наказателното 
постановление, с което на В.В.Ив. е наложено наказание „глоба” в размер 
на 100 лв. 

ОА 
Пр.пр.№ 40491/2012г. по описа на СРП,  ДП № 2577/2012г. по описа 

на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Георги Мирчев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 30.11.2012г./ Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 19.12.2012г. С постановление от 15.03.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 15.03.2013г./ е повдигнато 
обвинение на Д.Ив.Т. за престъпление по чл. 207, ал.1 от НК. Срокът за 
разследването е удължен. Досъдебното производство е постъпило в СРП 
на 16.04.2013г. На 18.04.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
Д.Ив.Т. за престъпление по чл. 207, ал.1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. На 21.10.2013г. е сключено споразумение /споразумението 
включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 7434/2013г. 
по описа на СРС между  подсъдимия, защитника  и прокурор Диана 
Векилова от СРП, в което подсъдимият се е признал за виновен и страните 
са се споразумели на основание чл. 207, ал.1, вр. чл. 54  от НК на 
подсъдимия да бъде наложено наказание „глоба”. С определение от 
21.10.2013г. по НОХД № 7434992/2013г. по описа на СРС, НО, 15 с-в, е 
одобрено сключеното споразумение. / приложен е протокола от 
сключване на споразумението/. 
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78а 
Пр. пр. №  9502/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 

ЗМ-15233/2012 г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Георги Мирчев. Досъдебното производство е образувано на 23.07.2012 г. с 
постановление на прокурор Георги Мирчев срещу П.Н.Ш. за 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. Срокът за разследването е 
удължен. Наказателното производство е спирано и възобновявано 
многократно. С постановление от 15.05.2013 г. П.Н.Ш. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. 
ал.1, вр. чл. 2, ал.2 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 21.05.2013 г.Срокът за разследването е удължен до 
19.07.2013г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 02.07.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на 
чл. 78а от НК. Образувано е АНД №11956 /2013г.  по описа на СРС, НО, 
15 състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС, призовка,  не е приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 37579/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Георги Мирчев. 

 
Георги Николов 
2012 
Няма данни 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 60, новообразувани – 60, образувани 
през предходен период – няма; 
решени преписки - 40, отказ от образуване на ДП – 19, обжалвани – няма, 
необжалвани - 19, образувани ДП – 23, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 18; 
внесени ОА – 1, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- няма, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 
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няма, внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения 
по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – няма. 

 Пр.пр.№ 1511/2014г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Георги Николов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №49068/2013г. в 03 РУП - 
СДВР на 27.12.2013г. по жалба на Юл.Кр.Д.  След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 24.01.2014г.. /Върху писмото до СРП е 
написано на ръка  името на наблюдаващия прокурор и датата на 
разпределяне на преписката – 30.01.2014г./. С постановление от 
07.02.2014г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че налице са признаците на 
състава на престъпление по чл. 216, ал.4 от НК и съгласно чл. 218в, т.1 от 
НК наказателното производство се възбужда по тъжба на пострадалия до 
съда. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 25541/2013г. по описа на СРП,  ДП № 863/2013г. по описа 

на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Георги Николов, Павел 
Панов, Чавдар Железчев. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 27.06.2013г./ 
Досъдебното производство е образувано с  постановление на прокурор 
Павел Панов от 14.08.2013г. Срокът за разследването е удължен. С 
постановление от 13.11.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 13.11.2013г./ е повдигнато обвинение на Ем.Ф.Ф. за престъпление по 
чл. 198, ал.1, пр. 2 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП 
на 02.12.2013г. На 06.12.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
Ем.Ф.Ф. за престъпление по чл. 198, ал.1, пр. 2 от НК. В обвинителният 
акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. На 26.05.2014г. е сключено споразумение за 
прекратяване на наказателното производство по НОХД № 21017/2013г. по 
описа на СРС между подсъдимия, защитника  и прокурор Чавдар 
Железчев от СРП, в което подсъдимият се е признал за виновен и страните 
са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС от 3 
/три/ месеца,  изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се 
отлага за срок от 3 години. /в споразумението не е отбелязано  
изискванията на чл.381, ал.5, т.4 – на кого да се възложи 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане/. С 
определение от 26.05.2014г. по НОХД № 21017/2013г. по описа на СРС, 
НО, 93 с-в, е одобрено сключеното споразумение./ Към преписката е 
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приложена бланка със искания и становища попълнена от прокурор 
Чавдар Железчев./ 

 
Георги Чотински 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 167, новообразувани – 127, 
образувани през предходен период – 40; 
решени преписки - 118, отказ от образуване на ДП – 54, обжалвани – 4, 
необжалвани - 50, образувани ДП – 41, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 6, възложени проверки – 53; 
внесени ОА – 20, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
33, от тях със споразумение – 23, решени с оправдателна присъда – 9, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 6, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 13, участие в съдебни 
заседания – 210. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 194, новообразувани – 156, 
образувани през предходен период – 38; 
решени преписки – 135 , отказ от образуване на ДП – 77, обжалвани – 14, 
необжалвани - 63, образувани ДП – 82, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 54; 
внесени ОА – 44, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
23, от тях със споразумение – 20, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 9, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 13, участие в съдебни 
заседания – 192. 

Пр.пр.№ 43280/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Георги Чотински. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №31382/2013г. по описа 
на 03 РУП- СДВР на 12.09.2013г. по докладна записка  от мл. ПИ – КОС. 
С постановление от 13.09.2013г. е назначена балистична експертиза. След 
извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 24.10.2013г. с 
мнение за отказ от образуване на ДП. /Върху писмото до СРП е написано 
на ръка името на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на 
преписката – 25.10.2013г./. С постановление от 29.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че по преписката липсват данни за извършено 
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престъпление по чл. 339, ал.1 от НК, а предаденият с протокол пистолет 
на основание чл. 53, ал.2 от НК се отнема в полза на държавата. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 03 РУП-СДВР за 
сведение и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

 Пр.пр.№ 38386/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Георги Чотински. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. пр. №38386/2013г. по описа 
на  СРП по молба от Д.Б. срещу О.Б. С писмо от 02.10.2013г. прокурор 
Георги Чотински възлага извършването на проверка на 06 РУП-СДВР, 
като са дадени подробни указания и срок за извършването й от 60 дни. 
След извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 30.10.2013г..  
С постановление от 01.11.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
случая няма данни за извършено престъпление по чл. 323, ал.1 от НК, за 
да е налице самоуправство по смисъла на закона, е необходимо да е 
налице претендирано от извърщителя на деянието право на собственост 
върху определена вещ или имот, което е оспорено от владелеца на същата. 
В случая са налице гражданско-правни отношения и следва молителката 
да предяви претенциите си  до съответния граждански съд. В диспозитива 
е записано копие да бъде изпратено на Д.Ст.Б. и че постановлението може 
да се обжалва пред СГП по реда на чл. 213, ал.2 от НПК. Постановлението 
за отказ от образуване на ДП е обжалвано пред СГП. С постановление от 
27.11.2013г. на прокурор М.Ангелов от СГП е отменено постановлението 
на СРП,  поради непълно извършена проверка. С писмо от 04.12.2013г. 
прокурор Георги Чотински възлага извършването на допълнителна 
проверка, като се изпълнят указанията  дадени в постановлението от СГП 
и срок на извършването й от 60 дни, удължен с писмо от 11.02.2014г.. С 
напомнително писмо до  началника на 06 РУП-СДВР от 14.03.2014г. 
прокурор Георги Чотински изисква информация за извършването на 
проверката, тъй като срокът за провеждането й е бил до 02.03.2014г. След 
извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 21.03.2014г.  С 
писмо от 03.04.2014г. прокурор Георги Чотински възлага извършването на 
допълнителна проверка от 06 РУП-СДВР, като са дадени подробни 
указания и срок за извършването й от 10 дни. След извършена 
допълнителна проверка, преписката е постъпила в СРП на 16.05.2014г. 
Към преписката са присъединени допълнителни материали, изпрадени от 
06 РУП на 01.08.2014г. и от 26.09.2014г. С писмо от 06.10.2014г. прокурор 
Георги Чотински възлага извършването на допълнителна проверка от 06 
РУП-СДВР, като са дадени подробни указания и срок за извършването й 
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от 10 дни. Към момента на проверката от ИВСС преписката не е 
приключена. 

ОА 
Пр.пр.№ 12372/2012г. по описа на СРП,  ДП № 15298/2012г. по 

описа на 03 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Георги Чотински. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 15.10.2012г./ Материалите са изпратени за проверка на 
21.04.2012г., постъпили са обратно в СРП на 11.10.2012г. и са 
разпределени на прокурор Георги Чотински на 15.10.2012г. Досъдебното 
производство е образувано с  постановление от 18.10.2012г. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 16.01.2013г. /докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 от НПК на 16.01.2013г./ е повдигнато обвинение на 
Хр.Л.Ат. за престъпление по чл. 313, ал.3, вр. ал.1 от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 22.01.2013г. На 25.01.2013г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу Хр.Л.Ат. за престъпление по чл. 313, ал.3, 
вр. ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 
ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 14.03.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 1541/2013г. по описа на СРС между  
подсъдимия, защитника  и прокурор Евгения Щъркелова от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание „глоба” в размер на 300 / триста/ 
лева. /Приложена е справка, която е попълнена от прокурор Евгения 
Щъркелова/ 

Пр.пр.№ 146/2013г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 15095/2013г. по 
описа на 03 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Георги Чотински, 
Десислава Петрова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Досъдебното производство е образувано с постановление на 
прокурор Десислава Петрова от 10.05.2013г. срещу Ив.Ат.Ар. за 
престъпление по чл.316, вр. чл. 308, ал.1, пр.1 от НК, като са дадени 
подробни указания за разследването. Материалите по ДП са получени в 
СРП на 03.07.2013г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд, 
разпределено на прокурор Георги Чотински на 04.07.2013г. /Приложено е 
постановление за привличане на обвиняем от 21.06.2013г., докладвано по 
реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат 
/. С постановление от 08.07.2013г. прокурор Георги Чотински указва на 
водещият  разследването отново да привлече Ив.Ат.Ар. като обвиняем и 
да прецизира обвинението, дадено в обстоятелствената част на 
постановлението. На 08.07.2013г. Ив.Ат.Ар. е привлечен като обвиняем за 
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извършено престъпление по чл.316, пр.1, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1, пр.1 от 
НК. Материалите по ДП са получени в СРП на 12.07.2013г. с мнение за 
предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор Георги 
Чотински на 15.07.2013г. / Приложено е постановление за привличане на 
обвиняем от 08.07.2013г., докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат /. С постановление от 
06.08.2013г. прокурор Деян Сл.Славов /по заместване/ указва на 
водещият  разследването да извърши допълнителни действия, посочени в 
обстоятелствената част на постановлението. Срокът за разследването е 
удължен с 4 месеца,  считано от 10.07.2013г. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 12.09.2013г. с мнение за предаване на обвиняемия на 
съд, разпределено на прокурор Георги Чотински на 13.09.2013г. На 
13.09.2013г. прокурор Георги Чотински изготвя ОА срещу Ив.Ат.Ар. за 
извършено престъпление от чл.316, пр.1, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1, пр.1 от 
НК и го внася в СРС. 

С разпореждане по НОХД №16187/2013г.  от 23.10.2013г. СРС, НО – 
7 с-в прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила – „свидетелството за съдимост не е сред 
посочените официални  документи в изрично посочените в чл. 308, ал.2 
от НК, то СРП би следвало да конкретизира в ОА в коя от посочените 
категории официални документи причислява неистинското 
свидетелство за съдимост, както и не е посочил автора, положил 
подписа под инкриминираното свидетелство за съдимост” Разпределено 
на прокурор Георги Чотински на 18.11.2013г. С постановление от 
29.11.2013г. прокурор Георги Чотински указва на водещият  
разследването да извърши допълнителни действия, посочени в 
обстоятелствената част на постановлението и в разпореждането от съда от 
23.10.2013г. С постановление от 16.01.2014г. са дадени указания по 
разследването.  Материалите по ДП са получени в СРП на 11.03.2014г. с 
мнение за предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор 
Георги Чотински на 11.03.2014г. Делото отново е върнато за 
доразследване с постановление от 12.03.2014г. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 02.06.2014г. с мнение за предаване на обвиняемия на 
съд, разпределено на 02.06.2014г. На 04.06.2014г. прокурор Георги 
Чотински изготвя ОА срещу Ив.Ат.Ар. за извършено престъпление от 
чл.316, пр.1, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1, пр.1 от НК и го внася в СРС. 
Образувано е НОХД №11195/2014г. по описа на СРС, НО, 7 състав, което 
е приключило на 20.10.2014г. с осъдителна присъда – ЛОС в размер  от 4 
месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. /В 
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НП е прложена бланка с искания и становища попълнена от прокурор 
М.Георгиев, разпределено на прокурор Георги Чотински на 24.10.2014г. с 
оглед преценка протест. Със справка до зам. Районния прокурор Н.Попов, 
прокурор  Георги Чотински намира, че не са налице основания  за 
изготвяне на протест по отношение на вида и размера на определеното 
от съдебния състав наказание/. 
78а 

Пр. пр. №  19312/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ 1551/2013 г. по описа на 03 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Георги Чотински. Досъдебното производство е започнато на 08.06.2013 г. 
на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Р.А. за престъпление по чл. 325, 
ал.1 от НК. С постановление от 08.06.2013 г. Р.А. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 325, ал.1  от 
НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 
дежурен прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
17.06.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 18.06.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 325, ал.1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице са предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано 
е АНД №10983/2013г.  по описа на СРС, НО, 20 състав, с решение по 
което Р.А. е признат за невиновен./в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС, има приложена призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда и справка от прокурор Г. 
Чотински, в която се счита, че не са налице основанията за изготвяне на 
протест по отношение на постановената оправдателна присъда. / 
Споразумение 

Пр. пр. № 31426/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-2297/2013 г. по описа на 03 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Георги Чотински. Досъдебното производство е започнато на 23.09.2013 г. 
от 03 РУП-СДВР  на основание чл. 356, ал. 3 от НПК срещу К.В.К. за 
престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С постановление от 24.09.2013 г. 
К.В.К. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
чл. 343б, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
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постъпили в СРП на 26.09.2013 г. На 30.09.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство между обвиняемия, защитника  и прокурор 
Георги Чотински от СРП, в което обвиняемия се е признал за виновен и 
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание „пробация” 
изразяваща се в следните пробационни мерки: периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 7(седем) месеца и задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок 7(седем) месеца, задължетелни 
срещи с пробационен служител за срок 7(седем) месеца, както и да бъде  
лишен от  право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца. С 
определение от 30.09.2013г. по НОХД № 16844/2013г. по описа на СРС, 
НО, 8 с-в, е одобрено сключеното споразумение /приложено към делото 
споразумение, не е приложен протокол за одобряване на 
споразумението/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 26888/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Георги Чотински 

 
Гергана Лазарова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 340, новообразувани – 258, 
образувани през предходен период – 82; 
решени преписки - 231, отказ от образуване на ДП – 61, обжалвани – 9, 
необжалвани - 51, образувани ДП – 57, изпратени по компетентност - 14, 
прекратени с резолюция- 40, възложени проверки – 116; 
внесени ОА – 41, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
29, от тях със споразумение – 13, решени с оправдателна присъда – 7, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 7, участие в съдебни 
заседания – 220. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 374, новообразувани – 299, 
образувани през предходен период – 75; 
решени преписки - 337, отказ от образуване на ДП – 166, обжалвани – 10, 
необжалвани - 156, образувани ДП – 67, изпратени по компетентност - 12, 
прекратени с резолюция- 12, възложени проверки – 147; 
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внесени ОА – 39, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
22, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 6, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 8, участие в съдебни 
заседания – 190. 

Пр.пр.№ 51975/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Гергана   Лазарова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в СДВР, препратено им от ГД 
„НП” ационална  на 16.08.2013г. по жалба от Хр.Б.Хр.  След извършена 
проверка, преписката е постъпила в СРП на 24.09.2013г. с мнение за отказ 
от образуване на ДП. /Върху писмото до СРП е написано на ръка  името 
на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
30.09.2013г./. С постановление от 21.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 35266/2012г. по описа на СРП,  ДП № 2661/2012г. по описа 

на 03 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Гергана Лазарова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Досъдебното 
производство е образувано с  постановление от 23.10.2012г. С 
постановление от 15.01.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 15.01.2013г./ е повдигнато обвинение на К.Т.Н. за престъпление по чл. 
183, ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
04.02.2013г. На 07.02.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу К.Т.Н. 
за престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. /В обвинителният акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. 
Делото – НОХД №2411/2013г. по описа на СРС, НО, 114 състав, е 
приключило без наложено наказание, тъй като подсъдимият е възстановил 
сумата, за която му е повдигнато обвинението. „В НП е приложена бланка 
попълнена от прокурор Десислава Пиронева. Върху нея от прокурор 
Гергана   Лазарова  е записано, че не налице са основания  за протест”. 

Пр.пр.№ 51975/2011г. по описа на СРП, ДП № 191/2011г. по описа 
на ГДБОП – МВР с наблюдаващ прокурор Гергана   Лазарова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 08.12.2011г. срещу Юл.Сл.В. за извършено 
престъпление по чл.159, ал.4, вр. ал.2 от НК. /Приложено е постановление 
за привличане на обвиняемия   от 06.06.2012г., докладвано по реда на чл. 
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219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и с  печат/. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 18.06.2012г. с мнение за 
предаване на обвиняемия Юл.Сл.В. на съд за извършено престъпление по 
чл.159, ал.4, вр. ал.2, пр. 1 и по чл. 159, ал.6 от НК, разпределено на 
прокурор Гергана   Лазарова на 18.06.2012г. . С постановление от 
02.07.2012г. прокурор Гергана   Лазарова на основание чл. 199, и чл. 242, 
ал.2 от НПК указва на разследващия орган по ДП да бъдат отстранени 
процесуалните нарушения, допуснати в хода на проведеното разследване, 
като конкретно е посочено какви действия следва да извърши 
разследващия орган. Материалите по ДП са получени в СРП на 
10.07.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия Юл.Сл.В. на съд, 
разпределено на прокурор Гергана  Лазарова на 10.07.2012г. На 
10.07.2012г. прокурор Гергана Лазарова изготвя ОА срещу Юл.Сл.В. за 
извършено престъпление от чл.159, ал.4, вр. ал.2, пр. 1 и по чл. 159, ал.6 от 
НК и го внася в СРС. 

С разпореждане по НОХД №13097/2012г.  от 19.10.2012г. СРС, НО – 
121 с-в на основание чл. 249, ал.1 от НПК прекратява съдебното 
производство и връща делото на СРП за отстраняване на допуснатите 
съществени отстраними нарушения на процесуалните правила довели до 
ограничаване на правата на подсъдимия.  Срещу разпореждането е 
подаден протест. Делото е постъпило в СРП на 14.01.2013г., разпределено 
на прокурор Гергана   Лазарова на  16.01.2013г.   

С постановление от 21.01.2013г. прокурор Гергана   Лазарова връща 
ДП за отстраняване на процесуалните нарушения, като постановява да се 
извърши ново привличане на Юл.Сл.В. в качеството на обвиняем. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 30.01.2013г. с мнение за 
предаване на обвиняемия Юл.Сл.В. на съд, разпределено на прокурор 
Лазарова на 30.01.2013г. На 01.02.2013г. прокурор Гергана   Лазарова 
изготвя ОА срещу Юл.Сл.В. за извършено престъпление от чл.159, ал.4, 
вр. ал.2, пр. 1 и по чл. 159, ал.6 от НК и го внася в СРС. Образувано е 
НОХД №2256/2012г. по описа на СРС, НО, 121 състав. Делото е 
приключило на 09.05.2014г.  с осъдителна присъда ЛОС от 2 години и 
глоба в размер на 1000лв., като на основание чл. 66, ал.1 от НК 
изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от 3 
години.  
 Проверени още: Пр.пр.№ 11356/2013г., Пр.пр.№ 39198/2013г., 
Пр.пр.№ 22214/2013г., Пр.пр.№ 11788/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Гергана   Лазарова. 
 
Даниела Александрова 
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2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 108, новообразувани – 84, образувани 
през предходен период – 24; 
решени преписки - 81, отказ от образуване на ДП – 33, обжалвани – 3, 
необжалвани - 30, образувани ДП – 28, изпратени по компетентност - 9, 
прекратени с резолюция- 5, възложени проверки – 34; 
внесени ОА – 25, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
20, от тях със споразумение – 13, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 10, неодобрени –1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 23, участие в съдебни 
заседания – 77. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 60, новообразувани – 37, образувани 
през предходен период – 23; 
решени преписки - 39, отказ от образуване на ДП – 17, обжалвани – 1, 
необжалвани - 16, образувани ДП – 22, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 19; 
внесени ОА – 15, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
20, от тях със споразумение – 14, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 6, участие в съдебни 
заседания – 57. 

Пр.пр.№ 18404/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Даниела Александрова. / Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. 
№20088/2012г. в 05 РУП - СДВР на 31.05.2012г. по сигнал от Д.Ст.Т. С 
писмо от 08.06.2012г. жалбата е изпратена за извършване на проверка, 
като е даден срок от 1 месец. С писмо от 09.07.212г., преписката е 
изискана от прокурор Даниела Александрова. С писмо от 24.08.2012г. 
преписката е върната за извършване на допълнителна проверка, като е 
даден срок от 10 дни. С писмо от 11.10.2012г., преписката е изискана от 
прокурор Даниела Александрова. След извършена проверка, преписката е 
постъпила в СРП на 26.10.2012г. с мнение за отказ от образуване на ДП на 
основание чл. 24, ал.1 от НК. /Върху писмото до СРП е написано на ръка 
името на наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на 
преписката – 30.10.2012г./. С постановление от 30.11.2012г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
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част е записано, че по преписката липсват данни за извършено 
престъпление от общ характер в частност по чл. 323, ал.1 от НК. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на Д.Т. и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП. Отбелязано е, 
преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 2186/2013г. по описа на СРП,  ДП  ЗМ № 231/2013г. по 

описа на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Даниела Александрова. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото 
има резолюция от 24.01.2013г./ Досъдебното производство е образувано 
на 19.01.2013г. от 01 РУП - СДВР  срещу В.Ив.В. за извършено 
престъпление по чл.324, ал.1 от НК, като на 24.01.2013г. е уведомена СРП, 
разпределено на прокурор Даниела Александрова на 24.01.2013г. С 
постановление от 05.03.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1  и по чл. 
226, ал.1 от НПК на 03.01.2012г./ е повдигнато обвинение на В.Ив.В. за 
престъпление по чл. чл.324, ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 23.03.2013г. На 29.03.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу В.Ив.В. за престъпление по чл.324, ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. Делото е приключило с осъдителна 
присъда по НОХД №5763/210 по описа на СРС, 109 състав - ЛОС от 
4/четири / месеца . /Приложена е справка, която е попълнена от прокурор 
Диян Сл.Славов/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 5623/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Даниела Александрова. 

 
Даниела Димитрова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 180, новообразувани – 160, 
образувани през предходен период – 20; 
решени преписки - 126, отказ от образуване на ДП – 82, обжалвани – 4, 
необжалвани - 78, образувани ДП – 62, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 17, възложени проверки – 24; 
внесени ОА – 36, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
38, от тях със споразумение – 29, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 5, неодобрени – 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – 15, участие в съдебни заседания – 
192. 
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2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 241, новообразувани – 214, 
образувани през предходен период – 27; 
решени преписки - 140, отказ от образуване на ДП – 108, обжалвани – 7, 
необжалвани - 101, образувани ДП – 87, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 21; 
внесени ОА – 52, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
37, от тях със споразумение – 29, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 18, одобрени - 18, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 32, участие в съдебни 
заседания – 192. 

 Пр.пр.№ 39929/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Даниела Димитрова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №31454/2013г. в 02 РУП - 
СДВР на 25.09.2013г. по сигнал от Ем.Г.Т.  След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 09.10.2013г. с мнение за образуване на 
ДП за извършено престъпление по чл. 325, ал.1 от НК. /дата на 
разпределяне на преписката – 11.10.2013г./. С постановление от 
16.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни 
за извършено престъпление от общ характер, а такова по чл. 146, ал.1, вр. 
161, ал.1 от НК, което се преследва по тъжба на пострадалия до съда, тъй 
като се касае за престъпление от частен характер. В диспозитива е 
записано копие да бъде изпратено на жалбоподателката и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП. Отбелязано е, 
преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 20782/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1474/2012г. по описа 

на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Даниела Димитрова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 04.07.2012г./ Досъдебното производство е образувано на 
04.07.2012г. от 02 РУП - СДВР  срещу Т.Ив.В. за извършено престъпление 
по чл.324, ал.1, пр. 1 от НК, като на 04.07.2012г. е уведомена СРП, 
разпределено на прокурор Даниела Димитрова на 04.07.2012г. С 
постановление от 20.08.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по чл. 
226, ал.1 от НПК на 20.08.2012г./ е повдигнато обвинение на Т.Ив.В. за 
престъпление по чл. 324, ал.1 от НК. Срокът за разследване е удължен. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 07.02.2013г. На 
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28.02.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Т.Ив.В. за 
престъпление по чл. 324, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 
25.09.2013г. е сключено споразумение /споразумението включва съгласие 
по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 3752/2013г. по описа на СРС 
между  подсъдимия, защитника  и прокурор Павел Панов от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл. 324, ал.1, вр. чл. 54 от НК на подсъдимия да бъде наложено 
наказание „глоба” в размер на 200/двеста/ лева. С определение от 
25.09.2013г. по НОХД № 3752/2013г. по описа на СРС, НО, 8 с-в, е 
одобрено сключеното споразумение./определението на съда и 
споразумението са приложени в НП/  

78а 
Пр.пр.№ 46937/2010г. по описа на СРП, ДП № ЗМ2462/2010г. по 

описа на 09 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Даниела Димитрова. /Не 
е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 23.08.2010г. с постановление на прокурор 
Даниела Димитрова  срещу Тр.Ас.Ас. за извършено престъпление по 
чл.211, ал.1 от НК. Материалите по ДП са получени в СРП на 16.12.2010г. 
с мнение за предаване на обвиняемия Тр.Ас.Ас. на съд за извършено 
престъпление по чл. 325, ал.1 от НК, разпределено на прокурор Даниела 
Димитрова на 16.12.2010г.. /В НП има приложено свидетелство за 
съдимост, информация от УИС,  постановление за привличане на 
обвиняемия от 02.12.2010г. докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК с 
подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и с  печат /. С постановление от 
29.12.2010г. прокурор Даниела Димитрова внася материалите по ДП в 
СРС с предложение обвиняемият Тр.Ас.Ас. да бъде освободен от 
наказателна отговорност  и да му бъде наложено административно 
наказание на основание чл. 78а от НК за извършено престъпление  по чл. 
325, ал.1 от НК. 

С разпореждане по НОХД №17424/2010г.  от 15.03.2011г. СРС, НО – 
103 с-в прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите нарушения на процесуалните правила, 
довели до ограничаване правото на защита на обвиняемия „Съгласно 
разпоредбата на чл. 78а, ал.7от НК, изм. и доп. ДВ бр. 26 от 06.04.2010г., 
ал.1-5 на чл. 78а от НК не се прилагат, когато престъплението е 
извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на 
службата му, а свидетелите са изпълнявали служебните си задължеия, 
като служители на МВР”. Делото е получено в СРП на 28.07.2011г /4 
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месеца и 14 дни след разпореждането на съда/. На 03.08.2011г.прокурор 
Даниела Димитрова изготвя ОА срещу Тр.Ас.Ас. за извършено 
престъпление от чл. 325, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обстоятелствената и заключителна част на обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. 

С определение  по НОХД №14686/2011г.  от 25.11.2011г. СРС, НО – 
103 с-в прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия. 
На 06.01.2012г.прокурор Даниела Димитрова изготвя ОА срещу Тр.Ас.Ас. 
за извършено престъпление от чл. 325, ал.1 от НК и го внася в СРС. 
Делото НОХД №356/2012г. по описа на СРС, НО, 103 състав е 
приключило със споразумение от 17.05.2012г., като на подсъдимия 
Тр.Ас.Ас. е наложено наказание „Пробация” за срок от 1 година. 
Споразумение 

Пр. пр. №  39042/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-2553/2013 г. по описа на 02 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Даниела Димитрова. Досъдебното производство е започнато на 09.12.2013 
г. от 02 РУП-СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Д.Л.Г. за 
престъпление по чл. 324, ал.1, пр. 1 от НК. С постановление от 01.02.2013 
г. Д.Л.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 324, ал.1, пр. 1 и по чл. 343, ал. 2, вр. ал. 1 от НК 
/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1и чл. 226, ал.1  от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Срокът за разследването е удължен. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
07.03.2013г. На 19.03.2013г. е сключено споразумение /споразумението 
включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от 
НПК/ за прекратяване на наказателното производство между обвиняемия, 
защитника  и прокурор Даниела Димитрова от СРП, в което обвиняемия 
се е признал за виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено 
наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 
шест месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 
(една) година и шест месеца с явяване и подписване с периодичност 2 
(два) пъти седмично, както и включване в курсове за професионална 
квалификация, програми за обществено въздействие за срок от от една 
година и шест месеца. С определение от 19.03.2013г. по НОХД № 
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4837/2013г. по описа на СРС, НО, 121 с-в, е одобрено сключеното 
споразумение.  

Проверени още:  Проверени още: Пр.пр.№ 39857/2013г., Пр.пр.№ 
39206/2013г.  по описа на СРП, Пр.пр.№ 776/2012г. по описа на СРП, ДП 
№ ЗМ130/2012г. по описа на 02 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Даниела Димитрова. 
 
Дарина Павлова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 200, новообразувани – 170, 
образувани през предходен период – 30; 
решени преписки - 129, отказ от образуване на ДП – 63, обжалвани – 3, 
необжалвани - 60, образувани ДП – 90, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 58; 
внесени ОА – 16, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
14, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 173. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 289, новообразувани – 246, 
образувани през предходен период – 43; 
решени преписки - 194, отказ от образуване на ДП – 124, обжалвани – 4, 
необжалвани - 120, образувани ДП – 118, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 64; 
внесени ОА – 15, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 9, от тях със споразумение – 3, решени с оправдателна присъда – 
1, внесени със споразумение в ДП – 10, одобрени - 10, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 182. 

Пр.пр.№ 14800/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ мл. прокурор 
Дарина Павлова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №ЗМ750/2012г. по описа 
на 01 РУП - СДВР на 03.04.2012г. След извършена проверка, преписката е 
постъпила в СРП на 26.04.2012г. с мнение за отказ от образуване на ДП на 
основание чл. 218б от НК. /дата на разпределяне на преписката – 
07.05.2012г./. С постановление от 18.05.2012г. е постановен отказ от 
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образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката има данни за извършено престъпление от общ 
характер – по чл. 194, ал.3, вр. ал.1 от НК, но стойността на предмета на 
престъплението е 83 лв., т.е. до две минимални работни заплати.. Към 
преписката е приложена разписка, от която е видно, че предметът на 
престъплението е възстановен. В диспозитива е записано, материалите по 
преписката, копие постановление да се изпратят на началника  01 РУП-
СДВР по компетентност. Указано е, за наложеното административно 
наказание да бъде уведомена РП- София. Постановено е още копие да 
бъде изпратено на жалбоподателката, както и че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП. На 19.06.2012г. в СРП е получено писмо 
от началника на 01 РУП- СДВР с копие от съставен акт за наложено 
административно наказание на основание чл 218б от НК, както и 
наказателно постановление №359/12г., издадено от началника на 01 РУП-
СДВР. 

ОА 
Пр.пр.№ 14907/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1204/2012г. по описа 

на 05 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Дарина Павлова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 15.05.2012г./ Досъдебното производство е образувано на 
15.05.2012г. от 05 РУП - СДВР  срещу неизвестен извършител за 
извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК, като на 15.05.2012г. е 
уведомена СРП, разпределено на прокурор Дарина Павлова на 
15.05.2012г.. Срокът за разследването е удължен. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 21.11.2012г.С постановление от 
17.12.2012г. е повдигнато обвинение на Кр.Сп.Вл. за престъпление по чл. 
210, ал.1, т.4, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК и по 
чл. 212, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК/прокурор Д. Павлова сама е извършила 
действията по предявяване/. На 14.03.2013г. е внесен обвинителен акт /в 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/ в СРС /три месеца и 21 дни след 
получаване на делото в СРП/ На 15.04.2014г. е сключено споразумение 
/споразумението включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 
381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното производство по 
НОХД № 4646/2013г. по описа на СРС между  подсъдимата, защитника  и 
прокурор Румяна Стоянова от СРП, в което подсъдимата се е признала за 
виновна и страните са се споразумели на подсъдимата да й бъде наложено 
наказание ЛОС от 1/една/ година и 7/седем/ месеца при първоначален 
строг режим на изтърпяване на наказанието. С определение от 
15.04.2014г. по НОХД № 4646/2013г. по описа на СРС, НО, 5 с-в, е 
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одобрено сключеното споразумение. /Към НП е приложена бланка със 
искания и становища на прокурора попълнена от прокурор Румяна  
Стоянова./ 

Пр.пр.№ 24713/2012г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 2059/2012г. по 
описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Дарина Павлова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 10.08.2012г. от 01 РУП - СДВР  срещу 
неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, 
вр. чл.194, ал.1 от НК, като на 15.08.2012г. е уведомена СРП, разпределено 
на прокурор Дарина Павлова на 20.08.2012г. След извършено разследване 
са установени извършителите на деянието. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 14.12.2012г. с мнение за предаване на обвиняемите на 
съд, разпределено на прокурор Дарина Павлова на 14.12.2012г. /В НП има 
приложено свидетелство за съдимост, информация от УИС, карта за 
състояние на ЦИССС, постановление за привличане на обвиняем от 
21.11.2012г.  и от 28.11.2012г. , докладвани по реда на чл. 219, ал.1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и с печат/. На 
01.02.2013г./1  месец и 17 дни след получаване на материалите/  прокурор 
Дарина Павлова изготвя ОА срещу Й.Здр.Н. и С.Н.Н. за извършено 
престъпление от чл. 195, ал.1, т.3, пр.2, и т. 4, пр.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 
26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1  от НК и го внася в СРС. /В 
обстоятелствената и заключителна част на обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/ 

С разпореждане по НОХД №2205/2013г.  от 06.12.2013г. СРС, НО – 
98 с-в  прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила, разпределено на прокурор Дарина Павлова на 
06.01.2014г./след отпуск/. На 03.02.2013г.  прокурор Дарина Павлова 
изготвя ОА срещу Й.Здр.Н. и С.Н.Н. за извършено престъпление от чл. 
195, ал.1, т.3, пр.2, и т. 4, пр.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, 
ал.2, вр. ал.1  от НК и го внася в СРС. /В обстоятелствената и 
заключителна част на обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. Образувано е НОХД 
№2205/2013г. по описа на СРС, 98 състав. Към момента на проверката, 
делото не е приключило  - поредното съдебно заседание е насрочено за 
23.02.2014г.  
78а 

Пр. пр. №  33705/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-1700/2012 г. по описа на 08 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
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Дарина Павлова. Досъдебното производство е започнато на 31.10.2012 г. 
на основание отделени  от пр.пр. №15717/2012г. по поиса на СРП, ДП 
№930/2012г.  по описа на 08 РУП – СДВР материали  срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Срокът за разследване 
е удължен неколкократно. С постановление от 17.05.2013 г. Юл.Ал.Асп. е 
привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
207, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1и по чл. 226, 
ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 28.05.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 25.06.2013 г. 
делото е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде освободен от 
наказателна отговорност и да му бъде наложено административно 
наказание за извършено от него престъпление по чл. 207, ал.1  от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 11439/2013г.  по описа на СРС, НО, 
105 състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС, призовка,  не е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 5244/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ мл. прокурор Дарина Павлова. 

 
Десислава Въткова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 219, новообразувани – 174, 
образувани през предходен период – 45; 
решени преписки - 147, отказ от образуване на ДП – 91, обжалвани – 9, 
необжалвани - 82, образувани ДП – 51, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 50; 
внесени ОА – 15, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
4, от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 7, одобрени - 7, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 211. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 283, новообразувани – 232, 
образувани през предходен период – 51; 
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решени преписки - 224, отказ от образуване на ДП – 177, обжалвани – 10, 
необжалвани - 167, образувани ДП – 59, изпратени по компетентност – 6, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 39; 
внесени ОА – 35, върнати от съда ОА - 9, решени с осъдителна присъда - 
11, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 7, одобрени - 7, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 190. 

Пр.пр.№ 33475/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Десислава  Въткова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №29402/2013г. в 05 РУП - 
СДВР на 14.08.2013г. по жалба от Д.Ст.Гр. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 03.09.2013г. с мнение за отказ от 
образуване на ДП. /дата на разпределяне на преписката – 10.09.2013г./. С 
постановление от 17.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че по 
преписката липсват данни за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 

ОА 
Пр.пр.№ 20465/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1694/2012г. по описа 

на 05 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Десислава  Въткова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 12.07.2012г./ ./ Досъдебното производство е образувано на 
08.07.2012г. от 05 РУП - СДВР  срещу неизвестен извършител за 
извършено престъпление по чл.216, ал.1 от НК, като на 11.07.2011г. е 
уведомена СРП, разпределено на прокурор Десислава  Въткова на 
12.07.2012г. С постановление от 13.11.2012г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 13.11.2012г./ е повдигнато обвинение на Анг. Н.Бр. 
за престъпление по чл. 216, ал.1, пр. 2 от НК. Срокът за разследването е 
удължен. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 27.11.2012г. 
На 14.01.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Анг. Н.Бр. за 
престъпление по чл. 216, ал.1, пр. 2 от НК. В обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. Делото НОХД №991/2013г. по описа на СРС, НО е 
приключило с  осъдителна присъда – ЛОС от 3/три / години, като така 
наложеното наказание на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от 
3 години./Данните за наложеното наказание са взети от справката, 
попълнена от прокурор Силвия Соколова, не е приложен акт на съда/ 
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Пр.пр.№ 46335/2010г. по описа на СРП , ДП ЗМ№ 2357/2010г. по 
описа на 09 РУП – СДВР с наблюдаващи прокурори Лилия Стефанова, 
Диана Кръстилева, Десислава Въткова. /Не е приложен протокол за избор 
на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано с 
постановление на прокурор Лилия Стефанова от 31.08.2010г. срещу 
В.Н.М. за престъпление по чл.209, ал.1 от НК, като в постановлението са 
дадени конкретни и ясни указания. Срока за разследване е удължаван 
неколкократно.  С писмо до СРП от 01.07.2011г. на основание чл. 25, т.2 
от НПК е искано спиране на наказателното производство. С 
постановление от 12.07.2011г.  НП е спряно, лицето В.Н.М. срещу когото 
е образувано ДП е обявено за ОДИ с телеграма №6702/10.02.2011г. /В 
постановлението за спиране на НП не е отбелязано да се изпрати на 
М.Ив.З.. – пострадалото лице/. Записано е, че постановлението може да се 
обжалва в 7-мо дневен срок от получаването му пред СРС, след 
установяване местонахождението на лицето, делото незабавно да се 
докладва в СРП с изготвено искане за възобновяване, делото  да остане в 
СРП и се докладва на наблюдаващия прокурор на всеки 3 месеца. 
Периодично са изисквани и получаване на справки относно издирването 
на лицето. /В НП има приложено свидетелство за съдимост,  
информация от УИС /.С постановление от 08.10.2012г. НП е възобновено, 
срокът за разследването е удължен, НП отново е спряно и възобновено на 
03.07.2013г.. Материалите по ДП са получени в СРП на 17.07.2013г. с 
мнение за предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор 
Д.Въткова по заместване на 17.07.2013г. На 01.08.2013г. прокурор Д. 
Въткова изготвя ОА срещу В.Н.М. за извършено престъпление от 209, ал.1 
от НК и го внася в СРС. В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. 

С разпореждане по НОХД №13751/2013г.  от 28.10.2013г. СРС, НО – 
111 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.288, ал.2, т.3 от НПК е прекратил 
съдебното производство и е върнал делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия  и 
пострадалите. С постановление от 28.11.2013г. делото е изпратено в 09 
РУП – СДВР за отстраняване на допуснатите нарушения. Срокът за 
разследване е удължен, спряно отново на 28.01.2014г.на основание чл. 
244, ал.1, т.1 вр. чл. 25, т.2 от НПК, възобновено, срокът за разследване е 
удължаван многократно. Последното удължаване е от административния 
ръководител на СГП с 4 месеца, считано от 10.09.2014г. 
 78а 
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Пр. пр. №  50961/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-15184/2012 г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Десислава Въткова. Досъдебното производство е образувано  на 
26.07.2012 г. с постановление на прокурор П.Костадинова срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. 
Срокът за разследването е удължен. С постановление от 28.05.2013 г. 
Ем.Ст.Ст. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
01.07.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 11.07.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 12489/2013г.  по описа на СРС, НО, 
94 състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС,  призовка,  не е приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 36583/2013г., Пр.пр.№ 39629/2013г. , 
Пр.пр.№ 15926/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Десислава  Въткова. 

 
Десислава Петрова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 181, новообразувани – 171, 
образувани през предходен период – 10; 
решени преписки - 127, отказ от образуване на ДП – 72, обжалвани – 2, 
необжалвани - 70, образувани ДП – 56, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 11, възложени проверки – 40; 
внесени ОА – 37, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 20, от тях със споразумение – 15, решени с оправдателна 
присъда – 3, внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 11, 
неодобрени – няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 18, 
участие в съдебни заседания – 49. 
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2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 98, новообразувани – 68, образувани 
през предходен период – 30; 
решени преписки - 59, отказ от образуване на ДП – 43, обжалвани – 1, 
необжалвани - 42, образувани ДП – 23, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 9; 
внесени ОА – 12, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 15, от тях със споразумение – 15, решени с оправдателна 
присъда – 2, внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени 
– няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 7, участие в 
съдебни заседания – 77. 

Пр.пр.№ 14992/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Десислава Петрова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. пр. №14992/2013г. по описа 
на СРП на 16.04.2013г. по жалба от Ст.Ат.Аф..  / дата на разпределяне на 
преписката – 17.04.2013г./. С постановление от 30.05.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че по преписката липсват данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП. Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 10364/2013г. по описа на СРП,  ДП № 958/2013г. по описа 

на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Десислава Петрова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 19.04.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
18.04.2013г. от 02 РУП - СДВР срещу Кр.Ем.П. за извършено 
престъпление по чл.346б, ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, като на 19.04.2013г. 
е уведомена СРП, разпределено на прокурор Десислава Петрова на 
19.04.2013г. С постановление от 19.04.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 19.04.2013г./ е повдигнато обвинение на Кр.Ем.П. 
за престъпление по чл.346б, ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 15.05.2013г. На 17.06.2013г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу Кр.Ем.П. за престъпление по чл.346б, ал.1, 
вр. чл. 18, ал. 1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в 
чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 30.09.2014г. е 
сключено споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
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наказателното производство между  обвиняемия, защитника  и прокурор 
Мариана Балджиева от СРП, в което обвиняемия се е признал за виновен и 
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание ЛОС от 4 
/четири/ месеца при първоначален строг режим в затворническо 
общежитие от закрит тип. /Към преписката е приложена бланка с искания 
и становища попълнена от прокурор Мариана Балджиева./ 

78а 
Пр. пр. №  33414/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-11626/2012 г. по описа на СРТП-ОДП – СДВР с наблюдаващ 
прокурор Десислава Петрова. Досъдебното производство е започнато на 
09.10.2012 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Н.П.Д. за 
престъпление по чл. 343, ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, т.3 от НК. 
Срокът за разследване е удължен. С постановление от 08.01.2013 г. Н.П.Д. 
е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
343, ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, т.3 от НК /Делото е докладвано по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и 
печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 21.01.2013 г. С 
постановление от 05.02.2013г. прокурор Даниела  Александрова дава 
указания за извършване на допълнителни действия по разследването. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
03.04.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 10.05.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 343, ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, т.3 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 8525/2013г. по описа на СРС, НО, 98 
състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС,  не е приложено копие от решението на съда/.  
Споразумение 

Пр. пр. № 3220/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-551/2013 г. по описа на 09 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Десислава Петрова. Досъдебното производство е започнато на 24.02.2013 
г. от 09 РУП-СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Ив.Ст.Д. за 
престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С постановление от 18.03.2013 г. 
Ив.Ст.Д. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление чл. 343б, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 
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219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и 
печат/. Не е взета мярка за неотклонение. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 28.03.2013 г. На 15.04.2013г. е 
сключено споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство между  обвиняемия, защитника  и прокурор 
Десислава Петрова от СРП, в което обвиняемия се е признал за виновен и 
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание „пробация” 
изразяваща се в следните пробационни мерки: периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 2(две) години и задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок 2(две) години с явяване и 
подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично, както и че лишава от  
право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година. С определение от 
15.04.2013г. по НОХД № 6554/2013г. по описа на СРС, НО, 104 с-в, е 
одобрено сключеното споразумение/приложено към НП споразумение и 
протокол от съда с определение за одобряване на споразумението/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 22173/2012г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Десислава Петрова. 

 
Десислава Пиронева 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 234, новообразувани – 173, 
образувани през предходен период – 61; 
решени преписки - 150, отказ от образуване на ДП – 66, обжалвани – 1, 
необжалвани - 65, образувани ДП – 54, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 81; 
внесени ОА – 14, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
14, от тях със споразумение – 8, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 14, одобрени - 14, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 190. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 306, новообразувани – 244, 
образувани през предходен период – 62; 
решени преписки - 230, отказ от образуване на ДП – 162, обжалвани – 2, 
необжалвани - 160, образувани ДП – 72, изпратени по компетентност - 14, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 53; 
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внесени ОА – 19, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 11, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда 
– 4, внесени със споразумение в ДП – 16, одобрени - 14, неодобрени – 2, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 188. 

Пр.пр.№ 37128/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Десислава Пиронева. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №31694/2013г. в 05 РУП - 
СДВР на 03.09.2013г. по жалба от П.Ил.К. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 17.09.2013г. с мнение за образуване на 
ДП за извършено престъпление. / дата на разпределяне на преписката – 
23.09.2013г./. С постановление от 14.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер, а такова по чл. 216, ал.4 от НК, което се преследва по тъжба 
на пострадалия до съда съгласно разпоредбата на чл. 218в, т.1 от НК, тъй 
като се касае за престъпление от частен характер. В диспозитива е 
записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя и че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 4399/2013г. по описа на СРП,  ДП № 269/2013г. по описа на 

05 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Десислава Пиронева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 31.01.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
29.01.2013г. от 05 РУП - СДВР  срещу Ил.Ал.Й. за извършено 
престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал. 1 от НК, като на 30.01.2013г. е 
уведомена СРП, разпределено на прокурор Десислава Пиронева на 
31.01.2013г. С постановление от 12.02.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 12.02.2013г./ е повдигнато обвинение на Ил.Ал.Й. 
за престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194,   ал. 1, вр. чл. 18, ал.1, вр. 
чл. 29, ал.1, б”а” и б”б” от НК. Досъдебното производство е постъпило в 
СРП на 18.02.2013г. На 05.04.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС 
срещу Ил.Ал.Й. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, 
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С определение от 
20.02.2014г. по НОХД № 6264/2013г. по описа на СРС, НО, 20 с-в, 
наказателното производство е прекратено поради настъпила смърт на 
лицето./данните са от становище, приложено към НП от прокурор 
Д.Пиронева/ 
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Пр.пр.№ 74794/2009г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 289/2010г. по 
описа на ГДКП – МВР с наблюдаващ прокурор Десислава Пиронева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано с постановление на прокурор Десислава 
Пиронева от 08.07.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление 
по чл.212, ал.1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни 
указания и срок за разследване от 2 месеца. След извършено разследване е 
установен извършителят на престъплението – Р.Ст.К. Впоследствие 
материалите по пр.пр.№ 74794/2009г. по описа на СРП са отделени с 
постановление от 13.02.2012г. /Приложено е постановление за привличане 
на обвиняем от 18.05.2011г., докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, 
с подпис на наблюдаващия прокурор и печат и по чл. 226, ал.1 от НПК/. 
На 13.02.2012г. прокурор Десислава Пиронева изготвя ОА срещу Р.Ст.К. 
за извършено престъпление от 311, ал.1, пр.1, вр. чл. 26, ал.1  от НК и го 
внася в СРС. /В обвинителният акт не са посочени изброените в чл.246 
ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне 
на обвинителния акт/. 
 С определение  по НОХД № 3127/2012г.  от 12.11.2012г. СРС, НО – 
16 с-в  прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия. 
На 27.11.2012г. прокурор Десислава Пиронева изготвя ОА срещу Р.Ст.К. 
за извършено престъпление от 311, ал.1, пр.1, вр. чл. 26, ал.1  от НК и го 
внася в СРС. 

С разпореждане по НОХД № 21709/2012г.  от 18.02.2013г. СРС, НО 
– 16 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК прекратява 
съдебното производство и връща делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия – „деянието не 
представлява престъпление”. Делото е върнато от СРС на СРП на 
01.04.2014г. Подаден е протест срещу разпореждането на СРС за 
прекратяване на съдебното производство. СГС отменя разпореждането на 
СРС. Други данни не са  приложени. Делото -  НОХД № 21709/2012г.   
към момента на проверката от ИВСС не е приключило, поредното съдебно 
заседание е насрочено за 18.12.2014г. 

78а 
Пр. пр. №  6542/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 

ЗМ-15149/2013 г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Десислава Пиронева. Досъдебното производство е образувано  на 
29.04.2013 г. с постановление на прокурор Радослав Стоев срещу 
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неизвестен извършител за престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. 
Срокът за разследването е удължен. С постановление от 12.07.2013 г. 
Юл.Р.П. е привлечена в качеството на обвиняема за извършено 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 
прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
26.07.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 30.07.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2  от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК. С разпореждане от 25.10.2013г. по АНД №13680/2013г. по 
описа на СРС, НО, 12 състав съдия В.Йорданова прекратява съдебното 
производство  и връща делото на СРП поради нарушаване правото на 
защита на обвиняемата да разбере в какво точно е обвинена. Подаден е 
частен протест на 13.11.2013г. за отменяне разпроеждането по АНД 
№13680/2013г. по описа на СРС, НО, 12 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  няма данни по 
отношение на протеста/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 36537/2013г., Пр.пр.№ 20726/2013г., 
Пр.пр.№ 36794/2013г  по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Десислава Пиронева. 
 
Детелина Йотова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 216, новообразувани – 153, 
образувани през предходен период – 63; 
решени преписки - 149, отказ от образуване на ДП – 56, обжалвани – 7, 
необжалвани - 49, образувани ДП – 25, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 29, възложени проверки – 62; 
внесени ОА – 17, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 5, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 
6, внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – няма данни. 
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2013 
Няма данни 

Пр. пр. № 5526/2011 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Детелина Йотова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по молба от Д.Г.И до СРП  с 
оглед данни за извършено престъпление от общ характер. С 
постановление от 16.02.2011 г. на прокурор Йотова е възложено 
извършване на проверка на основание чл. 145, ал. 1 от ЗСВ, като подробно 
са описани действията, които следва да бъдат извършени и е даден 30 дни 
срок за извършването й.  Материалите по преписката са постъпили в СРП 
с писмо от 30.03.2011 г. и на 09.04.2011 г. са разпределени на 
наблюдаващия прокурор. С постановление от 05.04.2011 г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за 
извършено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 183, ал. 1 от 
НК. Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл. 199, ал. 
1 и чл. 213, ал. 1 от НПК, където е регламентиран реда за съобщаване и 
обжалване на отказ. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, копие 
да бъде изпратено на жалбоподателя, както и преписката да се архивира в 
СРП. /Не е приложена е обратна разписка/. По жалба в СГП  е била 
образувана пр. пр. № 84/2012 г. по описа на СГП и с постановление на 
прокурор Маринов от 22.02.2012 г. постановлението на СРП е  отменено и 
преписката е върната на СРП с указание да бъде образувано досъдебно 
производство. С постановление от 28.02.2012 г. на прокурор Йотова е 
образувано досъдебно производство срещу Б.А.Д. за престъпление по чл. 
183, ал. 1 от НК. В постановлението са дадени ясни, конкретни и точни 
указания  за необходимите действия по разследване, които следва да се 
извършат.  Изготвено е искане за удължаване на срока за разследване с 
четири месеца и то е уважено за 1 месец, считано от 03.05.2012 г., след 
което отново срокът за разследване е удължен с още 2 месеца, считано от 
02.06.2012 г. С постановление за привличане на обвиняем от 17.04.2012 г., 
лицето е привлечено в качеството на обвиняем /Делото е докладвано по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и 
печат/. Материалите са постъпили в СРП на 26.06.2012 г. с мнение за 
предаване на съд. В НП има приложени свидетелства за съдимост, 
справка от УИС и карта от ЦИССС. На 05.07.2012 г. е изготвен ОА 
срещу Б.А.Д. за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, който е внесен в 
съда. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3 и 
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ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 12737/2012 
г. по описа на СРС. С присъда от 22.10.2012 г. подсъдимият е признат за 
виновен и ме у наложено наказание „пробация”. Не е приложено копие от 
присъдата, в справката, приложена към наблюдателната преписка са 
описани наложените пробационни  мерки. 

Проверени още – пр. пр. № 22126/2012 г. по описа на СРП, отменен 
отказ на прокурор Детелина Йотова от САП,  след допълнителна проверка 
постановен нов отказ от образуване на досъдебно производство на 
29.03.2013 г. от прокурор Любка Кабзималска. 

 
Деян Динев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 172, новообразувани – 116, 
образувани през предходен период – 56; 
решени преписки - 83, отказ от образуване на ДП – 11, обжалвани – 2, 
необжалвани - 9, образувани ДП – 49, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 71; 
внесени ОА – 32, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
47, от тях със споразумение – 35, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 9, участие в съдебни заседания – 191. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 203, новообразувани – 150, 
образувани през предходен период – 53; 
решени преписки - 119, отказ от образуване на ДП – 44, обжалвани – 7, 
необжалвани - 37, образувани ДП – 47, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 69; 
внесени ОА – 37, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 33, от тях със споразумение – 24, решени с оправдателна 
присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда 
предложения по чл. 78а от НК – 6, участие в съдебни заседания – 178. 

Пр.пр.№ 6340/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Деян  
Славов/Динев/. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №3984/2013г. в ГДБОП 
на 14.02.2013г. по сигнал. След извършена проверка, преписката е 
постъпила в СРП на 12.04.2013г. /дата на разпределяне на преписката – 
16.04.2013г./. С постановление от 20.06.2013г. е постановен отказ от 
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образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер. /произнасяне след 2 месеца и 4 дни/. В диспозитива е 
записано че преписката следва да остане на съхранение в СРП. /не е  
отбелязано че постановлението подлежи на обжалване пред СГП/.  

Пр.пр.№ 28756/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Деян  Славов/Динев/. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №15996/2013г. в 07 РУП - 
СДВР на 20.05.2013г. по сигнал от Р.П. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 26.07.2013г. с мнение за отказ от 
образуване на ДП. /дата на разпределяне на преписката – 01.08.2013г./. С 
постановление от 21.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че по 
преписката липсват данни за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП. Отбелязано е, че 
преписката следва да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 55654/2011г. по описа на СРП,  ДП № 15010/2012г. по 

описа на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Деян  Славов/Динев/. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото 
има резолюция от 21.12.2011г./ Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 01.02.2012г.Срокът за разследването е удължен. С 
постановление от 21.09.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по чл. 
226, ал.1 от НПК на 21.09.2012г./ е повдигнато обвинение на Г.Ив.К. за 
престъпление по чл. 309, ал.1,пр.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 05.10.2012г. На 24.01.2013г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу Г.Ив.К. за престъпление по чл. 309, 
ал.1,пр.1 вр. чл. 26, ал.1от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. 
Делото е приключило по реда на чл. 78а с освобождаване на Г.Ив.К. от 
наказателна отговорност и налагане на административно наказание 
„глоба” в размер на 1000/хиляда / лева. /Данните са от приложената по 
делото справка, попълнена от прокурор Д.Давидкова/ 
78а 

Пр. пр. №  31062/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство 
№ ЗМ-2042/2013 г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Деян Сл.Динев. Досъдебното производство е започнато на 11.09.2013 г. на 
основание чл. 356, ал. 2 от НПК срещу Ст.Хр.К. за престъпление по чл. 
325, ал.1 от НК. С постановление от 12.09.2013 г. Ст.Хр.К. е привлечен в 
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качеството на обвиняем за извършено престъпление по 325, ал.1 от НК 
/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 16.09.2013 г. С постановление от 20.09.2013г. прокурор Д.Динев 
преобразува БП в производство по общия ред, поради фактическа и 
правна сложност на делото. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 24.09.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по 325, 
ал.1  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че с 
деянието няма невъзстановени  имуществени вреди, както и че налице са 
предпоставките на чл. 78а от НК  Образувано е АНД №16537/2013г. по 
описа на СРС, НО, 107 състав. /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е приложено копие от 
решението на съда/.  
 Проверени още: Пр.пр.№ 26840/2012г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Деян  Славов/Динев/. 

 
Деян Захариев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 208, новообразувани – 169, 
образувани през предходен период – 39; 
решени преписки - 152, отказ от образуване на ДП – 97, обжалвани – 4, 
необжалвани - 93, образувани ДП – 50, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 10, възложени проверки – 40; 
внесени ОА – 22, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
11, от тях със споразумение – 8, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 9, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 182. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 270, новообразувани – 232, 
образувани през предходен период – 38; 



 149 

решени преписки - 199, отказ от образуване на ДП – 161, обжалвани – 1, 
необжалвани - 160, образувани ДП – 64, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 32; 
внесени ОА – 21, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 14, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна 
присъда – 2, внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени 
– няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в 
съдебни заседания – 185. 

Пр.пр.№ 36549/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ мл.прокурор 
Деян  Захариев. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №826/2013г. в 01 РУП - 
СДВР на 09.01.2013г. по сигнал от Сл.Ив.Т. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 26.09.2013г. с мнение за отказ от 
образуване на ДП. /Върху писмото до СРП е написано на ръка името на 
наблюдаващия прокурор и датата на разпределяне на преписката – 
02.10.2013г./. С постановление от 11.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер, в частност престъпния състав на чл. 209 от НК, а именно 
специалната цел за имотна облага и причиняването на имотна вреда. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП. Отбелязано е, че 
преписката следва да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 23791/2012г. по описа на СРП,  ДП № 178/2012г. по описа 

на СДВР, с наблюдаващ прокурор мл.прокурор Деян  Захариев. 
Досъдебното производство е образувано с  постановление от 26.07.2012г. 
С постановление от 22.01.2013. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от 
НПК на 22.01.2013г./ е повдигнато обвинение на Ас.Л.М. за престъпление 
по чл. 339, ал.1, пр. 2 от НК. Досъдебното производство е постъпило в 
СРП на 11.02.2013г. На 18.02.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС 
срещу Ас.Л.М. за престъпление по чл. чл. 339, ал.1, пр. 2 от НК. /В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити./ Делото – НОХД №3017/2013г. по описа 
на СРС, НО, 1 състав е приключило на 25.11.2013г. с оправдателна 
присъда. /Изготвена е справка от прокурор Валентин Ангелов в която са 
посочени причините за постановената от съда оправдателна присъда. 
Върху справката е поставен надпис „Без протест” от наблюдаващия 
прокурор Деян  Захариев/. 
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Пр.пр.№ 36285/2011г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 186/2011г. по 
описа на СДВР с наблюдаващ мл.прокурор Деян  Захариев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 16.08.2011г. от ОДП - СДВР  срещу Г.В.Г., 
Г.СТ.Д. и М.Ст.Д. за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр.2, 
вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал.1 от НК, като на 17.08.2011г. е уведомена 
СРП, разпределено на мл.прокурор Деян  Захариев на 17.08.2011г. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 09.12.2011г. с мнение за 
предаване на обвиняемите Г.Ст.Д.и М.Ст.Д. на съд за извършено 
престъпление по чл. 206, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК, разпределено 
на мл.прокурор Деян  Захариев на 09.12.2011г.  

С постановление от 09.12.2011г. мл.прокурор Деян  Захариев указва 
на разследващия орган по ДП да призове редовно за предявяване на 
разследването адв. Хр.М., като се приложи писмено доказателство за това 
и да се  призове редовно за предявяване на разследването обв. Г.Д.. Даден 
е срок от 20 дни. Материалите по ДП са получени в СРП на 19.01.2012г. с 
мнение за предаване на обвиняемите Г.Ст.Д.и М.Ст.Д. на съд 
разпределено на мл.прокурор Деян  Захариев на 19.01.2011г. На 
23.01.2012г. прокурор мл.прокурор Деян  Захариев изготвя ОА срещу 
Г.Ст.Д.и М.Ст.Д. за извършено престъпление по чл. 206, ал.1, вр. чл. 20, 
ал.2, вр. ал.1 от НК и го внася в съда. /В обстоятелствената и 
заключителна част на обвинителният акт са посочени изброените в 
чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. 

С разпореждане по НОХД №1445/2012г.  от 26.04.2012г. СРС, НО – 
4 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК прекратява 
съдебното производство и връща делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия М.Д.- „по 
молбата на обв. Д. е било образувано съдебно производство по реда на чл. 
61, ал.3 от НПК, като с определение на СРС, НО, 99 състав от 
29.08.2011г. по НЧД №16062/2011г. размерът на паричната гаранция е 
намален  от 1500лв. на 300 лв., вносима в 14 дневен срок от узнаването на 
определението. По делото няма данни посоченото определение да  е било 
надлежно съобщено на обв. М.Д. Определението на СРС следва да бъде 
надлежно съобщено на обв.М.Д., като от датата на съобщаването 
започва да тече срока на внасяне на определената парична гаранция”. 
Делото е върнато в СРП на 20.11.2012г. Указанията на съда са изпълнени. 
На 10.12.2012г. прокурор мл.прокурор Деян  Захариев изготвя ОА срещу 
Г.Ст.Д.и М.Ст.Д. за извършено престъпление по чл. 206, ал.1, вр. чл. 20, 
ал.2, вр. ал.1 от НК и го внася в съда. /В обстоятелствената и 
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заключителна част на обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. Образувано е 
НОХД №22887/2012г. по описа на СРС, НО, 4 състав. Към момента на 
проверката, делото не е прриключило, като поредното съдебно заседание е 
насрочено за 16.03.2015г. 

78а 
Пр. пр. №  23513/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-15371/2012 г. по описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Деян Захариев. Досъдебното производство е образувано с постановление 
от  19.07.2012 г. на основание след разделяне на материали от пр.пр. 
№28261/2011г. по описа на СРП ДП №1793/2011г. по описа на 01 РУП – 
СДВР срещу Ас.Ен.Анг. за престъпление по чл. 313, ал.1 от НК. С 
постановление от 25.09.2012 г. Ас.Ен.Анг. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 313, ал.1, пр.1 от НК /Делото 
е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от НПК, с подпис 
на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 24.10.2012 г. С постановление за предложение за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 29.10.2012 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 313, ал.1, пр.1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице са предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД №19864 /2012г.  по описа на СРС, НО, 94 състав./в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 36533/2013г., Пр.пр.№ 39763/2013г.  по 
описа на СРП, с наблюдаващ мл.прокурор Деян  Захариев. 

 
Деян Маринов 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 155, новообразувани – 118, 
образувани през предходен период – 37; 
решени преписки - 110, отказ от образуване на ДП – 42, обжалвани – 5, 
необжалвани - 37, образувани ДП – 33, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 62; 
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внесени ОА – 28, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 39, от тях със споразумение – 30, решени с оправдателна 
присъда – 4, внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени 
– няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 8, участие в 
съдебни заседания – 177. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 102, новообразувани – 68, образувани 
през предходен период – 34; 
решени преписки - 79, отказ от образуване на ДП – 38, обжалвани – 5, 
необжалвани - 33, образувани ДП – 29, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 35; 
внесени ОА – 17, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 13, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 4, участие в съдебни 
заседания – 86. 

Пр.пр.№ 7256/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Деян  
Маринов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Преписката е била образувана пр. вх. №ЗМ 2598/2013г. в 04 РУП - СДВР 
на 26.12.2012г. по докладна записка относно задържано лице за 
притежание на наркотично вещество. Назначена е била екпертиза от 
разследващия орган с постановление от 24.12.2012г. След извършена 
проверка, преписката е постъпила в СРП на 13.02.2013г. с мнение за отказ 
образуване на ДП на основание чл. 9, ал.2 от НК. /дата на разпределяне на 
преписката – 15.02.2013г./. С постановление от 27.02.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, тъй като в експертната 
справка е отбелязано нето 0.74 гр. от висикорисковото наркотично 
вещество /амфитамин/ на стойност 22.20 лв., в обстоятелствената част е 
записано, че дори формално да е осъществен състава на престъпление по 
чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, то деянието поради своята малозначителност се 
счита с явно незначителна обществена опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 
от НК. В диспозитива е записано, че наркотично вещество се отнема в 
полза на държавата, което водещият проверката да  предаде на ЦМУ – 
отдел „МРР-НОП” гореописаното наркотично вещество,  но не е записано 
че  постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 5735/2013г. по описа на СРП,  ДП № 386/2013г. по описа на 

04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Деян  Маринов. /Не е приложен 
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протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция 
от 05.02.2013г./ Досъдебното производство е образувано с  постановление 
от 12.02.2013г. С постановление от 20.02.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 20.02.2013г./ е повдигнато обвинение на Цв.Ал.Ст. 
за престъпление по чл. 324, ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 11.03.2013г. На 18.03.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу Цв.Ал.Ст. за престъпление по чл. 324, ал.1 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. На 24.10.2013г. е сключено споразумение 
/споразумението включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 
381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното производство по 
НОХД № 4942/2013г. по описа на СРС между  подсъдимия, защитника  и 
прокурор Елица Василева от СРП, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на основание чл. 324, ал.1 от НК на 
подсъдимия да бъде наложено наказание „глоба” в размер на 300/триста/ 
лева. С определение от 24.10.2013г. по НОХД № 4942/2013г. по описа на 
СРС, НО, 103 с-в, е одобрено сключеното споразумение. /Приложен е 
акта на съда/ 

Пр.пр.№ 16986/2012г. по описа на СРП, НСН №73/2013г. по описа 
на СРП, ДП № 1089/2012г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ 
прокурор Деян  Маринов, Диана Давидкова. /Не е приложен протокол за 
избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е образувано 
с постановление на прокурор Деян  Маринов от 05.06.2012г. срещу 
неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.324, ал.1 от НК, 
като в постановлението са дадени конкретни и ясни указания и срок за 
разследване от 1 месец. След извършени действия по разследването, е 
установен извършителя на деянието – Н.Ив.Ст. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 01.10.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия 
Н.Ив.Ст. на съд за извършено престъпление по чл.324, ал.1, пр. 1 от НК, 
разпределено на прокурор Деян  Маринов на 02.10.2012г. /В НП има 
приложено свидетелство за съдимост, информация от УИС,  
постановление за привличане на обвиняемия от 14.06.2012г.   докладвано 
по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, 
дата  и печат/. С постановление от 04.10.2012г. прокурор Деян  Маринов 
на основание чл. 199 и чл. 242, ал.2 от НПК указва на разследващия орган 
по ДП да бъдат отстранени процесуалните нарушения /разследването е 
проведено в отсъствие на обвиняемия, без същият да е призован от 
посоченият от него настоящ адрес/, допуснати в хода на проведеното 
разследване, като конкретно е посочено какви действия следва да извърши 
разследващия орган с даден дрок от 20 дни. Материалите по ДП са 
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получени в СРП на 29.10.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия 
Н.Ив.Ст. на съд за извършено престъпление по чл.324, ал.1, т. 1 от НК, 
разпределено на прокурор Деян  Маринов на 29.10.2012г.. На 30.10.2012г. 
прокурор Деян  Маринов изготвя ОА срещу Н.Ив.Ст. за извършено 
престъпление  по чл.324, ал.1, т. 1  от НК и го внася в СРС. /В 
обстоятелствената и заключителна част на обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/ 

С разпореждане по НОХД № 20281/2012г.  от 11.01.2013г. СРС, НО 
– 20 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК прекратява 
съдебното производство и връща делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия -  
„Производството в досъдебната фаза е приключило при условията на чл. 
269, ал.3 от НПК, без да са налице процесуалните предпоставки на 
визираната разпоредба и да е извършено щателно издирване на 
подсъдимото лице”. Срещу разпореждането е поданен протест. Протеста 
не е уважен / в НП няма акт на СГС/ . Делото е получено от СРС в СРП за 
отстраняване на процесуални нарушения на 20.03.2013г. Делото е спирано 
и възобновявано многократно. Обвиняемиятобявен за ОДИ – категория 
„Установяване на адрес”. / Приложено е постановление за привличане на 
обвиняем от 27.01.2014г., докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор- Диана Давидкова и с печат/. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 17.02.2013г. с мнение за 
предаване на обвиняемия Н.Ив.Ст. на съд за извършено престъпление по 
чл.324, ал.1, пр. 1 от НК, разпределено на прокурор Диана Давидкова на 
17.02.2013г.. На 18.02.2014г. прокурор Диана Давидкова изготвя ОА 
срещу Н.Ив.Ст. за извършено престъпление  по чл.324, ал.1, пр. 1  от НК и 
го внася в СРС. /В обстоятелствената и заключителна част на 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/. Образувано е НОХД №3754/2014г. по 
описа на СРС, НО, 20 състав. Към момента на проверката от ИВСС, 
делото не е приключило, поредното съдебно заседание е насрочено за 
26.02.2015г. 

78а 
Пр. пр. №  8984/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 

ЗМ-456/2013 г. по описа на 08 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Деян 
Маринов. Досъдебното производство е образувано на 18.03.2013 г. С 
постановление на прокурор Деян Маринов срещу В.Ат.Уз. за 
престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. С постановление от 
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19.04.2013 г. В.Ат.Уз. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК /Делото е докладвано по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и 
печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 26.04.2013 г. С 
постановление за предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 08.05.2013 г. производството е внесено в СРС с предложение 
обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършено от него престъпление 
по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице са предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано 
е АНД №8171/2013г. по описа на СРС, НО, 109 състав. /в НП са 
приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не 
е приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 11202/2012г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Деян  Маринов. 

 
Деян Славов Славов 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 164, новообразувани – 130, 
образувани през предходен период – 34; 
решени преписки - 114, отказ от образуване на ДП – 43, обжалвани – 3, 
необжалвани - 40, образувани ДП – 56, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 6, възложени проверки – 63; 
внесени ОА – 36, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
36, от тях със споразумение – 32, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 26, одобрени - 25, неодобрени – 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 17, участие в съдебни 
заседания – 195. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 187, новообразувани – 158, 
образувани през предходен период – 29; 
решени преписки - 159, отказ от образуване на ДП – 99, обжалвани – 7, 
необжалвани - 92, образувани ДП – 48, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 52; 
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внесени ОА – 38, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
26, от тях със споразумение – 17, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 15, одобрени - 15, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 13, участие в съдебни 
заседания – 183. 

Пр.пр.№ 20684/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Деян Сл. Славов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр.пр. вх. №2703/2013г. по описа 
на СГП на 13.03.2013г. по заявление от С.Е.Т. С постановление е 
възложена проверка, след извършването на която с постановление от 
23.05.2013г. на прокурор Яни Костов от СГП, преписката е изпратена по 
компетентност на СРП. С писмо 25.06.2013г. прокурор Д.Славов възлага 
извършването на проверка от 03 РУП-СДВР със срок от 60 дни, удължен с 
30 дни поради фактическа и правна сложност. След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 16.09.2013г.. /дата на разпределяне на 
преписката – 18.09.2013г./. Нзначена еопълнителна проверка с дадено 
конкретна указание. След извършена проверка, преписката е постъпила в 
СРП на 07.10.2013г. С постановление от 16.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката липсват данни за извършено престъпление от 
общ характер, не са събрани данни за извършено документно 
престъпление-ползвателите на автомобила са били надлежно 
упълномощени от правоимащия да го ползват. В диспозитива е записано 
копие да бъде изпратено на жалбоподателя и че постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП. Отбелязано е, че преписката следва да остане на 
съхранение в СРП. 

Пр.пр.№ 20458/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Деян Сл. Славов. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр.пр. вх. №20458/2013г. по 
описа на СРП по заявление от Г.Т.Г. чрез адв. Р.А. С постановление от 
06.06.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни 
за извършено престъпление от общ характер, а е налице състава на 
престъпление по чл.148, ал.1, т.2 от НК и по чл. 147 от НК в статиите и в 
печатните издания, които са от частен характер и наказателното 
преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 199 и чл. 213, ал.2  от НПК. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателкта и че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 
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от НПК. Отбелязано е, че преписката следва да остане на съхранение в 
СРП. 

Постановлението за отказ от образуване на ДП е обжалвано пред 
СГП. С постановление от 17.07.2013г. прокурор М.Маринов от СГП 
потвърждава постановлението на СРП.  

Постановлението на СГП е било обжалвано и отменено с 
постановление от 22.10.2013г. на прокурор от АП-София, в което е 
указано СГП да се произнесе с нов акт. С постановление от 30.10.2013г. 
прокурор М.Маринов от СГП отменя постановлението на СРП и връща 
материалите по преписката на СРП за извършване на предварителна 
проверка, при която да се изпълнят указанията, дадени в 
обстоятелствената част на постановлението. Прокурор Деян Сл. Славов с 
писмо от 07.11.13г. възлага извършването на проверка със срок от 45 дни. 
Преписката е връщана за окомплектоване, проверката продължена и 
върната в СРП на 24.02.2014г. по компетентност. С постановление от 
05.03.2014г. прокурор Деян Сл. Славов намира, че не са налице данни за 
извършено престъпление от общ характер и указва да продължи 
извършването на проверката. Срокът на проверката е удължен до 
07.05.2014г. С писмо до Директора на СДВР  от 05.03.2014г. прокурор 
Деян Сл. Славов указва проверката да се извърши в срок. След извършена 
проверка, преписката е постъпила в СРП на 09.05.2014г.С постановление 
от 21.05.2014г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че по преписката 
липсват данни за извършено престъпление от общ характер, в частност по  
чл.286, ал.1 от НК от Ив. Гр. или друго лице по отношение на Г.Г., а е 
налице състава на престъпления по чл.148, ал.1, т.2 от НК и по чл. 147 от 
НК, които са от частен характер и наказателното преследване се 
възбуждат по тъжба на пострадалия. В диспозитива е записано копие да 
бъде изпратено на жалбоподателкта и че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК. Отбелязано е, че 
преписката следва да остане на съхранение в СРП. Постановлението за 
отказ от образуване на ДП е обжалвано пред СГП. С постановление от 
31.07.2014г. прокурор М.Маринов от СГП потвърждава постановлението 
на СРП.  

ОА 
Пр.пр.№ 38117/2012г. по описа на СРП,  ДП № 2494/2012г. по описа 

на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Деян  Сл. Славов, Богдан 
Ангелов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция за прокурор Богдан Ангелов от 21.11.2012г./ 
Досъдебното производство е образувано с  постановление от 28.11.2012г. 
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С постановление от 15.01.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по 
чл. 226, ал.1 от НПК на 15.01.2013г./ е повдигнато обвинение на П.В.Др. 
за престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 30.01.2013г. На 12.02.2013г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу П.В.Др. за престъпление по чл. 343в, ал.2, 
вр. ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 
ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 08.05.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 2652/2013г. по описа на СРС между  
подсъдимия, защитника  и прокурор Димитров от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК на подсъдимия да бъде наложено 
наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 (една) година с 
явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично. С 
определение от 08.05.2013г. по НОХД № 2652/2013г. по описа на СРС, 
НО, 108 с-в, е одобрено сключеното споразумение. /Към делото е 
приложен акта на съда по одобряването му/ 

Пр.пр.№ 75140/2010г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 5138/2010г. по 
описа на СДВР с наблюдаващ прокурор Деян Сл. Славов. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е 
образувано с постановление на прокурор от РП- Ловеч по пр.пр. 
№1651/2009г. по описа на РП- Ловеч, ДП №157/2009г. по описа на ОД на 
МВР -Ловеч срещу Кр.Анг. М. за престъпление по чл.309, ал.1 от НК. С 
постановлние материалите са изпратени на СРП по компетентност след 
спор за компетентност пред ВКП. След извършено разследване, 
материалите по ДП са получени в СРП на 16.11.2011г., разпределено на 
прокурор Деян Сл. Славов на 16.11.2011г. / Приложено е постановление 
за привличане на обвиняема от 07.09.2011г. докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  и с печат/. С 
постановление от 22.11.2011г. прокурор Деян Сл. Славов отказва да уважи 
исканията, направени в протокол за предявяване на разследването. На 
17.11.2011г. прокурор Деян Сл. Славов изготвя ОА срещу Кр.Анг. Сл. за 
извършено престъпление от 206, ал.3, вр. ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обстоятелствената и заключителна част на обвинителният акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/ 
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 С разпореждане по НОХД №22309/2011г.  от 09.12.2011г. СРС, НО – 
108 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК е прекратил 
съдебното производство и е върнал делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила довели до ограничаване на правата на пострадалото лице-„налице 
е противоречие между изложените факти и повдигнатото обвинение, 
чийто състав не отговаря на възприетата фактическа обстановка от 
обвинението”. Делото е върнато от СРС на СРП на 05.03.2012г./след близо 
3 месеца/. Прокурор Деян Сл. Славов изготвя  протест от 21.12.2011г. 
/няма данни за решението на СГС/. С постановление от 20.03.2012г. 
прокурор Деян Сл. Славов прекратява пр.пр. №75140/2009г., ДП 
№5138/2010г. по описа на СДВР. В диспозитива е записано, че се отменя  
МНО „Парична гаранция” в размер на 1000лв., преписи да се изпратят на 
пострадалото лице и обвиняемия, както и че подлежи на обжалване пред 
СРС в 7-дневен срок/ приложени са обратни разписки за получаване на 
постановлението/. 
78а 

Пр. пр. №  2090/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-11011/2013 г. по описа на СРТП-ОДП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Деян Сл. Славов. Досъдебното производство е започнато на 07.01.2013 г. 
на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу К.Ат.Ив. за престъпление по чл. 
343, ал.3, пр. последно, б”а”, пр.2, вр. ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, пр.3 
от НК. Срокът за разследването е удължен. С постановление от 13.03.2013 
г. К.Ат.Ив.  е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343, ал.3, пр. последно, б”а”, пр.2, вр. ал.1, б”б”, пр.2, 
вр. чл. 342, ал.1, пр.3 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 20.03.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 26.03.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
343, ал.3, пр. последно, б”а”, пр.2, вр. ал.1, б”б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1, пр.3   
от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че с 
деянието не са причинени имуществени вреди, както и че налице са 
предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано е АНД №5549 /2013г.  по 
описа на СРС, НО, 10 състав.  
Споразумение 
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Пр. пр. № 1922/2013г. по описа на СРП, бързо производство № ЗМ-
119/2013 г. по описа на 03 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Деян 
Сл.Славов. Бързото производство е започнато на 14.01.2013 г. от 03 РУП-
СДВР  на основание чл. 212, ал.2 от НПК срещу Д.Г.М. за престъпление 
по чл. 343б, ал.1 от НК. СРП уведомена на 14.01.2013г. . С постановление 
от 21.01.2013 г. прокурор Деян Сл.Славов продължава срока за 
разследване с 7 дни. С постановление от 24.01.2013 г. Д.Г.М.е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление чл. 343б, ал.1 от НК 
/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл. 226, ал.1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по незабавното производство са 
постъпили в СРП на 25.01.2013 г. На 25.01.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
производство между обвиняемия, защитника  и прокурор Деян Сл.Славов 
от СРП, в което обвиняемия се е признал за виновен и страните са се 
споразумели да бъде му наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 8 (осем) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес 
за срок от 8 (осем) месеца с явяване и подписване с периодичност 2 (два) 
пъти седмично, както и да бъде лишен от  право да управлява МПС за 
срок от 8 /осем/ месеца. С определение от 25.01.2013г. по НОХД № 
1448/2013г. по описа на СРС, НО, 2 с-в, е одобрено сключеното 
споразумение/приложено към делото споразумение и протокол за 
одобряване на споразумението/.  

Проверени още: Пр.пр.№ 39392/2013г., Пр.пр.№ 36671/2013г.    по 
описа на СРП, Пр.пр.№ 868/2013г., по описа на СРП, с наблюдаващ 
прокурор Деян  Сл. Славов. 
 
Диана Ангелова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 220, новообразувани – 175, 
образувани през предходен период – 45; 
решени преписки - 100, отказ от образуване на ДП – 12, обжалвани – няма, 
необжалвани - 12, образувани ДП – 22, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 11, възложени проверки – 70; 
внесени ОА – 14, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
16, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
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внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 188. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 271, новообразувани – 226, 
образувани през предходен период – 45; 
решени преписки - 197, отказ от образуване на ДП – 171, обжалвани – 1, 
необжалвани - 196, образувани ДП – 19, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 5, възложени проверки – 19; 
внесени ОА – 6, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
13, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 179. 

Пр.пр.№ 28592/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Диана Ангелова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №628/2013г. в 01 РУП - 
СДВР на 08.01.2013г. по заявление  от Д.В.Хр. за извършено престъпление 
по чл. 194, ал.1 от НК.  След извършена проверка, преписката е постъпила 
в СРП на 24.07.2013г. с мнение за образуване на ДП за извършено 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. /дата на разпределяне на преписката 
– 30.07.2013г./. С постановление от 01.11.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че дори формално да е осъществен състава на престъпление по 
чл. 194, ал.1 от НК, то деянието поради своята малозначителност следва 
да се счита с явно незначителна обществена опасност. В диспозитива е 
записано копие да бъде изпратено на Д.В.Хр. и че  постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП. 

ОА 
Пр.пр.№ 14079/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1025/2012г. по описа 

на 05 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Диана Ангелова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 03.05.2012г./ Досъдебното производство е образувано на 
25.04.2012г. от 05 РУП - СДВР  срещу неизвестен извършител за 
извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, чл.194, ал.1 от НК, като на 
03.05.2012г./осем дни след образуването/ е уведомена СРП, разпределено 
на прокурор Диана Ангелова на 03.05.2012г. Срокът за разследването е 
удължен.  С постановление от 07.02.2013г. /докладвано по реда на чл.219, 
ал.1 от НПК на 03.01.2012г./ е повдигнато обвинение на Н.С.Н. за 
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престъпление по чл. чл. 195, ал. 1, т. 4, чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 
1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 28.02.2013г. На 
14.01.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу К.Р.Р. за престъпление 
по чл. 195, ал. 1, т. 4, чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3/с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/  и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 03.12.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 4383/2013г. по описа на СРС между  
подсъдимия, защитника  и прокурор Виолета Христова от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 1 (една) година и задължителна регистрация по настоящ адрес 
за срок от 1 (една) година с явяване и подписване с периодичност 2 (два) 
пъти седмично. С определение от 03.12.2013г. по НОХД № 4383/2013г. по 
описа на СРС, НО, 102 с-в, е одобрено сключеното споразумение. 
/Приложено е определението, с  което споразумението е одобрено/ 

Пр.пр.№ НСН 171/2013г. по описа на СРП, ДП № 1968/2011г. по 
описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Диана Ангелова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 22.07.2011г. от 05 РУП - СДВР  срещу 
неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.194, ал.3, вр. 
ал.1 от НК, като на 25.07.2011г. е уведомена СРП, разпределено на 
прокурор Диана Ангелова на 27.07.2011г. Материалите по ДП са получени 
в СРП на 25.11.2011г. с мнение за предаване на обвиняемия А. С.Ив. на 
съд за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. 
чл. 28, ал.1 от НК, разпределено на прокурор Диана Ангелова на 
25.11.2011г. /В НП има приложено свидетелство за съдимост,   
информация от УИС/./Приложено е постановление за привличане на 
обвиняемия  докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор, дата  и с  печат /. С постановление от 
13.12.2011г. прокурор Диана Ангелова на основание чл. 199, чл.196, ал.1, 
т.2  и чл. 242, ал.2 от НПК указва на разследващия орган по ДП да бъдат 
отстранени процесуалните нарушения, допуснати в хода на проведеното 
разследване, като конкретно е посочено какви действия следва да извърши 
разследващия орган. Материалите по ДП са получени в СРП на 
22.12.2011г. с мнение за предаване на обвиняемия А. С.Ив. на съд за 
извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, 
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ал.1 от НК, разпределено на прокурор Д.Ангелова на 03.01.2012г..С 
постановление от 21.01.2012г. прокурор Диана Ангелова на основание чл. 
199, чл.196, ал.1, т.2 и чл. 242, ал.2 от НПК указва на разследващия орган 
по ДП да повдигне и предяви прецизирано  обвинение на А. С.Ив., като е 
даден срок от 30 дни. С постановление от 23.02.2012г. А.С.Ив е привлечен 
като обвиняем за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, 
ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК. /Приложено е постановление за привличане на 
обвиняем от 23.02.2012г.  докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с  
подпис на наблюдаващия прокурор и с печат /. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 25.04.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия А. 
С.Ив. на съд, разпределено на прокурор Д. Ангелова на същата дата. С 
постановление от 25.04.2012г. прокурор Диана Ангелова на основание чл. 
199, чл.196, ал.1, т.2  и чл. 242, ал.2 от НПК указва на разследващия орган 
по ДП да бъдат отстранени процесуалните нарушения, допуснати в хода 
на проведеното разследване, да се изпълни в цялост указаното с 
предходното постановление  на СРП от 17.01.2012г. като конкретно е 
посочено какви действия следва да извърши разследващия орган . 
Материалите по ДП са получени в СРП на 29.05.2012г. с мнение за 
предаване на обвиняемия А.С.Ив. на съд, разпределено на прокурор Д. 
Ангелова на същата дата. С постановление от 22.06.2012г. прокурор 
Диана Ангелова на основание чл. 199, чл.196, ал.1, т.2  и чл. 242, ал.2 от 
НПК указва на разследващия орган по ДП да бъдат отстранени 
процесуалните нарушения, допуснати в хода на проведеното разследване, 
по делото не са били извършени необходимите процесуално следствени 
действия, с оглед конкретизиране предмета на доказване, съгласно чл. 102 
от НПК. Материалите по ДП са получени в СРП на 23.07.2012г. с мнение 
за предаване на обвиняемия А.С.Ив. на съд, разпределено на прокурор Д. 
Ангелова на същата дата.  На 06.12.2012г. прокурор Д. Ангелова изготвя 
ОА /в обвинителният акт не са посочени изброените в чл.246 ал.3 от 
НПК задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/. срещу А.С.Ив.за извършено престъпление от чл. 195, 
ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1 от НК и го внася в СРС/ произнасянето на 
наблюдаващият прокурор е 4 месеца и 19 дни след получаване на делото – 
според чл. 242, ал.3 от НПК закъснението при произнасянето на прокурор 
Д. Ангелова е от 3 месеца и 19 дни/.  

С разпореждане по НОХД №22320/2012г.  от 11.02.2013г. СРС, НО – 
111 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК е прекратил 
съдебното производство връща делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия –„ 
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производството в досъдебната фаза е приключило при условията на чл. 
206, вр. чл. 269, ал.3 от НПК, без да са налице процесуалните 
предпоставки на визираната разпоредба и да е извършено щателно 
издирване на подсъдимото лице, което води до ограничаване правото му  
на лично участие в производството  и лично упражняване правото му на 
защита”. 

С постановление от 01.07.2013г. прокурор Д. Ангелова връща ДП за 
отстраняване на процесуалните нарушения, допуснати в хода на ДП. С 
писмо до началника на 05 РУП-СДВР, прокурор Д. Ангелова изисква 
доклад материалите по ДП и необходимостта за незабавни мерки за 
приключване на НП. С постановление от 30.09.2013г. А.С.Ив е привлечен 
като обвиняем за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, 
ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК. /Приложено е постановление за привличане на 
обвиняем от 30.09.2013г.  докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с  
подпис на наблюдаващия прокурор и с печат /. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 07.10.2013г. с мнение за предаване на обвиняемия А. 
С.Ив. на съд, разпределено на прокурор Д. Ангелова на 09.10.2013г..  На 
08.11.2013г. прокурор Д. Ангелова изготвя ОА срещу А.С.Ив.за 
извършено престъпление от чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1 от НК и го 
внася в СРС. Образувано е НОХД № 19296/2013г. по описа на СРС, 111 
състав. Към момента на проверката от ИВСС, делото не е приключило – 
поредното с.з е насрочено за 28.11.2014г. 

Проверени още: Пр.пр.№ 36354/2013г., Пр.пр.№ 36336/2013г., 
Пр.пр.№ 36338/2013г., Пр.пр.№ 36346/2013г., Пр.пр.№ 36433/2013г., 
Пр.пр.№ 36464/2013г по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Диана 
Ангелова. 

 
Диана Векилова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 224, новообразувани – 178, 
образувани през предходен период – 46; 
решени преписки - 158, отказ от образуване на ДП – 33, обжалвани – 4, 
необжалвани - 29, образувани ДП – 64, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 8, възложени проверки – 110; 
внесени ОА – 46, върнати от съда ОА - 14, решени с осъдителна присъда - 
31, от тях със споразумение – 9, решени с оправдателна присъда – 7, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 4, неодобрени – 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – 4, участие в съдебни заседания – 
182. 
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2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 233, новообразувани – 197, 
образувани през предходен период – 36; 
решени преписки - 203, отказ от образуване на ДП – 112, обжалвани – 9, 
необжалвани - 103, образувани ДП – 54, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 87; 
внесени ОА – 31, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
13, от тях със споразумение – 13, решени с оправдателна присъда – 8, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 5, неодобрени – 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – 9, участие в съдебни заседания – 
176. 

Пр.пр.№ 39813/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Диана Векилова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №29486/2013г. в 02 РУП - 
СДВР на 10.08.2013г. по заявление  от Р.Л.М. за извършено престъпление.  
След извършена проверка, преписката е постъпила в СРП на 08.10.2013г. . 
/Върху писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор и датата на разпределяне на преписката – 11.10.2013г./. С 
постановление от 14.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство/постановлението за отказ от образуване на ДП не 
е мотивирано, а само са изложени фактите без правни изводи/. В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на Р.Л.М. и че  
постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 

ОА 
Пр.пр.№ 17490/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1958/2012г. по описа 

на 09 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Диана Векилова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 01.06.2012г./ Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 15.08.2012г. Срокът за разследването е удължаван 
неколкократно. С постановление от 31.01.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 и по чл. 226, ал.1 от НПК на 03.01.2012г./ е повдигнато 
обвинение на Г.Ст.Р. за престъпление по чл. 144, ал. 3,  вр. ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 11.02.2013г. На 
15.02.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Г.Ст.Р. за 
престъпление по чл. 144, ал. 3,  вр. ал.1  от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3/с изключение на датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт/  и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. На 17.04.2013г. е сключено споразумение 
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/споразумението включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 
381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното производство по 
НОХД № 3045/2013г. по описа на СРС между  подсъдимия, защитника  и 
прокурор Цветомир Цанов от СРП, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание ЛОС от 4/четири /месеца, което да изтърпи при първоначален 
строг режим. /Приложено е споразумението/ 

Пр.пр.№ НСН 283/2013г. по описа на СРП, ДП ЗМ№ 309/2013г. по 
описа на 02 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Диана Векилова, 
Светломир Хиков. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Досъдебното производство е образувано с постановление на 
прокурор Светломир Хиков от 04.02.2013г. срещу Бр.М.З. за престъпление 
по чл.183, ал.1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни 
указания. Материалите по ДП са получени в СРП на 29.03.2013г. с мнение 
за предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор Диана 
Векилова на 29.03.2013г. /В НП има приложено свидетелство за 
съдимост,   информация от УИС/. На 30.04.2013г. прокурор Диана 
Векилова изготвя ОА срещу Бр.М.З. за извършено престъпление от 183, 
ал.1 от НК и го внася в СРС. /В обвинителния акт не са посочени 
изброените в чл.246 ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт/. 

С разпореждане по НОХД №8123/2013г.  от 13.06.2013г. СРС, НО – 
101 с-в на основание чл. 249, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.288, ал.2, т.3 от НПК 
прекратява съдебното производство и  връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия. 
С постановление от 13.11.2013г. делото е изпратено в 02 РУП – СДВР за 
отстраняване на допуснатите нарушения, като е даден срок от 1 месец. 
Срокът за разследване е удължен. С постановление от 08.01.2014г. 
Бр.М.З.- сръбски гражданин е привлечен като обвиняем. / Приложено е 
постановление за привличане на обвиняем докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, дата  без печат/. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 03.02.2014г. с мнение за 
предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор Диана 
Векилова на 05.02.2014г.. На 10.02.2014г. прокурор Диана Векилова 
изготвя ОА срещу Бр.М.З.. за извършено престъпление от 183, ал.1 от НК 
и го внася в СРС. /В обвинителният акт не са посочени изброените в 
чл.246, ал.3 от НПК задължителни реквизити- датата и мястото на 
съставяне на обвинителния акт/.Образувано е НОХД №2345/2014г. по 
описа на СРС, НО, 106 с-в. С определение  по НОХД №2345/2014г. по 
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описа на СРС, НО, 106 с-в. с-в съдът прекратява съдебното производство 
и връща делото на СРП за отстраняване на допуснатите съществени 
отстраними нарушения на процесуалните правила довели до ограничаване 
на правата на подсъдимия- в протокола за разпита на обвиняем липсва 
изрично волеизявление, че същият разбира писмено и говоримо български 
език/. С постановление от 06.06.2014г. прокурор Диана Векилонва указва 
на разследващия орган да изпълни указанията, дадени в обстоятелствената 
част на постановлението. Материалите по ДП са получени в СРП на 
27.06.2014г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд, разпределено на 
прокурор Диана Векилова на 01.07.2014г.. На 21.07.2014г. прокурор Диана 
Векилова изготвя ОА срещу Бр.М.З.. за извършено престъпление от 183, 
ал.1 от НК и го внася в СРС. С разпореждане по НОХД №14151/2014г.  от 
08.09.2014г. СРС, НО – 106 с-в на основание чл. 249, ал.2, вр. чл.248, ал.2, 
т.3 от НПК прекратява съдебното производство и  връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия. 
Делото е получено в СРП на 01.10.2014г. и разпределено на прокурор Д. 
Векилова на 01.10.2014г. Към момента на проверката от ИВСС делото е 
при прокурора. 

 Проверени още: Проверени още: Пр.пр.№ 11984/2013г., Пр.пр.№ 
36630/2013г., Пр.пр.№ 14948/2013г.   по описа на СРП,  Пр.пр.№ НСН 
308/2013г. по описа на СРП, ДП № 1533/2013г. по описа на 09 РУП – 
СДВР, Пр.пр.№ 54789/2011г. по описа на СРП, ДП № 3355/2011г. по 
описа на 07 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Диана Векилова. 

 
Диана Давидкова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 185, новообразувани – 112, 
образувани през предходен период – 73; 
решени преписки - 135, отказ от образуване на ДП – 60, обжалвани – 9, 
необжалвани - 51, образувани ДП – 46, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция- 13, възложени проверки – 54; 
внесени ОА – 39, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 32, от тях със споразумение – 27, решени с оправдателна 
присъда – 3, внесени със споразумение в ДП – 27, одобрени - 27, 
неодобрени – няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 15, 
участие в съдебни заседания – 190. 
2013 
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наблюдавани преписки – общ брой - 190, новообразувани – 142, 
образувани през предходен период – 48; 
решени преписки - 143, отказ от образуване на ДП – 76, обжалвани – 14, 
необжалвани - 62, образувани ДП – 59, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 59; 
внесени ОА – 27, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
24, от тях със споразумение – 15, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 9, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 22, участие в съдебни 
заседания – 189. 

Пр.пр.№ 36397/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Диана Давидкова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №ЗМ1407/2013г. в 04 
РУП - СДВР на 11.06.2013г. по докладна записка относно задържано лице 
за притежание на наркотично вещество.  Назначена е била екпертиза с 
постановление от 11.06.2013г. След извършена проверка, преписката е 
постъпила в СРП на 25.09.2013г. с мнение за отказ от образуване на ДП. 
/Върху писмото до СРП е написано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор и датата на разпределяне на преписката – 26.09.2013г./. С 
постановление от 16.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, тъй като в експертната справка е отбелязано, че 
веществотно  от растението коноп е нето 0.63 гр.. В обстоятелствената 
част е записано, че дори формално да е осъществен състава на 
престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК, то деянието поради своята 
малозначителност се счита с явно незначителна обществена опасност по 
смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано, че се отнема в 
полза на държавата остатъка от  наркотично вещество, да бъде изпратено 
на ГУ”Митници” и приемо-предавателниая протокол да бъде изпратен в 
СРП, копие от постановлението да бъде изпратено на 04 РУП-СДВР за 
сведение, ЦМУ, както и че  постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП. Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 22501/2012г. по описа на СРП,  ДП № 15087/2012г. по 

описа на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурори Диана Давидкова, 
Димитър Стоянов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 20.08.2012г./ Досъдебното 
производство е образувано от прокурор Димитър Стоянов от СРП с  
постановление от 16.07.2012г. Срокът за разследването е удължаван 
неколкократноДосъдебното производство е постъпило в СРП на 
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07.05.2013г. С постановление на прокурор Д.Давидкова от 31.05.2013г. 
част от материалите по ДП №15087/2012г. по описа на 08 РУП – СДВР, 
водено срещу Г.Ив.К. са отделени и по част от отделените материали се 
спира наказателното производство срещу неизвестен извършител. . С 
постановление от 05.06.2013г. е повдигнато обвинение на Г.Ив.К. за 
престъпление по чл. 310, ал.1, вр. чл. 309, ал. 1, пр.1, вр. чл. 26, ал. 1 от 
НК/прокурорът Д.Давидкова сама е извършила действията по 
предявяването/. На 13.06.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
Г.Ив.К. за престъпление по чл. 310, ал.1, вр. чл. 309, ал. 1, пр.1, вр. чл. 26, 
ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 
ал.3/с изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния 
акт/  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 28.10.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 10615/2013г. по описа на СРС между  
подсъдимата, защитника  и прокурор Росица Маринова от СРП, в което 
подсъдимата се е признала за виновна и страните са се споразумели на 
подсъдимата да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 1 (една) година и 6/шест/ месеца и задължителна регистрация по 
настоящ адрес за срок от 1 (една) година и 6/шест/ месеца с явяване и 
подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично. С определение от 
28.10.2013г. по НОХД № 10615/2013г. по описа на СРС, НО, 112 с-в, е 
одобрено сключеното споразумение. /Приложен е акта на съда/ 

78а 
Пр. пр. №  54182/2011г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№11093/2012 г. по описа на РТП-ОДП– СДВР с наблюдаващ прокурор 
Диана Давидкова. Досъдебното производство е започнато на 16.02.2012 г. 
с постановление на  прокурор Диана Давидкова срещу Ил.Б.Г. за 
престъпление по чл. 343, ал.1, б”б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. 
Срокът за разследването е удължен. С постановление от 14.08.2012 г. 
Ил.Б.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 343, ал.1, б”б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 и по чл . 226, ал.1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Срокът за разследването е удължен. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 10.12.2012 г. С 
постановление от 20.12.2012г. прокурор Д.Давидкова на основание чл. 
196, ал.1, т.2 от НПК дава допълнителни указания за изпълнение при 
провеждане на разследването. Срокът за разследването е удължен. 
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Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 22. 
02.2013 г. С постановление от 26.03.2013г. прокурор Д.Давидкова на 
основание чл. 196, ал.1, т.2 от НПК, установява че дадените за изпълнение 
указания по разследването не са били изпълнени от разследващият орган и  
дава допълнителни указания за изпълнение при провеждане на 
разследването. Срокът за разследването е удължен. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 18. 05.2013 г. 

С постановление за предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 31.05.2013 г. производството е внесено в СРС с предложение 
обвиняемата да бъде освободена от наказателна отговорност и да й бъде 
наложено административно наказание за извършено от нея престъпление 
по чл. 343, ал.1, б”б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице са предпоставките на 
чл. 78а от НК. Образувано е АНД №9664/2013г.  по описа на СРС, НО, 106 
състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС, призовка,  не е приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 35889/2013г., Пр.пр.№ 5922/2013г., 
Пр.пр.№ 16036/2013г.  по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Диана 
Давидкова. 

 
Диана Кръстилева 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 302, новообразувани – 283, 
образувани през предходен период – 19; 
решени преписки - 226, отказ от образуване на ДП – 166, обжалвани – 5, 
необжалвани - 161, образувани ДП – 75, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 8, възложени проверки – 50; 
внесени ОА – 30, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
12, от тях със споразумение – 8, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 84. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 246, новообразувани – 219, 
образувани през предходен период – 27; 
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решени преписки - 185, отказ от образуване на ДП – 148, обжалвани – 2, 
необжалвани - 146, образувани ДП – 59, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 32; 
внесени ОА – 16, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 12, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни 
заседания – 154. 

Пр.пр.№ 41283/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Диана Кръстилева. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №39008/2013г. в 09 РУП - 
СДВР на 15.10.2013г. по жалба от М.Ст.Б.  След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП на 16.10.2013г. С постановление от 
04.11.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че по преписката липсват данни 
за извършено престъпление от общ характер, а такова,  което се преследва 
по тъжба на пострадалия,/ ако той е съпруг на виновния / до съда съгласно 
разпоредбата на чл. 218в, т.2 от НК, тъй като се касае престъпление от 
частен характер. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 15905/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1193/2012г. по описа 

на 09 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Диана Кръстилева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 22.05.2012г./ Досъдебното производство е образувано на 
15.05.2012г. от 09 РУП - СДВР  срещу неизвестен извършител за 
извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, вр. чл.194, ал.1 от НК, като 
на 18.05.2012г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор Диана 
Кръстилева на 22.05.2012г. Срокът за разследването е удължен.  С 
постановление от 15.01.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 15.01.2013г./ е повдигнато обвинение на Ан.Д.Д. за престъпление по чл. 
195, ал.1, т. 4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 197, т.3, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 13.02.2013г. На 
14.03.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Ан.Д.Д. за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 197, т.3, вр. чл. 
28, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 
ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 15.05.2013г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
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производство по НОХД № 4693/2013г. по описа на СРС между  
подсъдимия, защитника  и прокурор Антония Делчева от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС от 4/четири/ месеца, при 
първоначален строг режим. С определение от 15.05.2013г. по НОХД № 
4693/2013г. по описа на СРС, НО, 3 с-в, е одобрено сключеното 
споразумение. 

78а 
Пр. пр. №  24541/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-1532/2012 г. по описа на 07 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Диана Кръстилева. Досъдебното производство е започнато на 09.08.2012 г. 
от 07 РУП – СДВР на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Л.Св.Т. за 
престъпление по чл. 206, ал.1, пр.2 от НК. С постановление от 11.08.2012 
г. Л.Св.Т. е привлечена в качеството на обвиняема за извършено 
престъпление по чл. 206, ал.1, пр.2 от НК /Делото е докладвано по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета 
е мярка за неотклонение „подписка”. С постановление от 23.08.2012г. 
прокурор Диана Кръстилева указва на водещият разследването 
извършване на допълнителни действия по разследването. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 03.10.2012 г. Л.Св.Т. отново 
е привлечена в качеството на обвиняема за извършено престъпление по 
чл. 206, ал.1, пр.2 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка” Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 12.04.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 19.46.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемата да бъде 
освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
206, ал.1, пр.2  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че са 
налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №7341/2013г.  
по описа на СРС, НО, 10 състав. /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е приложено копие от 
решението на съда. От приложената справка, попълнена от прокурор 
Ив. Любенов има данни, че на Л.Св.Т. е наложено наказание „глоба” в 
размер на 1000/хиляда / лева/.  
  
Диана Спасова 
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2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 198, новообразувани – 165, 
образувани през предходен период – 33; 
решени преписки - 129, отказ от образуване на ДП – 84, обжалвани – 7, 
необжалвани - 77, образувани ДП – 55, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 41; 
внесени ОА – 22, върнати от съда ОА - 7, решени с осъдителна присъда - 
13, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 15, одобрени - 15, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 181. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 49, новообразувани – 35, образувани 
през предходен период – 14; 
решени преписки - 41, отказ от образуване на ДП – 27, обжалвани – няма, 
необжалвани - 27, образувани ДП – 17, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 13; 
внесени ОА – 5, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 7, 
от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 73. 

Пр.пр.№ 14930/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Диана Спасова. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана - пр. вх. №ЗМ859/2013г. в 05 
РУП - СДВР на 05.04.2012г. по докладна записка на Б.Б.Ст. полицай от 05 
РУП-СДВР. Преписката е постъпила в СРП на 02.05.2012г. с мнение за 
отказ от  образуване на ДП и прилагане на чл. 218 Б от НК. / дата на 
разпределяне на преписката – 04.05.2012г./. С постановление от 
16.05.2012г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че тъй като деянието макар и 
формално да осъществява състава на престъпление по чл. 194, ал.3, вр. 
ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК, поради своята малозначителност – ниската 
стойност на предмета на престъплението – 4.52 лв., липсата на настъпили 
вредни последици и доброволното връщане на отнетото имущество, 
деянието макар и формално да осъществява признаците на предвидено в 
закона престъпление, е с явно незначителна степен на обществена 
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опасност по смисъла на чл.9, ал.2 от НК.  В диспозитива е записано копие 
на Д.В.Д., както и че постановлението подлежи на обжалване пред СГП. 
Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в СРП. 

ОА 
Пр.пр.№ 40983/2007г. по описа на СРП, ДП № ЗМ№1793/2007г. по 

описа на 03 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Диана Спасова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 17.08.2007г. с постановление на прокурор Д. 
Спасова  срещу Г.Ст.Кр. за извършено престъпление по чл.201 от НК. 
Материалите по ДП са получени в СРП на 17.09.2011г. с мнение за 
прекратяване на наказателното производство, разпределено на прокурор 
Диана Спасова на 21.09.2011г.. Срокът за разследването е удължаван 
многократно.   /В НП има приложено свидетелство за съдимост,   
информация от УИС, постановление за привличане на обвиняемия от 
06.04.2012г. докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК с подпис на 
наблюдаващия прокурор, дата  и печат /. Материалите по ДП са получени 
в СРП на 23.04.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия на съд, 
разпределено на прокурор Диана Спасова на 23.04.2012г. На 30.05.2012г. 
прокурор Диана Спасова изготвя ОА срещу Г.Ст.Кр. за извършено 
престъпление от чл. 194, ал.1 от НК и го внася в СРС. /В 
обстоятелствената и заключителна част на обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. С разпореждане по НОХД №10361/2012г.  от 15.06.2012г. 
СРС, НО – 6 с-в е прекратил съдебното производство и е върнал делото на 
СРП за отстраняване на допуснатите нарушения на процесуалните 
правила – „налице е противоречие между описанието на съставомерните 
факти на престъплението и правната квалификация, която е дадена на 
така описаните факти. Уведомлението за разпореждането на съда е 
получено в СРП на 20.06.2012г., разпределено на прокурор Д. Спасова на 
21.06.2012г. / отбелязяно – „без протест”/ Делото е получено в СРП на 
17.09.2012г./след 3 месеца/, разпределено на прокурор Д. Спасова на 
19.09.2012г.. С постановление от 01.10.2012г. прокурор Д. Спасова  
изпраща ДП на 03 РУП-СДВР за изпълнение на дадените в 
обстоятелствената част напостановлението  указания. С постановление от 
09.10.2012г. Г.Ст.Кр. е привлечен като обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 206, ал.1 от НК Приложено е постановление за 
привличане на обвиняемия от 09.10.2012г. докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК. Материалите по ДП са получени в СРП на 15.10.2012г. с 
мнение за предаване на обвиняемия на съд, разпределено на прокурор 
Диана Спасова на 17.10.2012г.  На 19.10.2012г. прокурор Диана Спасова 
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изготвя отново ОА срещу Г.Ст.Кр. за извършено престъпление от чл. 206, 
ал.1 от НК и го внася в СРС. Образувано е НОХД №19453/2012г. по описа 
на СРС, НО, 98 състав. Към момента на проверката делото не е 
приключило – насрочено за 09.03.2015г.. 
Проверени още:  Пр.пр.№ 1457/2013г. по описа на СРП, Пр.пр.№ 
25539/2011г. по описа на СРП, ДП № ЗМ15088/2011г. по описа на 05 РУП 
– СДВР с наблюдаващ прокурор Диана Спасова 
 
Димитър Куртов 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 204, новообразувани – 166, 
образувани през предходен период – 38; 
решени преписки - 201, отказ от образуване на ДП – 156, обжалвани – 8, 
необжалвани - 148, образувани ДП – 61, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 6, възложени проверки – 34; 
внесени ОА – 30, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
18, от тях със споразумение – 8, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - няма, неодобрени – 3, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 204. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 281, новообразувани – 241, 
образувани през предходен период – 40; 
решени преписки - 183, отказ от образуване на ДП – 156, обжалвани – 2, 
необжалвани - 154, образувани ДП – 52, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 23; 
внесени ОА – 23, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
15, от тях със споразумение – 9, решени с оправдателна присъда – 7, 
внесени със споразумение в ДП – 15, одобрени - 11, неодобрени – 4, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 179. 

Пр.пр.№ 36567/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Димитър Куртов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №31700/2013г. по описа 
на 05 РУП - СДВР на 03.09.2013г. по жалба на Т.Ем.Л.  След извършена 
проверка, преписката е постъпила в СРП на 26.09.2013г. с мнение за отказ 
от образуване на ДП. /дата на разпределяне на преписката – 02.10.2013г./. 
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С постановление от 11.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно. В обстоятелствената част е записано, че предвид 
изключително ниската стойност на отнетата вещ -/59.99лв./, то деянието 
поради своята малозначителност се счита с явно незначителна обществена 
опасност по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано, копие 
от постановлението да се изпрати на Т.Ем.Л. и че  постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП.  

ОА 
Пр.пр.№ 40415/2010г. по описа на СРП,  ДП № 5361/2010г. по описа 

на СДВР, с наблюдаващ прокурор Димитър Куртов. Досъдебното 
производство е образувано с  постановление от 13.07.2010г. Срокът за 
разследване е удължаван. С постановление от 28.02.2011г. /докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 от НПК на 28.02.2011г./ е повдигнато обвинение на 
К.П.Ив. за престъпление по чл. 316, пр.1, алт. 1 и пр. 2, алт.1, вр. чл. 308, 
ал.2, пр.3, алт.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 314, 
пр.2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1 и по чл. 212, ал.1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 38, 
ал.2, пр. 3, алт.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал.2, вр. ал. 1 от НК.  
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 08.03.2011г. На 
10.03.2011г. прокурор Димитър Куртов е извършил привличане на 
обвиняем, разпит на обвиняем и предявяване на разследването. На 
10.03.2011г. е  сключено споразумение /споразумението включва съгласие 
по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство между  обвиняемия, защитника  и прокурор 
Димитър Куртов от СРП, в което обвиняемия се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на обвиняемия да бъде наложено наказание 
ЛОС от 8/осем/ месеца, което да изтърпи в затвор при първоначален строг 
режим. С определение от 10.03.2011г. по НОХД № 3799/2011г. по описа 
на СРС, НО, 115 с-в, е одобрено сключеното споразумение.  

Пр.пр.№ 42845/2008г. по описа на СРП, ДП № ЗМ3365/2008г. по 
описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващи прокурори Димитър Куртов, 
Валентин Филипов./Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Досъдебното производство е образувано на 29.08.2008г. срещу 
6 лица-Г.Анг. Ц., М.Р.Д., Цв.Р.Ц., Ст.С.П., А.Ив.В. и М.С.Ст. за 
престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 1 от 
НК, като СРП е уведомена на 29.08.2008г.  Материалите по ДП са 
получени в СРП на 22.05.2013г. с мнение за предаване на обвиняемите 
лица на съд за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, 
ал.1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК,  разпределено на 
прокурор Димитър Куртов на 22.05.2013г. На 30.08.2013г.  прокурор 
Димитър Куртов изготвя ОА срещу 6-те лица - Г.Анг. Ц., М.Р.Д., Цв.Р.Ц., 
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Ст.С.П., А.Ив.В. и М.С.Ст.  за извършено престъпление от чл. 195, ал.1, 
т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК от НК и 
го внася в СРС. /В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. 

С разпореждане  по НОХД №15399/2013г.  от 11.10.2013г. СРС, НО 
– 20 с-в на основание чл. 249, ал.1, вр. чл.  248, ал.2, т.3 от НПК 
прекратява съдебното производство и е връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на 
обвиняемия- срещу един от подсъдимите, ДП е приключило при 
условията на чл. 269, ал.3 от НПК, без да са приложени доказателства, 
че лицето е търсено, няма приложена докладна записка относно 
местонахождението му, с което е нарушено правото му на защита. 
Делото е получено от СРС в СРП на 18.11.2014г. С постановление от 
19.11.2014г. прокурор Димитър Куртов връща материалите по пр.пр. НСН 
301/2013т. по описан на СРП на 01 РУП-СДВР за отстраняване на 
нарушенията. Даден е едномесечен срок за изпълнение. Материалите по 
ДП са получени в СРП на 13.01.2014г. с мнение за предаване на 
обвиняемите лица на съд за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, 
вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК,  
разпределено на прокурор Димитър Куртов на 14.01.2014г. Срокът за 
разследването е удължен, поради правната и фактическа сложност на 
делото. Материалите по ДП са получени в СРП на 17.03.2014г. с мнение за 
предаване на обвиняемите лица на съд за извършено престъпление по чл. 
195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от 
НК,  разпределено на прокурор Димитър Куртов на 18.03.2014г.  На 
18.03.2014г.  прокурор Димитър Куртов изготвя ОА срещу 6-те лица- 
Г.Анг. Ц., М.Р.Д., Цв.Р.Ц., Ст.С.П., А.Ив.В. и М.С.Ст.  за извършено 
престъпление от чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 
20, ал.2, вр. ал.1 от НК от НК и го внася в СРС. /В обстоятелствената и 
заключителна част на обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. Към момента на  
проверката е образувано НОХД №5554/2014г. по описа на СРС, НО, 20 
състав, към момента няма данни за насрочването. 

78а 
Пр. пр. №  53874/2010г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-15179/2013 г. по описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Димитър Куртов. Досъдебното производство е образувано на 11.05.2011 г. 
с постановление на прокурор Димитър Куртов срещу Ант.Н.Т. за 
престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Срокът за разследване е удължаван 
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неколкократно, наказателното производство е спирано и възобновявано. С 
постановление от 25.04.2013 г. Ант.Н.Т. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 227б, ал.2, вр.  ал.1 от НК 
/Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на 
наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 22.05.2013 г. С постановление за предложение за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 10.10.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. В обстоятелствената част 
на постановлението е записано, че с деянието не са причинени 
имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от 
НК. Образувано е АНД № 17643/2013г.  по описа на СРС, НО, 20 състав. 
/в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, 
призовка,  не е приложено копие от решението на съда./.  

Проверени още: Пр.пр.№ 36541/2013г., Пр.пр.№ 36781/2013г., 
Пр.пр.№ 32990/2013г.    по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Димитър Куртов. 

 
Дойчо Тарев 

 2012 г. 
наблюдавани преписки – общ брой -134, новообразувани – 109, 
образувани през предходен период – 25; 
решени преписки - 83, отказ от образуване на ДП – 54, обжалвани – 4, 
необжалвани - 50, образувани ДП – 52, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - 3, възложени проверки – 23; 
внесени ОА – 33, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
36, от тях със споразумение – 25, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 227. 
 2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой -240, новообразувани – 234, 
образувани през предходен период – 6; 
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решени преписки - 169, отказ от образуване на ДП – 138, обжалвани – 1, 
необжалвани - 137, образувани ДП – 69, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 28; 
внесени ОА – 26, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
32, от тях със споразумение – 17, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 194. 

Пр. пр. № 37173/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Дойчо Карев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод заявление от Х.С.Т. от 
22.09.2013 г. до 02 РУП СДВР с вх. № 31142/2013 г. След извършена 
проверка с писмо и докладна записка от 02.10.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за образуване на досъдебно производство по 
чл. 195 от НК срещу неизвестен извършител Върху писмото е изписано 
името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 08.10.2013 г. С 
постановление от 14.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че при 
така установената фактическа обстановка не може да се направи  
основателно предположение за извършено престъпление от общ характер. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и преписката да се архивира в СРП. /Не е 
приложена е обратна разписка/ .  

 
ОА 
Пр. пр. № 14329/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1037/2012 г. по 

описа на 02 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Д. Ганчева, Дойчо 
Тарев. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 05.05.2012 г. С 
постановление от 08.05.2012 г. Д.Т.Д. е привлечен в качеството на 
обвиняем. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 11.07.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Д.Т.Д. за 
престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. При постъпване на досъдебното 
производство делото е преразпределено на прокурор Дойчо Тарев.  На 
30.07.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу Д.Т.Д. за престъпление по 
чл. 206, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, 
ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на 
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съдия – докладчик от 01.08.2012 г. е прекратено производството по НОХД 
№ 14289/2012 г. по описа на СРС, 108 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на разпореждането – нарушено право на защита. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 04.09.2012 г. С 
постановление от 18.09.2012 г. наблюдаващият прокурор  е указал на 
разследващия орган да изпълни посочените в обстоятелствената част на 
постановлението указания. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 16.10.2012 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия Д.Т.Д. за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК.  На 23.10.2012 
г. е внесен обвинителен акт, в който са посочени изброените в чл. 246, ал. 
2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
19455/2012 г. по описа на СРС, 108 състав. На 21.03.2013 г. е изготвено 
споразумение между прокурор Тарев, подсъдимия и защитника му, което 
съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК 
С определение от 21.03.2013 г. на СРС, 108 състав споразумението е 
одобрено и производството по НОХД № 19455/2012 г. по описа на СРС, 
108 състав. 

Пр. пр. № 46184/2012 г. по описа на СРП, ДП № 5037/2012 г. по 
описа на СДВР, с наблюдаващ прокурор Дойчо Тарев, Богдан Ангелов. 
Досъдебното производство е било образувано с постановление на 
прокурор Тарев от 19.01.2012 г. срещу С.М.К. за престъпление по чл. 212, 
ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано удължаване на срока на 
разследване. С постановление от 21.02.2013 г. С.М.К. е привлечена като 
обвиняем за престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 
от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/ . Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
19.05.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемата. На 29.05.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу С.М.К. за престъпление по чл. 212, ал. 
4, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 9617/2013 г. по описа на СРС, 10 
състав. На 12.07.2013 г., по реда на съкратеното следствие, е била 
постановена осъдителна присъда, с която подсъдимата е била призната за 
виновна по предявеното обвинение и й е било наложено наказание ЛОС за 
срок от две години, при прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК 
за изпитателен срок от четири години. 

Проверени още: пр. пр. № 43242/2013 г. , пр. пр. № 39555/2013 г. 
Дочо Дочев 
2012 г. 
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наблюдавани преписки – общ брой -272, новообразувани – 184, 
образувани през предходен период – 88; 
решени преписки - 156, отказ от образуване на ДП – 87, обжалвани – 2, 
необжалвани - 84, образувани ДП – 68, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - 39, възложени проверки – 24; 
внесени ОА – 22, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 7, одобрени - 7, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 159. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой -123, новообразувани – 105, 
образувани през предходен период – 18; 
решени преписки - 94, отказ от образуване на ДП – 66, обжалвани – 3, 
необжалвани - 63, образувани ДП – 38, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - 10, възложени проверки – 16; 
внесени ОА – 8, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени с 
осъдителна присъда - 11, от тях със споразумение – 9, решени с 
оправдателна присъда – 2, внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 
2, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, 
участие в съдебни заседания – 81. 

Пр. пр. № 31002/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Дочо Дочев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод молба от С.Т.Т. от 
21.08.2012 г. до 06 РУП СДВР с вх. № 40032/2012 г. След извършена 
проверка с писмо и докладна записка от 10.09.2012 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно 
производство на основание чл. 9, ал. 2 от НК. Върху писмото е изписано 
името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 14.09.2012 г. С 
постановление от 12.10.2012 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката са налице данни за извършено престъпление от общ характер, 
но неговата обществена опасност е явно незначителна съгласно чл. 9, ал. 2 
от НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/Не е приложена е обратна разписка/ . 

Пр. пр. № 7962/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Дочо Дочев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
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прокурор/. Преписката е била образувана по повод сведение от Н.В.Г. от 
28.01.2013 г. до 06 РУП СДВР с вх. № 4580/2013 г. След извършена 
проверка с писмо и докладна записка от 21.02.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно 
производство на основание чл. 9, ал. 2 от НК. Върху писмото е изписано 
името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 27.02.2013 г. С 
постановление от 27.03.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката са налице данни за извършено престъпление, но на основание 
чл. 218в  наказателното преследване за посоченото престъпление се 
осъществява по тъжба на пострадалия. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ . 

ОА 
Пр. пр. № 53581/2011 г. по описа на СРП, ДП № 3339/2011 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, НСН № 517/2012 г., с наблюдаващ прокурор Дочо 
Дочев. Производството е било образувано с постановление от 09.12.2011 
г. на прокурор Дочев срещу неизвестен извършител  за престъпление по 
чл. 209, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешено удължаване на срока на 
разследването, открит е извършителя, който е привлечен в качеството на 
обвиняем. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 02.04.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемата Н.К.С.  за 
престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. С постановление от 02.05.2012 г. 
досъдебното производство е върнато на разследващия органи  за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на постановлението. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 09.05.2012 г. с мнение за предаване 
на съд обвиняемата Н.К.С.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. На 
15.05.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу Н.К.С.  за престъпление по 
чл. 209, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, 
ал. 2, ал. 3 / с изключение на мястото на съставяне на обвинителния акт 
и има ли или не основания за прилагане на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – докладчик от 
19.05.2012 г. е прекратено производството по НОХД № 9095/2012 г. по 
описа на СРС, 12 състав и делото е върнато за отстраняване на 
допуснатите процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част 
на разпореждането – нарушено право на защита на обвиняемото лице, 
поради непосочване на всички индивидуализиращи признаци на състава 
на престъплението. Наказателното производство е постъпило в СРП на 
27.12.2012 г.  С постановление от 02.01.2013 г. прокурор Дочев е върнал 
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досъдебното производство на разследващия орган и му е указал да 
извърши действията, посочени в обстоятелствената част на 
постановлението. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 21.01.2013 г. с мнение за предаване на съд 
обвиняемата Н.К.С.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. На 
24.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу   Н.К.С.  за престъпление по 
чл. 209, ал. 1 от НК. На 24.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу   
Н.К.С.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 / с изключение на мястото на 
съставяне на обвинителния акт и има ли или не основания за прилагане на 
чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.  Образувано е 
НОХД № 1581/2013 г. по описа на СРС, 12 състав. На 24.04.2014 г.  
наказателното производство е спряно, а подсъдимата е обявена за ОДИ. 

Пр. пр. № 23416/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1533/2013 г. по 
описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Дочо Дочев, Мадлена 
Атанасова. Досъдебното производство е било образувано с постановление 
на прокурор Дочев от 29.09.2012 г. срещу С.Т.Й. за престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 18.04.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия. На 22.05.2013 г. е внесен обвинителен 
акт срещу С.Т.Й. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, 
вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е 
НОХД № 9270/2013 г. по описа на СРС, 108 състав. На 20.06.2013 г. е 
сключено споразумение за прекратяване на наказателното производство 
по НОХД № 9270/2013 г. по описа на СРС, 108 състав,  между 
подсъдимия, защитника и прокурор Мадлена Атанасова от СРП, което 
съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от 
НПК, в което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС в размер на 
7 месеца, което да се изтърпи при първоначален строг режим.  С 
определение от 20.06.2013 г.  по НОХД № 9270/2013 г. по описа на СРС, 
108 състав споразумението е одобрено. 

Драган Драганов 
2012  

наблюдавани преписки – общ брой -187, новообразувани – 152, 
образувани през предходен период – 35; 
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решени преписки - 111, отказ от образуване на ДП – 67, обжалвани – 1, 
необжалвани - 66, образувани ДП – 71, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 40; 
внесени ОА – 27, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 188. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой -250, новообразувани – 228, 
образувани през предходен период – 22; 
решени преписки - 161, отказ от образуване на ДП – 111, обжалвани – 5, 
необжалвани - 106, образувани ДП – 89, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 44; 
внесени ОА – 17, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
15, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 7, одобрени - 5, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 178. 

Пр. пр. № 36225/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Драган Драганов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от П.Г.В. от 
31.07.2013 г. до 02 РУП СДВР с вх. № 25526/2013 г. След извършена 
проверка с писмо и докладна записка от 24.09.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за налагане на административно наказание по 
чл. 218б от НК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис и дата 30.09.2013 г./ С постановление от 22.10.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката не се съдържат 
достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и преписката да се архивира в СРП. /Не е приложена е 
обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 63652/2009 г. по описа на СРП, ДП № 3421/2008 г. по 

описа на 02 РУП СДВР, НСН № 131/2012 г., с наблюдаващ прокурор 
Драган Драганов. Производството е било образувано с постановление на 
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прокурор Драганов срещу неизвестен извършител  за престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследването, открит е извършителя, който е 
привлечен в качеството на обвиняем. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 04.08.2009 г. с мнение за предаване 
на съд На 18.10.2009 г. /два месеца след постъпване на делото/ е внесен 
обвинителен акт срещу П.В.В.  за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. 
чл. 195, ал.1, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. „б”, вр. 
чл. 26, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, 
ал. 2, ал. 3 / с изключение на датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт и има ли или не основания за прилагане на чл. 53 от 
НК/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е било НОХД № 
11447/2009 г. по описа на СРС, 23 състав. На 15.11.2010 г. е била 
постановена осъдителна присъда, с която на подсъдимия е било наложено 
наказание от 3 години ЛОС по т.т. 2 и 3 от обвинителния акт и е бил 
оправдан по обвинението по т. 1 от ОА. Присъдата е била отменена и 
делото било върнато./Не са приложени копия от актовете на съда/. 
Внесен бил нов ОА /няма данни за датата на изготвянето  и внасянето 
му в съда/ С определение на съда от 28.02.2012 г. на съда е било 
прекратено производството по НОХД № 8395/2011 г. по описа на СРС, 21 
състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на определението - не е 
приложен акта на съда. Наказателното производство е постъпило в СРП 
на 14.03.2012 г.  С постановление от 27.03.2012 г. прокурор Драганов е 
върнал досъдебното производство на разследващия орган и му е указал да 
извърши действията, посочени в обстоятелствената част на 
постановлението. На 24.04.2012 г. е било извършено ново привличане на 
обвиняемия. По данни от входящия дневник движението на делото е 
следното: материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 07.05.2012 г. с мнение за съд. На 11. 05. 2012 г. е бил внесен нов 
обвинителен акт. С определение от 09.10.2012 г. на съда по НОХД №  
8917/2012 г. е било прекратено производството и делото е било върнато 
отново на  СРП за отстраняване на съществени процесуални нарушения. 
Материалите от съда са постъпили в СРП на същата дата. На 08.11.2012 г. 
е бил внесен обвинителен акт, а с определение на съда по НОХД № 
20646/2012 г.  делото отново е било прекратено и върнато на СРП. На 
02.08.2013 г. е бил внесен нов обвинителен акт. На 11.11.2013 г. с 
определение на съда по НОХД № 14020/2013 г. отново е било върнато. На 
13.12.2013 г. с постановление на прокурор Драганов делото е било 
изпратено на разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. 
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Материалите по делото са постъпили в СРП на 13.01.2014 г. с мнение за 
съд.  На 16.01.2014 г.  е бил внесен обвинителен акт – в дневника няма 
други отбелязвания. Образувано било НОХД № 864/2014 г. по описа на 
СРС, 21 състав и на 17.06.2014 г., делото е приключило с осъдителна 
присъда. 

Пр. пр. № 44082/2009 г. по описа на СРП, ДП № 6541/2009 г. по 
описа на ГДДП-МВР, отдел 01, с наблюдаващи прокурори Драган 
Драганов, Михаил Бешков, Михаела Райдовска. Производството е било 
образувано с отделяне на материали от досъдебно производство № 
43/2008 г. по описа на СРП срещу Ц.Х.С. за престъпление по чл. 210, ал. 1, 
т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК и срещу Б. Й. Б. за престъпление по чл. 316, 
вр. чл. 308, ал.3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Многократно е искано и 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
28.03.2012 г. на прокурор Драганов на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 
24, ал. 1, т. 4 и чл. 196, ал. 1, т. 2 от НПК производството било частично 
прекратено по отношение на обвиняемия Б.Й.Б.  поради настъпилата му 
смърт. След нови разрешени удължавания на срока на разследване и с 
оглед постъпили доказателства за връчване на постановлението за 
прекратяване на наследниците на починалия Б.Й.Б., едва на 16.01.2013 Г. в 
СРС е внесен обвинителен акт срещу   Ц.Х.С. за престъпление по чл. 210, 
ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, пр. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
Образувано било НОХД № 963/2013 г. по описа на СРС, 16 състав. 
Наказателното производство по делото е прекратено по искане на 
представителя на прокуратурата прокурор Райдовска на 13.02.2014 г. 
предвид установеното по време на съдебното следствие обстоятелство, че 
за същото престъпление, при същите установени факти в СРС е 
образувано друго дело, на доклад на 23 състав, което е с друга правна 
квалификация. 

Проверени още: пр. пр. № 36365/2013 г., пр. пр. № 36495/2013 г., пр. 
пр. № 36371/2013 г. 

Евгения Манева 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой -145, новообразувани – 113, 
образувани през предходен период – 32; 
решени преписки - 103, отказ от образуване на ДП – 46, обжалвани – 6, 
необжалвани - 40, образувани ДП – 54, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 8, възложени проверки – 45; 
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внесени ОА – 19, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда – 
17, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 14, одобрени - 14, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 14, участие в съдебни 
заседания – 209. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой -200, новообразувани – 155, 
образувани през предходен период – 45; 
решени преписки - 181, отказ от образуване на ДП – 90, обжалвани – 10, 
необжалвани - 80, образувани ДП – 52, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 83; 
внесени ОА – 27, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда – 
23, от тях със споразумение – 16, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 18, одобрени - 18, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 13, участие в съдебни 
заседания – 179. 

Пр. пр. № 33426/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Евгения Манева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от С.Ф.М. от 
08.08.2013 г. до СРП. Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис. С писмо на прокурор Манева до Началника на 07 РУП 
СДВР от 21.08.2013 г. на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ е възложено 
извършване на проверка, като подробно са описани действията, които 
следва да бъдат извършени и е даден 60 дни срок за извършването й. След 
извършена проверка с писмо от 25.09.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с изпълнени указания  и с мнение за отказ от образуване на 
досъдебно производство на основание чл. 24 от НПК. С постановление от 
01.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че в преписката не се съдържат 
достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по см. на 
особената част на НК. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и 
копие да бъде изпратено на жалбоподателя. Записано е, че материалите по 
преписката следва да останат на съхранение в СРП./Не е приложена е 
обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 60653/2005 г. по описа на СРП, ДП № 3053/2005 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Евгения Манева. 
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Производството е било започнато на 14.11.2005 г. и е водено 
първоначално срещу неизвестен извършител  за престъпление по чл. 195, 
ал. 1, т.3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано удължаване на 
срока на разследване. По време на разследването е установен 
извършителя. Дознанието е било изпратено в СРП с постановление на 
водещия разследването с изразено мнение и становище, че от 
доказателствата по делото може да се направи извод за извършено 
престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. С постановление от 13.07.2006 г.  
прокурор Гюров от СРП е изпратил материалите по ДП № 3053/2005 г. по 
описа на 05 РУП СДВР на Софийска градска прокуратура по 
компетентност. С постановление от 17.04.2007 г. на прокурор Димитър 
Младенов от СГП, постановено по пр. пр. № 5579/2006 г. по описа на СГП 
е прекратено частично наказателното производство спрямо А.О.С. за 
престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК и е разпоредено, след изтичане на 
срока за обжалване досъдебното производство да се изпрати на СРП с 
оглед деяние по чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е посочено, че деянието по чл. 249, ал. 1 е 
несъставомерно, тъй като тогавашната редакция на тази разпоредба 
изисква да са настъпили значителни вреди от неправомерния банков 
трансфер, а сумата от 400 лв. не е значителна вреда, съгласно 
изискванията на закона. С постановление от 11.05.2007 г. на прокурор 
Десислава Пиронева досъдебното производство  е изпратено на 
разследващия орган за приключване на разследването в най-кратък срок. 
Производството е спирано и възобновено, искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследване. На 10.12.2009 г. е внесен 
обвинителен акт от прокурор Пиронева срещу А.О.С. за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.   В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 14264/2009 г. по 
описа на СРС, 21 състав. Делото 13 пъти е отлагано за нови доказателства. 
В с.з., проведено на 21.05.2013 г. прокурор Евгения Манева е заявила, че 
са налице основанията на чл. 287, ал. 2 от НПК и съдебното производство 
следва да бъде прекратено на основание чл. 288, т. 2 от НПК, като делото 
бъде изпратено на съответния прокурор в СГП, тъй като съгласно 
императивните разпоредби на чл. 35, ал. 2 от НПК, регламентиращи 
родовата подсъдност СРП не е компетентна да повдигне новото обвинение 
за престъпление по чл.249, ал. 1 от НК, което е от компетентността на 
Софийска градска прокуратура. Предвид направеното искане с 
протоколно определение от 21.05.2013 г. СРС, 21 състав е прекратил 
съдебното производство по НОХД № 14264/2009 г. и е изпратил делото на 
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СГП по компетентност. По повод полученото прекратено наказателно 
дело и досъдебното производство прокурор Младенов от СГП на 
11.06.2013 г. е изпратил  на СРП писмо, от което е видно, че изразява 
несъгласие с действията на прокурор Манева от СРП в съдебно заседание 
на 21.05.2013 г. След получаването му прокурор Манева е изпратила 
„ЗАПИТВАНЕ” до Апелативна прокуратура София относно характера на 
това писмо и следва ли да се счита то за постановление със задължителни 
указания. С постановление от 05.07.2013 г. на прокурор Йордан Стоев, 
прокурор в АП София, постановено по пр. пр. 4946/2009 г. по описа на 
САП е указал на наблюдаващия прокурор в СГП, след като се запознае с 
новите обстоятелства да се произнесе с надлежен прокурорски акт. С 
постановление за частично прекратяване на наказателното производство и 
изпращане по компетентност от 11.07.2013 г. на прокурор Димитър 
Младенов е прието, че производството за престъпление по чл. 249, ал. 1 от 
НК следва да бъде прекратено, а делото след изтичане на срока за 
обжалване следва да се изпрати на СРП по компетентност. В 
обстоятелствената част на постановлението е посочено, че няма основание 
да се откаже от възприетата квалификация в постановлението от 
12.04.2007 г., а и не съществува процесуална възможност сам да  отмени 
постановлението си от тази дата. С постановление от 09.08.2013 г. на 
прокурор Манева наказателното производство по ДП № 305382005 г. по 
описа на 05 РУП СДВР е прекратено поради липса на осъществен състав 
на престъпление. В обстоятелствената част на постановлението е прието, 
че деянието е несъставомерно за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 
от НК. Като основание за прекратяването са посочени чл. 199, чл. 243, ал. 
1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 243, ал. 2 от НПК. Приложени са обратни 
разписки. Постановлението е влязло в сила.  

Пр. пр. № 34578/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2467/2012 г. по 
описа на 02 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Десислава Петрова, 
Евгения Манева, Цветанка Петкова. Производството е било започнато по 
реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетели срещу Г.А.В. за 
престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. С постановление от 28.11.2012 г. 
Г.А.В. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
18.01.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 25.01.2013 
г. прокурор Манева е внесла срещу Г.А.В. за престъпление по чл. 325, ал. 
2, пр. 2, алт. 2, вр. ал. 1 от НК.   В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
На 12.11.2013 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
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наказателното производство по НОХД № 1526/2013 г. по описа на СРС, 
102 състав,  между подсъдимия, защитника и прокурор Петкова от СРП, 
което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 
5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” 
изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна регистрация 
по настоящ адрес за срок от 1 година 2 пъти седмично,  задължителни 
срещи с пробационен служител за срок от 1 година, безвъзмезден труд в 
полза на обществото в размер на 100 часа за период от една година, 
връщане на веществените доказателства на собственика. С определение от 
12.11.2013г. по НОХД № 1526/2013 г. по описа на СРС, 102 състав е 
одобрено сключеното споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 18742/2013 г. по описа на СРП, ДП № 11229/2013 г. по 

описа на СРТП-ОДП-СДВР, с наблюдаващ прокурор Евгения Манева. /Не 
е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
на местопроизшествие, срещу неизвестен извършител за престъпление по 
чл. 343, ал. 1, б. „б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. Искано е и е 
разрешено удължаване на срока на разследване. С постановление от 
30.07.2013 г. Е.Ж.С. е привлечена в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3  от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 19.08.2013 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
23.08.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
Е.Ж.С. да бъде освободена от наказателна отговорност и да й бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 343, ал. 1, б. „б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3  от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС/. Образувано е АНД № 15192/2013 г. по описа на СРС, 102 състав. /В 
НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението на 
съда/ 

споразумение 
Пр. пр. № 1616/2013 г. по описа на СРП, БП № 23/2013 г. по описа 

на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Евгения Манева. 
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Производството е било започнато на 04.01.2013 г. по реда на чл. 356, ал. 3 
от НПК, с разпит на свидетели срещу В.Х., роден в Република Армения за  
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено на 04.01.2013 г. С 
постановление от 09.01.2013 г. В.Х. е привлечен в качеството на обвиняем 
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по делото са постъпили в СРП 
на 11.01.2013 г. с мнение за съд. На 11.01.2013 г. е сключено споразумение 
между обвиняемия, защитника и прокурор Евгения Манева от СРП, което 
съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от 
НПК, в което обвиняемият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на обвиняемият да му бъде наложено наказание „пробация” 
изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна регистрация 
по настоящ адрес за срок от 6 месеца с явяване и подписване 2 пъти 
седмично,  задължителни периодични срещи с пробационен служител за 
срок от 6 месеца, както и  на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 
37, ал. 1, т. 7 от НК лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 
месеца. С определение от 28.06.2013 г. по НОХД № 435/2013 г. по описа 
на СРС, 101 състав, е одобрено сключеното споразумение. 

Проверени още: пр. пр. № 14956/2013 г., пр. пр. № 20650/2013 г., пр. 
пр. № 7084/2013 г. с отменен отказ и след допълнителна проверка отново е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство с 
постановление на прокурор Евгения Манева от 07.08.2014 г. С 
постановление от 25.09.2014 г. на прокурор Д. Георгиев от СГП по пр. пр. 
№ 8543/2013 г. по описа на  СГП постановлението на СРП  е потвърдено 
като правилно и законосъобразно. 

Евгения Щъркелова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой -206, новообразувани – 158, 
образувани през предходен период – 48; 
решени преписки - 98, отказ от образуване на ДП – 50, обжалвани – 2, 
необжалвани - 48, образувани ДП – 85, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 42; 
внесени ОА – 44, върнати от съда ОА - 9, решени с осъдителна присъда – 
43, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 4, неодобрени - 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни заседания 
– 199. 

2013 г. 
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наблюдавани преписки – общ брой -243, новообразувани – 227, 
образувани през предходен период – 16; 
решени преписки - 178, отказ от образуване на ДП – 129, обжалвани – 3, 
необжалвани - 126, образувани ДП – 82, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 40; 
внесени ОА – 23, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда – 
29, от тях със споразумение – 13, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 89. 

Пр. пр. № 36205/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Евгения щъркелова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от А.М.М. и 
Ц.И.М. от 15.09.2013 г. до 09 РУП СДВР с вх. № 43438/2013 г. След 
извършена проверка с писмо и докладна записка от 23.09.2013 г. 
преписката е постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на 
досъдебно производство във връзка с чл. 9, ал. 2 от НК. /Върху писмото е 
изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 27.09.2013 г./ 
С постановление от 11.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено престъпление 
от общ характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя, както и да му се върне вещта. /Не е 
приложена е обратна разписка/.  

ОА 
Пр. пр. № 8241/2013 г. по описа на СРП, ДП № 598/2013 г. по описа 

на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Евгения Щъркелова. 
Производството е било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел срещу неизвестен извършител. за престъпление по чл. 
198, ал. 1, пр. 1 от НК, извършено на 09.03.2013 г. С постановление от 
19.03.2013 г. на прокурор Щъркелова е задържан П.Д.Д. с оглед 
осигуряване на явяването му пред съда за вземане на МНО ”Задържане 
под стража”. С определение от 21.03.2013 г. СРС по НЧД № 4983/2013 г. е 
взел МНО ”Задържане под стража” спрямо обвиняемия П.Д.Д. С 
определение от 29.03.2013 г. СГС XVI въззивен състав, постановено по 
ВНЧД № 1503/2013 г. е отменил определението на СРС, като не е взел 
мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия П.Д.Д. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 25.06.2013 г. с 



 193 

мнение за предаване на съд на обвиняемия П.Д.Д. за престъпление по чл. 
198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.  С постановление от 27.06.2013 
г. на прокурор Щъркелова досъдебното производство е изпратено на 02 
РУП СДВР за изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част 
на постановлението. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 04.09.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия П.Д.Д. за престъпление по чл. за престъпление по чл. 198, ал. 
1, пр. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. На 04.10.2013 г. е внесен обвинителен 
акт срещу П.Д.Д. за престъпление по чл. за престъпление по чл. 198, ал. 1, 
пр. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.    В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
С разпореждане на съдия – докладчик от 01.11.2013 г. е прекратено 
производството по НОХД № 17089/2013 г. по описа на СРС, 110 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на разпореждането – родителите на 
обвиняемия не са уведомени за предявяването. Досъдебното производство 
е постъпило в СРП на 21.11.2013 г. С постановление от 25.11.2013 г. 
наблюдаващият прокурор  е разпоредил  да се извършат посочените в 
обстоятелствената част действия по разследване – ново предявяване с 
присъствие на родителите на обвиняемия и защитника му. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 18.12.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия П.Д.Д. за престъпление по чл. за 
престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. На 
27.12.2013 г. е внесен обвинителен акт, в който са посочени изброените в 
чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е 
НОХД № 22320/2013 г. по описа на СРС, 110 състав. Делото е висящо, 
насрочено за съдебно заседание на 01.12.2014 г. 

Пр. пр. № 4927/2013 г. по описа на СРП, ДП № 340/2013 г. по описа 
на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Евгения Щъркелова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел срещу неизвестен извършител. за престъпление по чл. 
198, ал. 1, пр. 1 от НК, извършено на 07.02.2013 г. С постановление от 
04.02.2013 г. К.Р.Б. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 198, 
ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 20.03.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия.  С постановление от 26.03.2013 г. на прокурор 
Щъркелова са отделени материали и е образувано ново досъдебно 
производство срещу неизвестен извършител, което е спряно. На 
03.04.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу К.Р.Б. за престъпление по 
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чл. 198, ал. 1, пр. 1 от НК.   В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл. 246, ал. 2, ал. 3 / с изключение на мястото на съставяне на 
обвинителния акт/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е 
НОХД № 6120/2013 г. по описа на СРС, 122 състав, което е приключило 
на 14.06.2013 г. с осъдителна присъда, с която на подсъдимия е наложено 
наказание ЛОС в размер на 2 години, при първоначален строг режим. 
Подадена е жалба от подсъдимия срещу присъдата. 

Проверени още: пр. пр. № 29601/2013 г., пр. пр. № 36703/2013 г. 
Екатерина Микова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой -146, новообразувани – 117, 
образувани през предходен период – 29; 
решени преписки - 105, отказ от образуване на ДП – 46, обжалвани – 8, 
необжалвани - 38, образувани ДП – 44, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 49; 
внесени ОА – 22, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда – 
17, от тях със споразумение – 12, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 17, одобрени - 16, неодобрени - 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 14, участие в съдебни 
заседания – 206. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой -182, новообразувани – 135, 
образувани през предходен период – 47; 
решени преписки - 150, отказ от образуване на ДП – 90, обжалвани – 8, 
необжалвани - 82, образувани ДП – 41, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 52; 
внесени ОА – 11, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда – 16, от тях със споразумение – 12, решени с оправдателна 
присъда – 3, внесени със споразумение в ДП – 16, одобрени - 16, 
неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 14, 
участие в съдебни заседания – 186. 

Пр. пр. № 6694/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Екатерина Микова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал от А.Г.К. от 
20.02.2013 г. до СРП по пр.пр. № 22636/2011 г. /Върху жалбата е 
изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис от 28.02.2013г./ С 
писмо на прокурор Микова до 08 РУП СДВР от 07.03.2013 г. на основание 
чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и чл. 9 от Инструкция № 89/2011 г. на главния 
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прокурор е възложено извършване на проверка, като подробно са описани 
действията, които следва да бъдат извършени и е даден 30 дни срок за 
извършването й. На два пъти по искане на извършващия проверката 
срокът й е продължен с по 2 месеца. След извършената проверка с писмо 
от 23.09.2013 г. преписката е постъпила в СРП за произнасяне. С 
постановление от 18.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката не са събрани достатъчно данни за извършено престъпление от 
общ характер по см. на чл. 290, ал. 1 от НК. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 
от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. Записано е, 
че материалите по преписката следва да останат на съхранение в СРП./Не 
е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 137/2008 г. по описа на СРП, ДП № 2897/2007 г. по описа 

на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Екатерина Микова. 
Производството е било образувано с постановление от 02.10.2009 г. на 
прокурор Микова срещу К.П.В.  за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
28.06.2010 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия К.П.В.  за 
престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. С постановление от 02.07.2010 г. 
производството по делото е прекратено на основание чл. 199 и чл. 243, ал. 
1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК поради липса на престъпление. С 
определение на СРС, 16 състав от 13.08.2010 г. постановлението за 
прекратяване е било отменено и делото било върнато на СРП за 
изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на 
определението. Наказателното производство е постъпило в СРП на 
06.12.2011 г. С постановление от същата дата  досъдебното производство е 
изпратено на разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. 
Искано е и е разрешено няколкократно удължаване на срока на 
разследване. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 10.08.2012 г. с мнение за предаване на съд обвиняемия К.П.В.  за 
престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. На 30.08.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу К.П.В.  за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. С 
определение на съда от 23.11.2012 г. е прекратено производството по 
НОХД № 16214/2012 г. по описа на СРС, 10 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на определението.  На 30.11.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу К.П.В.  за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
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НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 22074/2012 г. по 
описа на СРС, 10 състав. Делото е висящо, отложено и насрочено за 
22.01.2015 г. 

Пр. пр. № 39616/2011 г. по описа на СРП, БП № 95/2012 г. по описа 
на 01 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Екатерина Микова, Кирил 
Въжаров. Производството е било образувано от прокурор Кокоев с 
постановление от 09.04.2012 г. срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследване. По време на разследването Й.Г.Й. е 
привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 346, ал. 5, вр. ал. 2, т. 4, 
вр. ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК/ . Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 19.02.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 
27.02.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Й.Г.Й. за престъпление по 
чл. 346, ал. 5, вр. ал. 2, т. 4, вр. ал. 1 от НК.   В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. На 10.02.2014 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 3759/2013 г. по описа на СРС, 
115 състав,  между подсъдимия, защитника и прокурор Кирил Въжаров от 
СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 
381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание 
ЛОС за срок от две години, при прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 
от НК за изпитателен срок от четири години. С определение от 10.02.2014 
г. по НОХД № 3759/2013 г. по описа на СРС, 115 състав, е одобрено 
сключеното споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 39010/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2478/2012 г. по 

описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Екатерина Микова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на 07.12.2012 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление 
по чл. 326, ал. 1 от НК. С постановление от 19.12.2012 г. П.М.Б. е 
привлечена в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
326, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
30.04.2013 г. с мнение за предаване на съд. С постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
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административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 31.05.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение П.М.Б. да бъде 
освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 326, ал. 1 
от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС/. Образувано е АНД № 9667/2013 г. по описа на СРС, 22 състав. /В 
НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението на 
съда/ 

 споразумение 
Пр. пр. № 19714/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1538/2013 г. по 

описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Екатерина Микова. 
Производството е било започнато на 25.06.2013 г. и е водено 
първоначално срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 346, 
ал. 1 от НК. С постановление от 26.06.2013 г. П.Д.Н. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, 
вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. б. „а” и „б” от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . С 
постановление от същата дата П.Д.Н. е задържан под стража за срок до 72 
часа.  Установено е по делото, че обвиняемият изтърпява наказание 
лишаване от свобода и е приведен в затвора. На 28.06.2013 г. е сключено 
споразумение между обвиняемия, защитника и прокурор Екатерина 
Микова от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 
чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. б. „а” и „б” от НК да му бъде наложено 
наказание ЛОС за срок от една година, при първоначален строг режим. С 
определение от 28.06.2013 г. по НОХД № ...../2013 г./няма данни/ по описа 
на СРС, 2 състав, е одобрено сключеното споразумение. 

Проверени още: пр. пр. № 29553/2013 г., пр. пр. № 41450/2013 г. 
Елена Кювлиева 

 2012 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 91, новообразувани – 51, образувани 
през предходен период – 40; 
решени преписки - 48, отказ от образуване на ДП – 21, обжалвани – 1, 
необжалвани - 20, образувани ДП – 28, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 3, възложени проверки – 20; 
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внесени ОА – 8, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда – 6, 
от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – 1, внесени 
със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, внесени в 
съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни заседания – 
няма. 
 2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 92, новообразувани – 92, образувани 
през предходен период – няма; 
решени преписки - 43, отказ от образуване на ДП – 31, обжалвани – няма, 
необжалвани - 31, образувани ДП – 18, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 11; 
внесени ОА – 1, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда – 
няма данни в справката, от тях със споразумение – няма данни, решени с 
оправдателна присъда – няма данни, внесени със споразумение в ДП – 1, 
одобрени – 1, неодобрени – няма, внесени в съда предложения по чл. 78а 
от НК - няма, участие в съдебни заседания – 99. 

Пр. пр. № 48302/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Елена Кювлиева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод молба от М.К.Г. и 
Д.Т.Л. от 04.06.2013 г. до 06 РУП СДВР с вх. № 52762/2013 г. След 
извършена проверка с писмо и докладна записка от 05.12.2013 г. 
преписката е постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на 
досъдебно производство на основание чл. 216, ал. 1 от НК. /Върху 
писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 
11.12.2013 г./ С постановление от 12.12.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че с оглед ниската стойност на повреденото имущество се 
налага извода за маловажност на деянието, като е посочено също, че са 
налице предпоставките за прилагане на чл. 218в от НК, съгласно който 
наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя, на 06 РУП СДВР  
и преписката да остане на съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна 
разписка/.  

ОА 
Пр. пр. № 45201/2013 г. по описа на СРП, БП № 15280/2013 г. по 

описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Елена Кювлиева. 
Производството е било започнато по реда на чл. 356 ал. 3 от НПК с разпит 
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на свидетел и претърсване и изземване срещу С.Т.Д. за престъпление по 
чл. 234, ал. 1 от НК. С постановление от 15.11.2013 г. С.Т.Д. е привлечен 
като обвиняем за престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Материалите 
по бързото производство са постъпили в СРП на 22.11.2013 г. с мнение за 
предаване на съд на обвиняемия.  На 25.11.2013 г. е внесен обвинителен 
акт срещу С.Т.Д. за престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК.   В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. На 29.11.2013 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 20227/2013 г. 
по описа на СРС, 111 състав,  между подсъдимия, защитника и прокурор 
Кювлиева от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на основание чл. 234, ал. 1,  пр. 2, 
вр. чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за 
срок от една година, което да бъде изтърпяно при първоначален строг 
режим. С определение от 29.11.2013г. по НОХД № 20227/2013 г. по описа 
на СРС, 111 състав, е одобрено сключеното споразумение. 

Проверени още: пр. пр. № 4296/2012 г. 
Елена Попова 

 2012 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 252, новообразувани – 149, 
образувани през предходен период – 103; 
решени преписки - 152, отказ от образуване на ДП – 114, обжалвани – 5, 
необжалвани - 109, образувани ДП – 25, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 34; 
внесени ОА – 37, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда – 
27, от тях със споразумение – 18, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 8, неодобрени - 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни заседания – 
177. 
 2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 124, новообразувани – 106, 
образувани през предходен период – 18; 
решени преписки - 107, отказ от образуване на ДП – 89, обжалвани – 3, 
необжалвани - 86, образувани ДП – 14, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 17; 
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внесени ОА –7, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда – 
14, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 169. 

Пр. пр. № 7572/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващи прокурори 
Елена Попова, Живка Арсенова. /Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна 
записка от 04.02.2013 г. до 09 РУП СДВР с вх. № 342/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 19.02.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство  и 
налагане на административно наказание по реда на чл. 218б от НК. /Върху 
писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 
28.02.2013 г./ С постановление от 28.02.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в случая е налице хипотезата на чл. 9, ал. 2 от НК с оглед 
стойността 5.49 лв. на вещта. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 
от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /Не е 
приложена е обратна разписка/.  

ОА 
Пр. пр. № 13819/2012 г. по описа на СРП, ДП № 823/2012 г. по описа 

на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Елена Попова. Производството 
е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед на 
местопроизшествие срещу Р.К.К. и К.К.К. за престъпление по чл. 195, ал. 
1, т. 3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от 
НК, извършено на 05.04.2012 г. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 04.06.2012 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемите Р.К.К. и К.К.К. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 
3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  
На 24.07.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу Р.К.К. и К.К.К. за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, 
вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
С разпореждане на съдия - докладчик от 02.10.2012 г. е прекратено 
производството по НОХД № 13892/2012 г. по описа на СРС, 107 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения 
– неясноти в обвинителния акт, довели до накърняване на правото на 
защита на обвиняемите. На 09.10.2012 г. е бил подаден протест срещу 
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разпореждането, който не е уважен. Наказателното производство е 
постъпило в СРП на 18.01.2013 г. С постановление от 31.01.2013 г. 
прокурор Попова е върнала досъдебното производство на разследващия 
орган за допълнително разследване, по време на което следва да бъдат 
изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на 
постановлението за отстраняване на допуснатото нарушение. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 27.06.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемите Р.К.К. и К.К.К. за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, 
вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На 28.08.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Р.К.К. и К.К.К. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 
3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 
18, ал. 1 от НК. С разпореждане на съдия - докладчик от 07.01.2014 г. е 
прекратено производството по НОХД № 14373/2013 г. по описа на СРС, 
107 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения – неясноти в обвинителния акт, довели до 
накърняване на правото на защита на обвиняемия Р.К.К.  Наказателното 
производство е постъпило в СРП на 23.04.2014 г. След извършено ново 
привличане на обвиняемия Р.К.К. материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП  на 30.05.2014 г. с мнение за предаване 
на съд на Р.К.К. и К.К.К. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, 
ал. 1, вр. чл. 20, ал. 1 от НК. Делото е преразпределено на прокурор 
Михаела Райдовска. На 20.06.2014 г. е весен обвинителен акт срещу  
Р.К.К. и К.К.К. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 
1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 от НК Образувано е НОХД № 
12169/2014 г. по описа на СРС, 107състав. Делото е висящо, насрочено е 
съдебно заседание на 16.12.2014 г. 

Пр. пр. № 2541/2013 г. по описа на СРП, ДП № 15003/2013 г. по 
описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Елена Попова, Живка 
Арсенова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с претърсване и изземване в условията на неотложност срещу Н.Р.К. 
за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, извършено на 15.01.2013 г. С 
постановление от 05.03.2013 г. Н.Р.К. е привлечена като обвиняема за 
престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 18.03.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемата.  На 22.03.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
Н.Р.К. за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.   В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. На 14.06.2013 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
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наказателното производство по НОХД № 5251/2013 г. по описа на СРС, 
112 състав,  между защитника на подсъдимата, подсъдимата и прокурор 
Арсенова от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимата се е признала за 
виновна и страните са се споразумели на основание чл. 384 от НПК, вр. 
чл. 234, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, от НК на подсъдимата да бъде наложено 
наказание ЛОС в размер на три месеца при прилагане на разпоредбата на 
чл. 66, ал. 1 от НК и ГЛОБА в размер на 890,90 лв. С определение от 
14.06.2013г. по НОХД № 5251/2013 г. по описа на СРС, 112 състав, е 
одобрено сключеното споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 53348/2010 г. по описа на СРП, ДП № 15164/2010 г. по 

описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Елена Попов и 
Радоева. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е  било образувано с постановление на 
прокурор Радоева от  09.12.2010 г. срещу неизвестен извършител  за 
престъпление по чл. 201, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На 12.01.2011 г. 
преписката е разпределена на прокурор Попова. Многократно е искано и 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С  постановление от 
06.06.2012 г. А.В.А. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1, пр. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 08.08.2012 г. с мнение за предаване на съд.  С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 05.09.2012 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение А.В.А.   да 
бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 316, вр. 
чл. 308, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 16793/2012 г. по 
описа на СРС, 104 състав. /В НП има приложена призовка, както и  копие 
от решението на съда от 14.06.2013 г., от което е видно, че А.В.А. е 
оправдан по предявеното му обвинение/.  

Проверено още: пр. пр. № 31910/2012 г. 
Елица Василева 

 2012 г. -  няма данни в справката 
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 2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 202, новообразувани – 197, 
образувани през предходен период – 5; 
решени преписки - 195, отказ от образуване на ДП – 92, обжалвани – 3, 
необжалвани - 89, образувани ДП – 25, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 99; 
внесени ОА –6, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени с 
осъдителна присъда – 1, от тях със споразумение – няма, решени с 
оправдателна присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – няма 
данни в справката, одобрени – няма данни, неодобрени – няма данни, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма данни, участие в 
съдебни заседания – няма данни в справката. 

Пр. пр. № 33352/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Елица Василева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от В.С.П. от 
26.08.2013 г. до СРП. /Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис/. С писмо на прокурор Василева до 03 РУП СДВР от 
05.09.2013 г. на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и  чл. 9 от 
Инструкцията е възложено извършване на проверка, като подробно са 
описани действията, които следва да бъдат извършени и е даден 2 месечен 
срок за извършването й. След извършена проверка с писмо от 03.10.2013 г. 
преписката е постъпила в СРП с изпълнени указания  и с мнение за отказ 
от образуване на досъдебно производство на основание чл. 24 от НПК. С 
постановление от 15.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено престъпление 
от общ характер, както и че съгласно чл. 161 от НК, за престъпление по 
чл. 130, ал. 2 от НК, наказателното преследване се възбужда по тъжба на 
пострадалия. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя. Записано е, че материалите по 
преписката следва да останат на съхранение в СРП./Не е приложена е 
обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 27964/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Елица Василева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от С.И.С от 
02.08.2013 г. до СРП. /Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис/. С писмо на прокурор Василева до 06 РУП СДВР от 
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13.08.2013 г. на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и  чл. 9 от Инструкция 
№ 89 е възложено извършване на проверка, като подробно са описани 
действията, които следва да бъдат извършени и е даден 2 месечен срок за 
извършването й. След извършена проверка с писмо от 02.10.2013 г. 
преписката е постъпила в СРП с докладна записка за извършената 
проверка. С постановление от 09.10.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено 
престъпление от общ характер, както и че съгласно чл. 161 от НК, за 
престъпление по чл. 144, ал. 1 от НК, както и за нанесена обида, 
наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. Записано е, че материалите по преписката следва да 
останат на съхранение в СРП./Не е приложена е обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 29355/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Елица Василева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сведение от М.К.Г. и 
Д.Т.Л. от 04.06.2013 г. до 06 РУП СДВР с вх. № ЗМ 2020/2013 г. След 
извършена проверка с писмо и докладна записка от 18.07.2013 г. 
преписката е постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на 
досъдебно производство  и прилагане на възпитателни мерки по 
ЗБППМН. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис/. С писмо от 07.08.2013 г. на прокурор Василева до 06 РУП СДВР 
на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и  чл. 9 от Инструкция № 89 е 
възложено извършване на проверка, като подробно са описани действията, 
които следва да бъдат извършени и е даден 2 месечен срок за 
извършването й. Материалите по преписката са постъпили на 18.09.2013 г. 
с изпълнени указания. С постановление от 15.10.2013 г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за 
извършено престъпление от общ характер  и не са налице процесуалните 
предпоставки на чл. 207-212 от НПК. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 
от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /Не е 
приложена е обратна разписка/ .  

ОА  
Пр. пр. № 27381/2013 г. по описа на СРП, ДП № 2117/2013 г. по 

описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Елица Василева. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
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разпит на свидетел и оглед на местопроизшествие срещу неизвестен 
извършител. за престъпление по чл. 170, ал. 2 от НК. С постановление от 
08.08.2013 г. Ш.М.Ш. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
170, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда 
на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 23.10.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия.  На 05.11.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Ш.М.Ш. за 
престъпление по чл. 170, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 
131а, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК.   В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 19100/2013 г. по 
описа на СРС, 17 състав, което е приключило на 18.02.2014 г. с 
осъдителна присъда, с която на подсъдимия е наложено наказание ЛОС в 
размер на 6 години, при първоначален строг режим. Подадена е жалба от 
подсъдимия срещу присъдата. 

Живка Арсенова 
 2012 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 312, новообразувани – 311, 
образувани през предходен период – 1; 
решени преписки - 265, отказ от образуване на ДП – 178, обжалвани – 2, 
необжалвани - 176, образувани ДП – 29, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 84; 
внесени ОА – 2, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
– 1, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 166. 
 2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 390, новообразувани – 239, 
образувани през предходен период – 151; 
решени преписки - 258, отказ от образуване на ДП – 183, обжалвани – 3, 
необжалвани - 180, образувани ДП – няма, изпратени по компетентност - 
9, прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 66; 
внесени ОА – 47, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда – 
15, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени - няма, 
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внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 2, участие в съдебни 
заседания – 161. 
 Пр. пр. № 36471/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Живка Арсенова./ Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от Н.В.К. от 
29.05.2013 г. до 05 РУП СДВР с вх. № 19874/2013 г. След извършена 
проверка с писмо и докладна записка от 26.09.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно 
производство  на основание чл. 24 от НПК. /Върху писмото е изписано 
името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 01.10.2013 г./ С 
постановление от 11.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено престъпление 
от общ характер  и липсват основания за намеса на прокуратурата. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена 
е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 38599/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15257/2012 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Живка Арсенова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
на местопроизшествие срещу неизвестен извършител за престъпление по 
чл. 234б, ал. 1 от НК, извършено на 15.11.2012 г. С постановление от 
16.11.2012 г. Ю.В.С. е привлечен в качеството на обвиняем. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 23.01.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия Ю.В.С. за престъпление по чл. 
чл. 234б, ал. 1 от НК.  На 04.03.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
Ю.В.С. за престъпление по чл. чл. 234б, ал. 1 от НК. В обвинителния акт 
са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 / без да е посочено има ли 
или не основания за прилагане на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. С протоколно определение на съда от 22.05.2013 
г. е прекратено производството по НОХД № 3970/2013 г. по описа на СРС, 
8 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения. Наказателното производство е постъпило в СРП на 03.06.2013 
г. С постановление от 28.06.2013 г. прокурор Арсенова е върнала 
досъдебното производство на разследващия орган за допълнително 
разследване, по време на което следва да бъдат изпълнени указанията, 
дадени в обстоятелствената част на постановлението за отстраняване на 
допуснатото нарушение. Материалите по досъдебното производство са 
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постъпили в СРП на 15.07.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия Ю.В.С. за престъпление по чл. 234б, ал. 1 от НК.  На 
19.07.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Ю.В.С. за престъпление по 
чл. 234б, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 / без да е посочено има ли или не основания за прилагане 
на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е 
НОХД № 12968/2013 г. по описа на СРС, 8 състав. Делото е отлагано 
няколко пъти и е приключило с оправдателна присъда на 16.04.2014 г. На 
28.04.2014 г. прокурор Арсенова е подала протест срещу оправдателната 
присъда. По време на проверката протестът не е разгледан от СГС. 

Пр. пр. № 39129/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15263/2012 г. по 
описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Живка Арсенова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел и оглед на местопроизшествие срещу неизвестен 
извършител. за престъпление по чл. 243в от НК. С постановление от 
23.11.2012 г. Б.Х.К. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
234в от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/ . Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 07.12.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 
10.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Б.Х.К. за престъпление по 
чл. 234в, ал. 1 от НК.   В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 27.05.2013 г. е 
сключено споразумение за прекратяване на наказателното производство 
по НОХД № 492/2013 г. по описа на СРС, 23 състав,  между подсъдимия, 
защитника и прокурор Арсенова от СРП, което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл. 234в, ал. 1,  вр.чл.42а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК на 
подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: задължителни срещи с пробационен 
служител за срок от 8 месеца и задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от 8 месеца 2 пъти седмично,  като на основание чл. 55, ал. 3 
от НК са се споразумели да не бъде налагано наказание ГЛОБА. С 
определение от 27.05.2013г. по НОХД № 492/2013 г. по описа на СРС, 23 
състав, е одобрено сключеното споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 1537/2013 г. по описа на СРП, ДП № 3552/2012 г. по описа 

на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Живка Арсенова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед на 
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местопроизшествие  и разпит на свидетел на 30.12.2012 г. срещу И.Т.К.  за 
престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК и по чл. 216, ал. 1 от НК. С   
постановление от 28.02.2013 г. И.Т.К. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК /съгласувано 
с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 06.03.2013 г. с мнение за предаване 
на съд.  С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
26.03.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
И.Т.К.   да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 325, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че няма невъзстановени съставомерни имуществени вреди, 
както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
5766/2013 г. по описа на СРС, 107 състав. /В НП има приложена призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/.  
          Проверено още: пр. пр. № 38628/2013 г. 

Златко Стоянов 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 188, новообразувани – 157, 
образувани през предходен период – 31; 
решени преписки - 126, отказ от образуване на ДП – 86, обжалвани – 4, 
необжалвани - 82, образувани ДП – 55, изпратени по компетентност - 12, 
прекратени с резолюция - 19, възложени проверки – 92; 
внесени ОА – 23, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда – 
24, от тях със споразумение – 16, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 10, одобрени - 9, неодобрени - 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 214. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 200, новообразувани – 189, 
образувани през предходен период – 11; 
решени преписки - 176, отказ от образуване на ДП – 110, обжалвани – 4, 
необжалвани - 106, образувани ДП – 71, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 60; 
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внесени ОА – 8, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
– 11, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 11, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 164. 

Пр. пр. № 26196/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Златко Стоянов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от В.И.Т. до 
СГП, изпратена по компетентност в СРП  на 25.06.2013 г. /Върху жалбата 
е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 01.07.2013 
г./ С писмо на прокурор Стоянов до Началника на 06 РУП СДВР от 
04.07.2013 г. на основание Инструкция № 89 е възложено извършване на 
проверка, като подробно са описани действията, които следва да бъдат 
извършени и е даден 2 месечен срок за извършването й. По искане на 
разследващия орган срокът на проверката е продължен с още два месеца. 
След извършената проверка с писмо от 24.10.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с изпълнени указания  и с мнение за отказ от образуване 
на досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1 от НПК. С 
постановление от 29.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката липсват достатъчно данни за извършено престъпление от общ 
характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП в 7 дневен срок, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 43057/2010 г. по описа на СРП, ДП № 2340/2010 г. по 

описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Златко Стоянов, Любка 
Клисарова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК на 26.07.2010 г. с  оглед на местопроизшествие и разпити на 
свидетели срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, 
т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 26.07.2010 г. Многократно е 
искано и разрешавано удължаване на срока на разследване. С 
постановление от 24.11.2010 г., одобрено от прокурор Любка Клисарова 
М.Я.З. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 195, 
ал. 1, т. 3,  пр. 1 и т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. С 
постановление от 21.12.2010 г. на прокурор Клисарова производството по 
делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК – неиздирване на 
извършителя. Периодично са изисквани справки за резултатите от 
издирването. Върху писмо от 09 РУП СДВР, постъпило по повод искане 
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на справка с дата 16.11.2011 г. е посочен нов наблюдаващ прокурор – 
Златко Стоянов, съгласно посочена заповед на административния 
ръководител. С постановление от 28.02.2012 г. производството по делото е 
възобновено и са били даден указания за действията по разследване, които 
е необходимо да бъдат извършени. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 03.04.2012 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия М.Я.З. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК. 
На 19.04.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу М.Я.З. за престъпление 
по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С определение 
на съда от 17.07.2012 г. е прекратено производството по НОХД № 
6840/2012 г. по описа на СРС, 107 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на определението. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 24.09.2012 г. С постановление от 26.09.2012 г. 
досъдебното производство е било изпратено на разследващия орган за 
продължаване на разследването и изпълнение на указанията на СРП и 
СРС. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
04.10.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия М.Я.З. за 
престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК. На 09.10.2012 г. е внесен 
обвинителен акт, в който са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 6840/2012 
г. по описа на СРС, 107 състав. Делото е приключило с присъда  по реда 
на чл. 371, т. 2 от НПК и на подсъдимия е наложено наказание съгласно 
разпоредбата на  чл. 58а от НК в размер на 2 години лишаване от свобода  
при първоначален строг режим. 

Пр. пр. № 68547/2010 г. по описа на СРП, ДП № 5110/2011 г. по 
описа на СДВР, с наблюдаващ прокурор Златко Стоянов. Производството 
е било  образувано с постановление от 19.03.2011 г. срещу неизвестен 
извършител. за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване многократно. С 
постановление от 31.10.2012 г. Д.Б.Б. е привлечен като обвиняем за 
престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 15.12.2012 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия.  На 22.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
Д.Б.Б. за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 1333/2013 г. по описа на СРС, 1 състав, 
което е приключило на 26.09.2013 г. с осъдителна присъда, с която на 
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подсъдимия е наложено наказание ЛОС в размер на 6 месеца, при 
прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК.  

78а  
Пр. пр. № 4621/2013 г. по описа на СРП, ДП № 343/2013 г. по описа 

на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Златко Стоянов. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано срещу двама обвиняеми. С 
постановление от 06.02.2013 г. са отделени материали от ДП по 
отношение обвиняемия Н.М.З.  за  извършеното от него престъпление по 
чл. 200, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 
1, вр. чл. 17, ал. 1 от  НК. С постановление от 08.02.2013 г. за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а досъдебното производство 
е внесено в СРС с предложение Н.М.З. да бъде освободен от наказателна 
отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 
извършеното престъпление по чл. 200, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 
198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 17, ал. 1 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на 
чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС/. Образувано е АНД № 2719/2013 г. по описа на СРС, 22 състав. 
/В НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението на 
съда/. 

Проверени още: пр. пр. № 43226/2013 г., с посочен срок за 
обжалване – 7 дни, пр. пр. № 40257/2013 г. с посочен 7 дни срокза 
обжлване. 

Здравена Петрова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 186, новообразувани – 149, 
образувани през предходен период – 37; 
решени преписки - 111, отказ от образуване на ДП – 59, обжалвани – 1, 
необжалвани - 58, образувани ДП – 64, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 42; 
внесени ОА – 9, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
– 14, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 23, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 211. 

2013 г. 
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наблюдавани преписки – общ брой - 206, новообразувани – 183, 
образувани през предходен период – 23; 
решени преписки - 103, отказ от образуване на ДП – 66, обжалвани – няма, 
необжалвани - 66, образувани ДП – 108, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 34; 
внесени ОА – 17, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда – 
8, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в 
съдебни заседания – няма. 

Пр. пр. № 12047/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Здравена Петрова./ Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод молба от Р.Д.П. от 
05.03.2013 г. до 02 РУП СДВР с вх. № ЗМ 620/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 20.03.2013 г. преписката е постъпила в СРП за 
налагане на административно наказание на основание чл. 218б от НК. 
/Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и 
дата 26.03.2013 г./ С постановление от 26.03.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в преписката се съдържат данни, че случаят е маловажен с 
оглед ниската стойност на отнетите вещи. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 
от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя и делото да 
остане на съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 21138/2011 г. по описа на СРП, ДП № 15952/2011 г. по 

описа на СДВР, с наблюдаващи прокурори Здравена Петрова, Любка 
Клисарова. Производството е било образувано с постановление от 
18.07.2012 г. срещу неизвестен извършител  за престъпление по чл. 227д, 
ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 от НК от прокурор Здравена Петрова. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 16.08.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия Д.И.М. за престъпление по чл. 227д, 
ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 от НК и по чл. 220, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На 
18.09.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Д.И.М. за престъпление по 
чл. 227д, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 от НК и по чл. 220, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от 
НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 
4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – докладчик 
от 08.11.2013 г. е прекратено производството по НОХД № 16261/2013г. по 
описа на СРС, 1 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснато 
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съществено процесуално нарушение, посочено в обстоятелствената част 
на разпореждането – нарушаване правото на защита на подсъдимия. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 29.11.2013 г., като е 
преразпределено на прокурор Любка Клисарова. С постановление от 
17.12.2013 г. прокурор Клисарова на основание чл. 242, ал. 1 от НПК е 
указала на разследващия да извърши конкретни подробно посочени 
действия по разследването.  С ново постановление на прокурор Клисарова 
от 25.03.2014 г.  са дадени допълнителни указания за извършване на 
действия по разследването и е указано на разследващия орган да спазва 
стриктно процедурата за докладване по реда на чл. 219, ал.1, 226, ал. 1 от 
НПК. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
20.08.2014 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Д.И.М. за 
престъпление по чл. 227д, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 от НК и по чл. 220, ал. 1, вр. 
чл. 26, ал. 1 от НК. На 23.09.2014 г. е внесен обвинителен акт от прокурор 
Любка Клисарова срещу  Д.И.М. за престъпление по чл. 227д, ал. 3, вр. ал. 
1, т. 2 от НК и по чл. 220, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В обвинителния акт 
са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Няма данни към 28.10.2014 г. за произнасянето на СРС. 

Пр. пр. № 24660/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1875/2012 г. по 
описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Здравена Петрова. 
Производството е било  образувано с постановление от 31.07.2012 г. 
срещу неизвестен извършител. за престъпление по чл. 216, ал. 1от НК. 
Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. С 
постановление от 11.02.2013 г. Д.Л.Д. е привлечен като обвиняем за 
престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК. /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 15.02.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 21.02.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Д.Л.Д. за престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 1, вр. 
ал. 1 от НК.   В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, 
ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
3345/2013 г. по описа на СРС, 7 състав, което е приключило на 14.06.2013 
г. с осъдителна присъда, с която на подсъдимия е наложено наказание 
ЛОС в размер на 1 година, при прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 
от НК и 2000 лв. ГЛОБА.  

78а  
Пр. пр. № 217/2011 г. по описа на СРП, ДП № 5169/2011 г. по описа 

на СДВР, с наблюдаващ прокурор Здравена Петрова. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е  
било образувано с постановление от  19.04.2011 г. срещу неизвестен 
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извършител  за престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК. Многократно е 
искано и разрешавано удължаване на срока на разследване. С   
постановление от 13.09.2012 г. А.А.З. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК /съгласувано 
с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 24.09.2012 г. с мнение за предаване 
на съд.  С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
03.10.2012 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
А.А.З.   да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 309, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 18143/2012 г. по 
описа на СРС, 97 състав. /В НП има приложена призовка, не е приложено 
копие от решението на съда/.  

Проверено още: пр. пр. № 29954/2012 г. 
Ива Атанасова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 228, новообразувани – 169, 
образувани през предходен период – 59; 
решени преписки - 159, отказ от образуване на ДП – 36, обжалвани – 1, 
необжалвани - 35, образувани ДП – 55, изпратени по компетентност - 12, 
прекратени с резолюция - 19, възложени проверки – 92; 
внесени ОА – 37, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда – 
28, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 3, участие в съдебни 
заседания – 82. 

2013г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 256, новообразувани – 208, 
образувани през предходен период – 48; 
решени преписки - 218, отказ от образуване на ДП – 111, обжалвани – 11, 
необжалвани - 100, образувани ДП – 77, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - 11, възложени проверки – 90; 
внесени ОА – 48, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда – 
19, от тях със споразумение – 8, решени с оправдателна присъда – 4, 
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внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 10, участие в съдебни 
заседания – няма. 

Пр. пр. № 22872/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ива Атанасова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от А.Х.П. от 
04.03.2013 г. до 02 РУП СДВР с вх. № 7732/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 06.06.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство за извършено 
престъпление от общ характер. /Върху писмото е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подпис и дата 11.06.2013 г./ С писмо от 
14.06.2013 г. на прокурор Атанасова е възложено извършване на проверка 
с конкретни указания и е даден срок за проверката 60 дни. С докладна 
записка и писмо от 03.09.2013 г./двадесет дни след изтичане на срока/ 
преписката е постъпила в СРП с изпълнени указания. В преписката няма 
писмо от наблюдаващия прокурор, с което се изисква преписката след 
изтичане на определения срок. /Върху писмото е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подпис и дата 30.09.2013 г./  С постановление 
от 02.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че в преписката 
не се съдържат достатъчно данни за извършено престъпление от общ 
характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя и 
преписката да се архивира в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 36007/2010 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ива Атанасова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в  СРП във връзка с изпратена 
полицейска преписка с вх. № 19422/2010 г. на 02 РУП СДВР. Към 
материалите по тази преписка с постановление на прокурор  Атанасова от 
18.03.2011 г. са присъединени материалите по полицейска преписка с вх. 
№ 23796/2010 г. по описа на 02 РУП СДВР /пр. пр. № 51683/2010 г. по 
описа на СРП/ , като всички са заведени под пр. № 36007/2010 г. С 
постановление от 18.03.2011 г. на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ на 
прокурор Атанасова е възложено извършване на проверка, като са дадени 
подробни и ясни указания и е определен срок – незабавен. С докладна 
записка от  05.05.2011 г. материалите са постъпили в СРП, но с ново 
постановление от 16.06.2011 г. е възложена допълнителна проверка и е 
даден срок 20 дни. Новата докладна записка с материали е постъпила в 
СРП на 05.08.2011 г. С постановление от 12.09.2011 г. на прокурор 
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Атанасова е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че в случая няма данни, от които 
може да се направи основателно предположение за извършено 
престъпление от общ характер и не са налице условия за образуване на 
наказателно производство. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 200 от НПК, копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и лицето, както и преписката да се остави на 
съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ . По жалба в 
СГП  е била образувана пр. пр. № 12373/2012 г. по описа на СГП и с 
постановление на прокурор Д. Стефанов от 12.02.2012 г. постановлението 
на СРП е  отменено и преписката е върната на СРП с указание да бъде 
извършена допълнителна проверка за изпълнение на указанията, дадени в 
обстоятелствената част на отменителното постановление. С писмо от 
08.03.2012 г. на прокурор Атанасова от СРП е разпоредено извършване на 
допълнителна проверка и е даден срок от 10 дни. Материалите са 
постъпили в СРП с изпълнени указания на 12.05.2012 г. /Върху писмото 
преписката е преразпределена на 28.05.2012 г. на прокурор Калин 
Владимиров с дата 28.05.2012 г. поради отпуск по болест на прокурор 
Атанасова./ С постановление от 31.05.2012 г. на прокурор Владимиров е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство като в 
обстоятелствената част е записано, че в случая няма данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ . 

ОА 
Пр. пр. № 66000/2011 г. по описа на СРП, ДП № 2546/2011 г. по 

описа на СДВР, с наблюдаващ прокурор Ива Атанасова. Производството е 
било образувано с постановление от 12.09.2011 г. срещу Б.Г.М.  за 
престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 23.02.3012 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия Б.Г.М.  за престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК. На 
19.03.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу Б.Г.М.  за престъпление по 
чл. 182, ал. 2 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, 
ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД 
№ 5402/2012 г. по описа на СРС, 104 състав. С присъда от 14.12.2012 г., 
постановена по НОХД № 5402/2012 г. 104 състав, съдът е признал 
подсъдимия за невиновен. Подаден е протест от прокурор Ю. Силянова 
срещу така постановената оправдателна присъда. Образувано било 
ВНОХД № 271/2013 г. по описа на СГС, XII въззивен състав, като 
присъдата е била отменена и делото е върнато на СРС за ново 
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разглеждане. Образувано било НОХД №  2973/2013 г. по описа на СРС, 12 
състав. С разпореждане на съдия – докладчик от 29.04.2013 г. е 
прекратено производството по НОХД № 2973/2013г. по описа на СРС, 12 
състав и делото е върнато за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
разпореждането – нарушаване правото на защита на подсъдимия. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 18.06.2013 г. С 
постановление от 18.06.2013 г. прокурор Атанасова е указала на 
разследващия да извърши конкретни подробно посочени действия по 
разследването.  Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 17.07.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Б.Г.М.  
за престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК. На 18.07.2013 г. е внесен 
обвинителен акт  срещу Б.Г.М.  за престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Няма данни към 28.10.2014 г. за 
произнасянето на СРС. Образувано е НОХД № 12970/2013 г. по описа на 
СРС, 12 състав. Делото трикратно е отлагано, няма данни за резултата 
на 19.06.2014 г. 

Пр. пр. № 30395/2011 г. по описа на СРП, ДП № 1653/2011 г. по 
описа на 02 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Ива Атанасова, 
Клаудия Митова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 
2 с разпит на свидетел срещу Д.Т.К. за престъпление по чл. 144, ал. 3 от 
НК, извършено на 19.06.2011 г. С постановление от 19.08.2011 г. Д.Т.К. е 
привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.  
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. 
Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
24.04.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 10.05.2012 
г. е внесен обвинителен акт срещу Д.Т.К. за престъпление по чл. 144, ал. 3, 
пр. 1, вр. ал. 1 от НК В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3/с изключение на датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 
27.06.2013 г. е сключено споразумение за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 8677/2012 г. по описа на СРС, 106 състав,  
между защитника на подсъдимия, подсъдимия С.Н.П. и прокурор Клаудия 
Митова от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки:  
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години 2 пъти 
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седмично,  задължителни срещи с пробационен служител за срок от две 
години и безвъзмезден труд в полза на обществото по 200  часа годишно в 
рамките на две години. С определение от 27.06.2013 г. по НОХД № 
8677/2012 г. по описа на СРС, 106 състав, е одобрено сключеното 
споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 39/2013 г. по описа на СРП, ДП № 132/2013 г. по описа на 

02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ива Атанасова. /Не е приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е  
било образувано с постановление от 10.01.2013 г. срещу Г.Д.Б.  за 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т.т. 4 и 12, вр. чл. 130, ал. 2от НК. Искано е 
и е разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
18.03.2013 г. Г.Д.Б. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 05.04.2013 г. с мнение за предаване на съд. С 
постановление от 17.04.2013 г. за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Г.Д.Б. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 131, ал. 
1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
7275/2013 г. по описа на СРС, 18 състав. /В НП има приложена призовка, 
приложено копие от диспозитива на решението на съда, от 03.02.3014 г. 
от който е видно, че Г.Д.Б. е признат за виновен за извършено 
престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК и е оправдан за престъплението по 
чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 от НК и му е наложено 
административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв./ На 18.02.2014 г. 
е подаден протест против решението в оправдателната част, няма данни за 
резултата от съда. 

Проверени още: пр. пр. № 36497/2013 г., пр. пр. № 43347/2013 г., пр. 
пр. № 29693/2013 г. 

Иван Кадев 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 187, новообразувани – 151, 
образувани през предходен период – 36; 
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решени преписки - 122, отказ от образуване на ДП – 93, обжалвани – 1, 
необжалвани - 92, образувани ДП – 56, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 25; 
внесени ОА –28, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда – 
28, от тях със споразумение – 16, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 188. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 210, новообразувани – 197, 
образувани през предходен период – 13; 
решени преписки - 144, отказ от образуване на ДП – 125, обжалвани – 2, 
необжалвани - 123, образувани ДП – 68, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 16; 
внесени ОА –18, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда – 
19, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 184. 

Пр. пр. № 36363/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Иван Кадев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод молба от Б.П.В. от 
10.09.2013 г. до 09 РУП СДВР с вх. № 2455/2013 г. След извършена 
проверка с писмо и докладна записка от 25.09.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за прилагане на чл. 218б от НК. /Върху 
писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подписи дата 
01.10.2013 г./ С постановление от 10.102013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че е налице хипотезата на чл. 9, ал. 2 от НК. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на 
чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя и 
преписката да се архивира в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 16672/2004 г. по описа на СРП, ДП № 395/2004  г. по 

описа на ОСО в СГП, НСН № 68/2013 г., с наблюдаващ прокурор Иван 
Кадев. Производството е водено срещу неизвестен извършител  за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. По време на разследването в 
качеството на обвиняеми са били привлечени чуждите граждани Б.Т. за 
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престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и Р.Б. за 
престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК. По делото е 
искано и разрешавано удължаване на срока на разследване, делото е 
спирано и възобновявано за издирване на извършителите. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 04.01.2011 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемите. На 11.02.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Б.Т. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, 
вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и  Р.Б. за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 4,  пр. 1,  вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК. 
В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 2376/2011 г. по 
описа на СРС, 104 състав. С присъда от 28.05.2012 г., постановена по 
НОХД № 2376/2011 г. 104 състав, съдът е признал подсъдимите за 
невиновни и ги е оправдал по повдигнатите обвинения. Подаден е протест 
от прокурор А. Ефтимов срещу така постановената оправдателна присъда. 
Присъдата е била отменена и делото било върнато на СРС за ново 
разглеждане. Образувано било НОХД №  20996/2012 г. по описа на СРС, 
94 състав. С определение на съда от 05.03.2013 г. е било прекратено 
производството по делото и същото е било върнато за изпълнение на 
указанията, дадени в обстоятелствената част на определението, 
отстраняване на съществени процесуални нарушения. Наказателното 
производство е постъпило в СРП на 14.03.2013 г. С постановление от 
18.03.2013 г. прокурор Кадев е указал на разследващия орган да извърши 
конкретни подробно посочени действия по разследването. Искано е и е 
разрешено удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 23.07.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемите Б.Т. за престъпление по чл. 195, ал. 1, 
т. 4, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и Р.Б. за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4,  пр. 1,  вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 
4, вр. ал. 1 от НК. На 16.08.2013 г. е внесен обвинителен акт  срещу Б.Т. за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, 
вр. ал. 1 от НК и Р.Б. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4,  пр. 1,  вр. чл. 
194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК. Образувано е НОХД № 
14663/2013 г. по описа на СРС, 94 състав. С протоколно определение от 
25.02.2014 г. производството отново е било прекратено и делото било 
върнато за отстраняване на посоченото в мотивите процесуално 
нарушение /Не е приложено определението на съда/. Наказателното 
производство е постъпило в СРП на 20.03.2014 г. и е преразпределено на 
прокурор Мария Дамянова. С постановление от 02.04.2014 г. делото е 
върнато на разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. 
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Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
10.07.2014 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемите Б.Т. за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, 
вр. ал. 1 от НК и Р.Б. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4,  пр. 1,  вр. чл. 
194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК. На 09.09.2014 г. е внесен 
обвинителен акт  срещу Б.Т. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, 
вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и Р.Б. за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 4,  пр. 1,  вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК. 
Образувано е НОХД № 17077/2014 г. по описа на СРС, 94 състав, към 
24.11.2014 г. не е насрочено.   

Пр. пр. № 15701/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1095/2013 г. по 
описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Иван Кадев и Петя 
Костадинова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 с 
оглед на местопроизшествие срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 
11.04.2013 г. С постановление от 25.04.2013 г. С.Н.П. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 
20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.  /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда 
на чл. 219, ал. 1 от НПК/. С постановление от 25.04.2013 г. Н.А.И. е 
привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 
194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.  /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 14.06.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемите.  На 25.07.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
С.Н.П.  за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, 
ал. 2, вр. ал. 1 от НК и срещу Н.А.И.  за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 
4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. На 19.12.2013 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 13286/2013 г. по описа на СРС, 6 
състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия С.Н.П. и прокурор 
Костадинова от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание ЛОС в размер на 9 месеца при условията на чл. 66, ал. 1 от НК с 
изпитателен срок от 3 години.  На 19.12.2013 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 13286/2013 г. 
по описа на СРС, 6 състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия 
Н.А.И. и прокурор Костадинова от СРП, което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
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подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС в размер на 9 месеца при 
условията на чл. 66, ал. 1 от НК с изпитателен срок от 3 години.  С 
определение от 19.12.2013 г. по НОХД № 13286/2013 г. по описа на СРС, 6 
състав, са одобрени сключените споразумения. 

Проверени още – пр. пр. № 36367/2013 г., пр. пр. № 36341/2013 г., 
пр. пр. № 36369/2013 г. 

Иван Петров 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 18, новообразувани – 9, образувани 
през предходен период – 9; 
решени преписки - 13, отказ от образуване на ДП – 4, обжалвани – 1, 
необжалвани - 3, образувани ДП – 9, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 4; 
внесени ОА –8, върнати от съда ОА - 10, решени с осъдителна присъда – 
7, от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 6, участие в съдебни 
заседания – 57. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 6, новообразувани – 4, образувани 
през предходен период – 2; 
решени преписки - 4, отказ от образуване на ДП – няма, обжалвани – 
няма, необжалвани - няма, образувани ДП – 4, изпратени по 
компетентност - 2, прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 
2; 
внесени ОА –4, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда – 2, 
от тях със споразумение –няма, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 4, участие в съдебни 
заседания – 126. 

Пр. пр. № 34786/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Иван Петров. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод изпратени материали 
от РП Бургас до СРП, след като е била извършена проверка по реда на чл. 
119 от ЗСВ, при която е било установено, че не са налице достатъчно 
данни за образуване на наказателно производство. /Върху 
постановлението на РП Бургас за изпращане по компетентност на СРП 
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е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 09.10.2012 
г./  С постановление от 11.10.2012 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
случая от използването на частните документи, предмет на проверката е 
изтекъл срок от 9 години, а съгласно чл. 80, ал. 1, т. 4 давността за 
престъпления по чл. 309 от НК е пет години и не би могло да се образува 
наказателно производство. В диспозитива не е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП но е посочено копие да 
бъде изпратено на ВКП и подателката на сигнала за сведение, както и 
преписката да остане на съхранение в СРП. С постановление от 10.01.2013 
г. на прокурор Таскова от СГП постановлението на СРП е потвърдено 
като правилно и законосъобразно. /Не е приложена е обратна разписка/. 

ОА 
Пр. пр. № 21518/2011 г. по описа на СРП, ДП № 91/2011 г. по описа 

на ГД КП, с наблюдаващ прокурор Иван Петров. Производството е било 
образувано с постановление от 28.06.2011 г. срещу Н.Б.Н.  за 
престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследването. На 06.02.2012 г. е изготвено и 
внесено в съда искане за определяне на МНО „Задържане под стража”. С 
определение на СРС, 6 състав, постановено по НЧД № 2213/2012 г. на 
обвиняемия е била определена МНО „Гаранция в пари в размер на 1000” 
По подаден частен протест е било образувано ВНЧД № 714/2012 г. и с 
определение от 14.02.2012 г. определението на СРС е потвърдено. 
Материалите по делото са постъпили в СРП на 18.05.2012 г. за 
произнасяне по отношение направени искания в протокол за предявяване 
на разследването на основание чл. 229 от НПК. С постановление от 
31.05.2012 г. на прокурор Иван Петров са оставени без уважение 
направените искания в протокол за предявяване. На 31.05.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Н.Б.Н.  за престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3/с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/  
и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – 
докладчик от 27.07.2012 г. е прекратено производството по НОХД № 
10371/2012. по описа на СРС, 108 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, посочени 
в обстоятелствената част на разпореждането - не са посочени всички 
факти и обстоятелства, които са относими към процесното престъпление. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 04.09.2012 г. На 
20.09.2012 г. е внесен обвинителен акт  срещу Н.Б.Н.  за престъпление по 
чл. 220, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, 
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ал. 2, ал. 3/с изключение на датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С 
разпореждане на съдия – докладчик от 16.10.2012 г. е прекратено 
производството по НОХД № 17240/2012 г. по описа на СРС, 108 състав, 
делото отново е върнато за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
разпореждането – не са отстранени в цялост съществените нарушения на 
процесуалните правила, посочени в разпореждането от 27.07.2012 г. На 
23.10.2012 г. прокурор Петров на основание чл. 249, ал. 3 от НПК е подал 
частен протест срещу разпореждането от 16.10.2012 г. В мотивната част 
на протеста е посочено, че допуснатото нарушение не може да бъде 
квалифицирано като съществено и моли  разпореждането да бъде 
отменено и делото да се разгледа по същество. Протестът е бил уважен. 
По време на проверката делото е висящо, многократно е отлагано, 
последното заседание е  насрочено за 03.03.2015 г. 

Пр. пр. № 5694/2011 г. по описа на СРП, ДП № 5062/2011 г. по описа 
на СДВР, с наблюдаващ прокурор Иван Петров. Производството е било 
образувано с постановление от 15.02.2011 г. срещу М.С. гражданин на 
Република Турция  за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2 от НК. 
Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследването, 
производството по делото е било спирано и възобновявано. Материалите 
по делото са постъпили в СРП на 13.11.2012 г. за предаване на обвиняемия 
на съд. С постановление от 22.11.2012 г. на прокурор Петров е прекратено 
частично производството по отношение престъплението по чл. 308, ал. 2 
от НК. На 14.03.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу М.С. гражданин 
на Република Турция  за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1 от НК.  
В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/ 
и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – 
докладчик от 17.06.2013 г. е прекратено производството по НОХД № 
4628/2013 г. по описа на СРС, 20 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, посочени 
в обстоятелствената част на разпореждането – не е връчен обвинителен 
акт на турски език на подсъдимия. На 01.07.2013 г. прокурор Петров на 
основание чл. 249, ал. 3 от НПК е подал частен протест срещу 
разпореждането от 17.06.2013 г. В мотивната част на протеста е посочено, 
че допуснатото нарушение не може да бъде квалифицирано като 
съществено и моли  разпореждането да бъде отменено и делото да се 
разгледа по същество. Протестът е бил уважен. По време на проверката 
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делото е висящо, многократно е отлагано, последното заседание е  
насрочено за 24.02.2015 г. 

78а  
Пр. пр. № 33074/2011 г. по описа на СРП, ДП № 122/2011 г. по описа 

на ГДНП, с наблюдаващ прокурор Иван Петров. /Не е приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е  
било образувано с постановление от 03.09.2011 г. срещу неизвестен 
извършител  за престъпление по чл. 313, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 
Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. С 
постановление от 25.10.2012 г. С.П.Т. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК /съгласувано 
с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 19.11.2012 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление от 26.11.2012 г. за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение С.П.Т. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 313, ал. 1 
от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на 
чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС/. Образувано е АНД № 22023/2012 г. по описа на СРС, 94 състав. 
/В НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението на 
съда/. 

Ивайло Петров 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 134, новообразувани – 116, 
образувани през предходен период – 18; 
решени преписки - 71, отказ от образуване на ДП – 35, обжалвани – 5, 
необжалвани - 30, образувани ДП – 41, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - 5, възложени проверки – 29; 
внесени ОА –19, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда – 
22, от тях със споразумение – 15, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 18, одобрени - 17, неодобрени - 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 6, участие в съдебни 
заседания – 206. 

2013 г. 
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наблюдавани преписки – общ брой - 187, новообразувани – 144, 
образувани през предходен период – 43; 
решени преписки - 147, отказ от образуване на ДП – 101, обжалвани – 17, 
необжалвани - 84, образувани ДП – 52, изпратени по компетентност - 9, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 37; 
внесени ОА –36, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда – 
15, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 13, одобрени - 12, неодобрени - 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 21, участие в съдебни 
заседания – 190. 

Пр. пр. № 33419/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивайло Петров. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от Е.Г.З. от 
04.04.2013 г. до 08 РУП СДВР с вх. № 7502/2013 г. След извършена 
проверка с писмо и докладна записка от 02.09.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП за преценка относно наличие или не на извършено 
престъпление от общ характер. /Върху писмото е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подпис./ С постановление от 24.10.2013 г. 
/месец и половина по-късно/ е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено престъпление 
от общ характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя и преписката да се архивира в СРП. /Не 
е приложена е обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 33189/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивайло Петров. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал от 12.08.2013 г. 
до 08 РУП СДВР с вх. № ЗМ 1190/2013 г. След извършена проверка с 
писмо и докладна записка от 29.08.2013 г. преписката е постъпила в СРП с 
мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 354а от НК. 
/Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис./ С 
постановление от 03.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 
макар деянието да осъществява признаците на престъпление по чл. 354, 
неговата обществена опасност е явно незначителна по см. на чл. 9, ал. 2 от 
НК.  В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя, началника на 08 РУП СДВР за унищожаване 
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на ВД и преписката да се архивира в СРП. /Не е приложена е обратна 
разписка/ .  

Пр. пр. № 33411/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивайло Петров. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал от А.П.Л. от 
18.08.2013 г. до 08 РУП СДВР с вх. № ЗМ 1228/2013 г. След извършена 
проверка с писмо и докладна записка от 02.09.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно 
производство. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис./ С постановление от 23.10.2013 г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 
от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя и началника 
на 08 РУП за сведение и преписката да се архивира в СРП. /Не е 
приложена е обратна разписка/ .  

ОА  
Пр. пр. № 54565/2010 г. по описа на СРП, ДП № 15173/2011 г. по 

описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивайло Петров. 
Производството е било образувано с постановление от 05.05.2011 г. на 
прокурор С. Мадин срещу Е.С.Д.  за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, 
ал. 1 от НК. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 26.01.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Е.С.Д. за 
престъпление по чл. 316, пр. 1, вр. чл. 309, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от 
НК. С постановление от 27.02.2012 г. на основание чл. 242 от НПК на 
прокурор Ивайло Петров досъдебно производство № 15173/2011 г. е 
изпратено на 04 РУП СДВР за извършване на действия по разследването с 
оглед извършено престъпление по чл. 210, ал.1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от 
НК. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
22.03.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Е.С.Д. за 
престъпление по чл. 316, пр. 1, вр. чл. 309, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1  и по 
чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. На 19.04.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Е.С.Д. за престъпление по чл. 316, пр. 1, вр. чл. 
309, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1  и по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от 
НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С присъда от 19.03.2013 г. на СРС, 
100 състав, по НОХД № 7430/2012 г. по описа  на СРС съдът е признал 
подсъдимия за виновен по предявените обвинения и му е наложил общо 
наказание три години и шест месеца лишаване от свобода при 
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първоначален строг режим на изтърпяване на присъдата. По жалба е било 
образувано ВНОХД № 2876/2013 г. по описа на СГС и с решение № 
1164/2013 г. от 15.10.2013 г. присъдата на СРС е отменена  и делото е 
върнато на Софийска районна прокуратура за отстраняване на посочените 
в обстоятелствената част на това решение съществени процесуални 
нарушения. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 12.11.2013 
г.,  а с постановление от 13.11.2013 г. за предявяване на ново обвинение с 
оглед задължителните указания на СГС прокурор Петров сам е извършил 
привличане на обвиняемия. На 16.12.2013 г. е внесен обвинителен акт 
срещу Е.С.Д. за престъпление по чл. 316, пр. 1, вр. чл. 309, ал. 1, пр. 1, вр. 
чл. 26, ал. 1  и по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 21702/2013 г. по 
описа на СРС, 100 състав. Делото е висящо, насрочено е за с.з. на 
26.11.2014 г. в 9.45 часа. 

Пр. пр. № 33952/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2197/2012 г. по 
описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Ивайло Петров, Мария 
Дамянова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпит на свидетели срещу Ц.К.К. за престъпление по чл. 325, ал. 1 
от НК, извършено на 05.11.2012 г. С постановление от 07.11.2012 г. Ц.К.К. 
е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 325, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 
1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 08.01.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия.  На 09.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Ц.К.К. за 
престъпление по чл. 325, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.   В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. На 11.02.2013 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 610/2013 г. 
по описа на СРС, 1 състав,  между подсъдимия, защитника и прокурор 
Мария Дамянова от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, 
изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е 
признал за виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде 
наложено наказание ЛОС в размер на 3 месеца и пет дни при 
първоначален строг режим. С определение от 11.02.2013г. по НОХД № 
610/2013 г. по описа на СРС, 1 състав, е одобрено сключеното 
споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 28826/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1461/2012 г. по 

описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивайло Петров. /Не е 
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приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на 25.09.2012 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпити на свидетели срещу А.Б.Х. за престъпление по чл. 354а, ал. 
3, т. 1 от НК. Искано е и е разрешавано удължаване на срока на 
разследване. С постановление от 06.03.2013 г. А.Б.Х. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. 
ал. 3, пр. 2, алт. 1, т. 1, пр. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор 
по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 13.03.2013 г. с мнение за предаване на съд. С постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 14.05.2013 г. /два 
месеца по-късно/ досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение П.М.Б. да бъде освободен от наказателна отговорност и да 
му бъде наложено административно наказание за извършеното 
престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, алт. 1, т. 1, пр. 1 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС/. Образувано е АНД № 8707/2013 г. по описа на СРС, 103 състав. /В 
НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението на 
съда/ 

споразумение 
Пр. пр. № 37312/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15075/2012 г. по 

описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивайло Петров. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е било образувано с постановление на прокурор Петров от 
11.06.2012 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 343б, 
ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Многократно е искано и разрешавано удължаване на 
срока на разследване. С отделни постановления за привличане от 
11.03.2013 г. на прокурор Ивайло Петров Г.Н.Н., Х.С.Х. и Ч.В.К. са 
привлечени в качеството на обвиняеми за извършено престъпление по чл. 
310, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. На 13.03.2013 е 
сключено споразумение между  прокурор Ивайло Петров,  обвиняемите и 
защитниците им,  което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемите са се признали за 
виновни и страните са се споразумели на Ч.В.К. и Х.С.Х. да бъде 
наложено наказание „пробация”,  изразяваща се в следните пробационни 
мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години 2 
пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от 2 
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години и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години 
по двеста часа годишно, а на Г.Н.Н. да бъде наложено наказание 
„пробация”, изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години 2 пъти седмично, 
задължителни срещи с пробационен служител за срок от 2 години и 
поправителен труд за срок от една година, която да се изпълни по 
местоработата, като се удържат по 10% от възнаграждението им в полза на 
държавата. Образувано е НОХД № 4364/2013 г. по описа на СРС, 21 
състав и с определение от 13.03.2013 г. споразумението е одобрено. 
/Приложен е протокол от определението на съда/. 

Проверено още: пр. пр. № 41734/2013 г. 
Ивайло Любенов 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 168, новообразувани – 151, 
образувани през предходен период – 17; 
решени преписки - 106, отказ от образуване на ДП – 64, обжалвани – 3, 
необжалвани - 61, образувани ДП – 75, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 5, възложени проверки – 30; 
внесени ОА –39, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
– 48, от тях със споразумение – 38, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 11, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 20, участие в съдебни 
заседания – 210. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой – 240, новообразувани – 206, 
образувани през предходен период – 34; 
решени преписки - 173, отказ от образуване на ДП – 125, обжалвани – 8, 
необжалвани - 117, образувани ДП – 70, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция - 3, възложени проверки – 37; 
внесени ОА –54, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени с 
осъдителна присъда – 32, от тях със споразумение – 21, решени с 
оправдателна присъда – 3, внесени със споразумение в ДП – 10, одобрени 
- 10, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 14, 
участие в съдебни заседания – 190. 

Пр. пр. № 29284/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивайло Любенов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна записка до 
началника на 02.РУП СДВР от 25.07.2013 г. с вх. № 38942/2013 г. След 
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извършена проверка с писмо от 26.08.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с данни за съставен акт за установено административно нарушение 
по чл. 59 от ЗМВР. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис и дата 23.09.2013 г./  С постановление от 04.10.2013 г. 
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката липсват достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер по см. на НК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП , както и копие да бъде изпратено на началника на 02 РУП СДВР и на 
лицето. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА  
Пр. пр. № 10654/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1027/2013 г. по 

описа на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивайло Любенов. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
на местопроизшествие срещу Д.Т.Н. за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 
2, т. 1, вр. чл. 63, ал. 2 от НК, извършено на 27.04.2013 г. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 06.08.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия. На 12.08.2013 г. е внесен обвинителен 
акт срещу Д.Т.Н. за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, вр. чл. 63, 
ал. 1, т. 3 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 
2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
14342/2013 г. по описа на СРС, 110 състав, което е приключило на 
02.06.2014 г. с  присъда, с която подсъдимият е признат за виновен за 
престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, вр. чл. 63, ал. 1 от НК, като на 
основание чл. 78а от НК е бил освободен от наказателна отговорност и му 
е наложено административно наказание „обществено порицание”. 

78а  
Пр. пр. № 2756/2013 г. по описа на СРП, ДП № 359/2013 г. по описа 

на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивайло Любенов. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на 11.02.2013 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с оглед на местопроизшествие срещу С.С.М. за престъпление по чл. 
324, ал. 1, пр. 1 от НК. С постановление от 14.03.2013 г. С.С.М. е 
привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
324, ал. 1, пр. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
21.03.2013 г. с мнение за предаване на съд. С постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 26.03.2013 г. 
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досъдебното производство е внесено в СРС с предложение С.С.М. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 324, ал. 
1, пр. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, 
че не са причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките 
на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, 
разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 5532/2013 г. по описа на СРС, 
101 състав. /В НП има приложена призовка, не е приложено копие от 
решението на съда/. От приложена по делото справка е видно, че с 
решение от 16.05.2013 г. на нарушителя е наложено наказание ГЛОБА в 
размер на 1500 лв. 

споразумение 
Пр. пр. № 1614/2013 г. по описа на СРП, БП № 21/2013 г. по описа 

на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивайло Любенов. Бързото 
производство е било започнато на 04.01.2013 г. по реда на чл. 356, ал. 3 от 
НПК, с разпит на свидетел срещу Г.Х.Г. за  престъпление по чл. 343б, ал. 
1 от НК, извършено на 04.01.2013 г. С постановление от 04.01.2013 г. 
Г.Х.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор 
по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по делото са постъпили в СРП на 14.01.2013 г. с 
мнение за съд. На 16.01.2013 г. е сключено споразумение между 
обвиняемия, защитника и прокурор Ивайло Любенов от СРП, което 
съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от 
НПК, в което обвиняемият се е признал за виновен за извършено 
престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и страните са се 
споразумели на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. 
чл. 42а, ал. 2, т. 1 и. т. 2 от НК да му бъде наложено наказание „пробация” 
изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна регистрация 
по настоящ адрес за срок от 1 година и 6 месеца с явяване и подписване 2 
пъти седмично,  задължителни периодични срещи с пробационен 
служител за срок от 1 година и 6 месеца, както и  на основание чл. 343г, 
вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишаване от право да 
управлява МПС за срок от 11 месеца. С определение от 16.01.2013 г. по 
НОХД № 713/2013 г. по описа на СРС, 1 състав, е одобрено сключеното 
споразумение. 

Проверени още: пр. пр. № 26412/2013 г., пр. пр. № 43268/2013 г. 
Иван Първанов 
2012 г. 
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наблюдавани преписки – общ брой - 341, новообразувани – 161, 
образувани през предходен период – 180; 
решени преписки - 129, отказ от образуване на ДП – 77, обжалвани – 7, 
необжалвани - 70, образувани ДП – 65, изпратени по компетентност - 10, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 38; 
внесени ОА –15, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда – 
12, от тях със споразумение –8, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 3, участие в съдебни 
заседания – 184. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 358, новообразувани – 315, 
образувани през предходен период – 43; 
решени преписки - 208, отказ от образуване на ДП – 178, обжалвани – 7, 
необжалвани - 171, образувани ДП – 95, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 3, възложени проверки – 22; 
внесени ОА –15, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда – 
10, от тях със споразумение –6, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 177. 

Пр. пр. № 36153/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Иван Първанов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод заявление до началника 
на 06 РУП СДВР от 19.08.2013 г. с вх. № 37146/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 23.09.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 9, ал. 2 
от НК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис и дата 27.09.2013 г./ С постановление от 21.10.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката липсват достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер по см. на НК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2от НПК, копие да бъде изпратено на 
началника на 06 РУП СДВР и на лицето, както и че преписката следва да 
остане на съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
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Пр. пр. № 8089/2013 г. по описа на СРП, ДП № 603/2013 г. по описа 
на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Иван Първанов. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
198, ал. 1 пр. 1 от НК, извършено на 05.03.2013 г. С постановление за 
привличане на обвиняем и вземане МНО от 14.03.2013 г., съгласувано по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК с наблюдаващия прокурор с подпис и печат 
М.Т.А. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 1 
от НК. С постановление от същата дата наблюдаващият прокурор 
Първанов е задържал обвиняемия за 72 часа и  НА 15.03.2013 г. е внесъл 
искане в СРС за вземане на постоянна МНО „Задържане под стража”. С 
определение от 15.03.2013 г., постановено по НЧД№ 4597/2013 г. по описа 
на СРС, 22 състав искането на СРП е уважено. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследване. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 01.08.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия. На 02.08.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
М.Т.А. за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 1 от НК. В обвинителния акт 
са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. С протоколно определение на съда от 12.11.2013 г. е 
прекратено производството по НОХД № 13887/2013 г. по описа на СРС, 2 
състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на определението. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 19.11.2013 г. С 
постановление от 25.11.2013 г. прокурор Първанов е изпратил делото на 
разследващия орган и му е указал какви действия следва да се извършат в 
изпълнение на указанията на СРП и СРС. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 27.01.2014 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия. На 18.02.2014 г. е внесен обвинителен акт, в който 
са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. С протоколно определение на съда от 04.09.2014 г. е 
прекратено производството по НОХД № 3072/2014 г. по описа на СРС, 2 
състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на определението. С 
постановление от 16.09.2014 г. прокурор Първанов е изпратил делото на 
разследващия орган и му е указал какви действия следва да се извършат в 
изпълнение на указанията на СРП и СРС. С искане на основание чл. 234, 
ал. 3 от НПК прокурор Първанов е поискал от СГП удължаване на срока 
на разследване с два месеца, считано от 16.10.2014 г., в НП няма данни за 
уважаване на искането. 
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Пр. пр. № 26196/2012 г. по описа на СРП, ДП № 101/2011 г. по описа 
на ОДМВР, с наблюдаващ прокурор Иван Първанов. Материалите по 
досъдебното производство са били приети по компетентност  с 
постановление от 11.09.2012 г.,  а ДП било образувано срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
10.12.2012 г. П.И.Ц. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
211, пр. 2, вр. чл. 210, ал. 1, т. 1 и 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. 
„а”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда 
на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 23.01.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия.  На 25.02.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу П.И.Ц. за 
престъпление по чл. 211, пр. 2, вр. чл. 210, ал. 1, т. 1 и 5, вр. чл. 209, ал. 1, 
вр. чл. 29, ал. 1, б. „а”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 3602/2013 г. по описа на СРС, 5 състав, 
което е приключило на 15.07.2014 г. с осъдителна присъда, с която на 
подсъдимия е наложено наказание ЛОС в размер на 4 години при 
първоначален строг режим. 

 78а  
Пр. пр. № 25313/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2454/2012 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Иван Първанов. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на 20.08.2012 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с оглед на местопроизшествие и разпит на свидетел срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, 
ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано удължаване на срока на 
разследване. С постановление от 21.08.2012 г. Т.Б.П. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 197, т. 2, пр. 1, 
вр. чл. 194, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
13.11.2012 г. с мнение за предаване на съд. С постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 27.11.2012 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Т.Б.П. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 197, т. 2, 
пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че причинените имуществени вреди са 
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възстановени, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП 
са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 22036/2012 г. по описа на СРС, 101 състав. С 
разпореждане от 31.01.2013 г. на съдията докладчик съдебното 
производство по делото е прекратено и същото е върнато на СРП за 
отстраняване на процесуално нарушение. След извършено ново 
привличане от наблюдаващия прокурор на 03.04.2013 г. досъдебното 
производство е внесено в СРС с постановление за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК с предложение Т.Б.П. да бъде освободен от 
наказателна отговорност и да му бъде наложено административно 
наказание за извършеното престъпление по чл. 197, т. 2, пр. 1, вр. чл. 194, 
ал. 3, вр. ал. 1 от НК. Образувано е АНД № 6232/2013 г. по описа на СРС, 
101 състав /В НП има приложена призовка, не е приложено копие от 
решението на съда/ 

Проверено още: пр. пр. № 4096/2013 г. 
Ивелина Колева 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 196, новообразувани – 157, 
образувани през предходен период – 39; 
решени преписки – 101, отказ от образуване на ДП – 56, обжалвани – 4, 
необжалвани - 52, образувани ДП – 92, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 40; 
внесени ОА –19, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда – 
19, от тях със споразумение –11, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 188. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 247, новообразувани – 230, 
образувани през предходен период – 17; 
решени преписки – 232, отказ от образуване на ДП – 179, обжалвани – 5, 
необжалвани - 174, образувани ДП – 138, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 48; 
внесени ОА –16, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда – 
12, от тях със споразумение –9, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 175. 
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 Пр. пр. № 28879/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивелина Колева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна записка до 
началника на 02 РУП СДВР от 30.04.2013 г. с вх. № 23938/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 18.07.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с данни за отказ от образуване на досъдебно производство на 
основание чл. 24, ал. 1 от НПК. /Върху писмото е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подпис и дата 24.07.2013 г./ С писмо на 
прокурор Колева до 02 РУП СДВР от 31.07.2013 г. на основание чл. 145, 
ал. 1, т. 3 от ЗСВ и  чл. 9 от Инструкция № 89 е възложено извършване на 
проверка, като подробно са описани действията, които следва да бъдат 
извършени и е даден 2 месечен срок за извършването й.  С писмо от 
03.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП с  изпълнени  указания и 
мнение за отказ от образуване. С постановление от 07.10.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в настоящия случай е налице 
хипотезата на чл. 9, ал. 2 от НК. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 
2, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя и преписката да 
остане на съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/  

ОА 
Пр. пр. № 23917/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1662/2012 г. по 

описа на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивелина Колева. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел срещу И.И.З. и М.В.В. за престъпление по чл. 195, ал. 
1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, извършено на 
02.08.2012 г. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 08.10.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия И.И.З. за 
престъпление по чл. 345 от НК. С постановление от 09.10.2012 г. 
досъдебното производство е изпратено на разследващия орган за 
извършване на допълнителни действия по разследването с конкретни 
указания. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 07.11.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия И.И.З. за 
престъпление по чл. 345 от НК. С постановление от 12.11.2012 г. на 
прокурор Ивелина Колева частично е прекратено наказателното 
производство  спрямо М.В.В. за престъпленията по чл.. 195, ал. 1, т. 4, вр. 
чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК  и по чл. 345 от НК и за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. 
ал. 1 от НК спрямо И.И.З., като е постановила производството да 
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продължи да се води спрямо И.И.З. за престъпление по чл. 345 от НК. На 
17.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу И.И.З. за престъпление по 
чл. 345 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, 
ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – 
докладчик от 23.01.2013 г. е прекратено производството по НОХД № 
1010/2013 г. по описа на СРС, 8 състав и делото е върнато за отстраняване 
на допуснатите процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената 
част на разпореждането. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
07.06.2013 г. С писмо от 11.06.2013 г.  наблюдаващият прокурор  е 
изпратил препис от постановлението за частично прекратяване на 
наказателното производство на пострадалото лице и след получаване на 
отрязъка от обратната разписка  на 01.07.2013 г. е внесен обвинителен акт, 
в който са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 11946/2013 г. по описа 
на СРС, 8 състав. С присъда  от 06.11. 2013 г. обвиняемият е освободен от 
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание 
ГЛОБА в размер на 1000 лв. 

Пр. пр. № 23015/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1416/2013 г. по 
описа на 02 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Ивелина Колева и 
Константин Сулев. Производството е било започнато по реда на чл. 212, 
ал. 2 с разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление 
по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 19.04.2013 г.  С 
постановление от 25.04.2013 г. И.Б.С. е привлечен като обвиняем за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, 
вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. С 
постановления от същата дата Д.Р.В. и А.Т.Ф. са привлечени като 
обвиняеми за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 
63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 20.09.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемите.  На 01.10.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу И.Б.С.  за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. 
чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 
от НК, срещу Д.Р.В. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 
1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и 
срещу   А.Т.Ф. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. 
чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. На 21.02.2014 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 16955/2013 г. 
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по описа на СРС, 6 състав,  между защитниците на подсъдимите, 
подсъдимите С.Н.П. и прокурор Сулев от СРП, което съдържа съгласие 
по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимите са се признали за виновни и страните са се споразумели на 
подсъдимия И.Б.С. да бъде наложено наказание  „пробация” изразяваща се 
в следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване два  пъти седмично, 
периодични срещи с пробационен служител за срок шест месеца, на 
подсъдимия Д.Р.В. да бъде наложено наказание  „пробация” изразяваща се 
в следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване два  пъти седмично, 
периодични срещи с пробационен служител за срок шест месеца и на 
подсъдимия А.Т.Ф. да бъде наложено наказание  „пробация” изразяваща 
се в следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване два  пъти седмично, 
периодични срещи с пробационен служител за срок шест месеца, което с 
определение е одобрено от съда. 
 Проверени още: пр. пр. № 19389/2013 г., пр. пр. № 41281/2013 г. 

Ивелина Петрова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 166, новообразувани – 112, 
образувани през предходен период – 54; 
решени преписки – 113, отказ от образуване на ДП – 27, обжалвани – 3, 
необжалвани - 24, образувани ДП – 20, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - 35, възложени проверки – 50; 
внесени ОА –20, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда – 
16, от тях със споразумение –7, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 68. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 136, новообразувани – 103, 
образувани през предходен период – 33; 
решени преписки – 116, отказ от образуване на ДП – 64, обжалвани – 4, 
необжалвани - 60, образувани ДП – 26, изпратени по компетентност - 
няма, прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 50; 
внесени ОА –7, върнати от съда ОА – няма, решени с осъдителна присъда 
– 5, от тях със споразумение –2, решени с оправдателна присъда – 4, 
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внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – няма. 

Пр. пр. № 18218/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивелина Петрова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод молба от Н.К.Н. до 
началника на 05 РУП СДВР от 13.12.2013 г. с вх. № 48308/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 22.05.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство. Върху 
писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 
30.05.2013 г. С постановление от 10.06.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в хода на проверката не е установено наличието на 
достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, нито 
друго основание за намеса на прокуратурата. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП , копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя, както и преписката да остане на съхранение 
в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/.  

Пр. пр. № 46124/2011 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивелина Петрова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била заведена в  СРП във връзка с публикации в 
електронни издания от 30.09.2011 г., изпратени материали от СГП с писмо 
от 06.10.2011 г.  и по молба от Е.Б. и О.И.П., заведени по пр. пр. № 
46122/2011 г., която след резолюция на районния прокурор на СРП е била 
присъединена към пр. пр. № 46124/2011 г. С постановление от 14.10.2011 
г. е възложено извършване на проверка, като са дадени подробни и ясни 
указания за действията, които следва да се извършат и е определен срок от 
20 дни. С постановление от 14.11.2011 г. на прокурор Петрова пр. пр. № 
46124/2011 г. е изпратена по компетентност на Софийска градска 
прокуратура с изразено становище за наличие на данни за извършено 
престъпление по см. на чл. 321, ал. 1 от НК. С постановление от 
07.12.2011 г. е отказано приемането на преписката. С постановление от 
19.01.2012 г. на САП е потвърдено постановлението на СГП, а с 
постановление от 09.03.2012 г. на ВКП е прието, че постановленията на 
СГП и САП са правилни и законосъобразни и е указано преписката да 
бъде решена от СРП. С постановление от 27.04.2012 г. на прокурор 
Кирилов от СГП преписката е възложена за решаване на СРП  и е 
разпределена на прокурор Петрова на 04.05.2012 г. С постановление от 
07.05.2012 г. на прокурор Петрова е постановен отказ от образуване на 
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досъдебно производство по пр. пр. № 46124/2011 г. по описа на СРП. С 
постановление от 07.09.2012 г. на СГП по пр. пр. № 11256/2011 г. по описа 
на е потвърдено постановлението за отказ на СРП, а с постановление от 
11.04.2013 г. на САП, по пр.пр. № 4882/2011 г. по описа на САП е 
потвърдено постановлението на СГП. С постановление от 20.08.2013 г. на 
прокурор Петър Долапчиев от ВКП са отменени всички постановления на 
СРП, СГП и  на САП, в частта, в която е потвърден отказа на СГП и е 
разпоредено на СРП да се произнесе отново по пр. пр. № 46124/2011 г. 
като се съобрази с указанията, дадени в обстоятелствената част на 
отменителното постановление. Преписката е преразпределена на прокурор 
Валентин Филипов на 30.08.2013 г., поради отпуск по майчинство на 
прокурор Петрова. С постановление от 30.09.2013 г. на прокурор Филипов 
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като  в 
обстоятелствената част е прието, че в преписката не се съдържат 
достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 210 и 214 от НК. 
Като основание е посочена разпоредбата на чл. 213, ал. 1 от НПК, а в 
диспозитива е записано преписи да се изпратят на жалбоподателите. Не е 
посочена възможността за обжалване. Това постановление е било 
обжалвано пред СГП и САП, които са потвърдили постановлението на 
СРП, респ. на СГП. С постановление от 18.06.2014 г. на прокурор 
Великова от ВКП са отменени всички постановления  и е разпоредено 
извършване на допълнителна проверка, като са дадени конкретни и 
подробни  указания за действията, които следва да се извършат. С 
постановление от 27.06.2014 г. на прокурор Филипов  е разпоредено 
извършване на допълнителна проверка, като е посочено, при проверката 
да се изпълнят указанията, дадени от ВКП. Определен е срок за 
извършване на проверката – 30  дни.  Проверката не е приключена, 
изискана е от ДАНС, след получаването й е изпратена на АП по тяхно 
искане и с писмо от 01.10.2014 г. е върната в СРП. С резолюция от 
07.10.2014 г. прокурор Филипов е разпоредил да се свърже с 
наблюдателната преписка. Не са приложени всички постановления за 
отказ, респ. постановленията на СГП и САП, с които са потвърдени 
постановленията на СРП. 

ОА  
Пр. пр. № 22965/2011 г. по описа на СРП, ДП № 1234/2011 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивелина Петрова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетели и оглед на местопроизшествие срещу Л.Г.Г. за 
престъпление по чл. 126, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, извършено на 
06.05.2011 г. Искано и е разрешено удължаване на срока на разследване  
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първоначално с по два месеца и последното удължаване е считано от 
06.11.2011 г. с още четири месеца. След постъпване на материалите по 
досъдебното производство,  на 29.03.2012 г. е внесен обвинителен акт 
срещу Л.Г.Г. за престъпление по чл. 126, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – докладчик от 
19.05.2012 г. е прекратено производството по НОХД № 6170/2012 г. по 
описа на СРС, 4 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
разпореждането – материалите по делото не са предявени на пострадалото 
лице. Разпореждането на съда е влязло в сила на 25.08.2012 г. След 
отстраняване на допуснатото процесуално нарушение на 19.10.2012 г. е 
внесен нов обвинителен акт. С разпореждане на съдия – докладчик от 
31.10.2012 г. е прекратено производството по НОХД № 19507/2012 г. по 
описа на СРС, 4 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
разпореждането – в обстоятелствената част на ОА не са описани 
започнати конкретни действия, свързани с посоченото в диспозитива 
изпълнително деяние, т.е. не са налице изискванията на чл. 246, ал. 2 от 
НПК. Разпореждането е влязло в сила 02.04.2013 г. С постановление от 
18.05.2013 г. на прокурор Петрова наказателното производство по ДП № 
1234/2011 г. по описа на 05 РУП СДВР е било прекратено поради факта, 
че не са били събрани достатъчно доказателства за извършено 
престъпление по чл. 126, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Като основание за 
постановяването на прекратяването са посочени  чл. 199, чл. 46, ал. 2, т. 1, 
чл. 196, ал. 1, чл.243, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СРС,  отменена е МНО 
„Парична гаранция”, разпоредено е ВД да се върнат на собственика, 
посочено е постановлението да се съобщи на обвиняемата и на водещия 
разследването за сведение и изпълнение. 

Пр. пр. № 73686/2010 г. по описа на СРП, ДП № 223/2011 г. по описа 
на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивелина Петрова. ДП било 
образувано с постановление от 05.01.2011 г. срещу неизвестен извършител 
за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
12.06.2013 г. К.С.Н. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда 
на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 21.06.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия.  На 02.07.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу К.С.Н. за 
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престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 12119/2013 г. по описа на СРС, 96 
състав, което е приключило на 27.11.2013 г. с осъдителна присъда, като 
подсъдимият е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 
133 от НК и на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна 
отговорност и му е наложено наказание ГЛОБА в размер на 1500 лв. 

Проверено още: пр. пр. № 29713/2012 г. 
Ивелина Христова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 156, новообразувани – 128, 
образувани през предходен период – 28; 
решени преписки – 111, отказ от образуване на ДП – 36, обжалвани – 2, 
необжалвани - 34, образувани ДП – 47, изпратени по компетентност - 11, 
прекратени с резолюция - 3, възложени проверки – 61; 
внесени ОА –41, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда – 
43, от тях със споразумение –28, решени с оправдателна присъда – 8, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 6, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 8, участие в съдебни 
заседания – 210. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 147, новообразувани – 112, 
образувани през предходен период – 35; 
решени преписки – 117, отказ от образуване на ДП – 72, обжалвани – 8, 
необжалвани - 64, образувани ДП – 56, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 38; 
внесени ОА –42, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени с 
осъдителна присъда – 40, от тях със споразумение –27, решени с 
оправдателна присъда – 5, внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 
5, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 10, 
участие в съдебни заседания – 181. 

Пр. пр. № 31618/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивелина Христова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана в СРП по изпратени от 05 РУП 
СДВР материали с оглед данни за извършено престъпление. /Върху 
материалите е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и 
дата 02.10.2013 г./ С постановление от 07.10.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
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записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено 
престъпление от общ характер, тъй като престъплението по чл. 148, ал. 1, 
т. 4 е от частен характер и наказателното преследване се възбужда по 
тъжба на пострадалия. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
началника на 05 РУП СДВР. Записано е, че материалите по преписката 
следва да останат на съхранение в СРП./Не е приложена е обратна 
разписка/ .  

Пр. пр. № 12678/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивелина Христова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по молба от Б.А.Ж. с оглед 
данни за извършено престъпление от общ характер. По преписката е било 
възложено извършване на проверка до 06 РУП СДВР. След извършената 
проверка, с писмо от 03.10.2012 г. материалите по преписката са 
постъпили  в СРП. С постановление от 24.10.2012 г. на прокурор Христова 
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката не се установяват 
данни за извършено престъпление от общ характер. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и 
копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена е обратна 
разписка/ . По жалба в СГП  е била образувана пр. пр. № 5418/2013 г. по 
описа на СГП и с постановление на прокурор Ралица Мравкова от 
24.10.2013 г. постановлението на СРП е  отменено и преписката е върната 
на СРП с указание да бъде извършена допълнителна проверка за 
изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на 
отменителното постановление. С писмо от 15.11.2013 г. е разпоредено на 
основание чл. 145, ал. 3, т.1 от ЗСВ и чл. 9 от Инструкция 89/2011 г. 
извършване на допълнителна проверка и е даден срок от два месеца. С 
писмо от 04.02.2014 г. материалите са постъпили в СРП с изпълнени 
указания и мнение за отказ от образуване на досъдебно производство на 
основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. С постановление от 06.02.2014 г. на 
прокурор Христова отново е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство.  Няма данни за последващо обжалване на това 
постановление. 

ОА  
Пр. пр. № 4220/2013 г. по описа на СРП, ДП № 481/2013 г. по описа 

на 01 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Ивелина Христова, Джунов. 
Производството е било образувано с постановление от 31.01.2013 г. срещу 
Н.К.Т. за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С постановление 
от 18.02.2013 г. Н.К.Т. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
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343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.  /съгласувано с наблюдаващия прокурор по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 21.02.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия.  На 22.03.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
Н.Р.К. за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. На 03.07.2013 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 3875/2013 г. по описа на СРС, 
104 състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия и прокурор 
Джунов от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание ЛОС в размер на три месеца при първоначален строг режим. С 
определение от 03.07.2013 г. по НОХД № 3875/2013 г. по описа на СРС, 
104 състав, е одобрено сключеното споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 10252/2013 г. по описа на СРП, ДП № 11181/2013 г. по 

описа на СРТП-ОДП-СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивелина Христова. 
/Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 
от НПК с оглед на местопроизшествие, срещу О.С., гражданин на 
Афганистан за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 
3 от НК. С постановление от 04.06.2013 г. О.С.  е привлечен в качеството 
на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, пр. 2, вр. 
чл. 342, ал. 1, пр. 3  от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда 
на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
07.06.2013 г. с мнение за предаване на съд. С постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 11.06.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение О.С. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 343, ал. 
1, б. „б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3  от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
10633/2013 г. по описа на СРС, 5 състав. /В НП има приложена призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/. От съдържанието на 
приложената въззивна жалба е видно, че е наложено наказание ГЛОБА в 
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размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от една 
година. 

споразумение 
Пр. пр. № 31038/2013 г. по описа на СРП, БП № 3258/2013 г. по 

описа на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивелина Христова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 
производство е било започнато по реда на 356, ал. 3 от НПК с разпит на 
свидетели, срещу Н.Ч.С. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, 
извършено на 08.09.2013 г. С постановление за привличане от 12.09.2013 
г.   Н.Ч.С. е привлечена в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343б, ал.  1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Взета е мярка за неотклонение 
”подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 16.09.2013 г. с мнение за предаване на съд. На 17.09.2013 е 
сключено споразумение между  прокурор Христова,  обвиняемия и 
защитника му,  което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание 
ЛОС за срок от 3 месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от 
НК  да бъде отложено за срок от 3 години, като на основание чл. 343г, вр. 
чл. 343б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 да бъде лишен от право да управлява МПС за 
срок от 6 месеца. Образувано е НОХД № ......./2013 г. по описа на СРС, 104 
състав и с определение от 17.09.2013 г. споразумението е одобрено. /Не е 
приложен препис от протоколното определение/.  

Проверено още – пр. пр. № 26336/2013 г. по описа на СРП, отменен 
отказ на прокурор Ивелина Христова,  след извършена допълнителна 
проверка отново е постановен отказ от образуване на наказателно 
производство. Няма данни за обжалване на второто постановление за 
отказ. 

Иво Илиев 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 142, новообразувани – 118, 
образувани през предходен период – 24; 
решени преписки – 109, отказ от образуване на ДП – 41, обжалвани – 3, 
необжалвани - 38, образувани ДП – 50, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - 12, възложени проверки – 55; 
внесени ОА –39, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда – 
26, от тях със споразумение –17, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 20, одобрени - 20, неодобрени - няма, 
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внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 16, участие в съдебни 
заседания – 180. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 157, новообразувани – 133, 
образувани през предходен период – 24; 
решени преписки – 134, отказ от образуване на ДП – 80, обжалвани – 5, 
необжалвани - 75, образувани ДП – 42, изпратени по компетентност - 12, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 40; 
внесени ОА –22, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени с 
осъдителна присъда – 30, от тях със споразумение –19, решени с 
оправдателна присъда – 3, внесени със споразумение в ДП – 14, одобрени 
- 13, неодобрени - 1, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 12, 
участие в съдебни заседания – 169. 

Пр. пр. № 6468/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Иво Илиев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от Х.И.М. от 
22.02.2013 г. до СРП. /Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис и дата 25.02.2013 г./ С писмо на прокурор Илиев до 
Началника на 03 РУП СДВР от 28.02.2013 г. на основание чл. 145, ал. 1, т. 
3 от ЗСВ и  чл. 9 от Инструкция № 89 е възложено извършване на 
проверка, като подробно са описани действията, които следва да бъдат 
извършени и е даден 2 месечен срок за извършването й. По искане на 
разследващия орган срокът на проверката е продължаван. След 
извършената проверка с писмо от 24.09.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с изпълнени указания  и с мнение за отказ от образуване на 
досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1 от НПК. С 
постановление от 02.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено престъпление 
от общ характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя. Записано е, че материалите по 
преписката следва да останат на съхранение в СРП./Не е приложена е 
обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 6284/2011 г. по описа на СРП, ДП № 15153/2011 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Иво Илиев, Златко 
Стоянов. Производството е било образувано с постановление от 
04.05.2011 г. на прокурор Стоянов срещу неизвестен извършител  за 
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престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешено удължаване 
на срока на разследване. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 15.09.2011 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия Ц.П.Н. за престъпление по чл. 316,  вр. чл. 309, ал. 1 от НК. 
На 27.09.2011 г. е внесен обвинителен акт срещу Ц.П.Н. за престъпление 
по чл. 316,  вр. чл. 309, ал. 1 от НК. С разпореждане на съдия – докладчик 
от 10.11.2011 г. е прекратено производството по НОХД № 17664/2011 г. 
по описа на СРС, 122 състав и делото е върнато за отстраняване на 
допуснатите процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част 
на разпореждането – обвинението не е ясно конкретизирано и е нарушено 
правото на защита на обвиняемия да узнае какви действия са му вменени 
във вина. Подаден е частен протест срещу разпореждането, който не е 
уважен от СГС. Наказателното производство е постъпило в СРП на 
07.02.2012 г. С постановление от 23.02.2012 г.  прокурор Илиев е указал на 
водещия разследването да изпълни всички подробни указания, дадени в 
обстоятелствената част на постановлението. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 01.03.2012 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия Ц.П.Н. за престъпление по чл. 316,  вр. чл. 309, ал. 1 
от НК. На 06.03.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу Ц.П.Н. за 
престъпление по чл. 316,  вр. чл. 309, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 4348/2012 г. по описа на СРС, 122 
състав. Делото е приключило на 10.10.2012 г. с оправдателна присъда, а на 
12.10.2012 г. е подаден протест. Няма данни за резултата от протеста. 

Пр. пр. № 26100/2011 г. по описа на СРП, ДП № 15190/2011 г. по 
описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Иво Илиев, Мария 
Дамянова. Производството е било образувано с постановление от 
30.05.2011 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 309 от 
НК. Многократно е искано и разрешавано удължаване на срока на 
разследване. С постановление от 24.10.2013 г. Х.В.И. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 310, ал.1, вр. чл. 309 ал. 1 от НК.  
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
06.12.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 21.12.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу Х.В.И. за престъпление по чл. 310, ал.1, 
вр. чл. 309 ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 15.05.2014 г. е 
сключено споразумение за прекратяване на наказателното производство 
по НОХД № 22020/2013 г. по описа на СРС, 1 състав,  между защитника 
на подсъдимия, подсъдимия и прокурор Дамянова от СРП, което съдържа 
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съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК,  в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на основание чл.42а, ал. 1, вр. ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 и ал. 3, вр. чл. 55, ал. 1, 
т. 2, б. „б” от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” 
изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна регистрация 
по настоящ адрес за срок от 9 месеца с явяване и подписване 2 пъти 
седмично,  задължителни периодични срещи с пробационен служител за 
срок от 9 месеца и както и  включване в курсове за професионална 
квалификация, програми за обществено въздействие за срок от 9 месеца. С 
определение от 15.05.2014 г. по НОХД № 22020/2013 г. по описа на СРС, 1 
състав  е одобрено сключеното споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 7181/2013 г. по описа на СРП, ДП № 402/2013 г. по описа 

на 03 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Иво Илиев, А. Алексова. /Не 
е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
разпит на свидетел, извършен на 01.02.2013 г. срещу Л.Й.Я. за 
престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. С постановление от 21.03.2013 г. 
Л.Й.Я. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 325, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Многократно е искано и разрешавано удължаване на срока на разследване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
09.09.2013 г. с мнение за предаване на съд. Делото е преразпределено на 
прокурор Илиев на 10.09.2013 г. С постановление за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 17.09.2013 г. досъдебното производство е внесено 
в СРС с предложение Л.Й.Я. да бъде освободен от наказателна 
отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 
извършеното престъпление по чл. 325, ал. 1  от НК. В обстоятелствената 
част на постановлението е записано, че не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са 
приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано 
е АНД № 16398/2013 г. по описа на СРС, 9 състав. /В НП има приложена 
призовка, не е приложено копие от решението на съда/ 

споразумение 
Пр. пр. № 25692/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1949/2013 г. по 

описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Иво Илиев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е било образувано с постановление на прокурор Илиев от 
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16.07.2013 г. срещу Д.К.А. за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от 
НК. Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. С 
постановление за привличане от 26.09.2013 г. Д.К.А. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. 
ал.  1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 
1 от НПК/. Взета е мярка за неотклонение ”подписка”. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 04.10.2013 г. с мнение 
за предаване на съд. На 28.10.2013 е сключено споразумение между  
прокурор Илиев,  обвиняемия и защитника му,  което съдържа съгласие 
по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели да му 
бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните 
пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 
от 6 месеца  с явяване и подписване 2 пъти седмично  и задължителни 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца. 
Образувано е НОХД № 18481/2013 г. по описа на СРС, 95 състав и с 
определение от 28.10.2013 г. споразумението е одобрено. /Приложен е 
препис от протоколното определение/.  

Проверени още: пр. пр. № 39362/2013 г., пр. пр. № 40847/2013 г. 
Илияна Кирилова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 205, новообразувани – 156, 
образувани през предходен период – 49; 
решени преписки – 154, отказ от образуване на ДП – 78, обжалвани – 5, 
необжалвани - 73, образувани ДП – 63, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 9, възложени проверки – 62; 
внесени ОА –17, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда – 
9, от тях със споразумение –3, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 3, участие в съдебни 
заседания – няма. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 39, новообразувани – 31, образувани 
през предходен период – 8; 
решени преписки – 22, отказ от образуване на ДП – 11, обжалвани – 2, 
необжалвани - 9, образувани ДП – 24, изпратени по компетентност - няма, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 11; 
внесени ОА –5, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени с 
осъдителна присъда – 11, от тях със споразумение –няма, решени с 
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оправдателна присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – 1, 
одобрени - 1, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а 
от НК - няма, участие в съдебни заседания – няма данни в справката. 

Пр. пр. № 4118/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Илияна Кирилова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод заявление от Д.Н.Д. от 
03.01.2013 г. до 07 РУП СДВР с вх. № 398/2013 г. След извършена 
проверка с писмо и докладна записка от 24.01.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно 
производство. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис и дата 30.01.2013 г./  С постановление от 30.01.2013 г. 
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката са налице данни за 
извършено престъпление по чл. 216, ал. 4, но на основание чл. 218в  
наказателното преследване за посоченото престъпление се осъществява по 
тъжба на пострадалия. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2, копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и делото да остане на съхранение в СРП. /Не 
е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 36265/2011 г. по описа на СРП, ДП № 39/2011 г. по описа 

на ГПУ София, с наблюдаващ прокурор Илияна Кирилова, НСН № 
197/2012 г. Производството е било започнато на основание чл. 212, ал. 2 
от НПК с разпит на свидетели срещу Б.В.Т. за  престъпление по чл. 251 от 
НК, извършено на 16.08.2011 г. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 07.10.2011 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия Б.В.Т. за  престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК. На 
18.10.2011 г. е внесен обвинителен акт срещу Б.В.Т. за  престъпление по 
чл. 251, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане 
на съдия – докладчик от 10.02.2012 г. е прекратено производството по 
НОХД № 19185/2011 г. по описа на СРС, 4 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на разпореждането – в диспозитива на ОА е 
пропуснато да се посочи правната квалификация, което е довело до 
нарушаване правата на обвиняемия. Наказателното производство е 
постъпило в СРП на 19.04.2012 г.  На 23.04.2012 г. е внесен обвинителен 
акт срещу Б.В.Т. за  престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК.  В обвинителния 
акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК 
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задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 8124/2012 г. по описа на 
СРС, 4 състав. Делото е висящо, насрочено за съдебно заседание на 
03.02.2015 г. /отлагано е 7 пъти/. 

Пр. пр. № 31753/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1504/2012 г. по 
описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Илияна Кирилова. ДП е 
било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетел и 
оглед на местопроизшествие срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 
29.09.2012 г.. С постановление от 28.11.2012 г. В.Л.Н. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. 
чл. 28, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 
219, ал. 1 от НПК/. Досъдебното производство е било спирано и 
възобновено, искано е и е разрешавано удължаване на срока на 
разследване. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 07.01.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 
15.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу В.Л.Н. за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 980/2013 г. по 
описа на СРС, 105 състав, което е приключило на 12.03.2013 г. с 
осъдителна присъда, с която на подсъдимия е наложено наказание ЛОС в 
размер на 1 година при първоначален строг режим /попълнена карта за 
състоянието на делото/. 

78а  
Пр. пр. № 212702/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1078/2012 г. по 

описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Илияна Кирилова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 23.07.2012 г. срещу 
неизвестен извършител  за престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. 
С постановление от 10.09.2012 г. Х.В.В. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 18, 
ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 13.11.2012 г. с мнение 
за предаване на съд. С постановление от 19.11.2012 г. за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
Х.В.В. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
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чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че причинените имуществени вреди са 
възстановени, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП 
са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 21159/2012 г. по описа на СРС, 5 състав. /В НП има 
приложена призовка, не е приложено копие от решението на съда/. 

Проверено още: пр. пр. № 29719/2012 г. 
Ирена Ганчева 
2012 г. – в справките няма данни за наблюдавани и решени 

преписки; 
внесени ОА –няма данни в справката, върнати от съда ОА - 2, решени с 
осъдителна присъда – 14, от тях със споразумение –7, решени с 
оправдателна присъда – 6, внесени със споразумение в ДП – няма данни в 
справката, одобрени - няма, неодобрени - няма, внесени в съда 
предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни заседания – 49. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 1, новообразувани – няма, образувани 
през предходен период – 1; 
решени преписки – 1, отказ от образуване на ДП – 1, обжалвани – няма, 
необжалвани - 1, образувани ДП – няма, изпратени по компетентност - 
няма, прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – няма; 
внесени ОА –няма данни в справката, върнати от съда ОА – 1, решени с 
осъдителна присъда – 1, от тях със споразумение –няма, решени с 
оправдателна присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – няма 
данни в справката, одобрени – няма данни, неодобрени – няма данни, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма данни в справката, 
участие в съдебни заседания – няма. 

Пр. пр. № 15688/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ирена Ганчева. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод анонимен сигнал от 
29.04.2013 г. до 03 РУП СДВР с вх. № 16930/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 30.04.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за  преценка относно наличието на данни за престъпление от общ 
характер. /Върху писмото е изписано името на дежурен прокурор с 
подпис и дата 30.04.2013 г./ С писмо от 30.04.2013 г. на дежурния 
прокурор Ив. Атанасова е възложено извършване на проверка, като 
подробно са описани действията, които следва да бъдат извършени и е 
даден срок за извършването й до 10 часа на 02.05.2013 г. С постановление 
от 02.05.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
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производство от прокурор Ирена Ганчева, като в обстоятелствената част е 
записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено 
престъпление от общ характер и не са налице условия за образуване на 
досъдебно производство. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и 
преписката да остане на съхранение в СРП. /Не е приложена обратна 
разписка/. 

ОА 
Пр. пр. № 20797/2010 г. по описа на СРП, ДП № 1518/2010 г. по 

описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Ирена Ганчева и 
Ивелина Колева, НСН № 15/2013 г. Производството е било започнато на 
основание чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетели срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 
13.05.2010 г. По време на разследването  са установени нарушителите 
Н.С.А., Х.Й.Х. и Х.С.А. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 05.07.2010 г. с мнение за налагане на наказание по чл. 
218б  от НК на Н.С.А., Х.Й.Х. и Х.С.А. С постановление от 11.08.2010 г. 
на прокурор Ганчева производството по делото е спряно, като в 
обстоятелствената част е посочено, че един от извършителите е  осъждан, 
както и че при извършване на деянието е използвано МПС. С 
постановление от същата дата производството е възобновено и 
материалите са изпратени на разследващия орган с конкретни указания за 
ново привличане и предявяване на разследването. Искано е и е разрешено 
удължаване на срока на разследване. Материалите по делото са постъпили 
в СРП на 20.01.2011 г. с мнение за предаване на съд на Х.С.А. за 
престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, 
вр. чл. 20, ал.2, мл. ал. 1, вр. чл.29, ал. 1, б. „а” от НК и на Н.С.А. и Х.Й.Х. 
за престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.  На 
10.03.2011 г. е внесен обвинителен акт срещу  Х.С.А. за престъпление по 
чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, 
мл. ал. 1, вр. чл.29, ал. 1, б. „а” от НК и на Н.С.А. и Х.Й.Х. за 
престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 / с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт и 
има ли или не основания за прилагане на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. С определение на съда от  06.12.2012 г. е 
прекратено производството по НОХД № 3983/2011 г. по описа на СРС, 
106 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
определението – че в предявените обвинения, не е посочен носителят на 
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правото на собственост на инкриминираните вещи. Наказателното 
производство е постъпило в СРП на 22.01.2013 г. С постановление от 
28.01.2013 г. прокурор  Ивелина Колева е разпоредила  да се извършат 
посочените в обстоятелствената част действия по разследване –  изготвяне 
и съгласуване на нови прецизни обвинения на обвиняемите. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 28.02.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на  Х.С.А. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 
2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, мл. ал. 1, вр. 
чл.29, ал. 1, б. „а” от НК и на Н.С.А. и Х.Й.Х. за престъпление по чл. 194, 
ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. На 12.03.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Х.С.А. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. 
чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, мл. ал. 1, вр. чл.29, ал. 
1, б. „а” от НК и на Н.С.А. и Х.Й.Х. за престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. 
чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените 
в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С 
разпореждане на съдия – докладчик от 30.04.2013 г. е прекратено 
производството по НОХД № 4381/2013 г. по описа на СРС, 106 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на разпореждането – при новото 
предявяване на разследването по отношение на Х.Й.Х по реда на чл. 269, 
ал.3, т. 2 от НПК не било извършено щателно издирване. Съобщението за 
изготвеното разпореждане е постъпило в СРП на 13.06.2013 г.  На 
18.06.2013 г. е подаден частен протест от наблюдаващия прокурор, който 
е уважен. С разпореждане от 10.01.2014 г. образуваното НОХД № 
4381/2013 г. по описа на СРС, 106  състав е насрочено за разглеждане в 
съдебно заседание. В с.з., проведено на 20.03.2014 г.  двама от 
подсъдимите са се съгласили делото да бъде решено по реда на глава 
ХХІХ от НПК, като е постигнато споразумение между  прокурор Петя 
Василева,  обвиняемите и защитника им,  което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Това споразумение е 
одобрено от съда и НОХД № 4381/2013 г. по описа на СРС, 106 състав е 
прекратено по отношение подсъдимите Н.С.А. и Х.Й.Х. На основание чл. 
29, ал. 1, т. 1, б. Б от НПК съдът е направил отвод на този състав и е 
разпоредил делото да се докладва на председателя на съда за определяне 
на нов докладчик. Делото е висящо по отношение на подсъдимия Х.С.А., 
насрочено за съдебно заседание на 17.02.2015 г.  

Ирина Илиева 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 219, новообразувани – 190, 
образувани през предходен период – 29; 
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решени преписки – 165, отказ от образуване на ДП – 66, обжалвани – 6, 
необжалвани - 60, образувани ДП – 56, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 27, възложени проверки – 68; 
внесени ОА –41, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда – 
24, от тях със споразумение –7, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 3, участие в съдебни 
заседания – 210. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 242, новообразувани – 203, 
образувани през предходен период – 39; 
решени преписки – 227, отказ от образуване на ДП – 135, обжалвани – 4, 
необжалвани - 131, образувани ДП – 42, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки –82; 
внесени ОА –27, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда – 
27, от тях със споразумение –7, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - няма, неодобрени - 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 181. 

Пр. пр. № 32427/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ирина Илиева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал от П.Г.Г. от 
26.07.2013 г. до СДВР Сектор 03 ОПИП с вх. № 39786/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 22.08.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство на 
основание чл. 24 от НПК. Върху писмото е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подпис. С постановление от 10.10.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката не се съдържат 
достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по см. на 
чл. 211, ал. 1 от НПК. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 200 от НПК, както и копие 
да бъде изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена обратна разписка/. 

Пр. пр. № 33192/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ирина Илиева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал от Я.В.К. от 
04.06.2013 г. до О БОП София с вх. № 2080/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 22.08.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
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за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 
1 от НПК. Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис и дата 27.08.2013. С постановление от 11.10.2013 г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за 
извършено престъпление от общ характер по см. на чл. 211, ал. 1 от НПК. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП по реда на чл. 200 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /Не е приложена обратна разписка/.  

Пр. пр. № 22734/2012  г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор  
Ирина Илиева. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/ Преписката е била образувана по молба от К.А.Т. до СРП от 
09.07.2012 г. с оглед данни за извършено престъпление от общ характер. 
/Върху жалбата е  посочено името на наблюдаващия прокурор с подпис и 
дата 12.07.2012 г./ С писмо на прокурор Илиева до 09 РУП СДВР от 
13.07.2012 г. на основание Инструкция 89/2011 г. е възложено извършване 
на  проверка,  с конкретни и подробни указания за действията, които 
следва да се извършат и е даден срок от 30 дни. Материалите са постъпили 
в СРП  с писмо от 08.08.2012 г.  С постановление от 21.08.2012 г. на 
прокурор Илиева е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че в преписката 
не се съдържат достатъчно данни за извършено престъпление от общ 
характери не са налице данни за образуване на наказателно производство. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП по реда на чл. 200 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/  По жалба в СГП  е 
била образувана пр. пр. № 8002/2012 г. по описа на СГП и с 
постановление на прокурор Стойкова от 18.09.2012 г. постановлението на 
СРП е  отменено и преписката е върната на СРП с указание да бъде 
извършена допълнителна проверка за изпълнение на указанията, дадени в 
обстоятелствената част на отменителното постановление. С писмо от 
02.10.2012 е разпоредено на основание Инструкция 89/2011 г. извършване 
на допълнителна проверка и е даден срок от 10 дни. С докладна записка от 
15.10.2012 г. материалите са постъпили в СРП с изпълнени указания. С 
постановление от 29.10.2012 г. на прокурор Илиева отново е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство.  По жалба в СГП  с 
постановление на прокурор Стойкова  по пр. пр. № 8002/2012 г. по описа 
на СГП е прието, ме жалбата е неоснователна и е потвърдено 
постановлението, с което е отказано да се образува досъдебно 
производство. 
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ОА 
Пр. пр. № 11097/2011 г. по описа на СРП, ДП № 596/2011 г. по описа 

на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ирина Илиева, НСН № 18/2012 
г.. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетели срещу И.И.Д. за  престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, 
вр. чл. 130, ал. 2 от НК, извършено на 26.02.2011 г. Искано е и е разрешено 
удължаване срока на разследване с два месеца. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 19.05.2011 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия И.И.Д. за  престъпление по чл. 131, ал. 
1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. На 15.06.2011 г. е внесен обвинителен акт 
срещу И.И.Д. за  престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от 
НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – 
докладчик от 21.06.2011 г. е прекратено производството по НОХД № 
10996/2011 г. по описа на СРС, 13 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на разпореждането - пострадалата не е била 
призована за предявяване на разследването. Наказателното производство е 
постъпило в СРП на 11.01.2012 г. С постановление от 13.01.2012 г. 
наблюдаващият прокурор  е разпоредил  да се извършат посочените в 
обстоятелствената част действия по разследване – предявяване на 
материалите на пострадалата. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 16.02.2012 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия И.И.Д. за  престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 
1 от НК.  На 28.02.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу И.И.Д. за  
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 3990/2012 г. по 
описа на СРС, 13 състав. Изготвено е споразумение между СРП и 
защитника на подсъдимия, което не е одобрено в с.з. на 22.05.2012 г. 
Делото е приключило по реда на чл. 78а от НК на 01.10.2012 г. 

Пр. пр. № 31010/2013 г. по описа на СРП, ДП № 11420/2013 г. по 
описа на РТП- ОДП - СДВР, с наблюдаващи прокурори Ирина Илиева, 
Мария Дамянова. Производството е било започнато на основание чл. 212, 
ал. 2 от НПК с проверка с „Алкотест – Дрегер” срещу В.Д.П. за  
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено на 30.08.2013 г. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
31.10.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемата. На 13.11.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу В.Д.П. за  престъпление по чл. 343б, ал. 
1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 
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и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
19592/2013 г. по описа на СРС, 1 състав. На 24.04.2014 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 19592/2013 г. по описа на СРС, 1 състав,  между подсъдимия, 
защитника и прокурор Мария Дамянова от СРП, което съдържа съгласие 
по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в 
следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от 1 година  и 2 месеца с явяване и подписване 2 пъти 
седмично, периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година 
и 2 месеца и включване в курсове за професионална квалификация, 
програми за обществено въздействие за срок от 1 година и 2 месеца. С 
определение от 24.04.2014 г.  по НОХД № 19592/2013 г. по описа на СРС, 
1 състав, е одобрено сключеното споразумение. 

Проверени още:  пр. пр. № 22198/2013 г. , пр. пр. № 43333/2013 г., 
пр. пр. № 36368/2013 г., пр. пр. № 26284/2013 г. 

Ивайло Занев 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 137, новообразувани – 115, 
образувани през предходен период – 22; 
решени преписки – 102, отказ от образуване на ДП – 48, обжалвани – 7, 
необжалвани - 41, образувани ДП – 50, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 45; 
внесени ОА –25, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
– 30, от тях със споразумение –24, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 21, одобрени - 19, неодобрени - 2, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 8, участие в съдебни 
заседания – 128. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 18, новообразувани – 9, образувани 
през предходен период – 9; 
решени преписки – 16, отказ от образуване на ДП – 6, обжалвани – 1, 
необжалвани - 5, образувани ДП – 7, изпратени по компетентност - няма, 
прекратени с резолюция - 3, възложени проверки – 7; 
внесени ОА –7, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда – 8, 
от тях със споразумение –7, решени с оправдателна присъда – 2, внесени 
със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, внесени в 
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съда предложения по чл. 78а от НК - 4, участие в съдебни заседания – 
няма. 

Пр. пр. № 35607/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ивайло Занев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна записка до 
началника на 04 РУП СДВР от 20.09.2012 г. с вх. № ЗМ 1810/2012 г. След 
извършена проверка с писмо от 23.10.2012 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за прекратяване на основание чл. 9, ал. 2 от НК. /Върху 
писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 
25.10.2012 г./ С постановление от 26.10.2012 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че  тъй като извършеното деяние поради своята явно 
незначителна степен на обществена опасност не съставлява престъпление 
по някой текст от особената част на НК. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, копие да бъде 
изпратено на 04 РУП СДВР, за сведение и изпълнение, отнет е в полза на 
държавата остатъка от наркотичното вещество, както копие да се изпрати 
на лицето. /Не е приложена обратна разписка/.  

ОА 
Пр. пр. № 7176/2012 г. по описа на СРП, ДП № 563/2012 г. по описа 

на 08 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Божидар Качуров, Ивайло 
Занев. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
претърсване и изземване срещу Д.С.М. за престъпление по чл. 354а, ал. 3, 
т. 1 от НК, извършено на 23.01.2012 г. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 12.07.2012 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия Д.С.М. за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от 
НК. На 24.07.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу Д.С.М. за 
престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. С определение на съда от 06.12.2012 г. е прекратено 
производството по НОХД № 13886/2012 г. по описа на СРС, 14 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на определението – да се отстрани 
противоречието, допуснато при описване на деянието от обективна 
страна. Наказателното производство е постъпило в СРП на 15.01.2013 г. 
На 18.01.2013 г. е внесен обвинителен акт, в който са посочени изброените 
в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано 
е НОХД № 948/2013 г. по описа на СРС, 14 състав. С присъда  от 
25.10.2013 г. обвиняемият е признат за невинен и е оправдан по 
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предявеното обвинение. На 31.10.2013 г. е подаден протест срещу 
оправдателната присъда, няма данни за резултата. 

Пр. пр. № 33860/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2151/2012 г. по 
описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивайло Занев. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетели срещу Е.Т.Й. за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 
от НК, извършено на 01.11.2012 г. С постановление от 01.11.2012 г. Е.Т.Й. 
е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
25.01.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 03.04.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу Е.Т.Й. за престъпление по чл. 343б, ал. 
3 и по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК.   В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 1920/2013 г. по описа на СРС, 114 
състав, което е приключило на 04.03.2014 г. с определение за 
прекратяване на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК – 
поради смърт на подсъдимия. 

 78а  
Пр. пр. № 34654/2012 г. по описа на СРП, ДП № 11724/2012 г. по 

описа на СРТП-ОДП-СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивайло Занев. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
на местопроизшествие, извършен на 23.11.2012 г. срещу А.А.А. за 
престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, вр. ал. 1, б. „б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 
1, пр. 3 от НК. С постановление от 08.01.2013 г. А.А.А. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. 
„б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3  от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 18.01.2013 г. с мнение за предаване на съд. С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 22.01.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение А.А.А. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 343, ал. 
1, б. „б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3  от НК - ГЛОБА и лишаване на 
право да управлява МПС в пределите, предвидени в чл. 78а от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
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78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС/. Образувано е АНД № 1428/2013 г. по описа на СРС, 9 състав. /В НП 
има приложена призовка, не е приложено копие от решението на съда/. 

споразумение 
Пр. пр. № 2540/2013 г. по описа на СРП, БП № 294/2013 г. по описа 

на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ивайло Занев. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото производство е било 
започнато по реда на 356, ал. 3 от НПК срещу И.Г.С. за престъпление по 
чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено на 02.02.2013 г. С постановление за 
привличане от 07.02.2013 г.   И.Г.С. е привлечен в качеството на обвиняем 
за извършено престъпление по чл. 343б, ал.  1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Взета е мярка 
за неотклонение ”подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 08.02.2013 г. с мнение за предаване на съд. На 
12.02.2013 г. е сключено споразумение между  прокурор Ивайло Занев,  
обвиняемия и защитника му,  което съдържа съгласие по  въпросите, 
изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият се е 
признал за виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено 
наказание ЛОС за срок от 3 месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, 
ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години, като на 
основание чл. 343г, вр. чл. 49, ал. 1 да бъде лишен от право да управлява 
МПС за срок от 6 месеца. Образувано е НОХД № 2574/2013 г. по описа на 
СРС, 8 състав и с определение от 12.02.2013 г. споразумението е 
одобрено. /Приложен е препис от протоколното определение/ 

Проверени още: пр. пр. № 12876/2012 г., потвърдено с 
постановление на прокурор Маринов от СГП с постановление от 
12.03.2013 г. 

Йоана Ралякова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 228, новообразувани – 209, 
образувани през предходен период – 19; 
решени преписки – 177, отказ от образуване на ДП – 103, обжалвани – 4, 
необжалвани - 99, образувани ДП – 68, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 17, възложени проверки – 53; 
внесени ОА –68, върнати от съда ОА – няма, решени с осъдителна 
присъда – 37, от тях със споразумение –28, решени с оправдателна 
присъда – 1, внесени със споразумение в ДП – 18, одобрени - 18, 
неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 14, 
участие в съдебни заседания – 182. 
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2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 226, новообразувани – 207, 
образувани през предходен период – 19; 
решени преписки – 201, отказ от образуване на ДП – 133, обжалвани – 6, 
необжалвани - 127, образувани ДП – 49, изпратени по компетентност - 9, 
прекратени с резолюция - 5, възложени проверки – 54; 
внесени ОА –42, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
41, от тях със споразумение –30, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 9, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 16, участие в съдебни 
заседания – 182. 

Пр. пр. № 39805/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Йоана Ралякова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна записка до 
началника на 02 РУП СДВР от 06.09.2013 г. с вх. № 2142/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 08.10.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство. /Върху 
писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 
09.10.2013 г./ С постановление от 15.10.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в настоящия случай е налице хипотезата на чл. 9, ал. 2 от НК. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2, както и копие да бъде изпратено на 
ЦМУ- отдел МРР-НОП, отнет е в полза на държавата остатъка от 
наркотичното вещество и е разпоредено преписката да остане на 
съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 21234/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1574/2012 г. по 

описа на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Йоана Ралякова, НСН 
331/2013 г. В наблюдателната преписка няма данни за образуването на 
досъдебното производство. Искано и е разрешено удължаване на срока на 
разследване  с два месеца. Материалите по делото са постъпили в СРП на 
02.10.2012 г. с мнение за предаване на съд обвиняемия Д.П.П. за 
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 10.10.2012 г. е внесен обвинителен 
акт срещу Д.П.П. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. С определение на съда от 27.1.2013 г. е 
прекратено производството по НОХД № 18632/2012 г. по описа на СРС, 
14 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални 
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нарушения, посочени в обстоятелствената част на определението – поради 
неграмотността на подсъдимия не назначаването на служебен защитник в 
досъдебното производство е нарушило правото му на защита. 
Наказателното производство е постъпило в СРП на 21.12.2013 г. С 
постановление от 06.01.2014 г. наблюдаващият прокурор  е разпоредил  да 
се извършат посочените в обстоятелствената част действия по разследване 
– назначаване на служебен защитник, ново привличане и предявяване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
21.01.2014 г. На 27.01.2014 г. е внесен нов обвинителен акт. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 1387/2014 г. по 
описа на СРС, 14 състав. Делото е висящо, първото съдебно заседание е 
насрочено за 26.11.2014  г. 

Пр. пр. № 33427/2013 г. по описа на СРП, ДП № 15137/2013 г. по 
описа на 02 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Йоана Ралякова, Руси 
Алексиев. Производството е било образувано с постановление  на 
прокурор Ралякова от 18.09.2013 г. срещу В.И.И. за престъпление по чл. 
324, ал. 1 от НК. С постановление от 18.11.2013 г. В.И.И. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 29.11.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 10.12.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу В.И.И. за престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК.   В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. На 06.02.2014 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 21257/2013 г. 
по описа на СРС, 96 състав,  между защитника на подсъдимия, 
подсъдимия и прокурор Алексиев от СРП, което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл. 57, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2, 
вр. ал. 3, т. 1 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание 
„пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: периодични 
срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца и задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца с периодичност 2 пъти 
седмично. С определение от 06.02.2014 г. по НОХД № 21257/2013 г. по 
описа на СРС, НО, 96 състав, е одобрено сключеното споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 4244/2013 г. по описа на СРП, ДП № 323/2013 г. по описа 

на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Йоана Ралякова. /Не е 
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приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от  05.02.2013 г. срещу 
И.А.Б. за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1 от НК. С 
постановление от 05.04.2013 г. И.А.Б. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1 
от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/ . Не е взета  мярка за неотклонение. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 09.04.2013 г. с мнение за предаване 
на съд.  С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
12.04.2013 г.  досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
И.А.Б.   да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че  не са причинени имуществени вреди, 
както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
6865/2013 г. по описа на СРС, 111 състав. /В НП има приложена призовка,  
не е приложено копие от решението на съда, от приложената справка е 
видно, че с решение от 21.06.2013 г. е наложено административно 
наказание ГЛОБА в размер на 1000  лв./.  

споразумение 
Пр. пр. № 4618/2013 г. по описа на СРП, ДП № 241/2013 г. по описа 

на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Йоана Ралякова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е било образувано с постановление на прокурор Ралякова от 
08.02.2013 г. срещу Д.А.К. за престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от 
НК. С постановление за привличане от 04.04.2013 г. Д.А.К. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. 
ал.  1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 
1 от НПК/. С постановление от същата дата обвиняемият е задържан за 72 
часа. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
10.04.2013 г. с мнение за предаване на съд. На 10.04.2013 е сключено 
споразумение между  прокурор Ралякова,  обвиняемия и защитника му,  
което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 
5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели да му бъде наложено наказание ЛОС за срок от 4 месеца, 
като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното 
наказание да бъде отложено за срок от 3 години. Образувано е НОХД № 
6320/2013 г. по описа на СРС, 2 състав и с определение от 10.04.2013 г. 
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споразумението е одобрено. /Приложен е протокол от определението на 
съда/. 

Проверени още: пр. пр. № 39907/2013 г., пр. пр. № 39855/2013 г., пр. 
пр. № 20732/2013 г. 

Йордан Костадинов 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 134, новообразувани – 104, 
образувани през предходен период – 30; 
решени преписки – 73, отказ от образуване на ДП – 13, обжалвани – няма, 
необжалвани - 13, образувани ДП – 37, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 35, възложени проверки – 18; 
внесени ОА –16, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 
15, от тях със споразумение –7, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 2, участие в съдебни 
заседания – 195. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 125, новообразувани – 107, 
образувани през предходен период – 18; 
решени преписки – 104, отказ от образуване на ДП – 59, обжалвани – 10, 
необжалвани - 49, образувани ДП – 31, изпратени по компетентност - 11, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 30; 
внесени ОА –11, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда –5, 
от тях със споразумение –2, решени с оправдателна присъда – 5, внесени 
със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, внесени в 
съда предложения по чл. 78а от НК - 4, участие в съдебни заседания – 119. 

Пр. пр. № М-157/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Йордан Костадинов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от Б.Т. от 
02.08.2012 г. до СРП. /Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис и дата 03.08.2012 г./ С писмо на прокурор Костадинов 
до СДВР от 28.08.2012 г. е изискана справка, ако е извършена проверка по 
подадена жалба по същия случай до СДВР. След извършената проверка с 
писмо от 14.09.2012 г. преписката е постъпила в СРП, придружена от 
справка по извършената по жалбата до СДВР  проверка. С 
постановление от 17.09.2012 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че по 
случая е извършена проверка от служител на СДВР, при която не са 
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установени данни за извършено престъпление от общ характер и която е 
приключила по реда на Инструкция № 89/2011 г., поради което 
преписката следва да бъде прекратена. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № М-75/2012 г. по описа на СРП, ДП № 136/2012 г. по описа 

на СО в СГП, НСН № 245/2013 г., с наблюдаващи прокурори Йордан 
Костадинов и Попколев. Производството е било започнато на основание 
чл. 212, ал. 2 от НПК на 23.02.2012 г. срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, като 
първоначално разследването се е водило от разследващ полицай от 03 
РУП СДВР, а впоследствие с постановление на наблюдаващия прокурор е 
било иззето от СДВР и разследването е възложено на следовател в СО в 
СГП. Многократно е искано и разрешавано удължаване на срока на 
разследване, по време на разследването е разкрит един от извършителите. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
19.02.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Р.Н.Т.  за 
престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, пр. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т.3, пр.1, т. 4, 
пр. 1, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и за 
спиране на наказателното производство срещу НИ. С постановление от 
25.04.2013 г. прокурор Костадинов е отделил материали, касаещи 
деянието, извършено от неизвестен извършител. На 14.05.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Р.Н.Т.  за престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, пр. 2, 
вр. чл. 195, ал. 1, т.3, пр.1, т. 4, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 
20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 / с изключение на мястото на 
съставяне на обвинителния акт/ и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. С разпореждане на съдия – докладчик от 20.08.2013 г. е 
прекратено производството по НОХД № 8688/2013 г. по описа на СРС, 
110 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
разпореждането – нарушено право на защита на обвиняемото лице, поради 
липса на пълно, ясно и конкретно посочване на съставомерните признаци 
на престъплението и противоречие с описаното във фактическата 
обстановка. Наказателното производство е постъпило в СРП на 02.10.2013 
г.  С постановление от 03.10.2013 г. прокурор Чотински е върнал 
досъдебното производство на разследващия орган и му е указал да 
извърши действията, посочени в обстоятелствената част на 
постановлението. Материалите по досъдебното производство са 
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постъпили в СРП на 06.11.2013 г. с мнение за спиране.  На 18.02.2014 г. е 
внесен обвинителен акт срещу Р.Н.Т.  за престъпление по чл. 196, ал.1, т. 
2, вр. чл. 195, ал. 1, т.3,  вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 
29, ал. 1, б. „б” от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 / с изключение на мястото на съставяне на 
обвинителния акт / и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.  
Образувано е НОХД № 3074/2014 г. по описа на СРС, 110 състав. Делото е 
висящо, насрочено е съдебно заседание на 03.12.2014 г. 

Пр. пр. № 19280/2013 г. по описа на СРП, ДП № 11268/2013 г. по 
описа на СРТП ОДП СДВР, с наблюдаващ прокурор Йордан Костадинов и 
Ангел Попколев. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 
2 от НПК с разпит на свидетел срещу П.Д.М. за престъпление по чл. 343б, 
ал. 1 от НК, извършено на 25.05.2013 г. С постановление от 09.08.2013 г. 
П.Д.М. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от 
НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/ . Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
19.08. 2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 27.08.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу П.Д.М. за престъпление по чл. 343б, ал. 
1 от НК.   В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 
3 /с изключение на мястото на съставяне на обвинителния акт/ и ал. 
4 от НПК задължителни реквизити. На 03.10.2013 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 15197/2013 г. по описа на СРС, 96 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Попколев от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на основание чл. 42а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК на подсъдимия да 
бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните 
пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител за срок 
от 8 месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 
месеца с периодичност 2 пъти седмично, като на основание 343г, вр. чл. 
343б, ал. 1 ат НК подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за 
срок от една година. С определение от 03.10.2013 г. по НОХД № 
15197/2013 г. по описа на СРС, НО, 96 състав, е одобрено сключеното 
споразумение. 

Проверени още: пр. пр. № М.73/2013 г. 
Искра Колева 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 189, новообразувани – 148, 
образувани през предходен период – 41; 
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решени преписки – 99, отказ от образуване на ДП – 51, обжалвани – 1, 
необжалвани - 50, образувани ДП – 56, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - 5, възложени проверки – 40; 
внесени ОА –27, върнати от съда ОА – 3, решени с осъдителна присъда – 
26, от тях със споразумение –15, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 3, участие в съдебни 
заседания – 158. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 249, новообразувани – 213, 
образувани през предходен период – 36; 
решени преписки – 170, отказ от образуване на ДП – 132, обжалвани – 5, 
необжалвани - 127, образувани ДП – 82, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 32; 
внесени ОА –21, върнати от съда ОА – 6, решени с осъдителна присъда – 
20, от тях със споразумение –13, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 174. 

Пр. пр. № 32985/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващи прокурори 
Искра Колева, Руси Алексиев. /Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана по повод заявление 
до началника на 02 РУП СДВР от 22.06.2013 г. с вх. № 21140/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 28.08.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство. /Върху 
писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 
03.09.2013 г./ С постановление от 17.09.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че по преписката не се съдържат достатъчно данни за 
извършено престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 200-202 
от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя и е 
разпоредено преписката да остане на съхранение в СРП. /Не е приложена 
е обратна разписка/.  

ОА  
Пр. пр. № 864/2013 г. по описа на СРП, ДП № 308/2013 г. по описа 

на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Искра Колева. Производството 
е било образувано с постановление от 24.01.2013 г. срещу неизвестен 



 270 

извършител  за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 03.10.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия Ц.О.М. за престъпление по чл. 206, ал. 
3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. С постановление от 14.10.2013 г. на 
прокурор Колева не са уважени направените искания при предявяване на 
материалите по ДП за разпит на допълнителни свидетели. На 16.10.2013 г. 
е внесен обвинителен акт срещу Ц.О.М. за престъпление по чл. 206, ал. 3, 
вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
С разпореждане на съдия – докладчик от 21.10.2013 г. е прекратено 
производството по НОХД № 17950/2013г. по описа на СРС, 96 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на разпореждането. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 15.11.2013 г. На 10.12.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу  Ц.О.М. за престъпление по чл. 206, ал. 3, вр. ал. 1, 
вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е 
НОХД № 21265/2013 г. по описа на СРС, 96 състав. В съдебно заседание 
на 23.04.2014 г. СРС 96 състав е одобрил вписаното в съдебния протокол 
споразумение между защитника на подсъдимата и прокурор Р. Алексиев, 
което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 
от НПК  и е прекратил е наказателното производство по НОХД № 
21265/2013 г. по описа на СРС, 96 състав. 

Пр. пр. № 3579/2013 г. по описа на СРП, ДП № 118/2013 г. по описа 
на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Искра Колева, Радослав 
Тодоров. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпит на свидетел и оглед на местопроизшествието срещу Л.Д.Б. 
за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, 
извършено на 12.01.2013 г. С постановление от 06.02.2013 г. Л.Д.Б. е 
привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, пр. 1, вр. 
чл. 194, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 
219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 25.03. 2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия.  На 01.04.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Л.Д.Б. за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.   В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. На 18.11.2013 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 5769/2013 г. 
по описа на СРС, 14 състав,  между защитника на подсъдимия, 
подсъдимия и прокурор Тодоров от СРП, което съдържа съгласие по  
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въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 5 месеца, при 
прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години. С 
определение от 18.11.2013 г. по НОХД № 5769/2013 г. по описа на СРС, 
НО, 14 състав, е одобрено сключеното споразумение. 

78а  
Пр. пр. № 49215/2011 г. по описа на СРП, ДП № 5092/2012 г. по 

описа на СДВР, с наблюдаващ прокурор Искра Колева. /Не е приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е  
било образувано с постановление през м. февруари 2012 г. срещу Р.В.И.  
за престъпление по чл. 316, пр. 1, вр. чл. 309, ал. 1 от НК. Многократно е 
искано и разрешавано удължаване на срока на разследване. С 
постановление от 10.05.2013 г. Р.В.И. е привлечена в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от 
НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/ . Не е взета мярка за неотклонение. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 01.10.2013 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление от 11.10.2013 г. за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Р.В.И. да бъде 
освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 309, ал. 
1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС/. Няма данни за номера на образуваното 
АНД, в НП няма приложена призовка, не е приложено копие от 
решението на съда. 

Проверени още: пр. пр. № 8580/2012 г., пр. пр. № 43252/2013 г.,  пр. 
пр. № 36559/2011 г., ДП № 15130/2011 г. по описа на 09 РУП СДВР, с 
наблюдаващ прокурор Искра Колева за престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 
2 от НК. Внесен е ОА, а образуваното НОХД № 23657/2011 г. е 
прекратено с разпореждане. След отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения е внесен нов ОА. Образуваното НОХД № 
18318/2012 г. по описа на СРС, 96 състав е приключило с одобряване на 
споразумение на 30.10.2013 г., което съдържа съгласие по  въпросите, 
изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. 

Калин Владимиров 
2012 г. 
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наблюдавани преписки – общ брой - 209, новообразувани – 151, 
образувани през предходен период – 58; 
решени преписки – 174, отказ от образуване на ДП – 57, обжалвани – 9, 
необжалвани - 48, образувани ДП – 31, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 39, възложени проверки – 73; 
внесени ОА –27, върнати от съда ОА – 4, решени с осъдителна присъда – 
23, от тях със споразумение –10, решени с оправдателна присъда – 8, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 12, участие в съдебни 
заседания – 208. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 247, новообразувани – 240, 
образувани през предходен период – 7; 
решени преписки – 250, отказ от образуване на ДП – 180, обжалвани – 3, 
необжалвани - 177, образувани ДП – 29, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 11, възложени проверки – 55; 
внесени ОА –24, върнати от съда ОА – 3, решени с осъдителна присъда – 
20, от тях със споразумение –5, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 7, участие в съдебни 
заседания – 188. 

Пр. пр. № 32632/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Калин Владимиров. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба на В.Н.М. от 
13.08.2013 г. до СРП. /Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подписи дата 19.08.2013 г./  С писмо на прокурор Владимиров 
до Началника на 07 РУП СДВР от 22.08.2013 г. на основание чл. 145, ал. 1, 
т. 3 от ЗСВ е възложено извършване на проверка, като подробно са 
описани действията, които следва да бъдат извършени и е даден 60 дни 
срок за извършването й. След извършена проверка с писмо от 15.10.2013 г. 
преписката е постъпила в СРП с изпълнени указания. С постановление от 
21.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че съгласно чл. 161 от НК, за 
престъпление по чл. 148, ал. 1 от НК, наказателното преследване се 
възбужда по тъжба на пострадалия. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя.  / Не е приложена е обратна разписка/ . 
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Пр. пр. № 56648/2011 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Калин Владимиров. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по молба от Т.К.К. до 08 РУП 
СДВР  с оглед данни за извършено престъпление от общ характер. След 
извършена полицейска проверка, с писмо от 16.11.2011 г.  от 08 РУП 
СДВР тъжителят е уведомен, че  след проверката не са установени данни 
за извършено престъпление от общ характер. По допълнителна молба от 
тъжителя, постъпила в СРП на 13.12.2011 г. са получени материалите по 
полицейската проверка. С постановление от 06.01.2012 г. на прокурор 
Владимиров е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че в преписката не се съдържат 
достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена 
е обратна разписка/ . По жалба в СГП  е била образувана пр. пр. № 
516/2012 г. по описа на СГП и с постановление на прокурор Д. Стефанов 
от 06.03.2012 г. постановлението на СРП е  отменено и преписката е 
върната на СРП с указание да бъде извършена допълнителна проверка за 
изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на 
отменителното постановление. С писмо от 15.03.2012 е разпоредено на 
основание чл. 145, ал. 3, т.1 от ЗСВ извършване на допълнителна проверка 
и е даден срок от 60 дни. С докладна записка от 26.03.2012 г. материалите 
са постъпили в СРП с изпълнени указания. С постановление от 04.04.2012 
г. на прокурор Владимиров отново е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство.  По жалба в СГП  с постановление на прокурор 
В. Андреев по пр. пр. № 516/2012 г. по описа на СГП е прието, ме жалбата 
е неоснователна и е потвърдено постановлението, с което е отказано да се 
образува досъдебно производство. 

ОА 
Пр. пр. № 33561/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1672/2012 г. по 

описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Калин Владимиров. 
Производството е било започнато по реда на основание чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпит на свидетели срещу М.Г.Г. за извършено престъпление по 
чл. 144, ал. 3 от НК, извършено на 25.10.2012 г. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 17.04.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия М.Г.Г. за престъпление по чл. 129, ал. 
2, вр. ал. 1 от НК. На 23.04.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу М.Г.Г. 
за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.   В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. С разпореждане на съдия – докладчик от 25.06.2013 г. е 
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прекратено производството по НОХД № 7250/2013 г. по описа на СРС, 4 
състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на разпореждането. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 20.11.2013 г. С 
постановление от 26.11.2013 г. наблюдаващият прокурор  е разпоредил  да 
се извършат посочените в обстоятелствената част действия по разследване 
– ново привличане и предявяване. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 17.04.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия М.Г.Г. за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от 
НК. На 14.12.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу М.Г.Г. за 
престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1  от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 21575/2013 г. по описа на СРС, 4 
състав. Делото е висящо, насрочено за съдебно заседание на 03.02.2015 г. 

Пр. пр. № 10842/2012 г. по описа на СРП, ДП № 154/2012 г. по описа 
на СДВР, с наблюдаващи прокурори Чавдар Пастованов и Калин 
Владимиров. Производството е било образувано с постановление на 
прокурор Пастованов от 25.06.2012 г. срещу И.Х.С. за престъпление по чл. 
144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. Многократно е искано и разрешавано 
удължаване на срока на разследване. С постановление от 02.10.2012 г. 
И.Х.С. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 144, ал. 3,  вр. 
ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/ . Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 04.03.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 
12.03.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу И.Х.С. за престъпление по 
чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.   В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
Образувано е НОХД № 4424/2013 г. по описа на СРС, 3 състав, което е 
приключило на 10.12.2013 г. с осъдителна присъда, с която на подсъдимия 
е наложено наказание ЛОС в размер на 2 години, при първоначален строг 
режим. Подадена е жалба от подсъдимия срещу присъдата. 

78а  
Пр. пр. № 16041/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1065/2013 г. по 

описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Калин Владимиров. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с разпити 
на свидетели на 28.04.2013 г. срещу неизвестен извършител  за 
престъпление по чл. 131, ал., т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. С  отделни 
постановления от 29.04.2013 г. Ю.О.М.  и А.Д.Д.  са привлечени в 
качеството на обвиняеми за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 
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12, вр. чл. 130, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 10.06.2013 г. с мнение за предаване на съд.  С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 13.06.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Ю.О.М.   и 
А.Д.Д. да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на 
чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС/. Образувано е АНД № 10961/2013 г. по описа на СРС, 2 състав. 
/В НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението на 
съда/.  

Калин Близнаков 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 139, новообразувани – 110, 
образувани през предходен период – 29; 
решени преписки – 111, отказ от образуване на ДП – 28, обжалвани – 8, 
необжалвани - 20, образувани ДП – 47, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 8, възложени проверки – 70; 
внесени ОА –42, върнати от съда ОА – 4, решени с осъдителна присъда – 
40, от тях със споразумение –23, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 16, участие в съдебни 
заседания – 212. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой – 176, новообразувани – 140, 
образувани през предходен период – 36; 
решени преписки – 159, отказ от образуване на ДП – 69, обжалвани – 20, 
необжалвани - 49, образувани ДП – 15, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 8, възложени проверки – 75; 
внесени ОА –11, върнати от съда ОА – 5, решени с осъдителна присъда – 
23, от тях със споразумение –13, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 10, участие в съдебни 
заседания – 191. 
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ОА 
Пр. пр. № М-114/2012 г. по описа на СРП, ДП № 272/2012 г. по 

описа на отдел „Следствен” в СГП, с наблюдаващ прокурор Калин 
Близнаков. Производството е било образувано с постановление от 
20.07.2012 г. на прокурор Близнаков срещу И.П.И. за извършено 
престъпление по чл. 338, ал. 1 от НК. След няколкократно удължаване на 
срока на разследване на 20.03.2013 г. материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 20.03.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия И.П.И. за извършено престъпление по чл. 338, ал. 1 
от НК. На 03.04.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу И.П.И. за 
престъпление по чл. 338, ал. 1 от НК.   В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
С разпореждане на съдия – докладчик от 20.05.2013 г. е прекратено 
производството по НОХД № 6148/2013 г. по описа на СРС, 116 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на разпореждането – накърнено право 
на защита на обвиняемия. Наказателното производство е постъпило в СРП 
на 28.06.2013 г. С постановление от 02.07.2013 г. наблюдаващият 
прокурор  е разпоредил  да се извършат посочените в обстоятелствената 
част действия по разследване – ново привличане и предявяване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
09.09.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия И.П.И. за 
престъпление по чл. 338, ал. 1 от НК. С постановление от 17.09.2013 г. на 
прокурор Близнаков делото е върнато на разследващия орган с указания, 
подробно описани в обстоятелствената част на постановлението. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
15.10.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия И.П.И. за 
престъпление по чл. 338, ал. 1 от НК. С постановление от 21.10.2013 г. 
наказателното производство по делото е прекратено, поради недоказаност 
на обвинението. Като основание за прекратяване на производството са 
посочени  чл. 243, ал. 1, т. 2, чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 199 от НПК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване в 
седмодневен срок от съобщаването през СРС, както и копие да бъде 
изпратено на обвиняемия и делото да остане на съхранение в СРП. 
Постановлението е влязло в сила.  

Пр. пр. № 7772/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1157/2012 г. по описа 
на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Калин Близнаков. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
на местопроизшествие и разпити на свидетели срещу В.Й.Т. за 
престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК, извършено на 15.05.2012 г. Искано е 
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и е разрешавано удължаване на срока на разследване, производството по 
делото е спирано и възобновявано. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 04.01.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия. На 16.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
В.Й.Т. за престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 926/2013 г. по описа на СРС, 2 състав, 
което е приключило на 02.07.2013 г. с  присъда, с която подсъдимият е 
признат за виновен за престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК, като на 
основание чл. 78а от НК е бил освободен от наказателна отговорност и му 
е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. 

78а  
Пр. пр. № 357/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15014/2012 г. по описа 

на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Калин Близнаков. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 12.01.2012 г. срещу 
М.К.М.  за престъпление по чл. 313, ал. 1, пр. 1 от НК. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
19.09.2012 г. М.К.М. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 313, ал. 1, пр. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 12.11.2012 г. , разпределени на прокурор Близнаков 
на 15.11.2012 г. с мнение за предаване на съд. С постановление от 
16.11.2012 г. производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. 
чл. 25,т. 2 от НПК, а с постановление от 27.12.2012 г. същото е било 
възобновено, като е поискано удължаване на срока на разследване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
07.01.2013 г. с мнение за съд.  С постановление за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 11.01.2013 г. досъдебното производство е внесено 
в СРС с предложение М.К.М. да бъде освободен от наказателна 
отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 
извършеното престъпление по чл. 313, ал. 1, пр. 1 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, справка от 
УИС/. Образувано е АНД № 997/2013 г. по описа на СРС, 104 състав. /В 
НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението на 
съда/.  
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Кирил Въжаров 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 192, новообразувани – 161, 
образувани през предходен период – 31; 
решени преписки – 123, отказ от образуване на ДП – 77, обжалвани – 2, 
необжалвани - 75, образувани ДП – 48, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 5, възложени проверки – 36; 
внесени ОА –38, върнати от съда ОА – 3, решени с осъдителна присъда – 
34, от тях със споразумение –28, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 18, одобрени - 17, неодобрени - 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 22, участие в съдебни 
заседания – 141. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 231, новообразувани – 196, 
образувани през предходен период – 35; 
решени преписки – 171, отказ от образуване на ДП – 114, обжалвани – 3, 
необжалвани - 111, образувани ДП – 47, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 48; 
внесени ОА –41, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
24, от тях със споразумение –19, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 16, одобрени - 16, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 15, участие в съдебни 
заседания – 135. 

Пр. пр. № 39807/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Кирил Въжаров. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна записка до 
началника на 02 РУП СДВР от 10.09.2013 г. с вх. № 2154/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 08.10.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство. /Върху 
писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 
09.10.2013 г./ С постановление от 16.10.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в настоящия случай е налице хипотезата на чл. 9, ал. 2 от НК. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 02 РУП СДВР, отнет е в 
полза на държавата остатъка от наркотичното вещество и е разпоредено 
преписката да остане на съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна 
разписка/.  
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ОА 
Пр. пр. № 28844/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2246/2012 г. по 

описа на 09 РУП СДВР, НСН № с наблюдаващ прокурор Калин 
Владимиров. Производството е било започнато на основание чл. 212, ал. 2 
от НПК с разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за  
престъпление по чл. 330, ал. 1 от НК, извършено на 21.09.2012 г. По време 
на разследването е привлечена като обвиняем М.Щ.П., искано е и е 
разрешено удължаване срока на разследване. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 20.12.2012 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемата М.Щ.П. за престъпление по чл. 330, ал. 1 от НК. На 
18.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу М.Щ.П. за престъпление по 
чл. 330, ал. 1от НК.   В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 /с изключение на мястото на съставяне на обвинителния 
акт/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С определение на съда от 
19.03.2013 г. е прекратено производството по НОХД № 908/2013 г. по 
описа на СРС, 19 състав и делото е върнато за отстраняване на 
допуснатите процесуални нарушения. /Не е приложен протокол от с.з. за 
да се установи, какви са нарушенията/. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 26.03.2013 г. На 01.04.2013 г. е внесен обвинителен 
акт срещу М.Щ.П. за престъпление по чл. 330, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с 
изключение на мястото на съставяне на обвинителния акт/ и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 5914/2013 г. по 
описа на СРС, 19 състав. Делото е висящо, насрочено за съдебно 
заседание на 18.12.2014 г. 

Пр. пр. № 39520/2013 г. по описа на СРП, ДП № 2728/2013 г. по 
описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Кирил Въжаров, 
Екатерина Микова. Производството е било започнато на основание чл. 
212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетели срещу Р.Й.И. за  престъпление по 
чл. 325, ал. 2, ал. 1 от НК, извършено на 10.10.2013 г. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 14.11.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия. На 22.11.2013 г. е внесен обвинителен 
акт срещу Р.Й.И. за  престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с 
изключение на мястото на съставяне на обвинителния акт/ и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 2018/2013 г. по 
описа на СРС, 20 състав. На 20.06.2014 г. е сключено споразумение за 
прекратяване на наказателното производство по НОХД № 2018/2013 г. по 
описа на СРС, 20 състав,  между подсъдимия, защитника и прокурор 
Екатерина Микова от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, 
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изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е 
признал за виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде 
наложено наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни 
мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година  с 
явяване и подписване 2 пъти седмично, периодични срещи с пробационен 
служител за срок от 1 година. С определение от 20.06.2014 г.  по НОХД № 
2018/2013 г. по описа на СРС, 20 състав, сключеното споразумение е 
одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 6817/2013 г. по описа на СРП, ДП № 526/2013 г. по описа 

на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Кирил Въжаров. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 06.03.2013 г. срещу 
Т.О.Н.  за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С 
постановление от 19.04.2013 г. Т.О.Н. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 16.05.2013 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
18.06.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
Т.О.Н. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
11203/2013 г. по описа на СРС, 97 състав. /В НП има приложена призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/. От приложена към делото 
справка е видно, че на 04.06.2013 г. на нарушителя е наложено 
административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. 

споразумение 
Пр. пр. № 2342/2013 г. по описа на СРП, БП № 234/2013 г. по описа 

на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Кирил Въжаров. Бързото 
производство е било започнато на 27.01.2013 г. по реда на чл. 356, ал. 3 от 
НПК, с разпит на свидетел срещу М.С.М. за  престъпление по чл. 343б, ал. 
1 от НК, извършено на 26.01.2013 г. С постановление от 31.01.2013 г. 
М.С.М. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 343б, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на 
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чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по делото са постъпили в СРП на 04.02.2013 г. с мнение за 
съд. На 05.02.2013 г. е сключено споразумение между обвиняемия, 
защитника и прокурор Кирил Въжаров от СРП, което съдържа съгласие 
по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 2, 
вр. ал. 2,т. 1 и т. 2, вр.  ал. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК да му бъде наложено 
наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година и 6 
месеца с явяване и подписване 2 пъти седмично,  задължителни 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година и 6 
месеца, както и  на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, 
т. 7 от НК лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 години. С 
определение от 05.02.2013 г. по НОХД № 2136/2013 г. по описа на СРС, 
116 състав, е одобрено сключеното споразумение. 

Проверени още: пр. пр. № 39909/2013 г., пр. пр. № 39861/2013 г., пр. 
пр. № 40823/2013 г. 

Константин Сулев 
 2012 г. – няма данни в справката  

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 230, новообразувани – 229, 
образувани през предходен период – 1; 
решени преписки – 176, отказ от образуване на ДП – 141, обжалвани – 5, 
необжалвани - 136, образувани ДП – 82, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 29; 
внесени ОА –5, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 1, 
от тях със споразумение –1, решени с оправдателна присъда – 1, внесени 
със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени - няма, внесени в 
съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни заседания – 
213. 

Пр. пр. № 36437/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Кирил Въжаров. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна записка до 
началника на 05 РУП СДВР от 05.09.2013 г. с вх. № 2288/2013 г. След 
извършена проверка с докладна записка от 19.09.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно 
производство и налагане на наказание глоба на основание чл. 218б от НК. 
С постановление от 07.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
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досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
настоящия случай е налице хипотезата на чл. 218б от  НК. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на 
чл. 213, ал. 2 от НПК, копие да бъде изпратено на жалбоподателя и до 
началника на 05 РУП СДВР за налагане на административно наказание по 
реда на чл. 218б от НК. /Не е приложена е обратна разписка/.На 
22.10.2013 г. СРП е уведомена за наложеното наказание с наказателно 
постановление.  

ОА 
Пр. пр. № 4329/2013 г. по описа на СРП, ДП № 256/2013 г. по описа 

на 05 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Константин Сулев и 
Мариана Димитрова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, 
ал. 2 от НПК с разпит на свидетел срещу неизвестен извършител. за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 05.12.2012 г. Искано е 
и е разрешено удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 03.06.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия Ж.Г.К. за престъпление по чл. 198, ал. 
1 и чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. С постановление от 05.06.2013 г. са върнати 
веществени доказателства на пострадалия. На 10.06.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Ж.Г.К. за престъпление по чл. 198, ал. 1 и чл. 63, 
ал. 1, т. 3 от НК. С разпореждане на съдия – докладчик от 30.07.2013 г. е 
прекратено производството по НОХД № 10260/2013 г. по описа на СРС, 
110 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
разпореждането – несъответствие между стойността на отделните вещи и 
общия размер на причинените имуществени вреди, както и нарушено 
право на защита на непълнолетния обвиняем, поради непризоваване на 
родителите му при предявяване на разследването. Наказателното 
производство е постъпило в СРП на 23.09.2013 г. С писмо от 26.09.2013 г.  
наблюдаващият прокурор  е изпратил досъдебното производство на 
разследващия орган за изпълнение на указанията на съда. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 05.12.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия Ж.Г.К. за престъпление по чл. 198, ал. 
1 и чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. На 10.12.2013 г. е внесен обвинителен акт, в 
който са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 2164/2013 г. по описа на 
СРС, 110 състав. С присъда  от 26.05.2014 г. обвиняемият е признат за 
невиновен. На 03.06.2014 г. е подаден протест от прокурор Мариана 
Димитрова, няма данни за резултата. 

Проверени още: пр. пр. № 40479/2013 г., пр. пр. № 40553/2013 г. 
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Костадин Георгиев 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 166, новообразувани – 112, 
образувани през предходен период – 54; 
решени преписки – 144, отказ от образуване на ДП – 40, обжалвани – 1, 
необжалвани - 39, образувани ДП – 16, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 102; 
внесени ОА –19, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
21, от тях със споразумение –3, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – няма. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 250, новообразувани – 197, 
образувани през предходен период – 53; 
решени преписки – 238, отказ от образуване на ДП – 139, обжалвани – 9, 
необжалвани - 130, образувани ДП – 50, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 98; 
внесени ОА –13, върнати от съда ОА – няма, решени с осъдителна 
присъда – 19, от тях със споразумение –9, решени с оправдателна присъда 
– 2, внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 6, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 4, участие в съдебни 
заседания – 53. 

Пр. пр. № 32494/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Костадин Георгиев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба на Г.И.Ж. от 
14.08.2013 г. до СРП. /Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис./ С писмо на прокурор Георгиев до Началника на 04 
РУП СДВР от 15.08.2013 г. на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и чл. 9  
от ИППП на главния прокурор  е възложено извършване на проверка, като 
подробно са описани действията, които следва да бъдат извършени и е 
даден 60 дни срок за извършването й. След извършена проверка с писмо 
от 15.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП с изпълнени указания. С 
постановление от 24.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 
съгласно чл. 161 от НК, за престъпление по чл. 144, ал. 1 от НК, 
наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
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СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. Посочено е, 
преписката да се архивира в СРП.  / Не е приложена е обратна разписка/ 
. 

ОА 
Пр. пр. № 36083/2011 г. по описа на СРП, ДП № 1999/2011 г. по 

описа на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Костадин Георгиев. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел срещу Е.М.В. за престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК, 
извършено на 06.08.2011 г. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 10.11.2011 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия Е.М.В. за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. На 
15.12.2011 г. е внесен обвинителен акт срещу Е.М.В. за престъпление по 
чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените 
в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С 
разпореждане на съдия – докладчик от 23.01.2012 г. е прекратено 
производството по НОХД № 24102/2011 г. по описа на СРС, 15 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на разпореждането - нарушено право 
на защита на обвиняемия. Наказателното производство е постъпило от 
съда в СРП на 28.09.2012 г. /осем месеца след постановяване на 
разпореждането/. С постановление от 01.10.2012 г.  наблюдаващият 
прокурор  е изпратил досъдебното производство на разследващия орган   с 
указания за изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на 
постановлението. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 19.12.2012 г. с мнение за спиране на основание чл. 
244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 02.01.2013 г. на прокурор 
Георгиев производството по ДП № 1999/2011 г. е било спряно поради 
неиздирване на извършителя и са дадени  указания за издирването му. С 
постановление за възобновяване на ДП № 1999/2011 г. производството е 
възобновено за изискване на допълнителни справки. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 05.03.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия Е.М.В. за престъпление по чл. 144, ал. 
3, вр. ал. 1 от НК. На 15.03.2013 г. е внесен обвинителен акт, в който са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 4778/2013 г. по описа на СРС, 15 
състав. След три кратно отлагане на делото същото е приключило на 
16.06.2014 г. с присъда, наложено е наказание ПРОБАЦИЯ от 1 година и 6 
месеца. 

Пр. пр. № 32093/2013 г. по описа на СРП, ДП № 3123/2013 г. по 
описа на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Костадин Георгиев. 
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Производството е било образувано с постановление на прокурор Георгиев 
от 19.08.2013 г. срещу А.А.П. за престъпления по чл. 183, ал. 1 от НК. С 
постановление от 20.11.2013 г. А.А.П. е привлечен като обвиняем за 2 
престъпления по чл. 183, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 04.12.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия.  На 27.12.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
А.А.П. за 2 престъпления по чл. 183, ал. 1 от НК.   В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 22276/2013 г. по описа на СРС, 122 
състав, което е приключило на 17.10.2014 г. с присъда, с която на 
подсъдимия  не е наложено наказание, предвид разпоредбата на чл. 183, 
ал. 3 от НК. 

78а  
Пр. пр. № 21351/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1882/2012 г. по 

описа на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Костадин Георгиев. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с разпити 
на свидетели на 23.07.2012 г. срещу неизвестен извършител  за 
престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 2 от НК. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследване. С постановление от 24.04.2013 г. 
Н.Н.С. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 134, ал. 1, т. 2, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 07.05.2013 г. с мнение за предаване на съд.  С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 06.06.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Н.Н.С. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 134, ал. 
1, т. 2, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
10434/2013 г. по описа на СРС, 17 състав. /В НП има приложена призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: пр. пр. № 36545/2013 г., пр. пр. № 32552/2013 г., пр. 
пр. № 31944/2013 г. 

Клаудия Митова 
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2012 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 321, новообразувани – 159, 
образувани през предходен период – 162; 
решени преписки – 161, отказ от образуване на ДП – 108, обжалвани – 5, 
необжалвани - 103, образувани ДП – 53, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 102; 
внесени ОА –23, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 
21, от тях със споразумение –9, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - няма, неодобрени - 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 182. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 315, новообразувани – 304, 
образувани през предходен период – 11; 
решени преписки – 288, отказ от образуване на ДП – 215, обжалвани – 2, 
необжалвани - 213, образувани ДП – 59, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция – няма, възложени проверки – 68; 
внесени ОА –14, върнати от съда ОА – няма, решени с осъдителна 
присъда – 12, от тях със споразумение –9, решени с оправдателна присъда 
– 4, внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 186. 

Пр. пр. № 32418/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Клаудия Митова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба на С.Н.А. от 
08.08.2013 г. до СРП. Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис. С писмо на прокурор Митова до 06 РУП СДВР от 
19.08.2013 г. на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и  от Инструкция № 
89 на главния прокурор  е възложено извършване на проверка, като 
подробно са описани действията, които следва да бъдат извършени и е 
даден 60 дни срок за извършването й. След извършена проверка с писмо 
от 24.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение за отказ от 
образуване и прилагане на чл. 24., ал. 1 от НК. С постановление от 
28.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че не са налице кумулативно 
изискуемите от закона предпоставки за образуване на досъдебно 
производство. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
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Посочено е, преписката да остане на съхранение в СРП./Не е приложена е 
обратна разписка/ . 

Пр. пр. № 29309/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Клаудия Митова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод заявление от Г.П.Я. от 
10.06.2013 г. до 03 РУП СДВР.  След извършена проверка с писмо и 
докладна записка  от 18.07.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство. С писмо от 06.08.2013 
г. на прокурор Митова до 03 РУП СДВР е възложено извършване на 
проверка на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и  от Инструкция № 89 на 
главния прокурор, като подробно са описани действията, които следва да 
бъдат извършени и е даден 60 дни срок за извършването й. /Върху 
писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис./ 
Материалите са постъпили отново в СРП на 08.10.2013 г. С постановление 
от 11.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че не са налице 
кумулативно изискуемите от закона предпоставки за образуване на 
досъдебно производство. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и 
копие да бъде изпратено на жалбоподателя и делото да остане на 
съхранение в СРП. /Не е приложена обратна разписка/.  

ОА  
Пр. пр. № 30456/2013 г. по описа на СРП, БП № 2019/2013 г. по 

описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Клаудия Митова, Ахмед 
Кокоев. Производството е било започнато по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК 
с разпит на свидетели и оглед на местопроизшествие срещу Д.Б.Г. за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, 
извършено на 07.08.2013 г. С постановление от 08.08.2013 г. Д.Б.Г. е 
привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 
195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. , вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” от 
НК.  /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/. С постановление от 10.09.2013 г. бързото производство е 
преобразувано в досъдебно производство по общия ред. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 07.10. 2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия.  На 09.10.2013 г. е внесен обвинителен 
акт срещу Д.Б.Г. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 
3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. , вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. На 01.11.2013 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 17526/2013 г. 
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по описа на СРС, 11 състав,  между защитника на подсъдимия, 
подсъдимия и прокурор Кокоев от СРП, което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 9 месеца, при 
първоначален строг режим. С определение от 01.11.2013 г. по НОХД № 
17526/2013 г. по описа на СРС, НО, 11 състав, сключеното споразумение е 
одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 13680/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1364/2013 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Клаудия Митова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 22.04.2013 г. срещу 
неизвестен извършител  за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С 
постановление от 06.06.2013 г. С.В.Б. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК /съгласувано 
с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 12.06.2013 г. с мнение за съд. С 
постановление от 17.06.2013 г. за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение С.В.Б. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 207, ал. 1 
от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на 
чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС/. Образувано е АНД № 10872/2013 г. по описа на СРС, 4 състав. С 
разпореждане от 27.06.2013 г. съдебното производство по делото е 
прекратено и делото е върнато на  СРП за отстраняване на допуснато 
процесуално нарушение, изразяващо се в непълно,  не подробно в 
хронологичен ред, излагане на фактологията по казуса. Срещу това 
разпореждане е подаден частен протест, който не е бил уважен. След 
извършено допълнително разследване и ново привличане на обвиняемия 
на 11.10.2013 г. материалите по досъдебното производство отново са 
постъпили в СРП.  С постановление от 18.10.2013 г. за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
С.В.Б. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
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чл. 207, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 18086/2013 г. по 
описа на СРС, 4 състав. /В НП има приложена призовка, не е приложено 
копие от решението на съда/ 

Проверени още: пр. пр. № 39893/2013 г., пр. пр. № 43207/2013 г. 
Клементина Паличева 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 30, новообразувани – 27, образувани 
през предходен период – 3; 
решени преписки – 23, отказ от образуване на ДП – 21, обжалвани – няма, 
необжалвани - 21, образувани ДП – 2, изпратени по компетентност - няма, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 1; 
внесени ОА –3, върнати от съда ОА – 5, решени с осъдителна присъда – 
11, от тях със споразумение –6, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – няма. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 129, новообразувани – 121, 
образувани през предходен период – 8; 
решени преписки – 101, отказ от образуване на ДП – 80, обжалвани – 7, 
необжалвани - 73, образувани ДП – 29, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 19; 
внесени ОА –4, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 8, 
от тях със споразумение –6, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 68. 
 Пр. пр. № 5146/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Клементина Паличева. /Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна 
записка до началника на 01 РУП СДВР от 17.01.2013 г. с вх. № ЗМ 
203/2013 г. След извършена проверка с докладна записка и писмо 
12.02.2013 г. преписката е постъпила в СРП за сведение и отношение по 
компетентност. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис и дата 13.02.2013 г./  С постановление от 07.03.2013 г. 
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
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обстоятелствената част е записано, че в настоящия случай са налице 
основания за прилагане на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя /Не е приложена 
е обратна разписка/.  

ОА 
Пр. пр. № 36498/2009 г. по описа на СРП, ДП № 5162/2009 г. по 

описа на СДВР, с наблюдаващи прокурори Клементина Паличева, 
Софрониева. Производството е било образувано с постановление от 
25.03.2009 г. срещу С.Р.С.  за престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 от 
НК. Делото е спирано и възобновявано и многократно е искано и 
разрешавано удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 31.10.2011 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия С.Р.С.  за престъпление по чл. 227б, ал. 
2, вр. ал. 1 от НК. С постановление от 09.11.2011 г. на прокурор Паличева 
на основание чл. 242 от НПК делото е върнато за отстраняване на 
допуснато съществено процесуално нарушение. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 16.11.2011 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия С.Р.С.  за престъпление по чл. 227б, ал. 
2, вр. ал. 1 от НК. На 18.11.2011 г. е внесен обвинителен акт срещу С.Р.С.  
за престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. С разпореждане на съдия – докладчик от 31.01.2012 г. е 
прекратено производството по НОХД № 22064/2011 г. по описа на СРС, 
107 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на разпореждането. 
Подаден е частен протест срещу разпореждането на СРС за прекратяване 
на делото. С определение № 2796/2012 г. на СГС, разпореждането е 
потвърдено. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 20.09.2012 
г. На 08.11.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу  С.Р.С.  за 
престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 20627/2012 г. по описа на СРС, 107 
състав. В съдебно заседание на 28.05.2013 г. СРС 107 състав е одобрил 
вписаното в съдебния протокол споразумение между защитника на 
подсъдимата и прокурор Софрониева, което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК  и е прекратил 
наказателното производство по НОХД № 20627/2012 г. по описа на СРС, 
107 състав. 
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Пр. пр. № 20029/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1609/2012 г. по 
описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Клементина Паличева. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
209, ал. 1 от НК, извършено на 27.06.2012 г. Досъдебното производство е 
спирано и възобновявано, искано е и е разрешавано удължаване на срока 
на разследване. С постановление от 24.04.2013 г. Н.В.Г. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 211, вр. чл. 210, ал. 1, т. 1, пр. 1, вр. чл. 
209, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК. /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 18.05.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 18.06.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Н.В.Г. за престъпление по чл. 211, вр. чл. 210, ал. 
1, т. 1, пр. 1, вр. чл. 209, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК.   В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 10995/2013 г. по 
описа на СРС, 4 състав, което е приключило на 25.11.2013 г. с осъдителна 
присъда, с която на подсъдимия  е наложено наказание ЛОС в размер на  
11 месеца. 
Проверено още: пр. пр.№ 31174/2012 г. 

Красимир Христосков 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 169, новообразувани – 128, 
образувани през предходен период – 41; 
решени преписки – 141, отказ от образуване на ДП – 81, обжалвани – 6, 
необжалвани - 75, образувани ДП – 54, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 54; 
внесени ОА –37, върнати от съда ОА – 4, решени с осъдителна присъда – 
44, от тях със споразумение –32, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 19, одобрени - 19, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 24, участие в съдебни 
заседания – 198.  

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 189, новообразувани – 157, 
образувани през предходен период – 32; 
решени преписки – 140, отказ от образуване на ДП – 67, обжалвани – 7, 
необжалвани - 60, образувани ДП – 45, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 67; 
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внесени ОА –49, върнати от съда ОА – 6, решени с осъдителна присъда – 
35, от тях със споразумение –32, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 7, неодобрени - 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК - 16, участие в съдебни заседания – 
189. 

Пр. пр. № 16400/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Красимир Христосков. /Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана по повод молба на 
Ц.П.С. от 17.05.2013 г. до СРП. /Върху жалбата е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подпис и дата20.05.2013 г./ С писмо за 
възлагане на прокурор Христосков до 06 РУП СДВР от 05.06.2013 г. на 
основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и чл. 9 от Инструкция № 89/2011 г. е 
възложено извършване на проверка, като подробно са описани действията, 
които следва да бъдат извършени и е даден 2 месеца срок за извършването 
й. След извършената проверка преписката е постъпила в СРП с писмо от 
15.06.2013 г. С постановление от 18.12.2013 г. изх. № 06.01.2014 г./6 
месеца след постъпване на материалите/ е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че не са налице предпоставките за образуване на наказателно 
производство. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя./Не е приложена е обратна разписка/ . 

Пр. пр. № 12068/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Красимир Христосков. /Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана по молба от К.М.Е. 
до ГДНК с оглед данни за извършено престъпление от общ характер. След 
извършена полицейска проверка, с писмо и справка от 04.10.2012 г.  от 
ГДНК, СРП е уведомена за извършеното до момента с мнение за 
удължаване на срока на проверката. /Върху молбата е посочено името на 
наблюдаващия прокурор и дата на разпределяне 14.10.2014 г./ С писмо от 
18.12.2012 г. на прокурор Христосков преписката, ведно материалите по 
нея са изпратени в СГП по компетентност. С писмо  27.12.2012 г., 
изходящо от СГП, постъпило в СРП на 02.01.2013 г. материалите по 
преписката са върнати с указание до наблюдаващия прокурор да се 
произнесе с мотивиран акт има ли данни за извършено престъпление от 
общ характер от компетентността на СРП. С постановление от 04.02.2013 
г. на прокурор Христосков е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че в преписката 
не се съдържат данни за извършено престъпление от общ характер и не са 
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налице предпоставките за образуване на наказателно производство. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП, копие да бъде изпратено на жалбоподателя, както и преписката да 
остане на съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ . По 
жалба в СГП  е била образувана пр. пр. № 5235/2013 г. по описа на СГП и 
с постановление на прокурор Лилия Симеонова от 12.06.2013 г. 
постановлението на СРП е  отменено като незаконосъобразно и 
необосновано и преписката е върната на СРП за изпълнение на 
указанията, дадени в обстоятелствената част на отменителното 
постановление. С писмо от 24.07.2013 г. е разпоредено на основание чл. 
145, ал. 3, т.1 от ЗСВ  и Инструкция № 89/2011 г. извършване на 
допълнителна проверка и е даден срок от 60 дни. По искане от 
разследващия орган срокът на проверката е удължен с още 60 дни. С 
писмо и справка от 25.11.2013 г. материалите са постъпили в СРП с 
изпълнени указания и мнение за образуване на досъдебно производство за 
престъпление по чл. 319 от НК. С постановление от 12.12.2013 г. на 
прокурор Христосков отново е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство.  По жалба в СГП  с постановление на прокурор 
Симеонова по пр. пр. № 5235/2013 г. по описа на СГП от 24.04.2014 г. 
отново е отменен отказа на СРП и преписката е върната за изпълнение на 
указанията в обстоятелствената част на отменителното постановление. 
Преписката е постъпила в СРП и е разпределена на 08.05.2014 г. С 
постановление от 18.06.2014 г. на прокурор Христосков е образувано 
досъдебно производство срещу НИ за престъпление по чл. 319 от НК. В 
постановлението са дадени подробни и конкретни указания за действията, 
които следва да се извършат при разследването. По искане по реда на чл. 
234, ал. 3 от НПК, подадено от наблюдаващия прокурор е разрешено 
удължаване на срока на разследване с 4 месеца, считано от 18.08.2014 г. 

ОА 
Пр. пр. № 34518/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15367/2012 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Красимир Христосков, 
Лазарова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпити на свидетели срещу И.Й.В. за престъпление по чл. 324, ал. 
1 от НК, извършено на 21.11.2012 г. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 27.12.2012 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия И.Й.В. за престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК. На 
07.01.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу И.Й.В. за престъпление по 
чл. 324, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С протоколно 
определение на съда от 19.06.2013 г. е прекратено производството по 
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НОХД № 216/2013 г. по описа на СРС, 102 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
25.06.2013 г. На 28.06.2013 г. е внесен обвинителен акт, в който са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 11726/2013 г. по описа на СРС, 102 
състав. В съдебно заседание на 13.03.2014 г. СРС 102 състав е одобрил 
вписаното в съдебния протокол споразумение между защитника на 
подсъдимата и прокурор Лазарова, което съдържа съгласие по  въпросите, 
изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК  и е прекратил наказателното 
производство по НОХД № 11726/2013 г. по описа на СРС, 102 състав. 

Пр. пр. № 386/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15113/2012 г. по описа 
на 03 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Красимир Христосков, 
Любомир Русев. Производството е образувано с постановление на 
прокурор Богдан Ангелов от 09.03.2012 г. срещу неизвестен извършител 
за  престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК. Многократно е искано и 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
14.06.2013 г. Л.Е.Д. е привлечена в качеството на обвиняем за 
престъпление по чл. 310, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 1 от НК. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 20.06.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия. На 25.07.2013 г. е внесен обвинителен 
акт срещу Л.Е.Д. за  престъпление по чл. 310, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 1 от 
НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 13293/2013 
г. по описа на СРС, 2 състав. На 30.10.2014 г. е сключено споразумение за 
прекратяване на наказателното производство по НОХД № 13293/2013 г. по 
описа на СРС, 2 състав,  между подсъдимия, защитника и прокурор 
Любомир Русев от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, 
изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е 
признал за виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено 
наказание „пробация”, изразяваща се в следните пробационни мерки: 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 години  с явяване 
и подписване 2 пъти седмично, периодични срещи с пробационен 
служител за срок от 3 години. С определение от 30.10.2014 г.  по НОХД № 
13293/2013 г. по описа на СРС, 2 състав, сключеното споразумение е 
одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 8974/2013 г. по описа на СРП, ДП № 10024/2013 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Красимир Христосков. 
/Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
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Досъдебното производство е  било образувано с постановление от 
14.03.2013 г. срещу Д.Т.Н.  за престъпление по чл. 226, ал. 1 от НК. 
Искано е и е разрешено удължаване на срока на разследване. С 
постановление от 21.05.2013 г. Д.Н.Т. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 05.06.2013 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
06.06.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
Д.Н.Т. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
10407/2013 г. по описа на СРС, 109 състав. /В НП има приложена 
призовка, не е приложено копие от решението на съда/.  

споразумение 
Пр. пр. № 19614/2013 г. по описа на СРП, БП № 1729/2013 г. по 

описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Красимир Христосков. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 
производство е било започнато по реда на 356, ал. 3 от НПК с разпит на 
свидетел, срещу К.К.М. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, 
извършено на 15.06.2013 г. С постановление за привличане от 20.06.2013 
г.   К.К.М. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343б, ал.  1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Взета е мярка за неотклонение 
”подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 24.06.2013 г. с мнение за предаване на съд. На 25.06.2013 е 
сключено споразумение между  прокурор Христосков,  обвиняемия и 
защитника му,  което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание 
„пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца с явяване и подписване 
2 пъти седмично  и задължителни периодични срещи с пробационен 
служител за срок от 6 месеца, като на основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, 
т. 7 да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. 
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Образувано е НОХД № 11310/2013 г. по описа на СРС, 16 състав и с 
определение от 25.06.2013 г. споразумението е одобрено. /Приложен е 
препис от протоколното определение/.  

Проверени още: пр. пр. № 18914/2012 г., потвърдено с 
постановление на прокурор Тонева от 20.07.2012 г. от СГП, пр. пр. № 
13070/2012 г. по описа на СРП, отменен отказ на прокурор Красимир 
Христосков,  след допълнителна проверка отново е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, върнат ОА по пр. пр. № 
65416/2008 г. по описа на СРП, ДП № 15168/2009 г. по описа на 03 РУП 
СДВР, с наблюдаващ прокурор Красимир Христосков за престъпление по 
чл. 319, пр. 2, алт. 1 от НК. Прекратено за престъпление по чл. 324, ал. 1 от 
НК с постановление от 13.01.2014 г. поради изтичане на предвидената в 
закона давност. 

Красимира Нейчева 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 158, новообразувани – 128, 
образувани през предходен период – 30; 
решени преписки – 140, отказ от образуване на ДП – 69, обжалвани – 6, 
необжалвани - 63, образувани ДП – 37, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 6, възложени проверки – 61; 
внесени ОА –23, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
11, от тях със споразумение –10, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 10, одобрени - 10, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 19, участие в съдебни 
заседания – 175. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 171, новообразувани – 137, 
образувани през предходен период – 34; 
решени преписки – 152, отказ от образуване на ДП – 85, обжалвани – 4, 
необжалвани - 81, образувани ДП – 45, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 61; 
внесени ОА –28, върнати от съда ОА – няма, решени с осъдителна 
присъда – 18, от тях със споразумение –17, решени с оправдателна 
присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени – 9, 
неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 18, 
участие в съдебни заседания – 85. 

Пр. пр. № 11226/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Красимира Нейчева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
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прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал на Н.Й.Н. от 
13.03.2013 г. до СРП. /Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис./ С писмо на прокурор Нейчева до 01 РУП СДВР от 
20.03.2013 г. на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ е възложено 
извършване на проверка, като подробно са описани действията, които 
следва да бъдат извършени и е даден 60 дни срок за извършването й. 
Срокът на проверката по искане на разследващия орган е продължаван 
няколко пъти. След извършената проверка преписката е постъпила в СРП. 
С постановление от 10.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
случая липсват достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 290, 
ал. 1от НК или друго престъпление от общ характер. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и 
копие да бъде изпратено на жалбоподателя./Не е приложена е обратна 
разписка/ . 

 ОА   
Пр. пр. № 30630/2013 г. по описа на СРП, ДП № 2206/2013 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Красимира Нейчева, М. 
Стоянова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление 
по чл. 339, ал. 1, пр. 2 от НК, извършено на 25.08.2013 г. С постановление 
от 25.08.2013 г. М.И.Н. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
339, ал. 1, пр. 1, алт. 1 от НК  и по чл. 339, ал. 1, пр. 1, алт. 6 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 25.09. 
2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 23.10.2013 г. е 
внесен обвинителен акт срещу М.И.Н. за престъпление по чл. 339, ал. 1 от 
НК.   В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 14.04.2014 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 18310/2013 г. по описа на СРС, 112 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Стоянова от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 5 месеца, при 
прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години. С 
определение от 14.04.2014 г. по НОХД № 18310/2013 г. по описа на СРС, 
НО, 112 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

78а  
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Пр. пр. № 40714/2012 г. по описа на СРП, ДП № 28/2013 г. по описа 
на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Красимира Нейчева. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 11.12.2012 г. срещу 
И.И.И.  за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С 
постановление от 10.01.2013 г. И.И.И. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 06.02.2013 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
21.02.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
И.И.И. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
3624/2013 г. по описа на СРС, 106 състав. /В НП има приложена призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/.  

споразумение 
Пр. пр. № 19048/2013 г. по описа на СРП, БП № 1862/2013 г. по 

описа на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Красимира Нейчева. /Не 
е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 
производство е било започнато по реда на 356, ал. 3 от НПК с разпит на 
свидетел, срещу Р.К.М. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, 
извършено23.05.2013 г. С постановление за привличане от 31.05.2013 г.   
Р.К.М. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 343б, ал.  1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК/. Взета е мярка за неотклонение ”подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
04.06.2013 г. с мнение за предаване на съд. На 06.06.2013 е сключено 
споразумение между  прокурор Нейчева,  обвиняемия и защитника му,  
което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 
5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели да му бъде наложено наказание „пробация, изразяваща се в 
следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от 6 месеца  с явяване и подписване 2 пъти седмично, 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, като на 
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основание чл. 343, вр. чл. 343б да бъде лишен от право да управлява МПС 
за срок от 8 месеца. Образувано е НОХД № 10066/2013 г. по описа на 
СРС, 115 състав и с определение от 06.06.2013 г. споразумението е 
одобрено, след направена корекция и увеличаване на наказанието 
лишаване от право на управление на МПС от 8 на 10 месеца. /Приложен е 
препис от протоколното определение/.  

Проверени още: пр. пр. № 39266/2013 г., пр. пр. № 26734/2013 г., пр. 
пр. № 40073/2013 г. 

Куман Куманов 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 40, новообразувани – 38, образувани 
през предходен период – 2; 
решени преписки – 36, отказ от образуване на ДП – 34, обжалвани – няма, 
необжалвани - 34, образувани ДП – 11, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – няма; 
внесени ОА –5, върнати от съда ОА – нямаданни в справката, решени с 
осъдителна присъда – 1, от тях със споразумение –1, решени с 
оправдателна присъда – 1, внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 
1, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, 
участие в съдебни заседания – няма данни в справката. 

Пр. пр. № 6465/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Куман Куманов. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал от Ц.С.Й. и 
докладна записка 21.01.2013 г. до 09 РУП СДВР с вх. № 220/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 13.02.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство на 
основание и налагане на административно наказание. /Върху писмото е 
изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 14.02.2013 г./ 
С постановление от 28.03.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че са 
налице предпоставките на чл. 218б от НК. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и на 09 РУП СДВР за прилагане към 
административната преписка. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА  
Пр. пр. № 23797/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1908/2012 г. по 

описа на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Куман Куманов, Деян 
Славов. Производството било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
оглед на местопроизшествие и разпит на свидетели срещу неизвестен 
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извършител за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, извършено на 
25.07.2012 г. С постановление от 06.08.2012 г. С.Е.С. е привлечен в 
качеството на обвиняем за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 1 от НК. 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. 
Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
26.02.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 01.04.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу С.Е.С. за престъпление по чл. 198, ал. 1 
от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 29.09.2014 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 5856/2013 г. по описа на СРС, 109 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Славов от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС  за срок от една година, 
при прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три 
години. С определение от 29.09.2014 г. по НОХД № 5856/2013 г. по описа 
на СРС, НО, 109 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

Проверено още: пр. пр. № 35411/2012 г. 
Лида Осипова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 213, новообразувани – 147, 
образувани през предходен период – 66; 
решени преписки – 126, отказ от образуване на ДП – 78, обжалвани – 5, 
необжалвани - 73, образувани ДП – 55, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 3, възложени проверки – 38; 
внесени ОА –15, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
26, от тях със споразумение –12, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 4, участие в съдебни 
заседания – няма данни в справката. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 317, новообразувани – 292, 
образувани през предходен период – 25; 
решени преписки – 217, отказ от образуване на ДП – 149, обжалвани – 6, 
необжалвани - 143, образувани ДП – 106, изпратени по компетентност - 9, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 58; 
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внесени ОА –27, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени с 
осъдителна присъда – 21, от тях със споразумение –11, решени с 
оправдателна присъда – 3, внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 
2, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 2, 
участие в съдебни заседания – 179. 

Пр. пр. № 31894/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Лида Осипова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба на М.С.С. от 
30.07.2013 г. до СРП. /Върху жалбата е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис и дата 06.08.2013 г./ С писмо на прокурор Осипова до 
08 РУП СДВР от 09.08.2013 г. на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и 
Инструкция 89/2011 г. е възложено извършване на проверка, като 
подробно са описани действията, които следва да бъдат извършени и е 
даден 60 дни срок за извършването й. След извършената проверка 
преписката е постъпила в СРП на 08.10.2013 г. С постановление от 
24.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че в случая липсват достатъчно 
данни, от които може да се направи основателно предположение, че е 
извършено престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 
от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя, а 
материалите по преписката да останат на съхранение в СРП./Не е 
приложена е обратна разписка/.  

ОА  
Пр. пр. № 24008/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1535/2012 г. по 

описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Лида Осипова, Антония 
Делчева. Производството е било образувано с постановление от 27.072012 
г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. 
Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. С 
постановление от 22.02.2013 г. В.Н.М. е привлечен като обвиняем за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК  /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 16.04.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия.  На 19.04.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
В.Н.М. за престъпление по чл.  194, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. На 06.11.2013 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 7426/2013 г. по описа на СРС, 3 
състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия и прокурор 
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Делчева от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание ЛОС за срок от 11 месеца, при първоначален строг режим. С 
определение от 06.11.2013 г. по НОХД № 7426/2013 г. по описа на СРС, 
НО, 3 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 41481/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2596/2012 г. по 

описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Лида Осипова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на 13.12.2012 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с оглед на местопроизшествие и разпит на свидетел срещу Г.М.М. за 
престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, извършено на 13.12.2012 г. С 
постановление от 13.12.2013 г. Г.М.М. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК /съгласувано 
с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 21.12.2012 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
02.01.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
Г.М.М. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 325, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението не е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, или че те са 
възстановени, но се сочи, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в 
НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 170/2013 г. по описа на СРС, 15 състав. /В НП има 
приложена призовка, не е приложено копие от решението на съда/ 

Проверени още: пр. пр. № 15150/2013 г., пр. пр. № 34438/2013 г., пр. 
пр. № 35142/2013 г. 

Любка Клисарова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 280, новообразувани – 276, 
образувани през предходен период - 4; 
решени преписки – 210, отказ от образуване на ДП – 136, обжалвани – 1, 
необжалвани - 135, образувани ДП – 35, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - 7, възложени проверки – 65; 
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внесени ОА –няма данни в справката, върнати от съда ОА – 1, решени с 
осъдителна присъда – 13, от тях със споразумение –8, решени с 
оправдателна присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – няма 
данни в справката, одобрени – няма данни в справката, неодобрени – няма 
данни в справката, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма 
данни в справката, участие в съдебни заседания – 72. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 360, новообразувани – 223, 
образувани през предходен период - 137; 
решени преписки – 249, отказ от образуване на ДП – 180, обжалвани – 10, 
необжалвани - 170, образувани ДП – 100, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 60; 
внесени ОА –33, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
17, от тях със споразумение –15, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 14, одобрени – 13, неодобрени – 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 192. 

Пр. пр. № 39919/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любка Клисарова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сведение от Е.П.З. от 
20.09.2013 г. до 02 РУП СДВР с вх. № 31124/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 09.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 9, ал. 2 
от НК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис и дата 15.10.2013 г./ С постановление от 22.10.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката липсват достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер по см. на НК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 39917/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любка Клисарова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сведение от М.С.А. от 
01.09.2013 г. до 02 РУП СДВР с вх. № 28826/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 09.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 
1 от НПК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис и дата 15.10.2013 г./ С постановление от 22.10.2013 г. е 
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постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката липсват достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер по см. на НК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 36709/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любка Клисарова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по молба от К.Л.Ж. до 09 РУП 
СДВР  с оглед данни за извършено престъпление от общ характер. След 
извършена полицейска проверка, с писмо от 02.11.2012 г.  са получени 
материалите по полицейската проверка с мнение за образуване на 
досъдебно производство по чл. 206 от НК. /Върху писмото е посочено 
името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 07.11.2012 г./ С писмо 
за възлагане на проверка от 13.11.2012 г.  на осн. чл. 145 от ЗСВ е 
възложена проверка с указания и е даден срок от 20 дни. С постановление 
от 12.12.2012 г. на прокурор Клисарова е постановен отказ от образуване 
на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
настоящия случай липсват достатъчно данни за извършено престъпление 
от общ характер по смисъла на НК и не следва да се образува наказателно 
производство. Като основание за постановяването на отказа са посочени  
чл. 199 ал. 1, чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 213, ал. 1 от НПК, където е 
регламентиран реда за съобщаване и обжалване на отказ. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 213, 
ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /Не е 
приложена е обратна разписка/ . По жалба в СГП  е била образувана пр. 
пр. № 222/2013 г. по описа на СГП и с постановление на прокурор В. 
Тонева от 11.01.2013 г. постановлението на СРП е  отменено и преписката 
е върната на СРП с указание да бъде извършена допълнителна проверка за 
изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на 
отменителното постановление. С писмо от 18.01.2013 г. е разпоредено на 
основание чл. 145, ал. 3, т.1 от ЗСВ  и Инструкция № 89/2011 г. 
извършване на допълнителна проверка и е даден срок от 30 дни. С писмо 
от 24.04.2013 г. материалите са постъпили в СРП с изпълнени указания. 
Изготвено е ново писмо за допълнителна проверка и е даден срок от 10 
дни. На 08.08.2013 г. материалите са постъпили в СРП с мнение за отказ 
от образуване на досъдебно производство на основание чл. 9, ал. 2 от 
НК. /Не са спазвани сроковете на проверката/. С постановление от 
19.08.2013 г. на прокурор Клисарова, отново е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство. като в обстоятелствената част е 
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посочено, че са налице данни за осъществен състав на престъпление по чл. 
206, ал. 1, вр. чл. 218б, което се преследва по частно правен ред и 
наказателното преследване се възбужда по инициатива на пострадалия с 
тъжба до съответния съд. Няма данни това постановление да е било 
обжалвано. 

ОА 
Пр. пр. № 1020/2013 г. по описа на СРП, ДП № 15044/2013 г. по 

описа на 02 РУП СДВР, НСН № 319/2013 г., с наблюдаващ прокурор 
Любка Клисарова. Производството е било образувано с постановление от 
22.03.2013 г. на прокурор Клисарова срещу неизвестен извършител  за 
престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешено удължаване 
на срока на разследването, открит е извършителя, който е привлечен в 
качеството на обвиняем. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 13.06.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия С.З.А. за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. На 24.06.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу С.З.А.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 
от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 / 
с изключение на мястото на съставяне на обвинителния акт/ и ал. 4 
от НПК задължителни реквизити. С определение на съда от 02.12.2013 г. е 
прекратено производството по НОХД № 11331/2013 г. по описа на СРС, 
99 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на определението – 
нарушено право на защита на пострадалия, не са предявени всички 
материали по разследването. Наказателното производство е постъпило в 
СРП на 10.12.2013 г.  С постановление от 13.12.2013 г. прокурор 
Клисарова е върнала досъдебното производство на разследващия орган и 
му е указал да извърши действията, посочени в обстоятелствената част на 
постановлението. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 18.12.2013 г. с мнение за предаване на съд 
обвиняемия С.З.А.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. На 
06.01.2014г. е внесен обвинителен акт срещу Н.К.С.  за престъпление по 
чл. 209, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, 
ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.  На 06.01.2014 г. е 
внесен обвинителен акт срещу   С.З.А.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от 
НК. Образувано е НОХД № 144/2014 г. по описа на СРС, 99 състав. 
Делото е висящо, насрочено е за съдебно заседание на 01.12.2014 г. 

Пр. пр. № 22732/2012 г. по описа на СРП, ДП № 3042/2012 г. по 
описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Любка Клисарова, 
Константин Сулев. С постановление от 18.12.2012 г. било образувано 
досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление 
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по чл. 209, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано удължаване на срока на 
разследване. С постановление от 11.10.2013 г. И.А.Й. е привлечена в 
качеството на обвиняем за престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 
от НК. /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
31.10.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемата.  На 07.11.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу И.А.Й. за престъпление по чл. 209, ал. 
1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 13.05.2014 
г. е сключено споразумение за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 19196/2013 г. по описа на СРС, 19 състав,  
между защитника на подсъдимата, подсъдимата и прокурор Сулев от СРП, 
което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 
5 от НПК, в което подсъдимата се е признала за виновна и страните са се 
споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС  за срок от 
една година, при прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за срок 
от три години. С определение от 13.05.2014 г. по НОХД № 19196/2013 г. 
по описа на СРС, НО, 19 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

Проверено още – пр. пр. № 39931/2013 г. 
Любка Кабзималска 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 316, новообразувани – 236, 
образувани през предходен период – 80; 
решени преписки – 238, отказ от образуване на ДП – 67, обжалвани – 14, 
необжалвани - 53, образувани ДП – 31, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция - 52, възложени проверки – 111; 
внесени ОА –15, върнати от съда ОА – 6, решени с осъдителна присъда – 
14, от тях със споразумение –9, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 2, участие в съдебни 
заседания – 220. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 208, новообразувани – 158, 
образувани през предходен период – 50; 
решени преписки – 200, отказ от образуване на ДП – 136, обжалвани – 6, 
необжалвани - 130, образувани ДП – 21, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 6, възложени проверки – 53; 
внесени ОА –8, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 4, 
от тях със споразумение –3, решени с оправдателна присъда – 1, внесени 
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със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 4, участие в съдебни 
заседания – 71. 

Пр. пр. № 39961/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любка Кабзималска. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сведение от Г.С.К. от 
25.07.2013 г. до 06 РУП СДВР с вх. № 33468/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 10.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП с оглед 
прилагане на чл. 9, ал. 2 от НК. /Върху писмото е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подпис и дата 14.10.2013 г./  С постановление 
от 18.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, че не са налице 
достатъчно данни, от които може да се направи основателно 
предположение за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 200 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и делото да бъде архивирано в СРП. /Не е приложена е 
обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 35384/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любка Кабзималска. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод постъпил в СРП сигнал 
от М.Х.С. с оглед данни за осъществен състав на престъпление от общ 
характер. С постановление от 23.10.2012 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в конкретния случай не са налице данни и условия за 
образуване на наказателно производство. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, посочено е  копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя и е посочено преписката да се архивира 
в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/. По жалба до  СГП 
преписката е изискана и е изпратена на 27.11.2012 г. С постановление от 
12.03.2013 г. на прокурор Маринов по пр. пр. № 8489/2012 г. по описа на 
СГП,  постановлението на СРП е отменено и е указано на СРП да бъде 
назначена допълнителна проверка, като са дадени конкретни указания за 
обстоятелствата, които следва да бъдат установени. След постъпване на 
отменителното постановление  по сигнал на наблюдаващия прокурор от 
СРП до АП София е образувана  пр. пр. № 1142/2013 г.  по описа на САП 
и с постановление от 11.04.2013 г. сигналът не е уважен и е потвърдено 
постановлението на СГП. С постановление от 13.05.2013 г. е образувано 
досъдебно производство срещу НИ за извършено престъпление по чл. 
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172а, ал. 1 от НК. В постановлението са дадени подробни и ясни указания 
за действията, които следва да бъдат извършени.  Дадени са указания, ако 
разследването не може да приключи в законоустановените срокове, 20 дни 
преди изтичане на срока да се изготви предложение за удължаване на 
срока. На няколко пъти са изготвени искания за удължаване на срока за 
разследване, които са уважавани.  С писмо от 04.11.2013 г. материалите по 
делото са постъпили в СРП с мнение за прекратяване на досъдебното 
производство на основание чл. 9, ал. 2 от НК и делото е преразпределено 
на мл. прокурор Тодор Тодоров. С постановление от 14.11.2013 г. на 
прокурор Тодоров е прекратено наказателното производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че наказателно производство следва да 
бъде прекратено, тъй като в случая липсва основен елемент от 
дефиницията за престъпление, съгласно чл. 9, ал. 1 от НК, а именно 
необходимия интензитет на обществена опасност на деянието. В 
диспозитива е записано, че постановлението може да бъде обжалвано по 
реда на чл. 243, ал. 3 от НПК пред СРП в седмодневен срок, да се съобщи 
на подателя на жалбата,  веществените доказателства да бъдат върнати на 
автора им, а материалите да бъдат изпратени на Министерство на 
културата за реализиране на правомощията по чл. 98 и сл. от ЗАвПСП.  

ОА 
Пр. пр. № 42162/2011 г. по описа на СРП, ДП № 2837 г. по описа на 

03 РУП СДВР, НСН № 257/2012 г., с наблюдаващ прокурор Любка 
Кабзималска. Производството е било образувано с постановление от 
03.10.2011 г. на прокурор Кабзималска срещу С.И.Т. за престъпление по 
чл. 191, ал. 1 от НК. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 11.11.2011 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия С.И.Т. за престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК. На 15.12.2011 
г. е внесен обвинителен акт срещу С.И.Т. за престъпление по чл. 191, ал. 1 
от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 / 
с изключение на датата и  мястото на съставяне на обвинителния 
акт/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Наказателното 
производство е постъпило в СРП на 22.05.2012 г. за отстраняване на 
допуснати съществени процесуални нарушения по НОХД № 24101/2011 
по описа на СРС, 103 състав. /Не е приложен акта на съда, от който да е 
видно, какви нарушения са допуснати/.  С постановление от 28.05.2012 г. 
прокурор Кабзималска е върнала досъдебното производство на 
разследващия орган и му е указал да извърши действията, посочени в 
обстоятелствената част на постановлението. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 21.06.2012 г. с мнение за предаване 
на съд обвиняемия С.И.Т. за престъпление по чл. 191, ал. 3, вр. ал. 1 от 
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НК. На 26.06.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу С.И.Т. за 
престъпление по чл. 191, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с изключение на датата и  
мястото на съставяне на обвинителния акт/ и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити.  На 06.01.2014 г. е внесен обвинителен акт 
срещу   С.З.А.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Образувано е 
НОХД № 11922/2012 г. по описа на СРС, 103 състав. С присъда, 
постановена на 11.06.2013 г. /след проведени 2 съдебни заседания на 
20.11.2012 г. и на 12.03.2013 г./,  подсъдимият е признат за невиновен по 
повдигнатото му обвинение, с мотиви, че са налице предпоставките на чл. 
9, ал. 2 от НК. Срещу присъдата е подаден протест от прокурор Ивелина 
Христова на 12.06.2013 г. Няма данни за резултата от протеста. 

Пр. пр. № 16443/2013 г. по описа на СРП, БП, преобразувано в ДП 
№ 1303/2013 г. по описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Любка 
Кабзималска, Милена Таласимова. Производството било започнато на 
основание чл. 356, ал. 3 с разпит на свидетел и протокол за оглед срещу 
И.А.В. за престъпление по чл. 170, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, извършено на 
13.05.2013 г. С постановление от 24.06.2013 г. И.А.В. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 170, ал. 2, вр. ал. 1 от НК  /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 05.08.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 21.08.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу И.А.В. за престъпление по чл.  170,  ал. 2, вр. ал. 1 
от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 / 
с изключение на датата и  мястото на съставяне на обвинителния акт/ 
и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 29.04.2014 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 14804/2013 г. по описа на СРС, 23 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Таласимова от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 6 месеца, при 
прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3 години. С 
определение от 29.04.2014 г. по НОХД № 14804/2013 г. по описа на СРС, 
НО, 23 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 1685/2013 г. по описа на СРП, ДП № 3813/2012 г. по описа 

на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Любка Кабзималска. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на 31.12.2012 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 
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НПК с оглед на местопроизшествие и разпити на свидетели срещу И.Й.П. 
за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, извършено 
на 31.12.2012 г. С постановление от 03.01.2013 г. И.Й.П. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, 
вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Искано е и е разрешавано удължаване на 
срока на разследване. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 14.08.2013 г. с мнение за предаване на съд. С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 14.05.2013 г. /два 
месеца по-късно/ досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение И.Й.П. да бъде освободен от наказателна отговорност и да 
му бъде наложено административно наказание за извършеното 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС/. Образувано е АНД № 14803/2013 г. по описа на СРС, 114 състав. /В 
НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението на 
съда/ 

Проверено още: пр. пр. № 40513/2013 г., пр. пр. № 39585/2013 г., пр. 
пр. №19649/2012 г. по описа на СРП, ДП № 96/2012 г. по описа на ГДБОП 
за престъпление по чл. 159, ал. 6, пр. 1 от НК. Делото е приключило със 
споразумение, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в 
чл. 381, ал. 5 от НПК и е одобрено от съда в съдебно заседание, проведено  
на 21.07.2014 г.  

Любомир Русев 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 171, новообразувани – 144, 
образувани през предходен период – 27; 
решени преписки – 103, отказ от образуване на ДП – 76, обжалвани – 2, 
необжалвани - 74, образувани ДП – 52, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 23; 
внесени ОА –33, върнати от съда ОА – 6, решени с осъдителна присъда – 
21, от тях със споразумение –11, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 88. 
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2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 252, новообразувани – 228, 
образувани през предходен период – 24; 
решени преписки – 181, отказ от образуване на ДП – 147, обжалвани – 2, 
необжалвани - 145, образувани ДП – 71, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 30; 
внесени ОА –18, върнати от съда ОА – 3, решени с осъдителна присъда – 
27, от тях със споразумение –15, решени с оправдателна присъда – 10, 
внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 117. 

Пр. пр. № 39927/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любомир Русев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от Д.И.Л. от 
30.08.2013 г. до 02 РУП СДВР с вх. № 28818/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 09.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 
1 от НПК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис и дата 15.10.2013 г./ С постановление от 28.10.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката липсват достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер по см. на НК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и делото да се архивира в СРП. /Не е приложена е 
обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 39927/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любомир Русев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от Д.И.Л. от 
30.08.2013 г. до 02 РУП СДВР с вх. № 28818/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 09.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 
1 от НПК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис и дата 15.10.2013 г./ С постановление от 28.10.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката липсват достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер по см. на НК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
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жалбоподателя и делото да се архивира в СРП. /Не е приложена е 
обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 39927/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любомир Русев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от Ю.Д.К. от 
31.08.2013 г. до 02 РУП СДВР с вх. № 28822/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 09.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 
1 от НПК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис и дата 15.10.2013 г./ С постановление от 28.10.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката липсват достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер по см. на НК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и материалите да останат на съхранение  в СРП. /Не е 
приложена е обратна разписка/ . По жалба в СГП е образувана преписка 
№ 11043/2013 г. и с постановление от 06.12.2013 г. постановлението на 
СРП е потвърдено. 

ОА  
Пр. пр. № 38411/2013 г. по описа на СРП, ДП № 2827/2013 г. по 

описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Любомир Русев, Божидар 
Качуров. Производството било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК 
с оглед на местопроизшествие и разпит на свидетел срещу С.Р.Т. за 
престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, извършено на 
18.10.2013 г. С постановление от 19.10.2013 г. С.Р.Т. е привлечен в 
качеството на обвиняем за престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 
от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
13.12.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 16.12.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу С.Р.Т. за престъпление по чл. 196, ал. 1, 
т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. , вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. На 09.01.2014 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 21701/2013 г. 
по описа на СРС, 122 състав,  между защитника на подсъдимия, 
подсъдимия и прокурор Качуров от СРП, което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС  за срок от една година, при 
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първоначален строг режим. С определение от 09.01.2014 г. по НОХД № 
21701/2013 г. по описа на СРС, НО, 122 състав, сключеното споразумение 
е одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 42434/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15013/2013 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Любомир Русев. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 07.01.2013 г. срещу 
И.М.М.  за престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешено удължаване на срока на разследване с 1 месец. С 
постановление от 21.03.2013 г. И.М.М. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Не е взета мярка за неотклонение. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 02.04.2013 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление от 03.04.2013 г. за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение И.М.М. да 
бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 
6, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че причинените имуществени вреди са възстановени, както и че 
са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
6233/2013 г. по описа на СРС, 105 състав. /В НП има приложена призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/. 

Любомир Петров 
2012 г. – няма данни в справката 
2013 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 153, новообразувани – 151, 
образувани през предходен период – 2; 
решени преписки – 123, отказ от образуване на ДП – 68, обжалвани – 3, 
необжалвани - 65, образувани ДП – 62, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 52; 
внесени ОА –20, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени с 
осъдителна присъда – 6, от тях със споразумение –5, решени с 
оправдателна присъда – 1, внесени със споразумение в ДП – 10, одобрени 
- 10, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 7, 
участие в съдебни заседания – няма данни в справката. 
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Пр. пр. № 39955/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любомир Петров. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от С.И.Ф. и 
Д.А.К. от 22.08.2013 г. до 06 РУП СДВР с вх. № 37600/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 10.10.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за прилагане на чл. 323 от НК. /Върху писмото е изписано 
името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 14.10.2013 г./ С 
постановление от 15.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
преписката липсват достатъчно данни за извършено престъпление от общ 
характер по см. на НК. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 21950/2013  г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор  
Любомир Петров. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/ Преписката е била образувана по жалба от Д.Д.В. до СРП ОТ 
18.06.2013 г., с оглед данни за извършено престъпление от общ характер. 
/Върху жалбата е  посочено името на наблюдаващия прокурор с подпис и 
дата 19.06.2013 г./ С постановление от 20.06.2013 г. на прокурор Петров е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката липсват достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и 
копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена е обратна 
разписка/  По жалба в СГП  е била образувана пр. пр. № 7511/2013 г. по 
описа на СГП и с постановление на прокурор Ил. Точев от 30.07.2013 г. 
постановлението на СРП е  отменено и преписката е върната на СРП с 
указание да бъде извършена допълнителна проверка в срок от един месец 
в рамките на който да се извършат посочените в обстоятелствената част на 
отменителното постановление допълнителни действия. С писмо на 
прокурор Петров до 02 РУП СДВР от 07.08.2013 г. на основание чл. 145 от 
ЗСВ и Инструкция 89/2011 г. е възложено извършване на  проверка,  с 
конкретни и подробни указания за действията, които следва да се 
извършат и е даден срок от един месец. Преписката е изисквана на два 
пъти от наблюдаващия прокурор. Материалите са постъпили в СРП  с 
писмо от 14.11.2013 г. С постановление от 18.11.2013 г. на прокурор 
Петров отново е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство.  Няма данни второто постановление да е обжалвано. 

ОА  
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Пр. пр. № 29908/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1840/2013 г. по 
описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Любомир Петров, Калин 
Владимиров. Производството било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с оглед на местопроизшествие и разпит на свидетел срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 345 от НК, извършено на 
15.07.2013 г. С постановление от 11.09.2013 г. К.К.К. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 345 от НК  /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 17.10.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия.  На 22.10.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
К.К.К. за престъпление по чл.  345 от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. На 13.03.2014 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 18176/2013 г. по описа на СРС, 
22 състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия и прокурор 
Владимиров от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание „пробация”, изразяваща се в следните пробационни мерки: 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година с явяване 
и подписване 2 пъти седмично  и задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 1 година. С определение от 13.03.2014 г. 
по НОХД № 18176/2013 г. по описа на СРС, НО, 22 състав, сключеното 
споразумение е одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 10242/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1023/2013 г. по 

описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Любомир Петров. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на 14.04.2013 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с оглед на местопроизшествие срещу В.С.Т. за престъпление по чл. 
354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК, извършено на 14.04.2013 г. С постановление 
от 14.04.2013 г. В.С.Т. е привлечен в качеството на обвиняем за 
извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследване. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 09.09.2013 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
16.09.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
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В.С.Т. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, алт. 1, т. 1, пр. 1 от НК. В обстоятелствената 
част на постановлението е записано, че не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са 
приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано 
е АНД № 16318/2013 г. по описа на СРС, 122 състав. /В НП има 
приложена призовка, не е приложено копие от решението на съда/ 

споразумение 
Пр. пр. № 31034/2013 г. по описа на СРП, БП № 2754/2013 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Любомир Петров. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 
производство е било започнато по реда на 356, ал. 3 от НПК с разпит на 
свидетели, срещу Ю.Н.Г. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, 
извършено на 08.09.2013 г. С постановление за привличане от 11.09.2013 
г.   Ю.Н.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343б, ал.  1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Взета е мярка за неотклонение 
”подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 17.09.2013 г. с мнение за предаване на съд. На 19.09.2013 е 
сключено споразумение между  прокурор Петров,  обвиняемия и 
защитника му,  което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание 
ЛОС за срок от 4 месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от 
НК  да бъде отложено за срок от 3 години, като на основание чл. 343г, вр. 
чл. 343б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 да бъде лишен от право да управлява МПС за 
срок от 12 месеца. Образувано е НОХД № 16165/2013 г. по описа на СРС, 
104 състав и с определение от 19.09.2013 г. споразумението е одобрено. 
/Приложен е препис от протоколното определение/.  

Проверени още: пр. пр. № 40647/2013 г., пр. пр. № 41786/2013 г. 
Любомира Апостолова 
2012 г. – няма данни в справката 
2013 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 216, новообразувани – 214, 
образувани през предходен период – 2; 
решени преписки – 187, отказ от образуване на ДП – 154, обжалвани – 3, 
необжалвани - 151, образувани ДП – 24, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 32; 



 317 

внесени ОА –няма, върнати от съда ОА – няма данни в справката,  решени 
с осъдителна присъда – няма, от тях със споразумение –няма, решени с 
оправдателна присъда – 1, внесени със споразумение в ДП – няма, 
одобрени - няма, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК - 1, участие в съдебни заседания – няма данни в справката. 

Пр. пр. № 42100/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Любомира Апостолова . /Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал  на 
М.З.Х. от 25.10.2013 г. до СРП. /Върху сигнала е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подпис и дата 31.10.2013 г./ С постановление 
на прокурор Апостолова до 05 РУП СДВР от 12.11.2013 г. на основание 
чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ е възложено извършване на проверка, като 
подробно са описани действията, които следва да бъдат извършени и е 
даден 30 дни срок за извършването й. По искане на разследващия орган 
срокът на проверката е удължен първо с 45 дни, а след това още веднаж, 
считано от 19.12.2013 г. След извършената проверка преписката е 
постъпила в СРП на 13.02.2014 г. С постановление от 04.03.2014 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в случая липсват достатъчно данни 
за извършено престъпление от общ характер по чл. 235 от НК, респ. не са 
налице процесуалните предпоставки по чл. 207-212 от НПК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
Регионална Дирекция по горите./Не е приложена е обратна разписка/.  

78а  
Пр. пр. № 42123/2013 г. по описа на СРП, ДП № 2884/2013 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Любомира Апостолова. 
/Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е  било започнато на 05.11.2013 г. по реда на 
чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетел срещу С.З.С. за престъпление 
по чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 05.11.2013 г. С постановление от 
06.11.2013 г. С.З.С. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 04.12.2013 г. с мнение за предаване на съд. С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 06.12.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение С.З.С. да бъде 
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освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 
3, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че причинените имуществени вреди са възстановени, както и че 
са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
21253/2013 г. по описа на СРС, 20 състав. /В НП има приложена призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/ 

Проверени още: пр. пр. № 41297/2013 г., пр. пр. № 41299/2013 г., пр. 
пр. № 41087/2013 г. 

Людмила Николова 
2012 г. – няма данни в справката 
2013 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 186, новообразувани – 185, 
образувани през предходен период – 1; 
решени преписки – 122, отказ от образуване на ДП – 102, обжалвани – 2, 
необжалвани - 100, образувани ДП – 45, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 17; 
внесени ОА –няма, върнати от съда ОА – няма данни в справката,  решени 
с осъдителна присъда – 1, от тях със споразумение –1, решени с 
оправдателна присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – 1, 
одобрени - 1, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а 
от НК - няма, участие в съдебни заседания – 84. 

Пр. пр. № 43366/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Людмила Николова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от Е.К. от 
10.09.2013 г. до 04 РУП СДВР с вх. № 34325/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 24.10.2013 г. преписката е постъпила в СРП по 
компетентност. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис и дата 30.10.2013 г./ С постановление от 30.10.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката отсъстват 
основанията, посочени в чл. 207 от НПК за образуване на досъдебно 
производство. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/Не е приложена е обратна разписка/ . Проверено още: пр. пр. № 
43318/2013 г. 

Мадлена Атанасова 
2012 г. 
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наблюдавани преписки – общ брой - 256, новообразувани – 177, 
образувани през предходен период – 79; 
решени преписки – 178, отказ от образуване на ДП – 104, обжалвани – 3, 
необжалвани - 101, образувани ДП – 70, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - 5, възложени проверки – 66; 
внесени ОА –29, върнати от съда ОА – 5, решени с осъдителна присъда – 
31, от тях със споразумение –16, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 185. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 356, новообразувани – 319, 
образувани през предходен период – 37; 
решени преписки – 289, отказ от образуване на ДП – 228, обжалвани – 5, 
необжалвани - 223, образувани ДП – 91, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 57; 
внесени ОА –31, върнати от съда ОА – 3, решени с осъдителна присъда – 
23, от тях със споразумение –10, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 185. 

Пр. пр. № 37110/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мадлена Атанасова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от С.К.Н. от 
24.04.2013 г. до 06 РУП СДВР с вх. № 2442/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 17.09.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство и прилагане 
разпоредбите на чл. 218б от НК. /Върху писмото е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подписи дата 23.09.2013г./ С постановление от 
16.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че има данни за осъществен 
състав на чл. 194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, но предвид нормата 
на чл. 218б и чл. 424, ал. 1 от НК, не следва да се образува наказателно 
производство. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и на началника на 06 РУП СДВР за налагане 
на административно наказание, както и преписката да остане на 
съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/. 
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ОА 
Пр. пр. № 67236/2009 г. по описа на СРП, ДП № 1213/2010 г. по 

описа на 03 РУП СДВР, НСН № 194/2013 г., с наблюдаващ прокурор 
Мадлена Атанасова. Производството е било образувано с постановление 
от 27.05.2010 г. на прокурор Атанасова срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 30.05.2011 г. с мнение 
за спиране. С  постановление от 30.06.2011 г. делото е върнато за 
допълнително разследване. По време на разследването е открит 
извършителя, който е привлечен в качеството на обвиняем. Материалите 
по делото са постъпили в СРП на 31.05.2012 г. с мнение за предаване на 
съд. На 20.07.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу П.В.В. за 
престъпление по чл. 195, ал. 2, вр. ал. 1, т. 6, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, 
ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, 
ал. 3 / с изключение на датата на съставяне на обвинителния акт/ и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия - 
докладчик от 30.10.2012 г. е прекратено производството по НОХД № 
13733/2012 г. по описа на СРС, 98 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на разпореждането – накърнено право на защита 
на обвиняемата, тъй като престъплението, за което е привлечена като 
обвиняема не е прецизно и съдържа неясноти. Подаден бил протест, който 
не е уважен. Наказателното производство е постъпило в СРП на 
11.07.2013 г. за отстраняване на допуснати съществени процесуални 
нарушения.  С постановление от 30.07.2013 г. прокурор Атанасова е 
върнала досъдебното производство на разследващия орган и му е указала 
да извърши действията, посочени в обстоятелствената част на 
постановлението. След тази датата срокът на разследване многократно е 
удължаван, последното удължаване е считано от 30.08.2014 г. с 4 месеца.  

Пр. пр. № 55285/2011 г. по описа на СРП, ДП № 3806/2011 г. по 
описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мадлена Атанасова, 
Цветелина Стамболова. С постановление от 25.11.2011 г. на прокурор 
Атанасова за отделяне на материали  било образувано досъдебно 
производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 339, 
ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано удължаване на срока на 
разследване. С постановление от 03.08.2012 г. В.Н.В. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 339, ал.1, пр. 2 от НК  /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 04.02.2013 г. с 
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мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 12.03.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу В.Н.В. за престъпление по чл.  339, ал. 1, пр. 2 от 
НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 30.05.2013 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 4389/2013 г. по описа на СРС, 101 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Стамболова от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация”, изразяваща се в 
следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от 1 година  и 6 месеца с явяване и подписване 2 пъти 
седмично  и задължителни периодични срещи с пробационен служител за 
срок от 1 година и 6 месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в 
размер на 200 часа годишно за срок от 1 година. С определение от 
30.05.2013 г. по НОХД № 4389/2013 г. по описа на СРС, НО, 101 състав, 
сключеното споразумение е одобрено. 

Проверени още – пр. пр. № 36331/2013 г., пр. пр. № 36528/2013 г., 
пр. пр. № 36663/2013 г. 

Мариана Димитрова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 151, новообразувани – 119, 
образувани през предходен период – 32; 
решени преписки – 102, отказ от образуване на ДП – 36, обжалвани – 4, 
необжалвани - 32, образувани ДП – 48, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 58; 
внесени ОА –33, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 
21, от тях със споразумение –17, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 167. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 214, новообразувани – 176, 
образувани през предходен период – 38; 
решени преписки – 168, отказ от образуване на ДП – 97, обжалвани – 10, 
необжалвани - 87, образувани ДП – 64, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 65; 
внесени ОА –34, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
31, от тях със споразумение –27, решени с оправдателна присъда – 3, 
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внесени със споразумение в ДП – 15, одобрени - 15, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 17, участие в съдебни 
заседания – 174. 

Пр. пр. № 15674/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мариана Димитрова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба  на Б.М.Н. от 
30.04.2013 г. до СРП. /Върху сигнала е изписано името на наблюдаващия 
прокурор с подпис и дата 09.05.2013 г./ С писмо на прокурор Димитрова 
до 01 РУП СДВР от 18.05.2013 г. на основание чл. чл. 9 от Инструкция 89 
е възложено извършване на проверка, като подробно са описани 
действията, които следва да бъдат извършени и е даден 60 дни срок за 
извършването й. По искане на разследващия орган срокът на проверката е 
удължен с 3 месеца, считано от 17.07.2013 г. След извършената проверка 
преписката е постъпила в СРП на 30.09.2013 г. С постановление от 
08.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че в случая липсват достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер, тъй като 
наказателното преследване за деяние по чл. 144, ал. 1 от НК се преследва 
по тъжба на пострадалия. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и лицето, срещу което е извършена проверката./Не е 
приложена е обратна разписка/. 

 ОА 
Пр. пр. № 28372/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2314/2012 г. по 

описа на 01 РУП СДВР, НСН № 76/2013 г.,с наблюдаващи прокурори 
Мариана Димитрова, Мария Таласимова. Производството е било 
започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед на местопроизшествие 
срещу Д.О.Т. за престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК, извършено на 
07.09.2012 г. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 15.10.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Д.О.Т. 
за престъпление по чл. 324, ал. 1, пр. 1 от НК. На 26.10.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Д.О.Т. за престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. С определение на съда от 18.03.2013 г. е 
прекратено производството по НОХД № 19874/2012 г. по описа на СРС, 
23 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на определението – 
определението не е приложено. Наказателното производство е постъпило 
в СРП на 25.03.2013 г. На 01.04.2013 г. е внесен обвинителен акт, в който 
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са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 5912/2013 г. по описа на СРС, 23 
състав. Делото е приключило със споразумение между прокурор 
Таласимова, подсъдимия и защитника му, което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, което е одобрено от 
съда в с.з. на 26.03.2014 г. 

Пр. пр. № 9478/2013 г. по описа на СРП, ДП № 716/2013 г. по описа 
на 05 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Мариана Димитрова, 
Петрова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпит на свидетели и  претърсване и изземване срещу К.Н.Д. за 
престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК, извършено на 
19.03.2013 г. Искано е и е разрешаване удължаване на срока на 
разследване. С постановление от 21.06.2013 г. К.Н.Д. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК  /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 03.07. 2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 12.07.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу К.Н.Д. за престъпление по чл.  354а, ал. 3, т. 1 от 
НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 31.07.2013 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 12504/2013 г. по описа на СРС, 17 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Петрова от СРП, , в което 
подсъдимият се е което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК признал за виновен и страните са се 
споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 6 
месеца, при първоначален строг режим. С определение от 31.07.2013 г. по 
НОХД № 12504/2013 г. по описа на СРС, НО, 17 състав, сключеното 
споразумение е одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 13610/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1165/2013 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мариана Димитрова. /Не 
е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 22.04.2013 г. срещу 
Х.В.П.  за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С 
постановление от 25.06.2013 г. Х.В.П. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Не е взета мярка за неотклонение. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 02.07.2013 г. с мнение за предаване 
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на съд. С постановление от 16.07.2013 г. за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Х.В.П. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 
2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че налице 
предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 12724/2013 г. по 
описа на СРС, 2 състав. /В НП има приложена призовка, не е приложено 
копие от решението на съда/. 

споразумение 
Пр. пр. № 19500/2013 г. по описа на СРП, БП № 1649/2013 г. по 

описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Бойка Димитрова, 
Мариана Димитрова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Бързото производство е било започнато по реда на 356, ал. 3 от 
НПК с разпит на свидетел, срещу Х.В.Г. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 
от НК, извършено на 08.06.2013 г. С постановление за привличане от 
18.06.2013 г.   Х.В.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343б, ал.  1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Взета е мярка за неотклонение 
”подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 25.06.2013 г. с мнение за предаване на съд, за наблюдаващ 
прокурор е разпределена прокурор Мариана Димитрова. На 27.06.2013 е 
сключено споразумение между  прокурор М. Димитрова,  обвиняемия и 
защитника му,  което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание 
„пробация, изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца  с явяване и подписване 
2 пъти седмично, периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 
месеца, като на основание чл. 343, вр. чл. 343б да бъде лишен от право да 
управлява МПС за срок от 6 месеца. Образувано е НОХД № 11500/2013 г. 
по описа на СРС, 2 състав и с определение от 27.06.2013 г. 
споразумението е одобрено. /Приложен е препис от протоколното 
определение/.  

Проверени още: пр.пр. № 40213/2013 г., пр. пр. № 33594/2013 г. 
Мариела Костова 
2012 г. – няма данни в справката 
2013 г. 
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наблюдавани преписки – общ брой - 214, новообразувани – 176, 
образувани през предходен период – 38; 
решени преписки – 168, отказ от образуване на ДП – 97, обжалвани – 10, 
необжалвани - 87, образувани ДП – 64, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 65; 
внесени ОА –34, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
31, от тях със споразумение –27, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 15, одобрени - 15, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 17, участие в съдебни 
заседания – 174. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 117, новообразувани – 116, 
образувани през предходен период – 1; 
решени преписки – 38, отказ от образуване на ДП – 16, обжалвани – няма, 
необжалвани - 16, образувани ДП – 2, изпратени по компетентност - няма, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 32; 
внесени ОА –няма, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени 
с осъдителна присъда – няма, от тях със споразумение –няма, решени с 
оправдателна присъда – 1, внесени със споразумение в ДП – няма данни в 
справката, одобрени – няма данни, неодобрени – няма данни, внесени в 
съда предложения по чл. 78а от НК – няма данни в справката, участие в 
съдебни заседания – няма данни в справката. 

Пр. пр. № 45162/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мариела Костова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод съпроводително писмо 
от 14.11.2013 г. на Национален осигурителен институт до СРП във връзка 
с извършена проверка по трудова злополука. /Върху сигнала е изписано 
името на наблюдаващия прокурор с подпис и дата 25.11.2013 г./ С 
постановление от 20.12.2013 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в 
случая липсват достатъчно данни за извършено престъпление от общ 
характер, тъй като установените нарушения се явяват административни по 
своя характер и тъй като сигналът е изпратен  и до Главна инспекция по 
труда не се налага, неговото изпращане по служебен път от страна на 
прокуратурата. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да 
бъде изпратено на Националния осигурителен институт, като подател на 
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сигнала, както и преписката да остане на съхранение в СРП./Не е 
приложена е обратна разписка/. 

Марин Малчев 
2012 г. – няма данни в справката 
2013 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 100, новообразувани – 93, образувани 
през предходен период – 7; 
решени преписки – 98, отказ от образуване на ДП – 57, обжалвани – 7, 
необжалвани - 50, образувани ДП – 20, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 38; 
внесени ОА –6, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 2, 
от тях със споразумение –2, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 13, одобрени - 13, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 6, участие в съдебни 
заседания – няма данни в справката. 

Пр. пр. № 26778/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Марин Малчев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по молба от М.К.К. от 23.05.2013 
г. до СРП  с искане за предприемане на действия от страна на 
прокуратурата по реда на чл. 47, ал.1, т. 4 от СК. След извършена 
проверка с постановление от 04.07.2013 г. определеният наблюдаващ 
прокурор в отдел „ГСН” Малинова е постановила отказ от образуване на 
досъдебно производство , като в диспозитива е записано, че следва копие 
от материалите по преписката да се изпратят служебно на отдел 
”Общоопасни и други престъпления” предвид наведените в молбата 
доводи за извършено документно престъпление. /Върху копие от 
постановлението  е изписано името на новия наблюдаващ прокурор с 
подпис и дата 05.07.2013 г./ С писмо от 23.07.на прокурор Малчев до 03 
РУП СДВР на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ  и Инструкция № 89 е 
възложено извършване на проверка, като подробно са описани действията, 
които следва да бъдат извършени и е даден 2 месеца срок за извършването 
й. След извършена проверка с писмо от 30.09.2013 г. преписката е 
постъпила в СРП с мнение за отказ от образуване на досъдебно 
производство. С постановление от 11.10.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в преписката не се съдържат данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 
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от НПК, копие да бъде изпратено на жалбоподателя, както и преписката 
да остане на съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА  
Пр. пр. № 20110/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1872/2013 г. по 

описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Марин Малчев, Илияна 
Кирилова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпит на свидетели и  оглед на местопроизшествие срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, 
извършено на 10.07.2013 г. С постановление от 11.07.2013 г. Т.В.П. е 
привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 
1 от НК  /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 18.09. 2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 
03.10.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Т.В.П. за престъпление по 
чл.  354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
На 17.06.2014 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 17078/2013 г. по описа на СРС, 
116 състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия и прокурор 
Кирилова от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание ЛОС за срок от 11 месеца, при прилагане на разпоредбата на чл. 
66, ал. 1 от НК за срок от три години. С определение от 17.06.2014 г. по 
НОХД № 17078/2013 г. по описа на СРС, НО, 116 състав, сключеното 
споразумение е одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 21320/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1049/2013 г. по 

описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Марин Малчев. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 09.07.2013 г. срещу 
М.В.М. за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С 
постановление от 12.09.2013 г. М.В.М. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Взета мярка за неотклонение „подписка”. Искано е и е разрешено 
удължаване на срока на разследване с 2 месеца. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 30.09.2013 г. с мнение 
за предаване на съд. С постановление от 09.10.2013 г. за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
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реда на чл. 78а досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
М.В.М. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
17437/2013 г. по описа на СРС, 22 състав. /В НП има приложена призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/. 

споразумение 
Пр. пр. № 31138/2013 г. по описа на СРП, БП № 1980/2013 г. по 

описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Марин Малчев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 
производство е било започнато по реда на 356, ал. 3 от НПК с разпит на 
свидетел, срещу И.А.И. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, 
извършено на 23.07.2013 г. С постановление за привличане от 02.08.2013 
г.   И.А.И. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343б, ал.  1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Взета е мярка за неотклонение 
”подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 07.08.2013 г. с мнение за предаване на съд. На 09.08.2013 е 
сключено споразумение между  прокурор Малчев,  обвиняемия и 
защитника му,  което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание 
„пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна 
регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година  с явяване и подписване 
2 пъти седмично  и задължителни периодични срещи с пробационен 
служител за срок от 1 година, като на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, вр. 
чл. 37, ал. 1, т. 7 да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 6 
месеца. Образувано е НОХД № 14265/2013 г. по описа на СРС, 20 състав и 
с определение от 09.08.2013 г. споразумението е одобрено. /Приложен е 
препис от протоколното определение/.  

Проверени още: пр. пр. № 43323/2013 г., пр. пр. № 14800/2013 г. 
Мария Борисова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 462, новообразувани – 443, 
образувани през предходен период – 19; 
решени преписки – 206, отказ от образуване на ДП – 110, обжалвани – 
няма, необжалвани - 110, образувани ДП – 249, изпратени по 
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компетентност - 8, прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 
88; 
внесени ОА –37, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 
21, от тях със споразумение –11, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 4, участие в съдебни 
заседания – 187. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой – 345, новообразувани – 313, 
образувани през предходен период – 32; 
решени преписки – 156, отказ от образуване на ДП – 104, обжалвани – 3, 
необжалвани – 101, образувани ДП – 204, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 51; 
внесени ОА –24, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 
17, от тях със споразумение –13, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 218. 

Пр. пр. № 37106/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мария Борисова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сведение от А.П.Ч. от 
31.07.2013 г. до 06 РУП СДВР с вх. № 35928/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 17.09.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство и прилагане 
разпоредбите на чл. 218б от НК. /Върху писмото е изписано името на 
наблюдаващия прокурор с подписи дата 23.09.2013г./ С постановление от 
21.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че има данни за евентуално 
осъществен състав на чл. 216, ал. 4 от НК, но предвид нормата на чл. 218в, 
т.1 от НК наказателното производство следва да се образува по тъжба от 
пострадалия. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 46003/2011 г. по описа на СРП, ДП № 3111/2011 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, НСН № 63/2013 г.,с наблюдаващ прокурор Мария 
Борисова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с оглед на местопроизшествие  и разпит на свидетел срещу 
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неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, 
извършено на 06.10.2011 г. По делото многократно е искано и 
разрешавано удължаване на срока на разследване, делото е връщано за 
извършване на допълнителни действия по разследването, разкрит е 
извършителя, който е привлечен като обвиняем. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 26.10.2012 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемата Д.Б.Б. за престъпление по чл. 194, ал. 
1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. На 03.12.2012 г. е внесен обвинителен акт 
срещу Д.Б.Б. за престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. 
В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия - докладчик от 
21.01.2013 г. е прекратено производството по НОХД № 22007/2012 г. по 
описа на СРС, 12 състав и делото е върнато за отстраняване на 
допуснатите процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част 
на разпореждането – накърнено право на защита на обвиняемата, тъй като 
престъплението, за което е привлечена като обвиняема не е 
индивидуализирано от гледна точка на всички признаци от обективна 
страна, предвидени в състава му. Наказателното производство е 
постъпило в СРП на 12.03.2013 г. Извършено е ново привличане на 
обвиняемата, съгласувано с наблюдаващия прокурор на 10.04.2013 г., 
разрешено е удължаване на срока на разследване. На 08.05.2013 г. е внесен 
обвинителен акт, в който са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 8538/2013 
г. по описа на СРС, 12 състав. Делото е приключило по реда на 
съкратеното съдебно следствие  на 24.04.2014 г. с осъдителна присъда – 
наложено е наказание „пробация”  при условията на чл. 26 от НК. 

Пр. пр. № 11089/2012 г. по описа на СРП, ДП № 5409/2012 г. по 
описа на СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Борисова, Силянова. ДП 
било образувано с постановление от 20.08.2012 г. срещу Л.Л.В. за 
престъпление по чл. 201, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследване. С постановление от 11.06.2013 г. 
Л.Л.В. е привлечена като обвиняем за престъпление по чл. 201 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
02.07.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемата.  На 09.08.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу Л.Л.В. за престъпление по чл. 201 от 
НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 14323/2013 
г. по описа на СРС, 104 състав. На 24.09.2014 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 14323/2013 г. 
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по описа на СРС, 104 състав,  между защитника на подсъдимата, 
подсъдимата и прокурор Силянова от СРП, което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимата се е признала за виновна и страните са се споразумели на 
подсъдимата да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 1 година, при 
прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години. С 
определение от 24.09.2014 г. по НОХД № 14323/2013 г. по описа на СРС, 
НО, 104 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 10660/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15225/2012 г. по 

описа на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Борисова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 19.04.2012 г. срещу 
неизвестен извършител  за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С 
постановление от 20.07.2012 г. Т.Д.П. е привлечена в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК /съгласувано 
с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 15.08.2012 г. с мнение за съд. С 
постановление от 21.09.2012 г. за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Т.Д.П. да бъде 
освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 207, ал. 1 
от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
УИС/. Образувано е АНД № 17278/2012 г. по описа на СРС, 114 състав. /В 
НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението на 
съда/ 

Мария Дамянова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 263, новообразувани – 184, 
образувани през предходен период – 79; 
решени преписки – 150, отказ от образуване на ДП – 96, обжалвани – 3, 
необжалвани - 93, образувани ДП – 80, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 52; 
внесени ОА –32, върнати от съда ОА – 9, решени с осъдителна присъда – 
20, от тях със споразумение –12, решени с оправдателна присъда – 7, 
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внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 184. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 348, новообразувани – 305, 
образувани през предходен период – 43; 
решени преписки – 227, отказ от образуване на ДП – 158, обжалвани – 
няма, необжалвани - 158, образувани ДП – 113, изпратени по 
компетентност - 1, прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 
68; 
внесени ОА –26, върнати от съда ОА – 3, решени с осъдителна присъда – 
22, от тях със споразумение –12, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – няма, одобрени - няма, неодобрени - 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 173. 

Пр. пр. № 33321/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мария Дамянова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сведение от С.А.А. от 
09.08.2013 г. до 06 РУП СДВР с вх. № 35928/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 30.08.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 24 от 
НПК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис/. С постановление от 18.10.2013 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено 
престъпление от общ характер по см. на чл. 211, ал. 1 от НПК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 33447/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мария Дамянова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод молба на С.М.М. от 
18.06.2013 г. до 03 РУП СДВР с вх. № ЗМ 1629/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 03.09.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за вземане на отношение по чл. 218б, ал. 1 от НК. /Върху писмото е 
изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис/. С постановление от 
23.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че макар и формално да е 
осъществен състава на чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, предвид своята 
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малозначителност деянието е с явно незначителна обществена опасност и 
съгласно чл. 9, ал. 2 от НК не е престъпно по своя характер. Посочено е, че 
материалите следва да се изпратят на началника на 03 РУП СДВР за 
налагане на ГЛОБА по административен ред на извършителя на деянието. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и на началника на 03 РУП СДВР за 
процедурата по чл. 218б от НК, след което да се уведоми СРП. / Не е 
приложена е обратна разписка/. На 27.01.2014 г. в СРП е постъпило 
писмо с докладна записка и копие от наказателно постановление за 
резултата. 

Пр. пр. № 33281/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мария Дамянова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сведение от С.Ц.М. от 
09.08.2013 г. до 06 РУП СДВР с вх. № 31594/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 30.08.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 9, ал. 2 
от  НК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис и дата 09.09.2013г./ С постановление от 18.10.2013 г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за 
извършено престъпление от общ характер по см. на чл. 211, ал. 1 от НПК. 
В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 39759/2012 г. по описа на СРП, БП № 2886/2012 г. по 

описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Дамянова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК с 
разпити на свидетели срещу С.Ц.С. на 02.12.2012 г. за престъпление по чл. 
198, ал. 1, пр. 1 от НК, извършено на 02.11.2012 г. С постановление от 
03.12.2012 г. на прокурор Дамянова обвиняемият е задържан на основание 
чл. 64, ал. 2 от НПК за срок от 72 часа от момента на предявяване на 
обвинението на 03.12.2012 г. С искане от 05.12.2012 г. до СРС на прокурор 
Дамянова на основание чл. 64, ал. 1 от НПК е поискано определяне на 
МНО „Задържане под стража”. С определение от 05.12.2012 г. на СРС, 107 
състав, постановено по НЧД № 22080/2012 г. е взета МНО „Задържане под 
стража” по отношение на обвиняемия С.Ц.С. Това определение е 
потвърдено с определение на СГС, ХV въззивен състав по ВНЧД № 
5972/2012 г. от 14.12.2012 г. С постановление от 08.01.2013 г. на прокурор 
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Дамянова е разпоредено разследването да продължи по общия ред и да се 
изпълнят указанията, дадени в обстоятелствената част на 
постановлението. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 19.02.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия С.Ц.С. за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 1 от НК. На 
27.02.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу С.Ц.С. за престъпление по 
чл. 198, ал. 1, пр. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С протоколно 
определение на съда от 21.05.2013 г. е прекратено производството по 
НОХД № 3795/2013 г. по описа на СРС, 22 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част. В определението на съда е било посочено, че 
съгласно справка за съдимост настоящето дело подлежи на разглеждане от 
по-горен съд. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 21.06.2013 
г. С постановление от 25.06.2013 г. делото е изпратено на СГП по 
подсъдност. С постановление от 06.08.2013 г. на прокурор Н. Христов от 
СГП досъдебното производство е върнато по компетентност  на СРП, като 
са дадени указания на наблюдаващия прокурор да внесе ОА в съда и при 
условие, че съдът върне делото с идентични констатации следва да се 
изготви протест срещу разпореждането за връщане. На 03.10.2013 г. е 
внесен обвинителен акт срещу С.Ц.С. за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 
1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 
и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
17082/2013 г. по описа на СРС, 22 състав. Делото е висящо, многократно е 
отлагано, насрочено е съдебно заседание на 04.12.2014 г. 

Пр. пр. № 3339/2013 г. по описа на СРП, ДП № 313/2013 г. по описа 
на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Дамянова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел срещу неизвестен извършител. за престъпление по чл. 
198, ал. 1, пр. 1 от НК, извършено на 31.01.2013 г. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
22.08.2013 г. Я.С.Й. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 04.09.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия.  На 12.09.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
Я.С.Й. за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 15937/2013 г. по 
описа на СРС, 110 състав, което е приключило на 28.10.2013 г. с 
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осъдителна присъда, като подсъдимият е признат за виновен в извършване 
на престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т.3 от НК и му е 
наложено наказание ЛОС за срок от 4 месеца, при прилагане на 
разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за три години. 

78а  
Пр. пр. № 10053/2013 г. по описа на СРП, БП № 734/2013 г. по описа 

на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Николова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК на 
17.03.2013 г. с разпит на свидетел срещу Р.Б.Т. за престъпление по чл. 194, 
ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. С постановление от 18.03.2013 г. Р.Б.Т. е 
привлечена в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
207, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК/ . Не е взета мярка за неотклонение. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 25.03.2013 г. с мнение 
за съд. С постановление от 26.03.2013 г. за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Р.Б.Т. да бъде 
освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 197, т. 2, 
вр. чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че причинените имуществени вреди са 
възстановени, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП 
са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 5767/2013 г. по описа на СРС, 1 състав. /В НП има 
приложена призовка, не е приложено копие от решението на съда/ 

Проверено още – върнат ОА по пр. пр. № 46617/01 г.,  пр. пр. НСН 
№ 380/2012 г., ДП № 2921/2001 г. по описа на 03 РУП СДВР с 
наблюдаващ прокурор Мария Дамянова. Приключило със споразумение, 
което е одобрено от съда. 

Мария Николова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 290, новообразувани – 178, 
образувани през предходен период – 112; 
решени преписки – 86, отказ от образуване на ДП – 12, обжалвани – 3, 
необжалвани - 9, образувани ДП – 81, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 65; 
внесени ОА –20, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
18, от тях със споразумение –10, решени с оправдателна присъда – няма, 
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внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - няма, участие в съдебни 
заседания – 210. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой - 349, новообразувани – 302, 
образувани през предходен период – 47; 
решени преписки – 249, отказ от образуване на ДП – 186, обжалвани – 6, 
необжалвани - 180, образувани ДП – 98, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 59; 
внесени ОА –19, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
21, от тях със споразумение –7, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 11, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни 
заседания – 192. 
 Пр. пр. № 36283/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мария Николова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод сигнал от В.Н.М. от 
09.07.2013 г. до Дирекция „Миграция” МВР с вх. № Ж-67/2013 г. След 
извършена проверка с писмо от 24.09.2013 г. преписката е постъпила в 
СРП с мнение за прекратяване поради липса на престъпление по НК. 
/Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с подпис и 
дата 30.09.2013 г./  С постановление от 30.10.2013 г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, тъй като липсват данни за извършено престъпление от общ 
характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя, както и преписката да остане на съхранение 
в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

Пр. пр. № 13253/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мария Николова. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по молба от О.К.С. до СДВР  с 
оглед данни за извършено престъпление от общ характер. След извършена 
полицейска проверка, с писмо  от СДВР тъжителката е била уведомена, че  
след проверката не са установени данни за извършено престъпление от 
общ характер. По молба от О.К.С., подадена в СРП  е изразено 
недоволство от  отказа да се образува наказателно производство 
Преписката е била изискана от СРП и е постъпила с писмо от 23.04.2013 г. 
/Върху писмото е посочено името на наблюдаващия прокурор и дата 
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25.04.2013 г./ С постановление от 22.05.2013 г. на прокурор Николова е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в настоящия случай е налице 
гражданско правен спор по отношение на който прокуратурата не е 
оправомощена да се намесва. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 
2от НПК, копие да бъде изпратено на жалбоподателя, както и материалите 
да се оставят на съхранение в СРП. /Не е приложена е обратна разписка/ . 
По молба в СГП  е била образувана пр. пр. № 8924/2013 г. по описа на 
СГП и с постановление на прокурор Емил Георгиев от 11.11.2013 г. 
постановлението на СРП е  отменено и преписката е върната на СРП, като 
е разпоредено да бъде извършена допълнителна проверка в нов 
едномесечен срок с оглед установяване наличието на престъпление по чл. 
227б, ал. 1 от НК. С писмо на наблюдаващия прокурор от 26.11.2013 г. е 
разпоредено на основание чл. 145, ал. 3, т.1 от ЗСВ извършване на 
допълнителна проверка и е даден срок от 30 дни. По искане на 
разследващия срокът на проверката е продължен на два пъти с по 60 дни 
на основание Инструкция № 89/2011 г. С писмо от 27.05.2014 г. 
материалите са постъпили в СРП с изпълнени указания. С постановление 
от 26.06.2014 г. на прокурор Николова е образувано  досъдебно 
производство срещу НИ за престъпление по чл.227б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. 
В постановлението са дадени подробни и конкретни указания за 
действията, които следва да се извършат при разследването.  По искане по 
реда на чл. 234, ал. 3 от НПК, подадено от наблюдаващия прокурор е 
разрешено удължаване на срока на разследване с 4 месеца, считано от 
07.09.2014 г. 

ОА 
Пр. пр. № 31080/2010 г. по описа на СРП, ДП № 1424/2010 г. по 

описа на 03 РУП СДВР, НСН № 143/2013г., с наблюдаващ прокурор 
Мария Николова. Производството е било образувано с постановление от 
19.11.2011 г. срещу Н.А.Д.  за престъпление по чл. 216, ал. 5, пр. 1, вр.  ал. 
1, пр. 2 от НК. Многократно е искано и разрешавано удължаване на срока 
на разследване. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 21.09.2012 г. с мнение за прекратяване на наказателното 
производство. С постановление от 05.10.2012 г. на прокурор Николова на 
основание чл. 199 и 196, ал. 1 от НПК делото е върнато за допълнително 
разследване с конкретни указания. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 14.02.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия Н.А.Д.  На 19.03.2013 г. е внесен обвинителен акт 
срещу Н.А.Д.  за престъпление по чл. 216, ал. 5, пр. 1, вр.  ал. 1, пр. 2 от 
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НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 
4 от НПК задължителни реквизити. С протоколно определение на съда от 
23.05.2013 г. е прекратено производството по НОХД № 4971/2013 г. по 
описа на СРС, 10 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
определението – не е приложено. Наказателното производство е 
постъпило в СРП на 29.05.2013 г. На 13.06.2013 г. е внесен обвинителен 
акт срещу  Н.А.Д.  за престъпление по чл. 216, ал. 5, пр. 1, вр.  ал. 1, пр. 2 
от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. В писмото, с което СРП  е внесла 
обвинителния акт прокурор Николова е изразила несъгласие с 
констатациите на съдията докладчик по повод допуснатите процесуални 
нарушения и е  поискал, ако изложените от нея доводи не се приемат от 
съда, делото да бъде прекратено на основание чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК, с 
оглед реализиране правото на протест. Образувано е НОХД № 10613/2013 
г. по описа на СРС, 10 състав. Делото е висящо, многократно е отлагано, 
насрочено е за съдебно заседание на 28.11.2014 г. 

Пр. пр. № 17178/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1927/2012 г. по 
описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Николова. ДП 
било образувано с постановление от 13.06.2012 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
13.12.2012 г. П.Х.Ц. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
207, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 27.12.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 
13.02.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу П.Х.Ц. за престъпление по 
чл. 207, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е 
НОХД № 2785/2013 г. по описа на СРС, 112 състав, което е приключило 
на 28.02.2014 г. с осъдителна присъда, като подсъдимият е признат за 
виновен в извършване на престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК и му е 
наложено наказание ГЛОБА. 

78а  
Пр. пр. № 29628/2012 г. по описа на СРП, ДП № 22847/2012 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Николова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 14.09.2012 г. срещу 
неизвестен извършител  за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Искано е 
и е разрешено удължаване на срока на разследване. С постановление от 
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19.12.2012 г. М.А.Д. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Не е взета мярка за 
неотклонение. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 07.01.2013 г. с мнение за съд. С постановление от 15.02.2013 г. за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а досъдебното производство 
е внесено в СРС с предложение М.А.Д. да бъде освободен от наказателна 
отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 
извършеното престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК. В обстоятелствената 
част на постановлението е записано, че причинените имуществени вреди 
са възстановени, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в 
НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 3428/2013 г. по описа на СРС, 101 състав. /В НП има 
приложена призовка, не е приложено копие от решението на съда/ 
 Проверени още : пр. пр. 36339/2013 г., пр. пр. № 31891/2013 г., пр. 
пр. № 36660/2013 г. 

Мария Стойчева 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 149, новообразувани – 128, 
образувани през предходен период – 21; 
решени преписки – 138, отказ от образуване на ДП – 62, обжалвани – 4, 
необжалвани - 58, образувани ДП – 34, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 7, възложени проверки – 62; 
внесени ОА –33, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда – 
42, от тях със споразумение –34, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 11, неодобрени - няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 13, участие в съдебни 
заседания – няма данни в справката. 

2013 г. 
наблюдавани преписки – общ брой – 71, новообразувани – 37, образувани 
през предходен период – 34; 
решени преписки – 53, отказ от образуване на ДП – 27, обжалвани – 3, 
необжалвани - 24, образувани ДП – 19, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 20; 
внесени ОА –26, върнати от съда ОА – няма данни в справката, решени с 
осъдителна присъда – 23, от тях със споразумение –21, решени с 
оправдателна присъда – 2, внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 
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2, неодобрени - няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК - 6, 
участие в съдебни заседания – няма данни в справката. 

Пр. пр. № 5156/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мария Стойчева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна записка от 
02.02.2013 г. до 01 РУП СДВР с вх. № ЗМ 399/2013 г. След извършена 
проверка с писмо от 12.02.2013 г. преписката е постъпила в СРП с мнение 
за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 9, ал. 2 
от  НК. /Върху писмото е изписано името на наблюдаващия прокурор с 
подпис и дата 14.02.2013г./  С постановление от 22.02.2013 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че с оглед обществената опасност на 
деянието и дееца е явно незначителна и са налице условията на чл. 9, ал. 2 
от НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП , отнет е в полза на държавата остатъка от 
наркотичното вещество, посочено е копие от постановлението да се 
изпрати на 01 РУП СДВР. /Не е приложена е обратна разписка/ .  

ОА 
Пр. пр. № 26938/2009 г. по описа на СРП, ДП № 10270/2009 г. по 

описа на РТП – ПР СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Стойчева. 
Производството е било образувано срещу П.С.К.  за престъпление по чл. 
343, ал. 1, б.”б”, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. Делото е било спряно 
поради тежко състояние на пострадалата с постановление от 05.01.2011 г. 
и възобновено с постановление от 28.03.2011 г., след като й е бил 
назначен настойник. Няколко пъти е удължаван срока на разследване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
27.06.2011 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 30.06.2011 г. 
е внесен обвинителен акт срещу П.С.К.  за престъпление по чл. 343а, ал. 1, 
б.”а”, вр. чл. 343, ал. 1, б. „б”, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. С 
протоколно определение на съда от 31.01.2012 г. е прекратено 
производството по НОХД № 12212/2011 г. по описа на СРС, 8 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на определението.  На 15.02.2012 г. е 
внесен обвинителен акт срещу К.П.В.  за престъпление по чл. 325, ал. 1 от 
НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 3071/2012 
г. по описа на СРС, 8 състав. Делото е приключило на 13.07.2012 г. със 
споразумение между  прокурор Ранчев,  обвиняемия и защитника му,  
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което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 
от НПК, което е одобрено от съда. 

Пр. пр. № 3056/2013 г. по описа на СРП, ДП № 620/2013 г. по описа 
на 01РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Мария Стойчева, Василен 
Бенчев. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК 
с разпити на свидетели  и оглед на местопроизшествие срещу А.З.Я. за 
престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК, извършено на 31.01.2013 г. Искано е 
и е разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
08.05.2013 г. А.З.Я. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
324, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 20.05.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 
27.05.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу А.З.Я. за престъпление по 
чл. 324, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е 
НОХД № 9456/2013 г. по описа на СРС, 107 състав. На 30.01.2014 г. е 
сключено споразумение за прекратяване на наказателното производство 
по НОХД № 9456/2013 г. по описа на СРС, 107 състав,  между защитника 
на подсъдимия, подсъдимия и прокурор Бенчев от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 6 месеца, при 
прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години. С 
определение от 30.01.2014 г. по НОХД № 9456/2013 г. по описа на СРС, 
НО, 107 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

78а  
Пр. пр. № 39880/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15225/2012 г. по 

описа на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Стойчева. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от 01.06.2012 г. срещу 
А.К.Б.  за престъпление по чл. 313, ал. 1, пр. 1 от НК. С постановление от 
30.07.2012 г. А.К.Б. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за 
неотклонение ПОДПИСКА. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 14.08.2012 г. с мнение за спиране на делото. С 
постановление от 23.08.2012 г. производството по делото е спряно на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК, а с постановление от 12.02.2013 г. 
производството е възобновено. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 18.02.2013 г. с мнение за съд. С 
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постановление от 25.02.2013 г. за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение А.К.Б. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 313, ал. 1 
от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на 
чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС/. Образувано е АНД № 4075/2013 г. по описа на СРС, 16 състав. 
/В НП има приложена призовка, не е приложено копие от решението/. 

споразумение 
Пр. пр. № 6004/2013 г. по описа на СРП, ДП № 795/2013 г. по описа 

на 01 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Стойчева. Досъдебното 
производство е било образувано с постановление на прокурор Иво Илиев 
от 21.02.2013 г. срещу ВО.К. за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1  
от НК. Делото е разпределена на прокурор Стойчева на 27.02.2013 г. С 
постановление от 29.03.2013 г. В.О.К. е привлечен като обвиняем за 
престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 08.04.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 09.04.2013 г. е сключено 
споразумение между обвиняемия, защитника и прокурор Мария Стойчева 
от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 
381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 
55, ал. 1, т. 2, б. „б” , вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК да му бъде 
наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни 
мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години 2 
пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от 
2 години. С определение от 09.04.2013 г. по НОХД № 6295/2013 г. по 
описа на СРС, НО, 16 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

Проверено още: пр. пр. № 35368/2012 г. 
Мария Павлова 
2012 г. 

наблюдавани преписки – общ брой - 150, новообразувани – 94, образувани 
през предходен период – 56; 
решени преписки – 84, отказ от образуване на ДП – 46, обжалвани – 2, 
необжалвани - 44, образувани ДП – 30, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция - 7, възложени проверки – 30; 
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внесени ОА –13, върнати от съда ОА – 6, решени с осъдителна присъда – 
18, от тях със споразумение –11, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 1, неодобрени - 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК - 1, участие в съдебни заседания – 
няма данни в справката. 
 2013 г. няма данни в справката - фигурира единствено в справка № 
4.1  - решени с осъдителна присъда – 5, от тях със споразумение – 3.  

ОА 
Пр. пр. № 54332/2008 г. по описа на СРП, ДП № 667/2008 г. по описа 

на СДВР, с наблюдаващ прокурор Мария Павлова и Богдана Тончева. 
Производството е било образувано с постановление от 30.10.2008 г. срещу 
неизвестен извършител  за престъпление по чл. 195, ал. 2, вр. чл. 194, ал. 1 
от НК. По делото многократно е искано и разрешавано удължаване на 
срока на разследване. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 28.12.2009 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия Ц.А.В.  за престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201 от 
НК. На 15.02.2010 г. е внесен обвинителен акт срещу Ц.А.В.  за 
престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201 от НК.В обвинителния акт 
са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. С писмо от 18.03.2011 г. СРС е уведомил СРП, че съгласно 
протоколно определение на съда от 17.03.2011 г., постановено по НОХД 
№ 1847/2010 г. 21 състав следва да бъдат изпратени  за нуждите на 
делото липсващите 1 брой папка и 5 броя класьори. С писмо от 
29.03.2011 г. подписано от прокурор Павлова е отговорено на СРС, че 
исканите материали са изпратени, ведно с обвинителния акт и са 
описани в регистратурата на СРС, за което е изпратено и копие от 
входящия дневник. Следва ново писмо, изходящо от СРС от 29.04.2013 г. 
с което се изисква представяне на всички томове от досъдебното 
производство, тъй като в представените липсват назначените 
изготвени експертизи. В отговор на това писмо, с писмо от 29.04.2013, 
подписано от прокурор Николай Попов отново е посочено, че всички 
материали по ДП № 667/2008 г. по описа на СДВР са внесени в СРС на 
15.02.2010 г. С протоколно определение на съда от 24.10.2013 г. е 
прекратено производството по НОХД № 1847/2010 г. по описа на СРС, 21 
състав и делото е върнато за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на определението. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 14.11.2013 г., след което 
е преразпределена на прокурор Тончева, поради промяна  на 
местоработата на прокурор Павлова. С постановление от 10.12.2013 г. 
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делото е върнато на разследващия орган за изпълнение на указанията. 
Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
15.07.2014 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Ц.А.В.  за 
престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201 от НК. На 29.09.2014 г. /два 
месеца след постъпването на делото в прокуратурата/  е внесен 
обвинителен акт срещу   Ц.А.В.  за престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. 
чл. 201 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, 
ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Към 31.10.2014 г. в НП няма 
данни за резултат от СРС. 

 
 

Милена Стоева – Таласимова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 295, новообразувани – 293, 
образувани през предходен период – 2; 
решени преписки - 173, отказ от образуване на ДП – 91, обжалвани – няма, 
необжалвани - 91, образувани ДП – 106, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 81; 
внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - няма, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна 
присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда 
предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – няма. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 327, новообразувани – 217, 
образувани през предходен период – 110; 
решени преписки - 240, отказ от образуване на ДП – 162, обжалвани – 3, 
необжалвани - 159, образувани ДП – 93, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 75; 
внесени ОА – 16, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 8, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – 
3, внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – няма. 

Пр.пр.№ 14305/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Милена Стоева – Таласимова /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 18.04.2013г./ 
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Преписката била образувана в СРП по повод постъпили материали, ведно 
с докладна записка от 02 РУП – СДВР. С писмо от 12.06.2013г. /близо два 
месеца след получаването на преписката/ на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в СДВР за 
извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, като са 
дадени конкретни указания. С писмото е даден срок за извършване на 
проверката 1 месец. Преписката е постъпила в СРП на 10.09.2013г., като е 
разпределена 12.09.2013г. /В преписката няма писмо от наблюдаващия 
прокурор, с която се изисква преписката след изтичането на срока 
определен в писмото от 07.06.2013г./  С постановление от 03.10.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че е налице хипотезата на чл.9, ал.2 от 
НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
по реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр. пр. № 38063/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2604/2012 г. по 

описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Милена Таласимова. ДП 
било образувано с постановление от 30.11.2012 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
30.05.2013 г. Т.И.Т. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК /съгласувано 
с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 07.06.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 17.07.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Т.И.Т. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 
чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 12797/2013 г. по описа на СРС, 4 
състав, което е приключило на 09.01.2014 г. с осъдителна присъда, като 
подсъдимият е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 
196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК и му е 
наложено наказание ЛОС за срок от 2 години, при първоначален строг 
режим. 

Пр.пр.№ 31391/2012г. по описа на СРП,  ДП № 2263/2012г. по описа 
на 09 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Милена Таласимова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор М.Таласимова, на 
писмото има резолюция от 02.10.2012г./ Досъдебното производство е 
образувано на 24.09.2012г. от 09 РУП - СДВР  срещу неизвестен 



 346 

извършител за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, вр. ал. 1, вр. 
чл.209, ал.1 от НК, като на 29.09.2012г. е уведомена СРП, разпределено на 
прокурор Милена Таласимова на 02.10.2012г. Срокът за разследването е 
удължен. С постановление от 07.11.2012г. /докладвани по реда на чл.219, 
ал.1и по чл. 226  от НПК на 07.11.2012г./ е повдигнато обвинение на 
Н.В.Г. за  извършено престъпление по чл. 211, пр. 2, вр. чл.210, ал.1, т.1 , 
вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б”б” от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 28.11.2012г. С постановление от 03.12.2012г. мл. 
прокурор Милена Таласимова връща делото на разследващия, като дава 
указания за извършване на допълнителни действия по разследването. 
Срокът за разследването е удължен. С постановление от 25.01.2013г. 
/докладвани по реда на чл.219, ал.1и по чл. 226  от НПК на 25.01.2013г./ е 
повдигнато обвинение на Н.В.Г. за  извършено престъпление по чл. 211, 
пр. 2, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, б”б” от 
НК. Срокът за разследването е удължен. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 15.03.2013г. С постановление от 10.06.2013г. мл. 
прокурор Милена Таласимова отделя част от материалите от 
наказателното производство и образува ДП за престъпление по чл. 09, 
ал.1, пр.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 1 срещу неизвестен извършител, като 
спира новообразувано дело. На 10.06.2013г. /произнасяне след два месеца 
и двадесет и пет дни след като делото е постъпило в СРП/ е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу Н.В.Г. за  извършено престъпление по чл. 
211, пр. 2, вр. чл.209, ал.1, т.1 , вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал.1, 
б”б”от НК и от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246, 
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД 
№10965/2013г. по описа на СРС, НО, 97 състав. Делото е приключило с 
осъдителна присъда  при превес на отегчаващи вината обстоятелства, като 
на подсъдимият е наложено наказание ЛОС в размер на 6/шест/ години и 
6/шест/ месеца при първоначален строг режим. Към НП е приложена 
описаната подробно по - горе бланка със искания и становища на 
прокурора, която е попълнена от прокурор Ирина Илиева. 

Проверени още: пр.пр.№ 22884/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
20954/2013г. по описа на СРП. 

 
Михаела Райдовска 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой – няма данни, решени преписки - няма, 
отказ от образуване на ДП – няма, обжалвани – няма, необжалвани - няма, 
образувани ДП – няма, изпратени по компетентност - няма, прекратени с 
резолюция- няма, възложени проверки – няма; 
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внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда 
- 11, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 150. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 171, новообразувани – 165, 
образувани през предходен период – 6; 
решени преписки - 138, отказ от образуване на ДП – 111, обжалвани – 1, 
необжалвани - 110, образувани ДП – 50, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 24; 
внесени ОА – 8, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 3, 
от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – 1, внесени 
със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, внесени в 
съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни заседания – 184. 

Пр.пр.№ 35448/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Михаела Райдовска /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 16.09.2013г./. Преписката била 
образувана в СРП по повод материали, ведно с докладна записка от 02 
РУП – СДВР, постъпили в СРП на 25.08.2013г. С постановление от 
02.10.2013г., дата на изходящата поща на СРП 10.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано „деянието, макар и формално да осъществява 
признаците на чл.216, ал.1 и чл.194, ал.1 от НК, малозначителността му 
(нанесената щета е значително под размера на минималната работна 
заплата за страната) определя неговата явно незначителна обществена 
опасност.” ИВСС намира, че постановлението е немотивирано – не е 
посочена цената на вещта, такава няма и в материалите в преписката, 
за да може да се направи извод, че нанесената щета е под размера на 
МРЗ. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК пред СГП, както и копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 8779/2013г. по описа на СРП /НСН  № 312/2013г./,  ДП № 

707/2013г. по описа на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Михаела 
Райдовска. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
на писмото има резолюция от 25.03.2013г./ Досъдебното производство е 
образувано на 24.03.2013г. на основание чл.212 ал.2 от НПК  срещу Д.С.С. 
за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Своевременно са правени искания 
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за удължаване срока на разследване. С постановление от 17.07.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 17.07.2013г./ е повдигнато 
обвинение на Д.С.С за престъпление по чл.144, ал.3 пр.1 вр.ал.1 от НК и 
по чл.338 ал.1 пр.1 и пр.4 от НК. На 28.08.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу Д.С.С за престъпление по чл.144, ал.3 пр.1 вр.ал.1 от НК и по 
чл.338 ал.1 пр.1 и пр.4 от НК /в обвинението не е посочено коя от шестте 
подточки на чл.60, ал.1 т.3 от ЗОБВВПИ е нарушена/. В обвинителния 
акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. С определение  от 28.11.2013г., постъпило в 
СРП на 02.12.2013г., съдът е върнал делото за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения, а именно, че в обвинението нито по 
словесен, нито по цифров начин е посочено която от хипотезите от буква 
„а” до буква „е” на чл.60, ал.1, т.3 от ЗОБВВПИ е нарушена. С 
постановление от 18.12.2013г.  делото е върнато на разследващия орган да 
отстрани процесуалните нарушения. Два пъти са правени искания за 
удължаване срока на разследване. С постановление от 14.04.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 14.04.2014г и одобрено от 
прокурор М.Райдовска./ е повдигнато обвинение на Д.С.С за престъпление 
по чл.144, ал.3 пр.1 вр.ал.1 от НК и по чл.338 ал.1 пр.1 и пр.4 от НК.  
Материалите по делото са постъпили в СРП на 30.04.2014г. С 
постановление от 08.05.2014г. частично е прекратено наказателното 
производство срещу Д.С.С. за престъпление по чл.338, ал.1 от НК. На 
19.05.2014г. е сключено споразумение между прокурор М.Райдовска и 
защитника на обвиняемия, като Д.С.С. се признава за виновен за 
извършеното от него престъпление по чл.144, ал.3, пр.1 вр.ал.1 от НК. 
Споразумението включва съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5 
т.1 и т.2 от НПК. С определение одобрено споразумението и е наложено 
наказание „пробация” за извършеното от него престъпление по чл.144, 
ал.3 пр.1 вр.ал.1 от НК, изразяваща се следните пробационни мерки: 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца и 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца с 
явяване и подписване 2 (два) пъти седмично. 

Пр. пр. № 13287/2013 г. по описа на СРП, ДП № 659/2013 г. по описа 
на 09 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Михаела Райдовска, Драган 
Драганов. ДП било образувано с постановление от 05.04.2013 г. срещу 
Н.Г.С. за престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. 
Искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. С 
постановление от 19.09.2013 г. Н.Г.С. е привлечен като обвиняем за 
престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. 
чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор 
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по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 03.12.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия. По жалба срещу взета МНО „Задържане под 
стража” делото е изпратено в СРС и в СГС за разглеждане на жалбата. На 
11.12.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Н.Г.С. за престъпление по 
чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” 
от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  
и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
21395/2013 г. по описа на СРС, 108 състав. На 30.01.2014 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 21395/2013 г. по описа на СРС, 108 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Драганов от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 7 месеца, при 
първоначален строг режим. С определение от 30.01.2014 г. по НОХД № 
21395/2013 г. по описа на СРС, НО, 108 състав, сключеното споразумение 
е одобрено. 

78а 
Пр. пр. № 16037/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1248/2013 г. по 

описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Михаела Райдовска. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетели, срещу неизвестен извършител  за престъпление по 
чл. 206, ал. 1 от НК, извършено на 25.04.2013 г. С постановление от 
28.05.2013 г. Х.Х.А. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. чл. 206, ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 03.07.2013 г. с мнение за предаване на съд. С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 23.07.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Х.Х.А. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 206, ал. 
6, т. 1, вр. чл. 206, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че причинените имуществени вреди са 
възстановени, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП 
са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 13113/2013 г. по описа на СРС, 106 състав. С 
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разпореждане от 10.10.2013 г. на съдия докладчик съдебното 
производство е прекратено и делото е върнато на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени процесуални нарушения – липса на 
конкретизация и неописване на всички съставомерни признаци, което е 
довело до ограничаване правата на обвиняемия. Срещу разпореждането е 
подаден частен протест на 21.10.2013 г. След отмяна на това разпореждане 
с ново разпореждане от 10.01.2014 г. делото е насрочено за разглеждане. 
/В НП има приложени призовки,  не е приложено копие от решението на 
съда/. 

Проверени още: пр.пр.№ 26662/2013г. по описа на СРП; 
 

Момчил Георгиев 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой – няма данни, новообразувани – няма, 
образувани през предходен период – няма; 
решени преписки - няма, отказ от образуване на ДП – няма, обжалвани – 
няма, необжалвани - няма, образувани ДП – няма, изпратени по 
компетентност - няма, прекратени с резолюция- няма, възложени 
проверки – няма; 
внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда 
- 17, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 8, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – няма. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 169, новообразувани – 168, 
образувани през предходен период – 1; 
решени преписки - 55, отказ от образуване на ДП – 40, обжалвани – 1, 
необжалвани - 39, образувани ДП – 95, изпратени по компетентност - 
няма, прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 15; 
внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда 
- 4, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 18. 

Пр.пр.№ 21964/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващи прокурор 
Момчил Георгиев и Иван Кадев /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 27.08.2013г. пр-р 
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Кадев/. Преписката била образувана в СРП по молба на К.К.К., заведена в 
деловодството на СРП на 23.08.2013г. С писмо от 03.09.2013г. прокурор 
Кадев до К.К.К. е изискал да конкретизира действията и лицата срещу 
които е подал жалбата. С писмо изведено от СРП на 15.10.2013г. до  СРС 
са изискани заверени преписи от документи. /на писмото има входящ 
печат на СРС от 14.10.2013г., във входящия дневник е записана дата 
15.10.2013г., а в разносната книга до СРС преписката е отбелязана на 
14.10.2013г./  С писмо постъпило в СРП на 27.11.2013г. са получени 
исканите документи. На писмото има две резолюции „Ив. Кадев 2 с-р/ 
д.02.02.13 след болн.”и „М.Георгиев д.09.12.13г. 
съгл.зап.1931/01.02.2013г./  Със заповед № 1931/2014г. на районния 
прокурор Хр.Динев е разпределено неприключените досъдебни 
производства и преписки на командировани прокурори в СГП, сред които 
и Иван Кадев, да се разпределят на прокурорите от съответния отдел и 
сектор в СРП чрез програмния продукт „Law Choice”. С постановление от 
10.12.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство 
като в обстоятелствената част е записано „В хода на проверката са 
изискани и приобщени към преписката посочените от К. документи. След 
запознаване с тях не се установиха данни за извършено престъпление от 
общ характер.” Няма описана фактическа обстановка, няма и мотиви. 
ИВСС намира, че постановлението е немотивирано. С постановлението 
от 20.01.2013г. на СГП е потвърдено постановлението за отказ. 

ОА 
Пр.пр.№ М 247/2010г. по описа на СРП /НСН  № 46/2013г./,  ДП № 

11/2011г. по описа на СДВР, с наблюдаващи прокурори Момчил Георгиев 
Ивайло Петров. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, в НП няма документ /или копие/ с резолюция за прокурор 
М.Георгиев/ С постановление от 05.10.2010г. е назначена проверка на 
органите на МВР – СДВР. Материалите по преписката са постъпили в 
СРП на 15.11.2010г. и са разпределени на прокурор М.Георгиев на 
16.11.2010г. С постановление от 03.01.2011г. е образувано досъдебно 
производство срещу В.В.Я. за престъпление по чл.326, ал.1 от НК. С 
постановление от 24.02.2011г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 24.02.2011г./ е повдигнато обвинение на В.Б.Я за престъпление по 
чл.326, ал.1 от НК. Своевременно са правени искания за удължаване срока 
на разследване. Материалите по делото са постъпили в СРП на 
26.04.2011г. На 13.07.2011г. /един месец и 17 дни след изтичане на срока 
посочен в чл.242 ал.3 от НПК/ е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
В.Б.Я. за престъпление по чл.144, ал.3  вр.ал.1 от НК и по чл.326, ал.1 от 
НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 
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от НПК задължителни реквизити /с изключение на датата и мястото на 
съставяне на обвинителния акт и има ли или не основание за прилагане на 
чл.53 от Наказателния кодекс/. С присъда от 23.05.2012г. по НОХД № 
13173/2011г. подсъдимият е признат за виновен за престъпление по 
чл.326, ар.1 от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода” за 
срок от три месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 /три/ 
години на основание чл.66, ал.1 от НК. Подсъдимият е признат за 
невиновен за извършеното от него престъпление по чл.144, ал.3, вр.ал. 1 
от НК. Срещу така постановената присъда е подаден протест от прокурор 
Ивайло Петров. С решение № 1248 от 13.11.2012г. на СГС, НО, VІІ 
въззивен състав, е отменена присъдата и е върната на СРС за ново 
разглеждане от друг съдебен състав.  С разпореждане от 10.12.2012г., 
получено в СРП на 17.12.2012г., е прекратено съдебното производство и 
делото е върнато за отстраняване на посочените в обстоятелствената част 
на разпореждането съществени процесуални нарушения. На 25.04.2013г. е 
внесен обвинителен акт в СРС срещу В.Б.Я. за престъпление по чл.144, 
ал.3 вр.ал.1 от НК и по чл.326, ал.1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. Към момента на извършване на проверката делото не е 
приключило в съдебна фаза. 

 
Нано Ралчев 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 168, новообразувани – 118, 
образувани през предходен период – 50; 
решени преписки - 121, отказ от образуване на ДП – 46, обжалвани – 3, 
необжалвани - 43, образувани ДП – 41, изпратени по компетентност - 9, 
прекратени с резолюция- 5, възложени проверки – 61; 
внесени ОА – 23, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
39, от тях със споразумение – 28, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 19, участие в съдебни 
заседания – 213. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 203, новообразувани – 141, 
образувани през предходен период – 62; 
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решени преписки - 142, отказ от образуване на ДП – 61, обжалвани – 9, 
необжалвани - 52, образувани ДП – 39, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 76; 
внесени ОА – 18, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 24, от тях със споразумение – 19, решени с оправдателна 
присъда – 2, внесени със споразумение в ДП – 15, одобрени - 15, 
неодобрени – няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 20, 
участие в съдебни заседания – 193. 

Пр.пр.№ 45128/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Нано Ралчев /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
на жалбата има резолюция от 14.11.2013г./ Преписката била образувана 
в СРП по повод заявление А.И.К. и А.И.В., заведена в деловодство на СРП 
на 13.11.2013г. С писмо от 06.12.2013г. преписката е изпратена в 04 РУП – 
СДВР за извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, 
като са дадени конкретни указания. С писмото е даден срок за извършване 
на проверката 60 дни. На 27.02.2014г. е постъпило искане за удължаване 
срока на проверката. С писмо от 07.03.2014г. е удължен срока за 
извършване на проверката с три месеца, т.е. до 06.05.2014г.  Преписката е 
постъпила в СРП на 30.04.2014г., като е разпределена на 08.05.2014г. С 
писмо от 30.05.2014г. е указано да бъдат изпълнени дадените указания, 
както и се удължава срока с още 30 дни. С писмо от 08.08.2014г. 
преписката е изискана от 04 РУП – СДВР. Преписката е постъпила в СРП 
на 28.08.2014г., на писмото има резолюция „пр-р Ралчев отпуск до 
24.09.2014г.”. Към момента на извършване на проверката 15.10.2014г. 
няма произнасяне на наблюдаващия прокурор. 

Пр.пр.№ 29485/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Нано Ралчев /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
на жалбата има резолюция от 24.09.2013г./ Преписката била образувана 
в СРП по повод материали, ведно с докладна записка от 07 РУП – СДВР, 
постъпили в СРП на 13.09.2013г. С постановление от 11.10.2013г., дата на 
изходящата поща на СРП 15.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че са 
установени „данни за деяние по смисъла на чл.144 ал.1 от НК или за 
деяние по смисъла на чл.146, ал.1 от НК, наказателното преследване се 
възбужда по тъжба на пострадалия, т.к. престъплението е от частен 
характер предвид особената разпоредба на чл.161, ал.1 от НК.” В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване по 
реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 
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ОА 
Пр. пр. № 30627/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1295/2012 г. по 

описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Нано Ралчев, Ангел 
Кънев. ДП било образувано с постановление от 01.10.2012 г. срещу Б.Р.Л. 
за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр.2, т. 1, пр. 1 от НК. Искано 
е и е разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление 
от 01.02.2013 г. Б.Р.Л. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 1, т. 1, пр. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 18.02.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия. На 27.02.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
Б.Р.Л. за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 3757/2013 г. по 
описа на СРС, 17 състав. На 01.11.2013 г. е сключено споразумение за 
прекратяване на наказателното производство по НОХД № 3757/2013 г. по 
описа на СРС, 17 състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия и 
прокурор Кънев от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание ГЛОБА в размер на 400 лв. С определение от 01.11.2013 г. по 
НОХД № 3757/2013 г. по описа на СРС, НО, 17 състав, сключеното 
споразумение е одобрено. 

споразумение 
Пр. пр. № 19322/2013 г. по описа на СРП, БП № 836/2013 г. по описа 

на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Нано Ралчев. Бързото 
производство е било започнато на 07.06.2013 г. по реда на чл. 356, ал. 3 от 
НПК, с разпит на свидетели срещу Б.Т.Б. за  престъпление по чл. 343б, ал. 
1 от НК, извършено на 07.06.2013 г. /постъпило уведомление на 10.06.2013 
г./С постановление от 12.06.2013 г. Б.Т.Б. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по делото са 
постъпили в СРП на 14.06.2013 г. с мнение за съд. На 17.06.2013 г. е 
сключено споразумение между обвиняемия, защитника и прокурор Нано 
Ралчев от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени 
в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 
2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и. т. 2 от НК да му бъде наложено наказание 
„пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна 
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регистрация по настоящ адрес за срок от 8 месеца с явяване и подписване 
2 пъти седмично,  задължителни периодични срещи с пробационен 
служител за срок от 8 месеца, както и  на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, 
ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишаване от право да управлява МПС за 
срок от 10 месеца. С определение от 17.06.2013 г. по НОХД № 10788/2013 
г. по описа на СРС, 1 състав, е одобрено сключеното споразумение. 

78а 
Пр. пр. № 31350/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1539/2012 г. по 

описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Нано Ралчев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от  28.09.2012 г. срещу 
С.Л.П. за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешено удължаване на срока на разследване. С постановление от 
30.11.2012 г. С.Л.П. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 20.12.2012 г. с мнение за предаване на съд.  С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 04.01.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение С.Л.П.   да 
бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 
2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 633/2013 г. по 
описа на СРС, 101 състав. /В НП има приложена призовка, приложена е 
справка, от която е видно, че с решение от 28.02.2013 г. е наложено 
административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 лв./.  

 
Невена Зартова 

2012 
Няма данни 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 85, новообразувани – 83, образувани 
през предходен период – 2; 
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решени преписки - 53, отказ от образуване на ДП – 30, обжалвани – няма, 
необжалвани - 30, образувани ДП – 47, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 22; 
внесени ОА – 3, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 5, 
от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – няма. 

Пр.пр.№ 36608/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Невена Зартова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 18.09.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали, ведно с докладна записка от 03 
РУП – СДВР, постъпили в СРП на 12.09.2013г. С постановление от 
02.10.2013г., дата на изходящата поща на СРП 11.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че не са събрани достатъчно данни, от които да може да 
се направи обосновано предположение за извършено престъпление от общ 
характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/няма приложена обратна разписка/. 

Пр.пр.№ 36637/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Невена Зартова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 02.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали, ведно с докладна записка от 03 
РУП – СДВР, постъпили в СРП на 26.09.2013г. С постановление от 
10.10.2013г., дата на изходящата поща на СРП 17.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че не са събрани достатъчно данни, от които да може да 
се направи обосновано предположение за извършено престъпление от общ 
характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 53238/2009г. по описа на СРП /НСН  № 294/2013г./,  ДП № 

3151/2009г. по описа на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурори 
Невена Зартова и Нели Славова. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 16.09.2009г./ 
Досъдебното производство е образувано на 29.09.2009г.  срещу 
Неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С 
постановление от 23.02.2010г. досъдебното производство е спряно на 
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основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК, като в обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че отнетите движими вещи са лични 
документи, както и сумата от 130лв. и 2 800 евро. В СРП на 31.03.2010г. е 
постъпил сигнал от пострадалата, в който заявява, че сумата не е 2 800 
евро, а 28 000 евро. С постановление от 05.05.2010г. досъдебното 
производство е възобновено. С постановление от 02.08.2010г. досъдебното 
производство е спряно на основание чл.244, ал.1 т.2 от НПК, като 
постановлението е абсолютно идентично с това от 23.02.2010г. /с 
изключение на датата/, включително и посочената сума е 2 800 евро. В 
диспозитива на постановлението не е посочено препис да се изпрати на 
пострадалата. С постановление от 02.08.2010 г. досъдебното производство 
е възобновено. Своевременно е изискано удължаване срока на 
разследване. Материалите по делото са постъпили в СРП на 24.11.2010г. С 
постановление от същата дата 24.11.2010г. делото е изпратено в СГП по 
компетентност с оглед данни за престъпление по чл.196а, вр.чл.20, ал.2 
вр.ал.1 от НК. С постановление на СГП от 25.01.2011г. е отказано 
приемане по компетентност, тъй като СГП е приела, че не са налице 
доказателства за осъществен състав по чл.196а от НК. С постановления от 
14.02.2011г. и 11.04.2011г. са дадени указания за действия по 
разследването.  С постановления от 27.05.2011г. /докладвани по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 27.05.2011г./ са повдигнати обвинения на В.Ж.В, 
Г.И.С. и В.М.С. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр.1 и т.7, вр.чл.194, 
ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.ал.1 вр.чл.28, ал.1 от НК. Материалите по делото са 
постъпили в СРП на 26.07.2011г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемите лица. На 08.08.2011г. е внесен обвинителен акт в СРС 
обвиняемите лица за посочените по – горе престъпления от прокурор 
Невена Зартова. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, 
ал.3 /с изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния 
акт и има ли или не основание за прилагане на чл.53 от НК/ и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. С присъда от 22.03.2013г. по НОХД № 
14760/2011г. СРС, НО, 116 с-в е признал подсъдимите за виновни. С 
решение от 21.10.2013г. на СГС, НО, ІІІ въззивен състав, е отменена 
присъдата и делото е върнато за ново разглеждане от прокурора. В 
обстоятелствената част на решението е записано, че е допуснато 
„съществено процесуално нарушение изразяващо в обстоятелството, че 
внесения пред първата съдебна инстанция обвинителния акт не отговаря 
на изискванията на чл.246, ал.3 от НПК, а именно в него не е посочена 
датата и мястото на съставяне на обвинителния акт”, както и че е 
налице различие в предмета на отнетите вещи. Делото е постъпило в СРП 
на 12.11.2013г. с писмо, на което има резолюция „по зам. Н.Славова”. На 
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25.11.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу на В.Ж.В, Г.И.С. и 
В.М.С. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр.1 и т.7, вр.чл.194, ал.1, 
вр.чл.20, ал.2, вр.ал.1 вр.чл.28, ал.1 от НК. На 28.04.2014 г. е сключено 
споразумение между представител на СРП и защитниците на 
подсъдимите, като на подсъдимия В.Ж.В. е наложено наказание лишаване 
от свобода за срок от девет месеца, а за останалите двама лишаване от 
свобода за срок от десет месеца, като и за тримата е прието да изтърпяват 
наказанието при първоначален строг режим. 

Пр. пр. № 31209/2013 г. по описа на СРП, БП № 2175/2013 г. по 
описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Невена Зартова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК с обиск 
и изземване срещу И.Б.Ш. за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, 
извършено на 03.09.2013 г. С постановление от 04.09.2013 г. И.Б.Ш. е 
привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 1 от 
НК./съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/. Материалите по бързото производство са постъпили в СРП на 
11.09.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 12.09.2013 г. 
е внесен обвинителен акт срещу И.Б.Ш. за престъпление по чл. 198, ал. 1, 
пр. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, 
ал. 3/ с изключение на датата и мястото на съставянето на ОА/  и ал. 4 
от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 15898/2013 г. по 
описа на СРС, 2 състав. На 19.09.2013 г. е сключено споразумение за 
прекратяване на наказателното производство по НОХД № 15898/2013 г. по 
описа на СРС, 2 състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия и 
прокурор Зартова от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, 
изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е 
признал за виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде 
наложено наказание ЛОС за срок от 1 година, при прилагане на 
разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за три години. С определение от 
19.09.2013 г. по НОХД № 15898/2013 г. по описа на СРС, 2 състав, 
споразумението е одобрено. 

Проверени още: пр.пр.№ 36682/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
40659/2013г. по описа на СРП. 

 
Нели Владимирова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 363, новообразувани – 326, 
образувани през предходен период – 37; 
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решени преписки - 135, отказ от образуване на ДП – 67, обжалвани – 2, 
необжалвани - 65, образувани ДП – 55, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 64; 
внесени ОА – 8, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 7, 
от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – няма 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 63. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 356, новообразувани – 134, 
образувани през предходен период – 222; 
решени преписки - 346, отказ от образуване на ДП – 293, обжалвани – 6, 
необжалвани - 287, образувани ДП – 55, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 51; 
внесени ОА – 14, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
7, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 47. 

Пр.пр.№ 36983/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Нели Владимирова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 12.11.2012г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали, ведно с докладна записка от 06 
РУП – СДВР, постъпили в СРП на 07.11.2012г. С постановление от 
30.11.2012г., дата на изходящата поща на СРП 21.12.2012 г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че не са събрани достатъчно данни, от които да може да 
се направи обосновано предположение за извършено престъпление от общ 
характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/няма приложена обратна разписка/. 

Пр.пр.№ 12928/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Нели Владимирова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 10.04.2013г./ С постановление 
от 28.06.2013г., дата на изходящата поща на СРП 17.07.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че не са събрани достатъчно данни, от 
които да може да се направи обосновано предположение за извършено 



 360 

престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 30554/2011г. по описа на СРП /НСН  № 60/2012г./,  ДП № 

15219/2011г. по описа на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурори Нели 
Владимирова и Лида Осипова. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 09.06.2011г./ С 
постановление от 20.06.2011г. е образувано досъдебно производство 
срещу И.Д.П. за престъпление по чл.209 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК, като в 
постановлението са дадени конкретни и точни указания. Своевременно са 
правени искания за удължаване срока на разследване. С постановление от 
25.10.2011г. на прокурор П.Панов са дадени конкретни указания по 
разследването. С постановление от 25.11.2011г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 25.11.2011г./ е повдигнато обвинение на И.Д.П. за 
престъпление по чл.211, пр.3 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.26, ал.1 вр.чл.29, ал.1, б. 
„Б” от НК. Материалите по делото са постъпили в СРП на 29.11.2011г. На 
01.12.2011г. е внесен  обвинителен акт в СРС срещу И.Д.П. за 
престъпление по чл.211, пр.3 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.26, ал.1 вр.чл.29, ал.1, б. 
„Б” от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 
и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 22.12.2011г., 
получено в СРП на 22.12.2011г., СРС, НО, 19 с-в, прекратява съдебното 
производство и връща делото на СРП за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, а именно „допуснато противоречие относно 
описаната обстоятелствена и заключителна част на обвинителния 
акт”.  Материалите по делото са постъпили в СРП на 09.02.2012г., делото 
е разпределено на прокурор Н.Владимирова на 13.02.2012г. На 
12.03.2012г. е внесен обвинителен акт, в който са посочени изброените в 
чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане 
от 11.03.2013г., получено в СРП на 04.04.2013г., делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения. С 
постановление от 14.06.2013г. /два месеца и 10 дни след получаване на 
делото/ досъдебното производство е спряно, поради не откриване на 
извършителя на деянието на известния по делото адрес. С постановление 
на прокурор Л.Осипова от 26.03.2013г. досъдебното производство е 
възобновено, като в обстоятелствената част на постановлението са дадени 
конкретни и ясни указания. Своевременно са правени искания за 
удължаване срока на разследване. С постановление от 06.12.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 06.12.2013г./ е повдигнато 
обвинение на И.Д.П. за престъпление по чл.209 ал.1 вр.чл.26, ал.1 от НК. 
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Материалите по делото са постъпили в СРП на 27.01.2014г. На 
17.02.2014г. е внесен  обвинителен акт в СРС срещу И.Д.П. за 
престъпление по чл.209 ал.1 вр.чл.26, ал.1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. Към момента на извършване на проверката няма произнасяне 
на наблюдаващия прокурор. 

Пр. пр. № 9675/2013 г. по описа на СРП, ДП № 720/2013 г. по описа 
на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Нели Владимирова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел  и оглед на местопроизшествие срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 143, ал. 1 от НК, извършено на 
06.03.2013 г.  С постановление от 07.03.2013 г. Х.В.В. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 214, ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 15.03.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 22.03.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Х.В.В. за престъпление по чл. 214, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с 
изключение на датата и мястото на съставянето на ОА/ и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 5245/2013 г. по описа на 
СРС, 108 състав, което е приключило на 01.04.2014 г. с осъдителна 
присъда, като подсъдимият е признат за виновен в извършване на 
престъпление по чл. 214,  ал. 1 от НК и му е наложено наказание ЛОС за 
срок от една година, при прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК 
за три години. 

Проверени още: пр.пр.№ 36983/2012г.по описа на СРП и пр.пр.№ 
12928/2013г. по описа на СРП. 

 
Нели Славова 

2012 
Няма данни 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 172, новообразувани – 172, 
образувани през предходен период – няма; 
решени преписки - 122, отказ от образуване на ДП – 79, обжалвани – 1, 
необжалвани - 78, образувани ДП – 71, изпратени по компетентност - 
няма, прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 43; 
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внесени ОА – 5, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 3, от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 7, одобрени - 7, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 163. 

Пр.пр.№ 36767/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Нели Славова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 03.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 05 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 27.09.2013г. С постановление от 29.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че не са налице данни за извършено престъпление от общ 
характер от НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 
на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА  
Пр. пр. № 29514/2013 г. по описа на СРП, ДП № 2151/2013 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Нели Славова, Мария 
Борисова. ДП било образувано с постановление от 12.08.2013 г. срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, 
т. 4, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление от 30.10.2013 г. К.П.Т. 
е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. . 197, т. 3, вр. чл. 195, 
ал. 1, т. 4, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 09.10.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия. На 05.11.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
К.Т.П. за престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, вр. чл. 
194, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 
2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
19058/2013 г. по описа на СРС, 94 състав. На 25.03.2014 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 19058/2013 г. по описа на СРС, 94 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Борисова от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 8 месеца, при 
прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за три години. С 
определение от 25.03.2014 г. по НОХД № 19058/2013 г. по описа на СРС, 
НО, 94 състав, сключеното споразумение е одобрено. 
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78а 
Пр. пр. № 35239/2013 г. по описа на СРП, ДП № 2523/2013 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Нели Славова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК на 
30.09.2013 г. с разпит на свидетел срещу Б.ГХ. и Е.Г.Ш.   за престъпление 
по чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление от 01.10.2013 г. Е.Г.Ш. е 
привлечена в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда 
на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. С 
постановление от 03.10.2013 г. Б.Г.Х. е привлечена в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 22.10.2013 г. с мнение за предаване 
на съд.  С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
15.11.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
Б.Г.Х. и Е.Г.Ш.   да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им 
бъде наложено административно наказание за извършеното престъпление 
по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че причинените имуществени вреди са 
възстановени, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП 
са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 20208/2013 г. по описа на СРС, 97 състав. /В НП има 
приложени призовки,  приложено е копие от решението на съда от 
03.11.2014 г., с което на Б.Г.Х. е наложено административно наказание 
„глоба” в размер на 1500 лв., а на Е.Г.Ш. е наложено административно 
наказание „глоба” в размер на 1000 лв./.  

Проверени още: пр.пр.№ 32696/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
32038/2013г. по описа на СРП. 

 
Николай Вълчев 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 236, новообразувани – 176, 
образувани през предходен период – 60; 
решени преписки - 181, отказ от образуване на ДП – 135, обжалвани – 4, 
необжалвани - 130, образувани ДП – 65, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 42; 
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внесени ОА – 41, върнати от съда ОА - 10, решени с осъдителна присъда - 
31, от тях със споразумение – 15, решени с оправдателна присъда – 13, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 3, неодобрени – 2, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания 
– 169. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 335, новообразувани – 303, 
образувани през предходен период – 32; 
решени преписки - 121, отказ от образуване на ДП – 78, обжалвани – 1, 
необжалвани - 77, образувани ДП – 102, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 42; 
внесени ОА – 30, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
27, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда – 10, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 161. 

Пр.пр.№ 36767/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Николай Вълчев /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 18.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 06 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 11.10.2013г. С постановление от 25.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че не са събрани данни за извършено престъпление от общ 
характер от НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателката. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр. пр. № 40388/2002 г. по описа на СРП, ДП № 3130/2002 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Николай Вълчев. 
Производството е било образувано с постановление за образуване на 
полицейско производство от дознател в 06 РУП СДВР на  23.07.2002 г. 
срещу Р.Б.И.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Делото многократно 
е спирано и възобновявано, многократно е искано и разрешавано 
удължаване на срока на разследване. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 27.01.2012 г. с мнение за предаване 
на съд на Р.Б.И.  за престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 
На 21.02.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу Р.Б.И.  за престъпление 
по чл. 209, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
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246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане 
на съдия – докладчик от 08.03.2012 г. е прекратено производството по 
НОХД № 3397/2012 г. по описа на СРС, 18 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на разпореждането – нарушаване правата на 
пострадалия. Наказателното производство е постъпило в СРП на 
19.09.2012 г.  С постановление от 25.09.2012 г. прокурор Вълчев е указал 
на разследващия орган необходимите действия, които следва да се 
извършат за отстраняване на допуснатото нарушение. След отстраняване 
на допуснатото нарушение, материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 17.10.2012 г. с мнение за предаване на съд на Р.Б.И.  
за престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На 19.10.2012 г. е 
внесен обвинителен акт срещу Р.Б.И.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от 
НК.   С разпореждане на съдия – докладчик от 23.10.2012 г. е прекратено 
производството по НОХД № 19331/2012 г. по описа на СРС, 18 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на разпореждането – липса на актуални 
данни за местоположението на обвиняемия, предвид обстоятелството, че 
делото се води по реда на чл. 269, ал. 3 от НПК. Наказателното 
производство е постъпило в СРП на 18.01.2013 г.  С постановление от 
23.01.2013 г. прокурор Вълчев е  указал на разследващия орган да 
извърши действията, посочени в обстоятелствената част на 
постановлението. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 16.04.2013 г. с мнение за предаване на съд на Р.Б.И.  
за престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На 19.04.2013 г. е 
внесен обвинителен акт срещу Р.Б.И.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от 
НК. Образувано е НОХД № 7386/2013 г. по описа на СРС, 18 състав,  
делото е отлагано няколко пъти, приключило е с осъдителна присъда, 
постановена на 06.03.2014 г. като е наложено наказание ЛОС при 
условията на чл. 66, ал. 1 от НК.  

Пр. пр. № 37528/2011 г. по описа на СРП, ДП № 5398/2011 г. по 
описа на СДВР, с наблюдаващ прокурор Николай Вълчев. ДП било 
образувано с постановление от 04.11.2011 г. срещу Б.К.П. за престъпление 
по чл. 201 от НК. Многократно е искано и е разрешавано удължаване на 
срока на разследване. С постановление от 15.02.2013 г. Б.К.П. е 
привлечена като обвиняем за престъпление по чл. 201, пр. 1 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
03.10.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемата.  На 18.10.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу Б.К.П. за престъпление по чл. 201 от 
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НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 18068/2013 
г. по описа на СРС, 105 състав, което е приключило на 23.09.2014 г. с 
осъдителна присъда, като подсъдимата е призната за виновна в 
извършване на престъпление по чл. 205, ал. 1, вр. чл. 201 от НК и е 
наложено наказание ЛОС за срок от 1 година, при прилагане на 
разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за три години. 

78а 
Пр. пр. № 36190/2013 г. по описа на СРП, ДП № 2949/2013 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Николай Вълчев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от  18.09.2013 г. срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С 
постановление от 13.11.2012 г. А.Р.В. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК /съгласувано 
с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 27.11.2013 г. с мнение за предаване 
на съд.  С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
16.12.2013 г.  досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
А.Р.В.   да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 207, ал. 1  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че  причинените имуществени вреди са възстановени, както и че 
са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
21782/2013 г. по описа на СРС, 15 състав. /В НП има приложена призовка,  
не е приложено копие от решението на съда/.  

 Проверени още: пр.пр.№ 40849/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
36995/2013г. по описа на СРП. 
 

Николай Димитров 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 279, новообразувани – 181, 
образувани през предходен период – 98; 
решени преписки - 128, отказ от образуване на ДП – 87, обжалвани – 6, 
необжалвани - 81, образувани ДП – 96, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 36; 
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внесени ОА – 45, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
38, от тях със споразумение – 22, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 189. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 337, новообразувани – 294, 
образувани през предходен период – 43; 
решени преписки - 235, отказ от образуване на ДП – 180, обжалвани – 3, 
необжалвани - 177, образувани ДП – 117, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 47; 
внесени ОА – 34, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
20, от тях със споразумение – 12, решени с оправдателна присъда – 8, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 4, неодобрени – 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания 
– 193. 

Пр.пр.№ 41121/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Николай Димитров /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 28.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 06 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 22.10.2013г. С постановление от 30.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че „деянието съставлява престъпление по чл.216, ал.4 от НК, 
доколкото стойността на щетата не е висока” /в преписката няма 
данни за стойността на щетата/. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, 
както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена 
обратна разписка/. 

Пр.пр.№ 36619/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Николай Димитров /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 02.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 06 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 26.09.2013г. С постановление от 10.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че в материалите по преписката не се съдържат данни за 
извършено престъпление. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и 
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копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна 
разписка/. 

ОА 
Пр. пр. № 42017/2013 г. по описа на СРП, ДП № 3261/2013 г. по 

описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Николай Димитров. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел  срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
198, ал. 1 от НК, извършено на 25.10.2013 г.  С постановление от 
30.10.2013 г. Я.Д.Ш. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 17.12.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия.  На 27.12.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу 
Я.Д.Ш. за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 19201/2013 г. по 
описа на СРС, 19 състав, което е приключило на 19.06.2014 г. с 
осъдителна присъда, като подсъдимият е признат за виновен в извършване 
на престъпление по чл. 198,  ал. 1, вр. чл. 63 от НК и му е наложено 
наказание ЛОС за срок от една година  при първоначален общ режим. 

Проверени още: пр.пр.№ 41600/2013г. по описа на СРП. 
 
Николай Попов 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 73, новообразувани – 50, образувани 
през предходен период – 23; 
решени преписки - 48, отказ от образуване на ДП – 21, обжалвани – 4, 
необжалвани - 17, образувани ДП – 27, изпратени по компетентност - 
няма, прекратени с резолюция- 13, възложени проверки – 14; 
внесени ОА – 8, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 21, от тях със споразумение – 15, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 11, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 5, участие в съдебни 
заседания – 149. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 25, новообразувани – 22, образувани 
през предходен период – 3; 
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решени преписки - 19, отказ от образуване на ДП – 18, обжалвани – няма, 
необжалвани - 18, образувани ДП – 6, изпратени по компетентност - няма, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 1; 
внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 1, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна 
присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, 
неодобрени – няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, 
участие в съдебни заседания – 89. 

Пр.пр.№ 7674/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор  
Николай Попов /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 21.05.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 01 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 21.05.2013г. С постановление от 21.10.2013г., дата на изходящата 
поща на СРП 27.022013г./ е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство като в обстоятелствената част е записано, че „са налице 
основанията за прилагане разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК”, като е 
записана и стойността на вещите. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя и на управителя на магазин ВМВ. /няма 
приложена обратна разписка/. 

споразумение 
Пр.пр.№ 22194/2012г. по описа на СРП,  ДП № 15086/2012г. по 

описа на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурори Николай Попов и 
Йоана Ралякова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Досъдебното производство е образувано с постановление от 
05.07.2012г. на прокурор Йоана Ралякова за престъпление по чл.309, ал.1 
от НК. На 10.07.2012г. делото е разпределено на прокурор Н.Попов /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Своевременно са 
правени искания за удължаване срока на разследване. С постановление от 
03.04.2013г. е повдигнато обвинение на Г.Н.Н. за престъпление по чл.310, 
ал.1 вр.чл.309, ал.1 от НК. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 11.04.2013г. На 16.04.2013г. е сключено 
споразумение между защитника на подсъдимия и прокурор Николай 
Попов, с което подсъдимата се е признала за виновна и страните са се 
споразумели на Г.Н.Н. да й бъде наложено наказание „пробация” за 
извършеното от нея престъпление по чл.310, ал.1 вр.чл.309, ал.1 от НК, 
изразяваща се следните пробационни мерки: периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 3 години и задължителна регистрация по 
настоящ адрес за срок от 3 години с явяване и подписване 2 (два) пъти 
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седмично, както и безвъзмезден труд в полза на обществото с 
продължителност 220 часа за три поредни години. Споразумението 
включва съгласие по въпросите Споразумението включва съгласие по 
въпросите изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. С определение от 
16.04.2013г. по НОХД № 22194/2013г. по описа на СРС споразумението е 
одобрено от съда. 

78а 
Пр. пр. № 73598/2009г. по описа на СРП, досъдебно производство № 

ЗМ-10720/2013 г. по описа на РТП-ПР – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Николай Попов. Досъдебното производство е започнато на 16.12.2009 г. от 
РТП-ПР -СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Кр.Ж.Ж. за 
престъпление по чл. 343, ал.1, б”б”, вр. 342, ал.1, пр.3 от НК. С 
постановление от 03.02.2010 г. Кр.Ж.Ж. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 343, ал.1, б”б”, пр.2, вр. 342, 
ал.1, пр.3 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 26.02.2010 г. С постановление от 08.03.2010г. 
прокурор Николай Попов  дава допълнителни указания за разследването. 
Наказателното производство е спирано и възобновявано. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 12.07.2010 г. С 
постановление за предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 20.07.2010 г. производството е внесено в СРС с предложение 
обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършено от него престъпление 
по чл. 343, ал.1, б”б”, пр.2, вр. 342, ал.1, пр.3  от НК. В обстоятелствената 
част на постановлението е записано, че с деянието не са причинени 
имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК. 
Образувано е АНД №9207 /2010г.  по описа на СРС, НО, 110 състав. С 
решение от 06.06.2011г. обвиняемият е признат за невиновен. /няма 
приложено решението на СРС/. С протест до СГП от 27.06.2011г. 
прокурор Николай Попов моли решението на СРС да бъде отменено. 
Решението на СРС е отменено от СГС./ в НП няма приложено решението 
на СГС/. Делото е върнато в СРП на 19.03.2013г. С постановление от 
02.04.2013 г. Кр.Ж.Ж. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343а, ал.1, б”а”,вр. чл. 343, ал. 1, б”б”, пр.2,  вр. чл. 
342, ал.1, пр.3 от НК. /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Делото е постъпило в 
СРП на 30.04.2013г. С постановление за предложение за освобождаване от 
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наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 10.05.2013 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 343а, ал.1, б”а”,вр. чл. 343, ал. 1, б”б”, пр.2,  вр. чл. 
342, ал.1, пр.3 от НК. Образувано е АНД №8527 /2013г.  по описа на СРС, 
НО, 105 състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, 
разпечатка от УИС, има приложена призовка,  не е приложено копие от 
решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 15110/2013г. по описа на СРП. 
 
Николина Ангелова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 167, новообразувани – 128, 
образувани през предходен период – 39; 
решени преписки - 111, отказ от образуване на ДП – 71, обжалвани – 2, 
необжалвани - 69, образувани ДП – 64, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 37; 
внесени ОА – 37, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
52, от тях със споразумение – 39, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 12, одобрени - 11, неодобрени – 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 16, участие в съдебни 
заседания – 168. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 210, новообразувани – 174, 
образувани през предходен период – 36; 
решени преписки - 141, отказ от образуване на ДП – 104, обжалвани – 7, 
необжалвани - 97, образувани ДП – 53, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 35; 
внесени ОА – 55, върнати от съда ОА - 7, решени с осъдителна присъда - 
33, от тях със споразумение – 26, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 10, неодобрени – 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 28, участие в съдебни 
заседания – 175. 

Пр.пр.№ 21000/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Николина Ангелова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 04.06.2013г./ Преписката била 
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образувана в СРП на 03.06.2013г. по жалба на Д.Г.Д. С постановление от 
21.06.2013г. е възложена проверка на органите на 05 РУП – СДВР, като в 
постановлението са дадени конкретни указания. Даден е срок за 
извършване на проверката 2 месеца. Материалите по преписката са 
постъпили в СРП на 29.08.2013г., преписката е разпределена на 
17.09.2013г. /След направена служебна проверка се установи, че от 
02.09.2013г. до 16.09.2013г. прокурор Ангелова е била в годишен отпуск/. 
С постановление от 10.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство като в обстоятелствената част е записано, че не 
са налице данни за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма 
приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 35990/2010г. по описа на СРП /НСН  № 147/2013г./,  ДП № 

15091/2011г. по описа на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор 
Николина Ангелова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 26.01.2011г./ С постановление от 
07.03.2011г. е образувано досъдебно производство срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Своевременно са 
правени искания за удължаване срока на разследване. С постановление от 
15.08.2011г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 15.08.2011г./ е 
повдигнато обвинение на Х.Е.П. за престъпление по чл.206, ал.3 вр.ал.1 от 
НК и чл.210, ал.5, вр.чл.209, ал.1 от НК, като е определена мярка за 
неотклонение „гаранция” в размер на 2 000лв. Материалите по делото са 
постъпили в СРП на 06.10.2011г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия, ведно с жалба срещу размера на паричната гаранция. С 
определение от 18.10.2011г. по ЧНД № 19160/2011г. по описа на СРС, НО, 
21 с-в, е потвърдена взетата по отношение на обвиняемия гаранция. 
Материалите по делото са изпратени в 01 РУП – СДВР за продължаване 
на разследването на 23.11.2011г. Постъпили са в СРП на 15.12.2011г. С 
постановление от 16.01.2012г. материалите по делото са върнати за 
допълнително разследване, поискано е своевременно от СГП 
допълнителен срок за разследване. Материалите по делото са постъпили  в 
СРП на 26.03.2012г. С постановление от 09.04.2012г. делото е върнато за 
допълнително разследване, като е указано да бъдат изпълнени исканията 
на обвиняемия направени в протокола за предявяване на разследването. 
Своевременно е поискано удължаване срока на разследване. Материалите 
по делото са постъпили в СРП на 20.06.2012г. и са разпределени на 
прокурор Ангелова на същата дата. С постановление от 22.10.2012г., 
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изведено от деловодството на СРП на 26.10.2012г., са дадени 
допълнително указания за действия по разследването. /в този период 
видно от изготвена справка от СРП прокурор Николина Ангелова е била в 
платен годишен отпуск от 02.07. – 06.07.2012г., 06.08. – 10.08.2012г., 
17.09. – 28.09.2012г. и от 17.10.-19.10.2012г., а в отпуск по болест от 
31.07.2012г. – 03.08.2012г. и от 03.09. – 05.09.2012г./ С постановление от 
30.11.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 30.11.2012г./ е 
повдигнато ново обвинение на Х.Е.П. за престъпление по чл.206, ал.3 
вр.ал.1 от НК и чл.210, ал1, т.5, вр.чл.209, ал.1 от НК. Материалите по 
делото са постъпили в СРП на 19.12.2012г. На 25.01.2013г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу Х.Е.П. за престъпление по чл.206, ал.3 
вр.ал.1 от НК и чл.210, ал1, т.5, вр.чл.209, ал.1 от НК. С разпореждане от 
22.04.2013г., постъпило в СРП на 24.04.2013г., е прекратено съдебното 
производство и делото е върнато в СРП за отстраняване на съществени 
процесуални нарушения, а именно не е предявено на пострадалия, който 
изрично е заявил, че иска да бъдат предявени материалите по делото. 
Материалите по делото са постъпили в СРП на 03.06.2013г. С 
постановление от 04.06.2013г. са дадени указания – да бъдат предявени 
материалите на обвиняемия и на пострадалите. Материалите по делото са 
постъпили в СРП на 05.08.2013г. и са разпределени на прокурор 
Н.Ангелова на 12.08.2013г.  На 19.08.2013г. е внесен обвинителен акт в 
СРС срещу Х.Е.П. за престъпление по чл.206, ал.3 вр.ал.1 от НК и чл.210, 
ал1, т.5, вр.чл.209, ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените 
в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Към момента 
на извършване на проверката делото не е приключило в съдебно фаза, 
следващото съдебно заседание е насрочено за 08.12.2014г. 

Пр. пр. № 33242/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2533/2012 г. по 
описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Николина Ангелова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел  и оглед на местопроизшествие срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, извършено на 
14.10.2012 г. Искано е и е разрешавано удължаване на срока на 
разследване. С  отделни постановления от 02.01.2013 г. Н.Г.И., С.Д.И. и 
А.Ц.О. са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 270, ал. 1, 
вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК./съгласувани с наблюдаващия прокурор по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 08.04.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемите.  На 10.07.2013 г. /след три месеца/ е внесен обвинителен 
акт срещу Н.Г.И., С.Д.И. и А.Ц.О.  за престъпление по чл. 270, ал. 1, вр. 
чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 ат НК, за всеки от тях.  В обвинителния акт са 
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посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 12790/2013 г. по описа на СРС, 108 
състав. С разпореждане от 24.07.2013 г. съдията докладчик по делото е 
приел, че с оглед описаните в ОА  факти, деянието не е съставомерно от 
обективна страна и е прекратил наказателното производство по НОХД № 
12790/2013 г. по описа на СРС, 108 състав, отменил е взетите по 
отношение на подсъдимите МНО и е посочил възможността за обжалване 
и протестиране на разпореждането. 

споразумение 
Пр. пр. № 9520/2013 г. по описа на СРП, ДП № 11121/2013 г. по 

описа на СРТП ОДП СДВР, с наблюдаващ прокурор Николинка Ангелова. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е било започнато на основание чл. 212, ал. 3 с 
разпит на свидетел срещу Б.Н.А. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, 
извършено на 13.03.2013 г. С постановление за привличане от 08.04.2013 
г. Б.Н.А. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 343б, ал.  1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 24.04.2013 г. с мнение за предаване 
на съд. На 14.05.2013 г. е сключено споразумение между  прокурор 
Ангелова,  обвиняемия и защитника му,  което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което обвиняемият 
се е признал за виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено 
наказание ЛОС за срок от 3 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК 
изпълнението на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 
години, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца. 
Образувано е НОХД № 8505/2013 г. по описа на СРС, 17 състав и с 
определение от 14.05.2013 г. споразумението е одобрено. /Приложен е 
протокол от определението на съда/. 

78а 
Пр. пр. № 9862/2013 г. по описа на СРП, ДП № 752/2013 г. по описа 

на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Николина Ангелова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел, срещу С.Б.И. за престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК, 
извършено на 26.03.2013 г. Искано е и е разрешено удължаване на срока 
на разследване. С постановление от 16.05.2013 г. С.Б.И. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. 
ал. 1  от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 
1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по 
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досъдебното производство са постъпили в СРП на 14.06.2013 г. с мнение 
за предаване на съд. С постановление за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 02.07.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение С.Б.И. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му 
бъде наложено административно наказание за извършеното престъпление 
по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
12192/2013 г. по описа на СРС, 98 състав. /В НП има приложена призовка, 
не е приложено копие от решението на съда/. 

Проверени още: пр.пр.№ 1472/2013г. по описа на СРП. С 
постановление на СГП от 28.03.2013г. е потвърдено постановлението за 
отказ от 11.02.2013г. на СРП; пр.пр.№ 21476/2012г. по описа на СРП,  
пр.пр.№ 2336/2013г. по описа на СРП /НСН 304/2013г./, досъдебно 
производство 317/2013г. по описа на 01 РУП – СДВР. 

 
Нина Борисова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 181, новообразувани – 140, 
образувани през предходен период – 41; 
решени преписки - 141, отказ от образуване на ДП – 72, обжалвани – 5, 
необжалвани - 67, образувани ДП – 33, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 8, възложени проверки – 56; 
внесени ОА – 29, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
40, от тях със споразумение – 32, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 15, одобрени - 15, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 11, участие в съдебни 
заседания – 79. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 125, новообразувани – 95, образувани 
през предходен период – 30; 
решени преписки - 124, отказ от образуване на ДП – 74, обжалвани – 3, 
необжалвани - 71, образувани ДП – 39, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 47; 
внесени ОА – 10, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 9, от тях със споразумение – 8, решени с оправдателна присъда – 
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2, внесени със споразумение в ДП – 15, одобрени - 15, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 8, участие в съдебни 
заседания – 98. 

Пр.пр.№ 11153/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Нина Борисова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 14.03.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 09 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 12.03.2013г. С писмо от 19.03.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 09 РУП – 
СДВР за извършване на проверка, като са дадени конкретни указания. 
Материалите по преписката са постъпили в СРП на 16.05.2013г., 
преписката е разпределена на 18.05.2013г. С постановление от 
23.05.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство 
като в обстоятелствената част е записано, че липсват данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 
Постановено е препис да се изпрати на Началника на 09 РУП – СДВР за 
провеждане на административно – наказателно производство.  

ОА  
Пр. пр. № 10606/2013 г. по описа на СРП, БП № 1244/2013 г. по 

описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Нина Борисова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК с 
разпит на свидетели срещу Б.Т.П. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от 
НК, извършено на 20.04.2013 г. С постановление от 26.04.2013 г. Б.Т.П. е 
привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от 
НК./съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/. Материалите по бързото производство са постъпили в СРП на 
29.04.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 30.04.2013 г. 
е внесен обвинителен акт срещу Б.Т.П. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 
от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  
и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
7948/2013 г. по описа на СРС, 12 състав. На 10.05.2013 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 7948/2013 г. по описа на СРС, 12 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Борисова от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 3 месеца, при 
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прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за три години и 
„Лишаване от право да управлява МПС за срок от една година. С 
определение от 10.05.2013 г. по НОХД № 7948/2013 г. по описа на СРС, 12 
състав, споразумението е одобрено. 

78а 
Пр. пр. № 2232/2013 г. по описа на СРП, ДП № 213/2013 г. по описа 

на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Нина Борисова. /Не е приложен 
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство 
е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на 
свидетели срещу П.В.С. за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, 
извършено на 23.01.2013 г. С постановление от 05.02.2013 г. П.В.С. е 
привлечена в качеството на обвиняема за извършено престъпление по чл. 
325, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Искано е и е 
разрешено удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 16.04.2013 г. с мнение 
за предаване на съд. С постановление за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 23.04.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение П.В.С. да бъде освободена от наказателна отговорност и да й 
бъде наложено административно наказание за извършеното престъпление 
по чл. 325, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 8611/2013 г. по 
описа на СРС, 19 състав. /В НП има приложена призовка, не е приложено 
копие от решението на съда/.  

Проверено още: пр.пр.№ 22788/2012г. по описа на СРП. 
 
Павел Панов 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 279, новообразувани – 184, 
образувани през предходен период – 95; 
решени преписки - 132, отказ от образуване на ДП – 84, обжалвани – 1, 
необжалвани - 83, образувани ДП – 81, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 6, възложени проверки – 39; 
внесени ОА – 41, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
44, от тях със споразумение – 23, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени – няма, 
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внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 161. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 318, новообразувани – 294, 
образувани през предходен период – 24; 
решени преписки - 231, отказ от образуване на ДП – 200, обжалвани – 6, 
необжалвани - 194, образувани ДП – 105, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 28; 
внесени ОА – 22, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
15, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 81. 

Пр.пр.№ 1088/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Павел Панов /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
на жалбата има резолюция от 29.01.2013г./ Преписката била образувана 
в СРП по жалба на Н.А.А. С писмо от 21.02.2013г. на основание чл.9, ал.1 
от Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в СДВР за 
извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба /няма 
дадени указания/ С писмото е даден срок за извършване на проверката 60 
дни. Своевременно е поискан допълнителен срок за преписката. С писмо 
от 13.03.2013г., постъпило в СРП на 18.03.2013г. Началника на 5 РУП – 
СДВР уведомява СРП на основание чл.9, ал.3, т.2 от цитираната 
инструкция, че работата по преписката е прекратена и материалите по 
преписката са приложени към архив, както и че е уведомен подателя на 
сигнала. С писмо от 03.06.2013г. на зам.районен прокурор В.Чаушев е 
изпратен списък с прокурорски преписки, по които с постановление 
/писмо/ на прокурор при СРП, е било възложено извършването на 
проверка на основание чл.9, ал.1 от Инструкция № И-89/10.03.2011г., като 
е поискано същите да бъдат изпратени в СРП. Преписката е постъпила в 
СРП на 13.06.2013г., като е разпределена 17.06.2013г. С постановление от 
25.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че е налице хипотезата на чл.9, 
ал.2, пр.2 от НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/  

ОА 
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Пр. пр. № 18225/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1357/2013 г. по 
описа на 03 РУП СДВР, НСН № 241/2013 г. с наблюдаващи прокурори 
Павел Панов, Дочо Дочев, Мадлена Атанасова. Производството е било 
започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетел и оглед на 
местопроизшествие срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
198, ал. 1, пр. 1 от НК, извършено на 04.05.2013 г. С постановление от 
30.05.2013 г. С.Н.Л. е привлечен в качеството на обвиняем. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 14.06.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия. С постановление от 11.07.2013 
г. прокурор Панов е отделил материали от досъдебното производство  за 
деянието, извършено от неизвестен извършител и го е спряло за издирване 
на извършителя. На 11.07.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу С.Н.Л. 
за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 63, 
ал. 1, т. 3 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 
2, ал. 3 /с изключение на датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт и има ли или не основания за прилагане на чл. 53 от 
НК/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – 
докладчик от 19.07.2013 г. е прекратено производството по НОХД № 
12622/2013 г. по описа на СРС, 19 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на разпореждането – ограничаване на 
процесуалните права на непълнолетния обвиняем. Подаден бил частен 
протест, който не бил уважен. Наказателното производство е постъпило в 
СРП на 27.09.2013 г. С постановление от 01.10.2013 г. прокурор Панов е 
върнал делото на разследващия орган, като му е дал конкретни указания за 
действията по разследване, които да се извършат. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 26.11.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия С.Н.Л. за престъпление по чл. 198, ал. 
1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. С 
постановление от 29.11.2013 г. делото отново е било върнато на 
разследващия орган с  указания по разследването. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 14.12.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемия С.Н.Л. за престъпление по чл. 198, ал. 
1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. На 26.09.2012 
г. е внесен обвинителен акт от прокурор Мадлена Атанасова, в който са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3   /с изключение на мястото на 
съставяне на обвинителния акт/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
Образувано било НОХД № 21868/2013 г. по описа на СРС, 19 състав. 
Делото е отлагано няколко пъти, изготвено е споразумение, към момента 
на проверката е висящо, насрочено за съдебно заседание на 09.12.2014 г. 
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Пр. пр. № 22089/2013 г. по описа на СРП, ДП № 1779/2013 г. по 
описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Павел Панов, 
Любомир Русев. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 
от НПК с разпит на свидетел и оглед на местопроизшествие срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, 
ал. 1 от НК, извършено на 14.06.2013 г. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследване. С  постановление от 18.07.2013 
Г.Д.Г. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, 
вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК./съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 11.09.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 17.09.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Г.Д.Г. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 
чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК.В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3/с изключение на датата и 
мястото на съставянето на ОА/   и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 16225/2013 г. по описа на СРС, 2 
състав. На 25.11.2013 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 16225/2013 г. по описа на СРС, 2 
състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия и прокурор Русев 
от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 
381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание 
ЛОС за срок от една година и шест месеца, при първоначален строг 
режим. С определение от 25.11.2013 г. по НОХД № 16225/2013 г. по описа 
на СРС, НО, 2 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

Проверени още: пр.пр.№ 40415/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
40453/2013г. по описа на СРП 

Пр.пр.№ 51201/2011г. по описа на СРП /НСН  № 105/2013г./,  ДП № 
1864/2011г. по описа на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Юлиана 
Силянова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция от 21.03.2013г./, пр. пр. № 30816/2011 г. по описа 
на СРП, ДП № 1718/2011 г. по описа на 06 РУП СДВР, НСН № 140/2012 г. 
с наблюдаващ прокурор Павел Панов. 

 
Павлин Богданов 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 220, новообразувани – 170, 
образувани през предходен период – 50; 
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решени преписки - 174, отказ от образуване на ДП – 151, обжалвани – 1, 
необжалвани - 150, образувани ДП – 61, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 18; 
внесени ОА – 40, върнати от съда ОА - 15, решени с осъдителна присъда - 
31, от тях със споразумение – 16, решени с оправдателна присъда – 12, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 189. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 328, новообразувани – 300, 
образувани през предходен период – 28; 
решени преписки - 260, отказ от образуване на ДП – 235, обжалвани – 10, 
необжалвани - 225, образувани ДП – 77, изпратени по компетентност - 
няма, прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 25; 
внесени ОА – 35, върнати от съда ОА - 7, решени с осъдителна присъда - 
27, от тях със споразумение – 9, решени с оправдателна присъда – 11, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 179. 

Пр.пр.№ 41708/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Павлин Богданов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 23.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод жалба от С.Д.С, заведена в деловодство на 
СРП на 17.10.2013г. С постановление от 23.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че няма данни за извършено престъпление от общ характер и 
образуването на досъдебно производство. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл.213, ал.2 
от НПК в 7 –мо дневен срок, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/ С постановление от 
11.10.2013г.  на СГП /дата на изх. поща на СГП 12.12.2013г./е потвърдено 
постановлението на СРП от 23.10.2013г. 

ОА 
Пр.пр. № 52703/2011г. по описа на СРП /НСН 392/2012г./, ДП № 

3894/2011г. по описа на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Павлин 
Богданов.  /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция от 04.01.2012г./ Досъдебното производство е 
образувано на 17.12.2011г. на основание чл.212, ал.2 от НПК срещу 
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неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 
от НК. НК. С постановление от 23.02.2013г. /докладвано по реда на чл.219, 
ал.1 от НПК на 23.02.2013г./ е повдигнато обвинение на К.П.С. за 
престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 30.03.2012г. с мнение за предаване на 
съд на обвиняемия. На 26.04.2012г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
на К.П.С. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 /с изключение 
на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт и има ли или не 
основание за прилагане на чл.53 от Наказателния кодекс/ и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити. С разпореждане от 19.05.2012г., постъпило в 
СРП на 29.08.2012г., е прекратено съдебното производство и делото е 
върнато на СРП за отстраняване на допуснати съществени процесуални 
нарушения, а именно „деянието е извършено за времето от 08.10.ч. на 
15.12.11г. до 19.30 ч. на 15.12.11г.”, докато в диспозитива е посочено до 
19.30ч на 16.12.11г.. С постановление от 02.12.2013г. е указано на 
водещия разследването да повдигне ново прецизирано обвинение на 
П.Б.Ц. С постановление от 10.12.2013г. е повдигнато обвинение за 
престъпление по чл.318 и чл.324, 

Пр.пр.№ 41975/2013г. по описа на СРП,  ДП № 3231/2013г. по описа 
на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Павлин Богданов. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 01.11.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
основание чл.212, ал.2 от НПК на 12.10.2013г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. С постановление от 
30.10.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 30.10.2013г./ е 
повдигнато обвинение на Я.Д.Ш. за престъпление по чл. 198, ал.1, пр.1 
вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК, като на обвиняемия е наложена мярка за 
неотклонение „предварително задържане за срок от 24 часа”. С 
определение на СРС от 01.11.2013г.на обвиняемия е взета МНО 
„задържане под стража”. Материалите по делото са постъпили в СРП на 
21.11.2013г. С писмо от 22.11.2013г. материалите по делото са изпратени в 
06 РУП – СДВР. На 17.12.2013г. делото е постъпило в СРП с мнение за 
предаване на съд. На 20.12.2013г. е внесен обвинителен акт срещу Я.Д.Ш. 
за престъпление по чл.198, ал.1, пр.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НПК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3/с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/  и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 03.01.2013г. На 14.01.2013г. е внесен обвинителен акт 
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в СРС срещу К.Р.Р. за престъпление по чл. 343в, ал.2 вр.ал.1 от НК. В НП 
е приложена карта. 

Пр. пр. № 52703/2011 г. по описа на СРП, ДП № 3894/2011 г. по 
описа на 06 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Павлин Богданов. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел срещу неизвестен извършител. за престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 15.12.2011 г. С 
постановление от 23.02.2012 г. К.П.С. е привлечен в качеството на 
обвиняем. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 30.03.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия К.П.С. за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  На 26.04.2012 
г. е внесен обвинителен акт срещу К.П.С. за престъпление по чл. 195, ал. 
1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 / с изключение на датата и мястото на 
съставяне на обвинителния акт и има ли или не основания за прилагане на 
чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на 
съдия – докладчик от 19.05.2012 г. е прекратено производството по НОХД 
№ 8081/2012 г. по описа на СРС, 4 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на разпореждането – противоречие между 
описаното в обстоятелствената част и диспозитива на ОА. Наказателното 
производство е постъпило в СРП на 17.09.2012 г. На 26.09.2012 г. е внесен 
обвинителен акт, в който са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  / с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт и 
има ли или не основания за прилагане на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – докладчик от 
29.09.2012 г. е прекратено производството по НОХД № 17660/2012 г. по 
описа на СРС, 4 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
разпореждането – материалите по ДП не са предявени на пострадалата. 
Наказателното производство е постъпило в СРП на 05.02.2013 г. С 
постановление от 11.02.2013 г. прокурор Богданов е върнал досъдебното 
производство на разследващия орган за допълнително разследване, по 
време на което следва да бъдат изпълнени указанията, дадени в 
обстоятелствената част на постановлението за отстраняване на 
допуснатото нарушение. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 20.02.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия К.П.С. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 
от НК. На 27.02.2013 г. е внесен обвинителен акт, в който са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  /с изключение на датата и мястото на 
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съставяне на обвинителния акт и има ли или не основания за прилагане на 
чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е 
НОХД № 3748/2013 г. по описа на СРС, 4 състав. Делото е отлагано 
няколко пъти и е приключило по реда на чл. 373 от НК с осъдителна 
присъда. Наложено е наказание 5 месеца ЛОС при условията на чл. 66  от 
НК.  

Проверено още - Проверени още: пр.пр.№ 36997/2013г. по описа на 
СРП, пр. пр. № 51141/2011 г., ДП № 3519/2011 г. по описа на 06 РУП 
СДВР с наблюдаващ прокурор Павлин Богданов. 

 
Пeтър Белчев 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 144, новообразувани – 116, 
образувани през предходен период – 28; 
решени преписки - 118, отказ от образуване на ДП – 56, обжалвани – 4, 
необжалвани - 52, образувани ДП – 23, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 22, възложени проверки – 36; 
внесени ОА – 28, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
33, от тях със споразумение – 27, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 9, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 6, участие в съдебни 
заседания – 225. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 103, новообразувани – 81, образувани 
през предходен период – 22; 
решени преписки - 97, отказ от образуване на ДП – 72, обжалвани – 5, 
необжалвани - 67, образувани ДП – 17, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 19; 
внесени ОА – 21, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 29, от тях със споразумение – 17, решени с оправдателна 
присъда – 2, внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени 
– няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 6, участие в 
съдебни заседания – 103. 

Пр.пр.№ 39957/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Пeтър Белчев. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 14.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 06 РУП – СДВР, постъпили в 
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СРП на 10.10.2013г. С постановление от 17.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че е липсват данни по преписката за противоправна човешка 
дейност. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП по реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 43408/2011г. по описа на СРП /НСН  № 220/2012г./,  ДП № 

51/2011г. по описа на ГПУ – София, с наблюдаващ прокурор Петър 
Белчев. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция от 26.09.2011г./ Досъдебното производство е 
образувано срещу С.М.О. за престъпление по чл.316 вр.чл.308 ал.2 вр.ал.1 
вр.63 ал.1 т.3 от НПК на основание чл.212, ал.2 НПК. Своевременно са 
правени искания за удължаване срока на разследване. С постановление от 
06.01.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 06.01.2012г./ е 
повдигнато обвинение на С.М.О. за престъпление по чл.316, пр.1 
вр.чл.308, ал.2, вр.ал.1 вр.63, ал.1, т.3 от НК при условията на чл.206, 
вр.чл.269, ал.3, т.2 и т.3 от НПК. Материалите по делото са постъпили в 
СРП на 14.02.2011г. На 21.02.2011г.   внесен обвинителен акт в СРС срещу 
С.М.О. за престъпление по чл.316, пр.1 вр.чл.308, ал.2, вр.ал.1 вр.63, ал.1, 
т.3 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 
и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 19.03.2012г. 
по НОХД № 3399/2012г. по описа на СРС, НО, 110 с-в, постъпило в СРП 
на 22.03.2012г., е прекратено съдебното производство и делото е върнато 
на СРП за отстраняване на допуснати съществени процесуални 
нарушения. Срещу разпореждането е подаден протест на 26.03.2012г. /в 
НП няма копие от акта на СГС, нито данни за произнасянето/. 
Материалите по делото са постъпили в СРП от СРС на 04.05.2012г. С 
постановление от 09.05.2012г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл.244, ал.1, т.1 вр.чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 
18.12.2012г. досъдебното производство е възобновено. На 20.12.2012г. е 
внесен обвинителен акт срещу С.М.О. за престъпление по чл.316, пр.1 
вр.чл.308, ал.2, вр.ал.1 вр.63, ал.1, т.3 от НК, като в обстоятелствената част 
на акта е записано, че С.М.О. не е бил разпитван в качеството на 
обвиняем, тъй като делото е приключило по реда на чл.206 вр.чл.269 ал.3 
т.1, 2 и 3 от НПК, както и че видно от приобщените справки от ГД „ИН”, 
НСлС, ДАБ и Дирекция „Миграция” С.М.О. не е намерен на посочения 
адрес и местоживеенето му в страната не е известно. В обвинителния акт 
са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. С разпореждане от 12.02.2013г. № 23310/2012г по описа на 
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СРС, НО, 110 с-в, наказателното производство е спряно на основание 
чл.251, ал.1 вр.чл.25, т.2 от НПК.  

Пр. пр. № 14453/2013 г. по описа на СРП, ДП № 705/2013 г. по описа 
на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Петър Белчев, Антоанета 
Софрониева. ДП било образувано с постановление от 25.04.2013 г. срещу 
Д.М.П. за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С 
постановление от 14.05.2013 г. Д.М.П. за престъпление по чл. 343в, ал. 2, 
вр. ал. 1 от НК. /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 27.06.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 
05.07.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Д.М.П. за престъпление по 
чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
Образувано е НОХД № 12204/2013 г. по описа на СРС, 107 състав. На 
07.11.2013 г. е сключено споразумение за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 12204/2013 г. по описа на СРС, 107 състав,  
между защитника на подсъдимия, подсъдимия и прокурор Софрониева от 
СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, 
ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за виновен и страните са 
се споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” 
изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна регистрация 
по настоящ адрес за срок от 8 месеца 2 пъти седмично и задължителни 
срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца. С определение от 
07.11.2013 г. по НОХД № 12204/2013 г. по описа на СРС, НО, 107 състав, 
сключеното споразумение е одобрено. 

споразумение 
Пр.пр.№ 2416/2013г. по описа на СРП,  ДП № 202/2013г. по описа на  

07 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Петър Белчев. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция 
от 29.01.2013г./ Бързото производство е образувано на 29.01.2013г. срещу 
Т.Ч.П. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Материалите по делото са 
постъпили в СРП на 01.02.2013г. На 04.02.2013г. е сключено 
споразумение  между защитника на подсъдимия и прокурор Петър Белчев, 
с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на Т.Ч.П. да му бъде наложено наказание „пробация” за извършеното от 
него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, изразяваща се следните 
пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител за срок 
от 7 (седем) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 
от 7 (седем) месеца с явяване и подписване 2 (два) пъти седмично, както и 
наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 година, като 
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на основание чл.59, ал.4 от НК и приспаднато времето през което 
подсъдимият е бил лишен от правото да управлява МПС. С определение 
от 04.02.2013г. на 7 състав, НО, СРС, споразумението е одобрено от съда. 

78а 
Пр. пр. №  46264/2009 г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-1355/2009 г. по описа на 08 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Петър Белчев. Досъдебното производство е започнато на 23.08.2009 г. от 
08 РУП-СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК. Срокът за 
разследването е удължаван многократно. С постановление от 12.02.2013 г. 
Г.Ив.Ил. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 325, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 
219, ал. 1 и по чл. 226 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и 
печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 18.02.2013 г. С 
постановление за предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 20.02.2013 г. производството е внесено в СРС с предложение 
обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършено от него престъпление 
по чл. 325, ал.1  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 
налице предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано е АНД 
№3264/2013г.  по описа на СРС, НО, 22 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 39843/2013г. по описа на СРП; 
пр.пр.№39851/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 39647/2013г. по описа на 
СРП. 

 
Пeтър Джунов 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 154, новообразувани – 133, 
образувани през предходен период – 21; 
решени преписки - 103, отказ от образуване на ДП – 35, обжалвани – 1, 
необжалвани - 34, образувани ДП – 52, изпратени по компетентност – 3, 
прекратени с резолюция- 27, възложени проверки – 38; 
внесени ОА – 20, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
28, от тях със споразумение – 19, решени с оправдателна присъда – 4, 
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внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 8, участие в съдебни 
заседания – 216. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 206, новообразувани – 175, 
образувани през предходен период – 31; 
решени преписки - 159, отказ от образуване на ДП – 103, обжалвани – 4, 
необжалвани - 99, образувани ДП – 76, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 47; 
внесени ОА – 42, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 22, от тях със споразумение – 18, решени с оправдателна 
присъда – 5, внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени 
– няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 18, участие в 
съдебни заседания – 182. 

Пр.пр.№ 734/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Пeтър Джунов /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 18.01.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по жалба на Т.И.Б. С писмо от 24.01.2013г. на 
основание чл.9, ал.1 от Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е 
изпратена в 01 РУП – СДВР за извършване на предварителна проверка по 
постъпилата жалба, като п писмото са дадени конкретни указания. С 
писмото е даден срок за извършване на проверката 60 дни. С писмо от 
06.03.2013г. 01 РУП – СДВР уведомява жалбоподателя, с копие до СРП, 
че преписката е приключила с мнение за прекратяване, поради липса на 
данни за образуване на досъдебно производство. С писмо от 31.05.2013г. 
наблюдаващия прокурор е изискал преписката от 01 РУП – СДВР, поради 
постъпила жалба от Т.И.Б. срещу прекратяването на преписката. С писмо 
от 17.06.2013г. е назначена допълнителна проверка и преписката е 
изпратена в 01 РУП – СДВР. С писмо от 12.08.2013г. срокът на проверката 
е удължен с два месеца. С писмо от постъпило в СРП на 17.09.2013г. 
преписката е изпратена с изпълнени указания. Преписката е разпределена 
на 19.09.2013г. С постановление от 02.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че се касае за гражданско  - правни отношения от облигационен 
характер. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване по реда на НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
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Пр.пр.№ 43318/2006г. по описа на СРП /НСН  № 283/2012г./,  ДП № 
2045/2006г. по описа на 05 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Петър 
Джунов. Досъдебното производство е образувано с постановление от 
03.08.2006г. срещу К.Д.А. за престъпление по чл.286, ал.1 от НК. 
Досъдебното производство многократно е спирано и възобновявано. С 
постановление от 12.09.2011г. досъдебното производство е възобновено.  
С постановление от 18.11.2011г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от 
НПК на 18.11.2011г./ е повдигнато обвинение на К.Д.А. за престъпление 
по чл. 286, ал.2 вр.ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в 
СРП на 08.12.2011г. На 15.12.2011г. е внесен обвинителен акт в СРС 
срещу К.Д.А. за престъпление по чл.286, ал.2 вр.ал.1 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 10.05.2012г., постъпило 
в СРП на 16.05.2012г., съдът е прекратил съдебното производство и е 
върнал делото за отстраняване на посочените в обстоятелствената част на 
разпореждането процесуални нарушения, а именно, че в акта е посочено, 
че „надлежен орган на властта е орган по разследването при 05 РУП – 
СДВР, без обаче да конкретизирано кой е този разследващ полицай, имал 
ли е качеството орган на властта и дали е имал правомощия да 
възбужда наказателно преследване срещу набедено лице”. Материалите 
по делото са постъпили в СРП на 11.06.2012г. С постановление от 
11.06.2012г. делото е изпратено на разследващия орган за отстраняване на 
допуснатите процесуални нарушения. С постановление от 17.08.2012г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 17.08.2012г./ е повдигнато 
обвинение на К.Д.А. за престъпление по чл. 286, ал.2 вр.ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 21.11.2012г., след като с 
писмо от 11.10.2012г. същото е изискано от наблюдаващия прокурор. На 
27.11.2012г. е внесен  обвинителен акт в СРС срещу К.Д.А. за 
престъпление по чл.286, ал.2 вр.ал.1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. С присъда от 09.10.2013г. по НОХД № 21682/2012г. на СРС, 
НО, 93 с-в, подсъдимият е признат за невиновен. На същата дата 
09.10.2013г. е подаден протест от прокурор Р.Михайлова, тъй като според 
СРП постановената присъда е неправилна. В СРП не са постъпили мотиви 
към присъдата. След извършена проверка в деловодството на съда се 
установи, че делото е изпратено в Софийски градски съд. 

Пр. пр. № 39592/2012 г. по описа на СРП, ДП № 151/2013 г. по описа 
на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Петър Джунов. ДП било 
образувано с постановление от 07.01.2013 г. срещу М.К.К.  за  
престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 от НК. Искано е и е разрешавано 
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удължаване на срока на разследване. С постановление от 27.06.2013 г. 
М.К.К. е привлечена като обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. 
ал. 3 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 18.07.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемата.  На 
02.08.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу М.К.К. за престъпление по 
чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
Образувано е НОХД № 14116/2013 г. по описа на СРС, 7 състав, което е 
приключило на 05.12.2013 г. с осъдителна присъда, като подсъдимата е 
призната за виновна в извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. 
ал. 3, т. 1, пр. 1 от НК и е наложено наказание ГЛОБА в размер на 200 лв. 

78а 
Пр. пр. № 9520/2013 г. по описа на СРП, ДП № 11133/2013 г. по 

описа на СРТП-ОДП-СДВР, с наблюдаващ прокурор Петър Джунов. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
на местопроизшествие, срещу Б.Н.И. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. 
„б”, вр. чл.342, ал. 1, пр. 3 от НК, извършено на 12.03.2013 г. С 
постановление от 12.04.2013 г. Б.Н.И. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „а”, пр. 2, вр. ал. 
1, б. „б”, пр. 2, вр. чл.342, ал. 1, пр. 3 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 25.04.2013 г. с мнение за предаване на съд. С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 13.05.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Б.Н.И. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 343, ал. 
3, б. „а”, пр. 2, вр. ал. 1, б. „б”, пр. 2, вр. чл.342, ал. 1, пр. 3 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на 
чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС/. Образувано е АНД № 8611/2013 г. по описа на СРС, 19 състав. 
/В НП има приложена призовка и справка, от която е видно, че с решение 
от 23.01.2014 г. е наложено административно наказание ГЛОБА в 
размер на 1200 лв./.  

споразумение 
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Пр.пр.№ 9760/2013г. по описа на СРП,  БП № 1112/2013г. по описа 
на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Петър Джунов. Бързото 
производство е образувано на 29.03.2013г. срещу П.Т.Д. за престъпление 
по чл.343б, ал.1 от НК. Материалите по бързото производство са 
постъпили в СРП на 04.04.2013г. На същата дата е сключено 
споразумение между защитника на подсъдимия и прокурор Петър 
Джунов, с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на П.Т.Д. да му бъде наложено наказание „пробация” за 
извършеното от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, изразяваща се 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 9 (девет) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес 
за срок от 9 (девет) месеца с явяване и подписване 2 (два) пъти седмично, 
както и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от девет 
месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК и приспаднато времето през 
което подсъдимият е бил лишен от правото да управлява МПС. С 
определение от 04.04.2013г. на 102 състав, НО, СРС, споразумението е 
одобрено от съда. 

Проверени още: пр.пр.№ 40583/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
40613/2013г. по описа на СРП;  

 
Петя Василева 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 232, новообразувани – 187, 
образувани през предходен период – 45; 
решени преписки - 189, отказ от образуване на ДП – 31, обжалвани – 2, 
необжалвани - 29, образувани ДП – 31, изпратени по компетентност – 6, 
прекратени с резолюция- 27, възложени проверки – 125; 
внесени ОА – 21, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
10, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 178. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 220, новообразувани – 156, 
образувани през предходен период – 64; 
решени преписки - 207, отказ от образуване на ДП – 109, обжалвани – 6, 
необжалвани - 103, образувани ДП – 23, изпратени по компетентност - 10, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 84; 
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внесени ОА – 15, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
9, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 4, участие в съдебни 
заседания – 177. 

Пр.пр.№ 32792/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Петя Василева /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 21.08.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 02 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 21.08.2013г. С писмо от 30.08.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 02 РУП – 
СДВР за извършване на предварителна проверка, като в писмото са 
дадени конкретни указания. Преписката е постъпила в СРП 30.09.2013г. и 
е разпределена на 03.10.2013г. С мотивирано постановление от 
14.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че деянието не съставлява 
престъпление. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/няма приложена обратна разписка/ 

Пр.пр.№ 31959/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Петя василева /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 12.08.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 02 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 06.08.2013г. С писмо от 20.08.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 02 РУП – 
СДВР за извършване на предварителна проверка, като в писмото са 
дадени конкретни указания. Преписката е постъпила в СРП 08.09.2013г. и 
е разпределена на 11.10.2013г. С мотивирано постановление от 
25.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че деянието не съставлява 
престъпление. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/няма приложена обратна разписка/ 

Пр.пр.№ 20898/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ мл.прокурор 
Петя Василева. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №23544/2013г. по описа 
на 09 РУП - СДВР по жалба на Р.Г.Ф. в качеството й на майка  и законен 
представител на Ив.М.Ив. срещу М.М.Ив.  След извършена проверка, 
преписката е постъпила в СРП. С постановление от 16.09.2013г. е 
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постановен отказ от образуване на досъдебно производство, тъй като не са 
налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. 
Като основание за постановяването на отказа е са посочени чл. 199, и чл. 
213, ал.1 от НПК. В диспозитива е записано, копие от постановлението да 
се изпрати на Р.Г.Ф. и че  постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП. Отбелязано е, преписката да остане на съхранение в СРП.  

Постановлението за отказ от образуване на ДП е обжалвано пред 
СГП. С постановление от 17.10.2013г. прокурор Ст.Рачев от СГП отменя 
постановлението на СРП като незаконосъобрзно и неправилно и 
разпорежда да се образува ДП срещу М.М.Ив.  за престъпление по чл. 183, 
ал.1 от НК. Със сигнал срещу постановлението на СГП от 25.10.2013г. 
чрез СГП до АП-София, прокурор Петя Василева моли АП-София да 
отмени постановлението на СГП като неоснователно, необосновано и 
незаконосъобразно. С постановление от 19.11. 2013г.  прокурор Даниела 
Личева  потвърждава постановлението на СГП. Със сигнал срещу 
постановлението на АП-София от 19.11. 2013г.  до ВКП, прокурор Петя 
Василева моли да се отмени постановлението на АП-София като 
неоснователно, необосновано и незаконосъобразно. С постановление от 
21.01.2014г. прокурор Малена Филипова потвърждава постановлението на 
АП-София като правилно и обосновано. С постановление от 03.02.2014г. 
прокурор Петя Василева образува  ДП срещу М.М.Ив. за престъпление по 
чл. 183, ал.1 от НК. Срокът за разследване е удължаван няколкократно, 
като последното удължаване на срока е  с 2 месеца, считано от 
03.10.2014г.  

ОА 
Пр. пр. № 21653/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 

Петя Василева. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по молба от Л.К.С. до 09 РУП 
СДВР  с оглед данни за извършено престъпление от общ характер. След 
извършена полицейска проверка, с писмо от 22.06.2012 г. материалите са 
постъпили в СРП с мнение за образуване на досъдебно производство. С 
постановление от 29.06.2012 г. на прокурор Василева е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че в преписката не се съдържат достатъчно данни за извършено 
престъпление от общ характер, тъй като в конкретния случай е 
осъществен състава на предвиденото в чл. 130, ал. 2 от НК, което съгласно 
особената разпоредба на чл. 161, ал. 1 от НК е престъпление от частно 
правен характер и наказателното преследване се възбужда по тъжба на 
пострадалия. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и копие да 
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бъде изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ . 
По жалба в СГП  е била образувана пр. пр. № 6238/2012 г. по описа на 
СГП и с постановление на прокурор Д. Георгиев от 30.07.2012 г. 
постановлението на СРП е  отменено и преписката е върната на СРП с 
указание да бъде образувано досъдебно производство. По подаден сигнал 
от наблюдаващия прокурор от СРП е била образувана пр. пр. № 2928/2012 
г. по описа на АП София и с постановление от 17.08.2012 г. на прокурор 
Коюмджиев от САП е потвърдено постановлението на СГП, като не е 
уважен сигнала на СРП. С постановление от 27.08.2012 г. на прокурор 
Василева е образувано досъдебно производство срещу НИ за 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. В 
постановлението са дадени ясни, конкретни и точни указания  за 
необходимите действия по разследване, които следва да се извършат.  На  
няколко пъти са правени искания за удължаване на срока за разследване, 
които са уважавани. С постановление за привличане на обвиняем от 
27.01.2014 г., двамата извършители са привлечени в качеството на 
обвиняеми . /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. /Материалите са постъпили в 
СРП на 18.03.2014 г. с мнение за предаване на съд. В НП има приложени 
свидетелства за съдимост, справка от УИС и карта от ЦИССС. На 
21.03.2014 г. е внесен  изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу 
К.П.Л. и А.К.Л. за престъпление по чл.131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, 
вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК за първия обвиняем и по чл.  131, ал. 1, т. 
12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК за 
втория обвиняем. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, 
ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД 
№  6108/2014 г. по описа на СРС, делото е насрочено за с.з. на 24.10.2014 
г. 

Пр. пр. № 15045/2012 г. по описа на СРП, ДП № 947/2012 г. по описа 
на 02 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Петя Василева, Божидар 
Качуров. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпит на свидетел  срещу неизвестен извършител за престъпление 
по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, извършено на 12.04.2012 г. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване многократно. С  
постановление от 01.07.2013 В.Д.М. е привлечен като обвиняем за 
престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК./съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 11.09.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 23.09.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу В.Д.М. за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 
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от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  
и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
16515/2013 г. по описа на СРС, 122 състав. На 26.02.2014 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 16515/2013 г. по описа на СРС, 122 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Качуров от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от 3 години 2 пъти седмично, задължителни срещи с 
пробационен служител за срок от 3години и безвъзмезден труд в полза на 
обществото – по 200 часа годишно в рамките на три поредни години. С 
определение от 26.02.2014 г. по НОХД № 16515/2013 г. по описа на СРС, 
НО, 122 състав, сключеното споразумение е одобрено. 
 

Пр.пр.№ 35046/2012г. по описа на СРП, ДП № ЗМ359/2013г. по 
описа на 08 РУП – СДВР с наблюдаващ мл. прокурор Петя Василева и 
Ч.Железчев/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е образувано на 25.02.2013г. срещу Ас.Н.Ст. за 
извършено престъпление по чл.183, ал. 1 от НК.  Материалите по ДП са 
получени в СРП на 26.07.2013г. с мнение за предаване на обвиняемото 
лице на съд за извършено престъпление по чл.183, ал. 1 от НК,  
разпределено на прокурор Ч. Железчев /по заместване на прокурор 
И.Петрова/ на 26.07.2013г. /В НП има приложено свидетелство за 
съдимост,  информация от УИС/. С постановление от 07.08.2013г. 
прокурор Ивелина Петрова намира, че обвинението следва да се 
прецизира и връща делото на разследващия орган с дадени  указания. 
Срокът за разследването е удължен. Материалите по ДП са получени в 
СРП на 29.08.2013г. с мнение за предаване на обвиняемото лице на съд за 
извършено престъпление по чл.183, ал. 1 от НК,  разпределено на 
прокурор Ч. Железчев в болнични /по заместване на прокурор Петя 
Василева/ на 29.08.2013г. На 10.09.2013г. мл.прокурор Петя Василева 
изготвя ОА срещу – Ас.Н.Ст.  за извършено престъпление от чл.183, ал. 1 
от НК и го внася в СРС.  

С разпореждане  по НОХД №15929/2013г.  от 23.09.2013г. СРС, НО 
– 11 с-в на основание чл. 249, ал.1, вр. чл.  248, ал.2, т.3 от НПК 
прекратява съдебното производство и е връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на страните - 



 396 

„в обстоятелствената част на ОА е отбелязано общата сума за 
неплатената издръжка, но не е отбелязано за кои точно месеци не е 
изпълнено задължението, както и материалите не са предявени на 
пострадалите лица, поради което правата им не са били надлежно 
охранени”. Делото е получено от СРС в СРП на 06.11.2013г., разпределено 
на прокурор Петя Василева на 08.11.2013г. С постановление от 
13.11.2013г. прокурор Петя Василева връща материалите по пр.пр. 
35046/2012г. по описа на СРП, ДП ЗМ№359/2011г. по описа на 08 РУП – 
СДВР за отстраняване на нарушенията, посочени в обстоятелствената част 
на постановлението. /В НП има приложено свидетелство за съдимост,  
информация от УИС/. С постановление от 03.12.2013г. Ас.Н.Ст. е 
привлечен ката обвиняем. / на 02.07.2013г. докладвано по реда на чл. 219, 
ал.1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Материалите 
по ДП са получени в СРП на 10.12.2013г. с мнение за предаване на 
обвиняемия на съд. разпределено на прокурор Петя Василева  на 
10.12.2013г. На 12.12.2013г. прокурор Петя Василева  изготвя ОА срещу 
Ас.Н.Ст. за извършено престъпление от чл.183, ал.1 от НК и го внася в 
СРС. /В обстоятелствената и заключителна част на обвинителният 
акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК 
задължителни реквизити/. Образувано е НОХД №15929/2013г., 
приключило с налагане на наказание „Пробация”. Към НП е приложена 
описаната подробно по - горе бланка със искания и становища на 
прокурора, която е попълнена от прокурор Георги Николов. 

78а 
Пр. пр. № 8145/2013 г. по описа на СРП, ДП № 594/2013 г. по описа 

на 02 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Петя Василева. /Не е приложен 
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство 
е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед на 
местопроизшествие, срещу Т.Л.Д.  за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, 
вр. чл. 130, ал. 1 от НК, извършено на 09.03.2013 г. Искано е и е разрешено 
удължаване на срока на разследване. С постановление от 23.08.2013 г. 
Т.Л.Д. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 05.09.2013 г. с мнение за предаване на съд. С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 10.09.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение Т.Л.Д. да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
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административно наказание за извършеното престъпление по чл. 131, ал. 
1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
16064/2013 г. по описа на СРС, 10 състав. /В НП има приложена призовка, 
приложена е справка, от която е видно, че с решение от 15.11.2013 г. е 
наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв./.  

Проверени още: пр.пр.№ 15642/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
31959/2013г. по описа на СРП.  

 
Петя Костадинова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 223, новообразувани – 156, 
образувани през предходен период – 67; 
решени преписки - 143, отказ от образуване на ДП – 71, обжалвани – 3, 
необжалвани - 68, образувани ДП – 62, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 63; 
внесени ОА – 20, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
15, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 6, участие в съдебни 
заседания – 181. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 310, новообразувани – 278, 
образувани през предходен период – 32; 
решени преписки - 208, отказ от образуване на ДП – 145, обжалвани – 8, 
необжалвани - 137, образувани ДП – 125, изпратени по компетентност - 
15, прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 48; 
внесени ОА – 26, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
11, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 5, участие в съдебни заседания – 185. 

Пр.пр.№ 36375/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Петя Костадинова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 01.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 08 РУП – СДВР, постъпили в 
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СРП на 25.09.2013г. С постановление от 04.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че „при така възприетата и изложена фактическа обстановка 
спрямо С.Б. следва да се приложи хипотезата на чл.218б от НК, тъй 
като стойността на предмета на осъщественото престъпление е 
25,06лв. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП на основание чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя. Постановено е също, копие от 
постановлението заедно с материалите по преписката, да се изпрати на 
Началника на 08 РУП – СДВР за налагане на административно наказание, 
съгласно разпоредбите на ЗАНН. Записано е също след послужване 
преписката да се върне в деловодство на СРП. /няма приложена обратна 
разписка/ Преписката е постъпила в СРП на 24.03.2014г., ведно с 
наказателно постановление. 

Пр.пр.№ 40015/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Петя Костадинова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 16.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 04 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 10.10.2013г. С постановление от 21.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че следва да се приложи разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, 
поради ниската стойност на вещта – 2,87 лв. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП на основание чл.213, 
ал.2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя.  

ОА 
Пр.пр.№ 51201/2011г. по описа на СРП /НСН  № 105/2013г./,  ДП № 

1864/2011г. по описа на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Петя 
Костадинова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор./ Досъдебното производство е образувано с постановление от 
22.11.2011г. срещу В.К.М. за престъпление по чл.206, ал.1 от НК. 
Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване.  С 
постановление от 11.01.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 11.01.2013г./ е повдигнато обвинение на В.К.М. за престъпление по чл. 
206, ал.3, пр.1, вр.ал.1 вр.чл.26, ал.1 от НК. Материалите по делото са 
постъпили в СРП на 23.01.2013г. с мнение за предаване на съд. На 
29.01.2013г. е внесен обвинителен акт срещу В.К.М. за престъпление по 
чл. 206, ал.3, пр.1, вр.ал.1 вр.чл.26, ал.1 от НК. С разпореждане от 
28.02.2013г. по НОХД №1737/2013г. по описа на СРС, получено в СРП на 
12.03.2013г. /разпределено на прокурор П.Костадинова на 12.03.2013г./ е 
прекратено съдебното производство и делото е върнато на СРП за 
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отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, а именно 
прокурора „е обусловил инкриминираното поведение да бъде 
квалифицирано като „обсебване в големи размери”, видно от словесната 
формулировка на правната квалификация на вмененото на М.... 
престъпление. Същата обаче, по никакъв начин не кореспондира с 
цифровата такава на вмененото на конкретното лице престъпление, 
последователно очертана в рамките на цялото съдържание на 
обвинителния акт по чл.206, ал.1, предл. първо вр. ал.1 вр.чл.26, ал.1 от 
НК”. Материалите по делото са постъпили в СРП на 17.04.2013г. 
Разпределени са на прокурор Костадинова на 19.04.2013г.  На 22.04.2013г. 
е внесен обвинителен акт в СРП, който акт е абсолютно идентичен с 
този внесен на 29.01.2013г., включително не е променена и дата на 
изготвяне на акт – 25.01.2013г. Към момента на извършване проверката 
делото е в СРС. 

Пр. пр. № 20777/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1034/2012 г. по 
описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Петя Костадинова. 
Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетели  срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
194, ал. 1 от НК, извършено на 11.06.2012 г.  Многократно е искано и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
05.04.2013 г. Г.И.К. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 201 
от  НК./съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
12.04.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 23.04.2013 
г. е внесен обвинителен акт срещу Г.И.К. за престъпление по чл. 201 от 
НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 7245/2013 
г. по описа на СРС, 114 състав, което е приключило на 04.03.2014 г. с 
осъдителна присъда, като подсъдимият е признат за виновен в извършване 
на престъпление по чл. 201 от НК и му е наложено наказание „пробация”, 
изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна регистрация 
по настоящ адрес за срок от 8 месеца 2 пъти седмично и задължителни 
срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца. 

78а 
Пр. пр. № 9117/2013 г. по описа на СРП, БП № 489/2013 г. по описа 

на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Петя Костадинова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор Бързото 
производство е  било започнато на 24.02.2013 г. срещу В.Д.Д. на 
основание чл. 356, ал. 3 от НПК за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, 
извършено на 24.02.2013 г. С постановление от 25.02.2013 г. В.Д.Д. е 



 400 

привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
194, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите 
по бързото производство са постъпили в СРП на 06.03.2013 г. с мнение за 
предаване на съд.  С постановление за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 07.03.2013 г. бързото производство е внесено в СРС с 
предложение В.Д.Д.   да бъде освободен от наказателна отговорност и да 
му бъде наложено административно наказание за извършеното 
престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част 
на постановлението е записано, че  причинените имуществени вреди са 
възстановени, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП 
са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 4272/2013 г. по описа на СРС, 98 състав. /В НП има 
приложена призовка,  не е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 43309/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
36679/2013г. по описа на СРП. 

 
Петя Пешева 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 83, новообразувани – 40, образувани 
през предходен период – 43; 
решени преписки - 43, отказ от образуване на ДП – 26, обжалвани – няма, 
необжалвани - 26, образувани ДП – 14, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 13; 
внесени ОА – 5, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 9, 
от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 72. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 182, новообразувани – 179, 
образувани през предходен период – 3; 
решени преписки - 136, отказ от образуване на ДП – 91, обжалвани – 2, 
необжалвани - 89, образувани ДП – 46, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 41; 
внесени ОА – 3, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 2, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 
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няма, внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в 
съдебни заседания – 82. 

Пр.пр.№ 36434/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Петя Пешева /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
на жалбата има резолюция от 16.09.2013г./ Преписката била образувана 
в СРП по повод материали от 09 РУП – СДВР, постъпили в СРП на 
10.09.2013г. С постановление от 17.09.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че няма данни за извършено престъпление от общ характер. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр. пр. № 25484/2011 г. по описа на СРП, ДП № 1411/2011 г. по 

описа на 08 РУП СДВР, НСН № 32/2012 г., с наблюдаващ прокурор Петя 
Пешева. Производството било образувано с постановление на прокурор 
Пешева от 23.08.2011 г. срещу Д.И.Р.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от 
НК. По делото многократно било искано и е било разрешавано 
удължаване на срока на разследване. На 25.11.2011 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Д.И.Р.  за престъпление по чл. 209, ал. 1, пр. 1 и 2, 
вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 /с изключение на мястото на съставяне на обвинителния 
акт/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия - 
докладчик  от 19.12.2011 г. е прекратено производството по НОХД № 
22460/2011 г. по описа на СРС, 15 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на разпореждането - нарушено право на защита на 
обвиняемия. Наказателното производство е постъпило в СРП на 
21.01.2012 г. С постановление от 25.01.2012 г. прокурор Пешева е върнала 
делото на разследващия орган за изпълнение на указанията. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 27.02.2012 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 05.03.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Д.И.Р.  за престъпление по чл. 209, ал. 1, пр. 1 и 2, 
вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 /с изключение на мястото на съставяне на обвинителния 
акт/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано  е НОХД №  
119/2012 г. по описа на РС Костинброд, а с определение  от м. ноември 
2012 г. РС Костинброд отново е прекратил делото и го е върнал на СРП. 
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Определен е нов наблюдаващ прокурор Цветимир Цанов, който  на 
16.11.2012 г. отново е внесъл обвинителен акт. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. С разпореждане на съдия - докладчик Ивайло Родопски от 
14.02.2013 г. производството по НОХД № 330/2012 г. по описа на 
Костинбродски районен съд  4 състав е прекратено, отменена е мярката за 
неотклонение. В диспозитива е записано, че разпореждането подлежи на 
обжалване и протестиране съгласно чл. 250, а 5 от НПК. Подадени са 
частен протест и жалба срещу разпореждането на съда. Окръжен съд 
София е уважил протеста и е върнал делото за разглеждане на друг състав 
на РС Костинброд. Делото е разпределено на 1 състав на 19.07.2013 г., 
делото е висящо, насрочено за съдебно заседание на 24.02.2015 г. 
/Данните са от справка по телефона в Костинбродския районен съд/. 

Пр. пр. № 34547/2013 г. по описа на СРП, БП № 15100/2013 г. по 
описа на 09 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Петя Пешева и 
Антоанета Софрониева. Производството е било започнато по реда на чл. 
356, ал. 3 от НПК с разпит на свидетел срещу Р.Н.К. за престъпление по 
чл. 234, ал. 1 от НК, извършено на 18.09.2013 г. С постановление от 
19.09.2013 г. Р.Н.К. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
234, ал. 1, пр. 2 от НК./съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите по бързото производство са 
постъпили в СРП на 23.09.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия. На 25.09.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Р.Н.К. за 
престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК.  В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД № 16581/2013 г. по описа на СРС, 116 
състав. На 01.07.2014 г. е сключено споразумение за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 16581/2013 г. по описа на СРС, 
116 състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия и прокурор 
Софрониева от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично 
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за 
виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено 
наказание ЛОС за срок от 3 месеца, при прилагане на разпоредбата на чл. 
66, ал. 1 от НК за три години, като на основание чл. 55, ал. 3 се 
споразумели да не бъде налагано наказание ГЛОБА. С определение от 
01.07.2014 г. по НОХД № 16581/2013 г. по описа на СРС, 116 състав, 
споразумението е одобрено. 

Проверени още: пр.пр.№ 40975/2013г. по описа на СРП. 
 
Пламен Петков 
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2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 219, новообразувани – 179, 
образувани през предходен период – 40; 
решени преписки - 138, отказ от образуване на ДП – 65, обжалвани – 8, 
необжалвани - 57, образувани ДП – 80, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 43, възложени проверки – 28; 
внесени ОА – 29, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
28, от тях със споразумение – 21, решени с оправдателна присъда – 11, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 2, неодобрени – 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни заседания – 
165. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 318, новообразувани – 296, 
образувани през предходен период – 22; 
решени преписки - 248, отказ от образуване на ДП – 207, обжалвани – 7, 
необжалвани - 200, образувани ДП – 119, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 39; 
внесени ОА – 24, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 16, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда 
– 2, внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 87. 

Пр.пр.№ 34146/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Пламен Петков /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 19.08.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 05 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 13.08.2013г. С писмо от 27.08.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 05 РУП – 
СДВР за извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, в 
писмото не са дадени конкретни и ясни указания. Преписката е постъпила 
в СРП 16.10.2013г. и е разпределена на 21.10.2013г. С постановление от 
31.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че деянието поради своята 
малозначителност не е общественоопасно. ИВСС намира, че 
постановлението е немотивирано – не е посочена цената на вещта, нито 
е описана фактическа и правна обстановка. В диспозитива е записано, че 
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постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 1120/2008г. по описа на СРП /НСН 363/2012г./, досъдебно 

производство № 5627/2008г. по описа на СДВР, с наблюдаващ прокурор 
Пламен Петков. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/  С постановление от 12.11.2008г. е образувано досъдебно 
производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.220, 
ал.1 от НК. С постановление от 07.09.2009г. досъдебното производство е 
спряно. С постановление от 09.09.2009г. досъдебното производство е 
възобновено. Своевременно са правени искания за удължаване срока на 
разследване. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
24.01.2012г. с мнение за предаване на съд. Делото е изпратено в СРС по 
жалба. Постъпило е обратно в СРП на 03.02.2012г. На 09.02.2012г. е 
внесен обвинителен акт срещу В.В.В. за престъпление по чл.220, ал.1 
вр.чл.26, ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в 
чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити /в 
обстоятелствената част на ОА и в диспозитива са посочени различни 
начални дати/. С разпореждане от 10.05.2012г. по НОХД № 2708/2012г. на 
СРС, НО, 103 с-в, получено в СРП на 21.05.2012г., е прекратено съдебното 
производство и делото е върнато в СРП за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения, а именно, че посочения в 
обвинителния акт период за осъществяване на продължаваното 
престъпление е различен от този в постановлението за привличане на 
обвиняем, както и че грешно е посочена дата на една от неизгодните 
сделки. Срещу разпореждането е подаден протест от наблюдаващия 
прокурор пред СГС. С определение на СГС, НО, от 06.08.2012г. по ВНЧД 
№ 3461/2012г. е потвърдено разпореждането на СРС. С постановление от 
20.08.2012г. делото е върнато на разследващия орган, като е дадено 
указание „да се изпълнят указанията на СРС”. С постановление от 
17.09.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 17.09.2012г./ е 
повдигнато обвинение на В.В.В. за престъпление по чл. 220, ал.1 вр. чл.26 
ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 26.09.2012г. 
На 03.10.2012г. е внесен  обвинителен акт в СРС срещу на В.В.В. за 
престъпление по чл. 220, ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. Към момента на извършване на проверката делото не е 
приключило в съдебна фаза. 

Пр. пр. № 3139/2012 г. по описа на СРП, ДП № 474/2012 г. по описа 
на 06 РУП СДВР, НСН № 3/2013 г. с наблюдаващи прокурори Пламен 
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Петков и Людмила Николова. Производството е било започнато по реда 
на чл. 212, ал. 2 от НПК с разпит на свидетел и оглед на 
местопроизшествие срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 21.02.2012 г. С 
постановление от 15.03.2012г. С.Я.Д. е привлечена в качеството на 
обвиняем за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
25.06.2012 г. с мнение за предаване на съд на С.Я.Д.  за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. На 29.06.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу С.Я.Д. е привлечена в качеството на обвиняем за 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане на съдия – докладчик от 
30.06.2012 г. е прекратено производството по НОХД № 12263/2012 г. по 
описа на СРС, 4 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 
разпореждането – противоречие между цифрово и словесно посочване на 
размера на щетата. Наказателното производство е постъпило в СРП на 
07.01.2013 г. С постановление от 10.01.2013 г. прокурор Петков е върнал 
делото на разследващия орган, като му е дал конкретни указания за 
действията по разследване, които да се извършат. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 15.02.2013 г. с мнение 
за предаване на съд на С.Я.Д.  за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. 
чл. 194, ал. 1 от НК. На 26.02.2013 г. е внесен обвинителен акт от 
прокурор Петков, в който са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3   и 
ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано било НОХД № 
3634/2013 г. по описа на СРС, 4 състав. Делото е приключило със 
споразумение между  прокурор Николова,  обвиняемата и защитника й,  
което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 
от НПК, което е одобрено от съда на 29.10.2013 г.  

Пр. пр. № 18367/2013 г. по описа на СРП, БП № 1239/2013 г. по 
описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Пламен Петков, Димитър 
Куртов. Производството е било започнато по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК 
с разпит на пострадал и свидетели срещу В.П.Д. за престъпление по чл. 
198, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, извършено на 22.05.2013 г. С 
постановление от 23.05.2013 г. В.П.Д. е привлечен като обвиняем за 
престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК./съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/.  С 
постановление от 25.06.2013 г. е постановено разследването да продължи 
по общия ред. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
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СРП на 04.07.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 
13.08.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу В.П.Д. за престъпление по 
чл. 213а, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е 
НОХД № 14423/2013 г. по описа на СРС, 8 състав. На 04.10.2013 г. е 
сключено споразумение за прекратяване на наказателното производство 
по НОХД № 14423/2013 г. по описа на СРС, 8 състав,  между защитника 
на подсъдимия, подсъдимия и прокурор Куртов от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на подсъдимия да бъде наложено наказание ЛОС за срок от 1 година, при 
първоначален строг режим. С определение от 04.10.2013 г. по НОХД № 
14423/2013 г. по описа на СРС, 8 състав, споразумението е одобрено. 

78а 
 Пр. пр. №  9124/2013г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
ЗМ-15058/2013 г. по описа на 05 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Пламен Петков. Досъдебното производство е образувано  на 22.03.2012 г. 
с постановление на прокурор Пламен Петков срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 211, ал.1 от НК. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 08.06.2012 г. М.Б.К. е 
привлечена в качеството на обвиняема за извършено престъпление по чл. 
211, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Не е взета мярка за 
неотклонение. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 18.06.2012 г. С постановление за предложение за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 02.07.2012 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемата да бъде освободена от наказателна отговорност 
и да й бъде наложено административно наказание за извършено от нея 
престъпление по чл. чл. 211, ал.1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано е 
АНД №12372 /2012г.  по описа на СРС, НО, 109 състав. /в НП са 
приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, има 
приложена призовка,  не е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№48248/2010г. по описа на СРП /НСН 
54/2013г./ досъдебно производство № 535/2010г. по описа на СДВР.   

 
Пламен Рашков 

2012 
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наблюдавани преписки – общ брой - 293, новообразувани – 209, 
образувани през предходен период – 84; 
решени преписки - 155, отказ от образуване на ДП – 119, обжалвани – 1, 
необжалвани - 118, образувани ДП – 78, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 28; 
внесени ОА – 43, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
33, от тях със споразумение – 23, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 214. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 332, новообразувани – 307, 
образувани през предходен период – 25; 
решени преписки - 229, отказ от образуване на ДП – 196, обжалвани – 3, 
необжалвани - 193, образувани ДП – 125, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 27; 
внесени ОА – 42, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
30, от тях със споразумение – 13, решени с оправдателна присъда – 8, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 205. 

Пр.пр.№ 41189/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Пламен Рашков /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 29.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 06 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 23.10.2013г. С постановление от 01.11.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че „обществената опасност е явно незначителна – чл.9 ал.2 
НК” ИВСС намира, че постановлението е немотивирано –не е описана 
фактическа и правна обстановка. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

Пр.пр.№ 40427/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Пламен Рашков /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 21.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 03 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 15.10.2013г. С постановление от 29.10.2013г. е постановен отказ 
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от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че „обществената опасност е явно незначителна – чл.9 ал.2 
НК” ИВСС намира, че постановлението е немотивирано. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и 
копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна 
разписка/. 

ОА 
Пр. пр. № 5864/2007 г. по описа на СРП, ДП № 70520/2007 г. по 

описа на 04 РУП СДВР, НСН № 299/2012 г., с наблюдаващи прокурори 
Георги Мирчев и Пламен Рашков. Производството е било образувано с 
постановление на прокурор Мирчев 27.07.2007 г. срещу неизвестен 
извършител  за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. 
Делото многократно е било спирано и възобновявано, искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. На 31.10.2011 г. в 
качеството на обвиняем е бил привлечен М.Х.Т. за престъпление по чл. 
210, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 08.11.2011 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемия. На 22.11.2011 г. е внесен обвинителен акт срещу 
М.Х.Т. за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт и 
има ли или не основания за прилагане на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. С протоколно определение  от 06.06.2012 г. е 
прекратено производството по НОХД № 22146/2011 г. по описа на СРС, 
101 състав и делото е върнато за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на определението /не е 
приложено копие от протокола/. Наказателното производство е 
постъпило в СРП на 21.06.2012 г. С постановление от 26.06.2012 г. 
прокурор Рашков е върнал делото на разследващия орган за изпълнение на 
указанията. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 01.08.2012 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 
22.11.2011 г. е внесен обвинителен акт срещу М.Х.Т. за престъпление по 
чл. 210, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с изключение на датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт и има ли или не основания за 
прилагане на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 
11.09.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу М.Х.Т. за престъпление по 
чл. 210, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с изключение на датата и 
мястото на съставяне на обвинителния акт и има ли или не основания за 
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прилагане на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
Образувано е НОХД № 16829/2012 г. по описа на СРС, 101 състав. 
Производството е приключило с оправдателна присъда на 23.10.2013 г., в 
с.з. прокурор Цветелина Стамболова не е поддържала обвинението.  

Пр. пр. № 72979/2011 г. по описа на СРП, ДП № 15032/2011 г. по 
описа на 03 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Пламен Рашков. ДП било 
образувано с постановление от 24.01.2011 г. срещу неизвестен извършител  
за престъпление по чл. 209 от НК. Делото е спирано и възобновено, 
искано е и е разрешавано удължаване на срока на разследване 
многократно. С постановление от 23.10.2013 г. Р.Х.К. е привлечена като 
обвиняем за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 04.12.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемата.  На 10.12.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Р.Х.К. за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3/ с 
изключение на датата и мястото на съставянето на ОА/  и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 21250/2013 г. по описа 
на СРС, 12 състав. Към 17.12.2014 г. делото е висящо, насрочено е за 
разглеждане в с.з. на 27.01.2015 г. 

Проверени още: пр.пр.№ 39595/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
39611/2013г. по описа на СРП. 

 
Радослав Димов 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 30, новообразувани – 29, образувани 
през предходен период – 1; 
решени преписки - 23, отказ от образуване на ДП – 21, обжалвани – няма, 
необжалвани - 23, образувани ДП – 4, изпратени по компетентност - няма, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 2; 
внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда 
- няма, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 
1, внесени със споразумение в ДП – няма,  внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – няма. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 59, новообразувани – 43, образувани 
през предходен период – 16; 
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решени преписки - 41, отказ от образуване на ДП – 37, обжалвани – няма, 
необжалвани - 37, образувани ДП – 2, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – няма; 
внесени ОА – 4, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 4, от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни заседания – няма. 

Пр.пр.№ 11601/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Радослав Димов /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 18.03.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 01 РУП – СДВР постъпили в 
СРП на 15.03.2013г. С постановление от 20.03.2013г., дата на изходящата 
поща на СРП 25.03.2013г./ е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство като в обстоятелствената част е записано, че „макар 
описаното деяние формално да съдържа признаците от обективна 
страна на престъплението по чл.194 ал.3 от НК, то същото, поради 
своята малозначителност, не е обществено опасно”, като е записана и 
стойността на вещите. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя и на управителя на магазин „К….” /няма приложена 
обратна разписка/. 

ОА 
Пр. пр. № 60471/2010 г. по описа на СРП, ДП № 38010/2009 г. по 

описа на 02 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Радослав Димов, 
Георгиев. ДП било образувано с постановление за отделяне на материали 
от досъдебното производство от 11.11.2010 г. срещу Г.Р.И. за 
престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Делото е 
било спирано и възобновявано. Искано е и е разрешавано удължаване на 
срока на разследване. С постановление от 14.05.2013 г. Г.Р.И. е привлечен 
като обвиняем за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. 
ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП 
на 17.06.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 
01.08.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Г.Р.И. за престъпление по 
чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр.  чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.  В обвинителния акт 
са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с изключение на датата и 
мястото на съставянето/  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
Образувано е НОХД № 13752/2013 г. по описа на СРС, 10 състав. На 
12.06.2014 г. е сключено споразумение за прекратяване на наказателното 
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производство по НОХД № 13752/2013 г. по описа на СРС, 10 състав,  
между защитника на подсъдимия, подсъдимия и прокурор Георгиев от 
СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 
381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на подсъдимия да бъде наложено наказание 
ЛОС за срок от 1 година, при прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от 
НК за срок от 3 години. С определение от 12.06.2014 г. по НОХД № 
13752/2013 г. по описа на СРС, 10 състав споразумението  одобрено. 

 Проверени още: пр.пр.№ 21411/2012г. по описа на СРП. 
 
Радослав Стоев 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 206, новообразувани – 147, 
образувани през предходен период – 59; 
решени преписки - 139, отказ от образуване на ДП – 87, обжалвани – 5, 
необжалвани - 82, образувани ДП – 44, изпратени по компетентност - 
няма, прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 50; 
внесени ОА – 16, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
17, от тях със споразумение – 9, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 7, одобрени - 7, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 181. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 322, новообразувани – 293, 
образувани през предходен период – 29; 
решени преписки - 265, отказ от образуване на ДП – 157, обжалвани – 9, 
необжалвани - 148, образувани ДП – 76, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 107; 
внесени ОА – 19, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
15, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 173. 

Пр.пр.№ 15336/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Радослав Стоев /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция от 29.04.2013г./ Преписката била образувана в 
СРП по повод материали от ОД на МВР – София постъпили в СРП на 
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25.04.2013г. С писмо от 07.05.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в СДВР за 
извършване на допълнителна проверка, като са дадени конкретни 
указания. С писмото е даден срок за извършване на проверката 30 дни. 
Преписката е постъпила в СРП на 11.06.2013г., като е разпределена на 
13.06.2013г. С писмо от 18.06.2013г. преписката е изпратена за 
допълнителна проверка, тъй като не са били изпълнени указанията на 
СРП, дадени в писмото от 07.05.2013г., като са дадени и нови указания. 
Даден е срок за извършване на проверката 2 месеца. С писмо от 
17.09.2013г. е даден допълнителен срок за извършване на проверката 2 
месеца. Преписката е постъпила в СРП на 02.10.2013г., като е 
разпределена на 04.10.2013г. С постановление от 07.10.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за извършено 
престъпление от общ характер от НК, а са налице гражданско – правни 
отношения. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК,  както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/.  

ОА 
Пр.пр.№ 31293/2013г. по описа на СРП,  ДП № 2420/2013г. по описа 

на 09 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Радослав Стоев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 09.09.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
основание чл.212, ал.2 от НПК на 07.09.2013г. срещу НИ за престъпление 
по чл.128, ал.1 от НК. С постановление от 20.11.2013г. е повдигнато 
обвинение на Р.П.Д. за престъпление по чл.129, ал.2 от НК, обвинението е 
съгласувано с прокурор Р.Стоев. Материалите по делото са постъпили в 
СРП на 03.12.2013г. На 19.12.2013г. е изготвен и внесен в СРС 
обвинителен акт срещу Р.П.Д. за престъпление по чл.129, ал.2, вр.1 от НК. 
В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. На 04.04.2014г. е сключено споразумение 
между прокурор Ангел Кънев и защитника на подсъдимия с което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
Р.П.Д. да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 
шест месеца, чието изпълнението на основание чл.66, ал.1 се отлага с 
изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 1 500лв. 
Страните са се споразумели предметът на престъплението да бъде отнет в 
полза на държавата. Споразумението включва съгласие по въпросите 
изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. Споразумението не съдържа 
съгласие по въпроса, уреден в чл.381, ал.5, т.4 от НПК, а именно „на кого 
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да се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане”. 
Споразумението е одобрено от съда с определение по НОХД № 
22283/2013г. 

Пр. пр. № 68006/2010 г. по описа на СРП, ДП № 2842/2010 г. по 
описа на 04 РУП СДВР, НСН № 58/2012 г., с наблюдаващ прокурор 
Радослав Стоев. Производството е било образувано с постановление от 
26.11.2010 г. срещу Р.М.С.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. По 
делото е  искано и разрешавано удължаване на срока на разследване. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
12.04.2011 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия  Р.М.С.  за 
престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. На 26.04.2011 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Р.М.С.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт и 
има ли или не основания за прилагане на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК 
задължителни реквизити. С протоколно определение  от 26.01.2012 г. е 
прекратено производството по НОХД № 7630/2011 г. по описа на СРС, 10 
състав и делото е върнато за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения, посочени в обстоятелствената част на определението /не е 
приложено копие от протокола/. Наказателното производство е 
постъпило в СРП на 08.02.2012 г.  На 13.02.2012 г. е внесен обвинителен 
акт срещу Р.М.С.  за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. В обвинителния 
акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 /с изключение на датата 
и мястото на съставяне на обвинителния акт и има ли или не основания 
за прилагане на чл. 53 от НК/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
Образувано е НОХД № 3284/2012 г. по описа на СРС, 10 състав. 
Производството е приключило с осъдителна присъда на 14.09.2013 г. и на 
подсъдимия е наложено наказание ЛОС от 10 месеца при условията на чл. 
66, ал. 1 от НК. 

 Проверено още: пр.пр.№ 26718/2013г. по описа на СРП, пр.пр.№ 
25553/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№38600/2013г. по описа на СРП, пр. 
пр. № 56192/2011 г. по описа на СРП, ДП № 15301/2011 г. по описа на 07 
РУП СДВР, НСН № 270/2013 г. с наблюдаващ прокурор Радослав Стоев.  

 
Радослав Тодоров 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 149, новообразувани – 116, 
образувани през предходен период – 33; 
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решени преписки - 109, отказ от образуване на ДП – 37, обжалвани – 4, 
необжалвани - 33, образувани ДП – 37, изпратени по компетентност - 12, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 57; 
внесени ОА – 23, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
22, от тях със споразумение – 16, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 10, одобрени - 8, неодобрени – 2, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 7, участие в съдебни 
заседания – 212. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 171, новообразувани – 128, 
образувани през предходен период – 43; 
решени преписки - 137, отказ от образуване на ДП – 72, обжалвани – 11, 
необжалвани - 62, образувани ДП – 53, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 59; 
внесени ОА – 36, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 15, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна 
присъда – 4, внесени със споразумение в ДП – 12, одобрени - 12, 
неодобрени – няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 19, 
участие в съдебни заседания – 193. 

Пр.пр.№ 12330/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Радослав Тодоров /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 16.08.2013г./ Преписката е  била 
образувана в СРП по повод сигнал от Р.С.М., заведен в деловодството на 
СРП на 12.08.2013г. С писмо от 20.08.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 07 РУП – 
СДВР за извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, 
като са дадени конкретни указания. С писмото е даден срок за извършване 
на проверката 60 дни. Преписката е постъпила в СРП на 21.10.2013г., като 
е разпределена на 23.10.2013г. С постановление от 01.11.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за извършено 
престъпление от общ характер от НК. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл.213, ал.2 
от НПК,  както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма 
приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 39170/2012г. по описа на СРП,  ДП № 252/2012г. по описа 

на 07 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Радослав Тодоров. /Не е 
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приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 14.12.2012г./ Бързото производство е образувано на 
основание чл.356, ал.3 от НПК на 14.12.2012г. срещу Н.С.Е. за 
престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С постановление от 19.12.2012г. е 
разпоредено разследването да продължи по общия ред. Материалите по 
делото са постъпили в СРП на 18.05.2013г. Изготвен и внесен е 
обвинителен акт на 17.06.2013г. срещу Н.С.Е. за престъпление по чл.343б, 
ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, 
ал.3/с изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния 
акт/  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 10.03.2013г. е сключено 
споразумение между прокурор Чаушев и защитника на подсъдимия с 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на Н.С.Е. да му бъде наложено наказание „пробация”. Споразумението 
включва съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5 т.1 и т.2 от НПК. 
С определение по НОХД № 10859/2013г. по описа на СРС е одобрено 
споразумението и е наложено наказание „пробация” за извършеното от 
него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, изразяваща се следните 
пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител за срок 
от 6 (шест) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 
от 6 (шест) месеца с явяване и подписване 2 (два) пъти седмично, както и 
наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 (една) година 
и пет (5) месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК и приспаднато 
времето през което подсъдимият е бил лишен от правото да управлява 
МПС. 

споразумение 
 Пр.пр.№ 27040/2012г. по описа на СРП,  ДП № 15108/2012г. по 

описа на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Радослав Тодоров. /Не 
е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Досъдебното 
производство е образувано с постановление от 14.09.2012г. срещу НИ за 
престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Своевременно са правени искания за 
удължаване срока на разследване. С постановление от 19.12.2012г. е 
разпоредено разследването да продължи по общия ред. Материалите по 
делото са постъпили в СРП на 18.05.2013г. С постановление от 
28.03.2013г. е повдигнато обвинение на Г.Н.Н. за престъпление по чл.310, 
ал.1, пр.2-ро, вр.чл.309, ал.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в 
СРП на 03.04.2013г. с мнение за предаване на съд. На 24.04.2013г. е 
сключено споразумение между защитника на подсъдимия и прокурор 
Радослав Тодоров, с което подсъдимата се е признала за виновна и 
страните са се споразумели на Г.Н.Н. да й бъде наложено наказание 
„пробация” за извършеното от него престъпление по чл.310, ал.1, пр.2-ро, 



 416 

вр.чл.309, ал.1 от НК, изразяваща се следните пробационни мерки: 
периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години и 6 месеца 
и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години и 6 
месеца с явяване и подписване 2 (два) пъти седмично, както и 
„поправителен труд” за срок от една година, като се правят удръжки от 
трудовото й възнаграждение в размер 20% в полза на държавата 
/обвиняемата има 17 присъди за идентични престъпления/. С 
определение от 24.04.2013г. по НОХД № 7481/2013г. по описа на 107 
състав, НО, СРС, споразумението е одобрено от съда. 

78а 
Пр. пр. № 601/2013 г. по описа на СРП, ДП № 90/2013 г. по описа на 

07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Радослав Тодоров. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното производство е  
било образувано с постановление от  10.01.2013 г. срещу И.Г.Т. за 
престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК. С   постановление от 13.02.2013 г. 
И.Г.Т. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 326, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Искано 
е и е разрешено удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 15.05.2013 г. с мнение 
за предаване на съд.  С постановление за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 11.06.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение И.Г.Т.   да бъде освободен от наказателна отговорност и да 
му бъде наложено административно наказание за извършеното 
престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
10632/2013 г. по описа на СРС, 110 състав. /В НП има приложена 
призовка, не е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 12330/2013г. по описа на СРП 
 
Райна Бачева 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 30, новообразувани – 30, образувани 
през предходен период – няма; 
решени преписки - 8, отказ от образуване на ДП – няма, обжалвани – 
няма, необжалвани - няма, образувани ДП – 6, изпратени по 
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компетентност - няма, прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 
5; 
внесени ОА – 1, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 1, от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – няма. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 65, новообразувани – 35, образувани 
през предходен период – 30; 
решени преписки - 55, отказ от образуване на ДП – 17, обжалвани – няма, 
необжалвани - 17, образувани ДП – 18, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 37; 
внесени ОА – 2, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 1, от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – няма. 

Пр.пр.№ 3474/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Райна Бачева /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
на жалбата има резолюция от 11.01.2013г./ Преписката била образувана 
в СРП по повод материали от 06 РУП – СДВР, постъпили в СРП на 
09.01.2013г. с мнение за образуване на досъдебно производство. С 
постановление от 14.01.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че е  
извършено деяние „е несъставомерно по чл.343б, ал.1 от НК”. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП, както и копие да бъде изпратено на извършителя на деянието и на 
отдел „Пътна полиция” при СДВР. /няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр. пр. № 1512/2013 г. по описа на СРП, БП № 3109/2012 г. по описа 

на 03 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Райна Бачева, Асен Христов. 
Производството е било започнато по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК с 
разпит на свидетел срещу Т.Г.Х. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, 
извършено на 29.12.2012 г. С постановление от 08.01.2013 г. на прокурор 
Бачева е разпоредено образуваното бързо производство да продължи по 
общия ред. С постановление от 11.01.2013 г. Т.Г.Х. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК./съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/.  Материалите 
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по досъдебното производство са постъпили в СРП на 18.01.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 24.01.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу Т.Г.Х. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 1513/2013 г. по 
описа на СРС, 15 състав. На 30.04.2013 г. е сключено споразумение за 
прекратяване на наказателното производство по НОХД № 1513/2013 г. по 
описа на СРС, 15 състав,  между защитника на подсъдимия, подсъдимия и 
прокурор Христов от СРП, което съдържа съгласие по  въпросите, 
изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимият се е 
признал за виновен и страните са се споразумели на подсъдимия да бъде 
наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни 
мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем 
месеца 2 пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за 
срок от осем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото – 150 часа 
за срок от една година, както и на основание чл. 343г лишаване от право 
да управлява МПС за срок от една година. С определение от 30.04.2013 г. 
по НОХД № 15133/2013 г. по описа на СРС, 15 състав, споразумението е 
одобрено. 

споразумение 
Пр.пр.№ 1718/2013г. по описа на СРП,  ДП № 73/2013г. по описа на 

03 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Райна Байчева. Досъдебното 
производство е образувано на 08.01.2013г. срещу Н.Д.С. за престъпление 
по чл.346, ал.2, т.1 вр.ал.1 от НК. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 29.01.2013г. На 04.02.2013г. е 
сключено споразумение между защитника на подсъдимия и прокурор 
Райна Байчева, с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са 
се споразумели на Н.Д.С. да му бъде наложено наказание „лишаване от 
свобода” за срок от 8 месеца за извършеното от него престъпление по 
чл.346, ал.2, т.1, пр.1 във вр.ал.1 от НК във чл.55, ал.1, т.1 от НК, като 
наказанието бъде изтърпяно в затвор при първоначално строг режим на 
изтърпяване.   С определение по НОХД № 2134/2013г. по описа на 116 
състав, НО, СРС, споразумението е одобрено от съда. 

Проверени още: пр.пр.№ 41173/2012г. по описа на СРП. 
 
Ралица Първанова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 39, новообразувани – 37, образувани 
през предходен период – 2; 
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решени преписки - няма, отказ от образуване на ДП – няма, обжалвани – 
няма, необжалвани - няма, образувани ДП – няма, изпратени по 
компетентност - няма , прекратени с резолюция- няма, възложени 
проверки – няма; 
внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 3, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 
1, внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 59. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 359, новообразувани – 286, 
образувани през предходен период – 73; 
решени преписки - 317, отказ от образуване на ДП – 218, обжалвани – 10, 
необжалвани - 208, образувани ДП – 125, изпратени по компетентност - 9, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 87; 
внесени ОА – 11, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 5, от тях със споразумение – 3, решени с оправдателна присъда – 
1, внесени със споразумение в ДП – 12, одобрени - 12, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 172. 

Пр.пр.№ 32348/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Ралица Първанова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 29.01.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по жалба на Н.А.А. С писмо от 21.02.2013г. на 
основание чл.9, ал.1 от Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е 
изпратена в СДВР за извършване на предварителна проверка по 
постъпилата жалба /няма дадени указания/ С писмото е даден срок за 
извършване на проверката 60 дни. Своевременно е поискан допълнителен 
срок за преписката. С писмо от 13.03.2013г., постъпило в СРП на 
18.03.2013г. Началника на 5 РУП – СДВР уведомява СРП на основание 
чл.9, ал.3, т.2 от цитираната инструкция, че работата по преписката е 
прекратена и материалите по преписката са приложени към архив, както и 
че е уведомен подателя на сигнала. С писмо от 03.06.2013г. на 
зам.районен прокурор В.Чаушев е изпратен списък с прокурорски 
преписки, по които с постановление /писмо/ на прокурор при СРП, е било 
възложено извършването на проверка на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г., като е поискано същите да бъдат 
изпратени в СРП. Преписката е постъпила в СРП на 13.06.2013г., като е 
разпределена 17.06.2013г. С постановление от 25.10.2013г. е постановен 
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отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че е налице хипотезата на чл.9, ал.2, пр.2 от НК. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма 
приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 7275/2013г. по описа на СРП,  ДП № 10/2013г. по описа на 

Митница Столична, с наблюдаващи прокурор Ст.Димитрова и Ралица 
Първанова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Досъдебното производство е образувано на основание чл.212, ал.2 от НПК 
на 15.02.2013г. срещу Л.В.И. за престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК. 
С постановление от 01.07.2013г. е повдигнато обвинение на Л.В.И. за 
престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК, обвинението е съгласувано с 
прокурор Ст.Димитрова. Материалите по делото са постъпили в СРП на 
31.07.2013г., на писмото има резолюция „по зам. Р.Първанова” и 
„Ст.Димитрова в отпуск до 02.09.2013г.”. На 22.08.2013г. е изготвен и 
внесен в СРС обвинителен акт срещу Л.В.И. за престъпление по чл.234, 
ал.1, пр.2 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 
ал.2, ал.3/с изключение на мястото на съставяне на обвинителния акт/  и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 04.12.2013г. е сключено 
споразумение между прокурор Стефан Милев и защитника на подсъдимия 
с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на Л.В.И. да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок 
от единадесет месеца, чието изпълнението на основание чл.66, ал.1 се 
отлага с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 
1 500лв. Страните са се споразумели предметът на престъплението да бъде 
отнет в полза на държавата. Споразумението включва съгласие по 
въпросите изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. Споразумението е 
одобрено от съда с определение по НОХД № 15147/2013г. 

78а 
Пр. пр. № 27255/2013 г. по описа на СРП, ДП № 2082/2013 г. по 

описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Ралица Първанова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетели, срещу неизвестен извършител  за престъпление по 
чл. 198, ал. 1 от НК, извършено на 01.08.2013 г. С постановление от 
13.08.2013 г. М.В.С. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. 
ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка. С постановление от 
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13.08.2013 г. Л.С.Ц. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. 
ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка. Искано е и е 
разрешено удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 25.10.2013 г. с мнение 
за предаване на съд. С постановление за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 15.11.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение Л.С.Ц. и М.В.С. да бъдат освободени от наказателна 
отговорност и да им бъде наложено административно наказание за 
извършеното престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 
20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 19884/2013 г. по 
описа на СРС, 111 състав. /В НП има приложена призовка,  приложена е 
справка, от която е видно, че с решение от 05.03.2014 г. на всеки от 
двамата подсъдими е наложено административно наказание ГЛОБА в 
размер на по 1000 лв./. 

Проверени още: пр.пр.№ 34434/2013г. по описа на СРП; 
 

Росица Маринова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 175, новообразувани – 147, 
образувани през предходен период – 28; 
решени преписки - 134, отказ от образуване на ДП – 84, обжалвани – 4, 
необжалвани - 80, образувани ДП – 51, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 44; 
внесени ОА – 23, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
26, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 9, одобрени - 9, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 182. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 304, новообразувани – 274, 
образувани през предходен период – 30; 



 422 

решени преписки - 224, отказ от образуване на ДП – 155, обжалвани – 5, 
необжалвани - 150, образувани ДП – 103, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 62; 
внесени ОА – 22, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
20, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 8, одобрени - 8, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 162. 

Пр.пр.№ 40781/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Росица Маринова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 24.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 07 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 18.10.2013г. С постановление от 01.11.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че деянието е съставомерно по чл.216, ал.4 от НК, както и че 
съгласно разпоредбата на чл.218в от НК наказателното преследване по 
този текст се възбужда по тъжба на пострадалия. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, 
ал.2 от НПК пред СГП по реда на чл.213, ал.2 от НПК,  както и копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 20852/2011г. по описа на СРП /НСН  № 257/2013г./,  ДП № 

15052/2012г. по описа на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Росица 
Маринова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ 
Досъдебното производство е образувано срещу В.А.Й. за престъпление по 
чл.227б, ал.2, вр.ал.1 от НК с постановление от 15.10.2009г. на прокурор 
С.Ранчев. С постановление от 24.07.2012г. досъдебното производство е 
спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр.чл.25, ал.2 от НПК. На 
09.08.2012г. в СРП е постъпило искане за възобновяване, на искането има 
резолюция от 09.08.2012г. „пр-р Р. Маринова” /няма протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. С постановление от 10.08.2012г. на прокурор 
Р.Маринова е възобновено наказателното производство, като в 
постановлението са дадени указания. Своевременно са правени искания за 
удължаване срока на разследване. С постановление от 27.02.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 27.02.2013г./  е повдигнато 
обвинение на В.А.В. за престъпление по чл.227б ал.2 вр.ал.1 вр.чл.2, ал.2 
от НК, в което е определена мярка за неотклонение „подписка”. На 
10.07.2013г. материалите по делото са постъпили в СРП с мнение за 
предаване на съд. На 23.07.2013г. е изготвен обвинителен акт срещу 
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В.А.В. за престъпление по чл.227б, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.2, ал.2 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 08.08.2013г., постъпило 
в СРП на 13.09.2013г. е прекратено съдебното производство и делото е 
върнато на СРП за отстраняване на допуснати съществени процесуални 
нарушения, а именно, че има противоречие между диспозитива и 
обстоятелствената част на обвинението, тъй като е записано, че деянието 
по чл.227б, ал.2 вр.ал.1 от НК е извършено на 16.06.2009г., а в 
обстоятелствената част е посочено, че от 16.06.2009г. е възникнало 
задължението й в 30 дневен срок от спиране на плащанията да поиска от 
съда да открие производство по несъстоятелност. Съдът е посочил също, 
че са налице предпоставките на чл.78а, ал.1 от НК, като в този случай не 
се изготвя обвинителен акт, а се изготвя предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност. Разпореждането е разпределено на прокурор 
А.Попколов с резолюция от 13.09.2013г. като е записано „А.Попколев по 
зам.” И „Р.Маринова в ОП” Материалите по делото са постъпили в СРП 
на 09.10.2013г.  и са разпределени на прокурор Р. Маринова на  
11.10.2013г. На същата дата 11.10.2013г. прокурор Р. Маринова изготвя 
обвинителен акт с абсолютно идентично съдържание като този от 
23.07.2013г., с изключение на датата на изготвяне на обвинителния акт. В 
придружителното писмо до СРС прокурор Маринова е написала, че 
„връща” на СРС обвинителния акт, предвид обстоятелството, че не е 
могла да протестира разпореждането и изразява становището си защо 
според нея не са допуснати съществени процесуални нарушения. С 
разпореждане от 22.10.2013г., постъпило в СРП на 24.10.2013г. ведно с 
делото, е прекратено съдебното производство и делото е върнато на СРП 
за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. Съдът 
е констатирал, че прокурорът е внесъл абсолютно същия обвинителен акт 
и връща делото за да може прокурорът от СРП да го протестира или да 
отстрани допуснатите съществени процесуални нарушения. На 
29.10.2013г. прокурор Р.Маринова е подала частен протест чрез СРС до 
Софийски градски съд. Материалите по делото са постъпили в СРП на 
07.03.2014г., ведно с ВНЧД № 447/2014г. по описа на СГС, НО, 6 въззивен 
състав. /копие от акта на СГС в НП не е приложен/. С постановление от 
24.03.2014г. делото е върнато на разследващия орган с указания да 
прецизира обвинението и да се предявят материалите по делото. 
Материалите по делото са постъпили в СРП на 16.04.2014г. с мнение за 
предаване на съд. На 29.04.2014г. е изготвен и внесен обвинителен акт в 
СРС. Към момента на извършване на проверката делото не е приключило 
в съдебна фаза. 
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78а 
Пр.пр.№ 41296/2010г. по описа на СРП,  ДП № 15295/2010г. по 

описа на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Росица Маринова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 11.08.2010г./. Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 24.08.2010г. С постановление от 16.02.2011г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 16.02.2011г./ е повдигнато 
обвинение на П.Д.П. за престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, 
ал.2 от НК. Своевременно е искано  и е дадено удължаване на срока за 
разследване. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
27.04.2011г. На 09.05.2011г. в СРС е внесено постановление за внасяне на 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание.  Образувано е НАХД №8361/2011г. по описа 
на СРС, 6 състав. С определение от 07.11.2011г. съдът е върнал делото на 
СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения./Не е 
приложено определението на съда/. С постановление от 17.11.2011г. 
прокурор Р. Маринова на основание чл. 199, ал.1 и чл.242, ал.2 от НПК 
указва на разследващия орган по ДП да извърши допълнителни ПСД, 
възникнали в хода на разследването- в хода на съдебното следствие след 
назначаване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза са 
констатирани нови  фактически положения, които не са били известни 
във фазата на досъдебното производство. Срокът за разследването е 
удължен. С постановление от 21.06.2012г. /докладвано по реда на чл.219, 
ал.1 от НПК на 21.06.2012г./ е повдигнато обвинение на П.Д.П. за 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2 от НК. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 13.08.2012г. На 18.09.2012г. в СРС е 
внесено постановление за внасяне на предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание.  С 
определение от 08.05.2013г. СРС, НО, 6 състав по НАХД №17067/2012г. 
по описа на СРС прекратява съдебното производство  и връща делото на 
СРП за отстраняване на процесуално нарушение – подсъдимият има 
наложено административно наказание с присъда от 11.10.2012г. по 
НОХД №20233/2011г. по описа на СРС. С оглед предпоставките на чл. 
78а, ал.1, б”б” от НК. Поради което съдът е констатирал, че не са налице 
предпоставките за разглеждане на делото по реда на гл.28 от НПК. Делото 
е върнато в СРП на 12.06.2013г. На 19.06.2013г. прокурор Р. Маринова 
изготвя ОА срещу П.Д.П. за извършено престъпление по  чл. 227б, ал.2, 
вр. ал.1, вр. чл. 2, ал..2 от НК и го внася в СРС. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. По подадения от прокурор Р. Маринова протест до СГС се 
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вижда, че подсъдимият е наложено наказание „пробация”, но след 
запознаване с материалите по делото и постановената присъда, 
наблюдаващият прокурор Р. Маринова е констатирал, че по НОХД 
№11106/2013г. СРС, 6 състав е наложил наказание „глоба” в размер на 
3000 лв. и предвид това и на основание чл. 324, ал.1 от НПК оттегля 
подадения протест. 

Проверени още: пр.пр.№ 40007/2013г. по описа на СРП; 
пр.пр.№40025/2013г. по описа на СРП. 
 

Румяна Стоянова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 153, новообразувани – 118, 
образувани през предходен период – 35; 
решени преписки - 93, отказ от образуване на ДП – 30, обжалвани – 3, 
необжалвани - 27, образувани ДП – 45, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 13, възложени проверки – 48; 
внесени ОА – 34, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 10, одобрени - 9, неодобрени – 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 10, участие в съдебни 
заседания – 195. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 181, новообразувани – 134, 
образувани през предходен период – 47; 
решени преписки - 160, отказ от образуване на ДП – 95, обжалвани – 13, 
необжалвани - 82, образувани ДП – 55, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция- 3, възложени проверки – 56; 
внесени ОА – 29, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
29, от тях със споразумение – 23, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 5, одобрени - 5, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 15, участие в съдебни 
заседания – 178. 

Пр.пр.№ 11768/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Румяна Стоянова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 31.05.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от СДВР, постъпили в СРП на 
29.05.2013г. С постановление от 31.05.2013г., дата на изходящата поща на 
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СРП 06.06.2013г., е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство като в обстоятелствената част е записано, че има данни „за 
извършено престъпление по чл.146 и чл.147 от НК, които съгласно чл.161, 
ал.1 от НК са от частно – правен характер и се преследват тъжба на 
пострадалия”. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателите. /няма приложена обратна разписка/  

Пр.пр.№ 17713/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Румяна Стоянова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 04.06.2012г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 04 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 30.05.2012г. С постановление от 07.06.2013г., дата на изходящата 
поща на СРП 15.06.2013г., е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство като в обстоятелствената част е записано, че поради своята 
малозначителност на деянието неговата обществена опасно е явно 
незначително. Посочено е теглото на обекта  - нето тегло 0,19 грама, но 
няма данни са стойността. В диспозитива е записано, че отнема в полза 
на държавата суха зелена растителна маса – коноп, обекта да бъде 
предаден на Агенция „Митници”, както и че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП. Постановено е също копие от постановлението да се 
изпрати на Началника на 04 РУП – СДВР, Агенция „Митници” и Т.Г.К. 
/няма приложена обратна разписка/  

ОА 
Пр.пр.№ 43386/2011г. по описа на СРП, ДП № 2658/2011г. по описа 

на 07 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Румяна Стоянова, Веселина  
Няголова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е образувано на 20.09.2011г. от 07 РУП- СДВР  
срещу П.Л.Ив. за извършено престъпление по чл.270, ал.1, пр.1 от НК,  
като на 21.09.2011г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор Румяна 
Стоянова на 21.09.2011г.. Материалите по ДП са получени в СРП на 
04.06.2012г. с мнение за предаване на обвиняемия П.Л.Ив. на съд за 
извършено престъпление по чл.270, ал.1, пр.1 от НК, разпределено на 
прокурор Румяна Стоянова на 05.06.2012г. С постановление от 
17.07.2012г. прокурор Румяна Стоянова на основание чл. 199, чл.196 от 
НПК указва на разследващия орган по ДП да извърши и други ПСД, 
възникнали в хода на разследването. Срокът за разследването е удължен с 
4 месеца, считано от 20.07.2012г. На 22.11.2012г.  прокурор Румяна 
Стоянова изпраща писмо до началника на 07 РУП-СДВР за вземане на 
незабавни мерки за окончателно и качествено приключване на 
производството, както и справка за извършените до момента ПСД. Срокът 
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за разследването е удължен с 4 месеца, считано от 20.11.2012г. На 
14.12.2012г.  прокурор Румяна Стоянова отново изпраща писмо до 
началника на 07 РУП-СДВР за вземане на незабавни мерки за окончателно 
и качествено приключване на производството, както и справка за 
извършените до момента ПСД. Материалите по ДП са получени в СРП на 
02.01.2013г. с мнение за предаване на обвиняемото лице на съд за 
извършено престъпление по чл. 270, ал.1, пр.1 от НК,  разпределено на 
прокурор Румяна Стоянова на 03.01.2013г. На 19.02.2013г. прокурор 
Румяна Стоянова изготвя ОА срещу П.Л.Ив. за извършено престъпление 
от чл.270, ал. 1, пр. 1 от НК  и за престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2, 
алт.1, т. 1, пр.1 от НК и го внася в СРС. /В обвинителния акт не са 
посочени изброените в чл.246 ал.3 от НПК задължителни реквизити- 
датата и мястото на съставяне на обвинителния акт, датата е 
посочена в придружителното писмо до СРС/. 

С разпореждане  по НОХД №3408/2013г.  от 03.04.2013г. СРС, НО – 
99 с-в на основание чл. 249, ал.1, вр. чл.  248, ал.2, т.3, вр. чл. 55  от НПК 
прекратява съдебното производство и е връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правото на защита на 
обвиняемия да научи в какво се обвинява – „в обвинителния акт не е 
формулиран и очертан предмета на доказване обвинението по чл. 270 , 
ал.1 от НК от гледна точка на извършеното престъпление и участието 
на подсъдимия в него” / В НП е приложено разпореждането на съда/ . С 
частен протест до СГС чрез СРС от 24.04.2013г. прокурор Румяна 
Стоянова  иска да бъде отменено разпореждането от 03.04.2013г. СРС, НО 
– 99 с-в, като излага подробно мотивите си за това./няма данни за 
произнасянето на СГС, т.е. няма приложен акт/. Делото е върнато от 
СРС на 13.06.2013г , съгласно разпореждането на СГС от 05.06.2013г. в 
СРП за отстраняване  на допуснатите процесуални нарушения. С 
постановление от 19.06.2013г. прокурор Румяна Стоянова на основание 
чл. 199, чл.196 от НПК указва на разследващия орган по ДП да извърши и 
други ПСД, възникнали в хода на разследването. Материалите по ДП са 
получени в СРП на 15.07.2013г. с мнение за предаване на обвиняемото 
лице на съд за извършено престъпление по чл. 270, ал.1, пр.1 от НК и чл. 
354а, ал.3 от НК  разпределено на прокурор Румяна Стоянова на 
15.07.2013г. На 13.08.2013г. прокурор Румяна Стоянова изготвя ОА срещу 
П.Л.Ив. за извършено престъпление от чл.270, ал. 1, пр. 1 от НК  и за 
престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2, алт.1, т. 1, пр.1 от НК и го внася в 
СРС. /В обвинителния акт не са посочени изброените в чл.246 ал.3 от 
НПК задължителни реквизити- датата и мястото на съставяне на 
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обвинителния акт, датата е посочена в придружителното писмо до 
СРС/. Делото -  НОХД № 14689/2013г. по описа на СРС, НО, 99 състав е 
приключило със споразумение от 14.07.2014г., одобрено от съда , като на 
подсъдимия е наложено наказание ЛОС от 9/девет/ месеца, като на 
основание чл.66, ал.1  от НК, така наложеното наказание се отлага за срок 
от 3 години / в споразумението не е отбелязано  изискванията на чл.381, 
ал.5, т.4 – на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на 
условно осъждане/. Към НП е приложена описаната подробно по - горе 
бланка със искания и становища на прокурора, която е попълнена от 
прокурор  Веселина  Няголова. 

Пр.пр.№ 37886/2012г. по описа на СРП,  ДП № 278/2011г. по описа 
на СДВР, с наблюдаващ прокурор Румяна Стоянова. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Материалите по делото са 
постъпили в СРП на 10.12.2012г. по подсъдност за извършено от С.Д.Н. 
престъпление по чл.354 А, ал.2, т.4 вр.ал.1 вр.чл.29, ал.1 б. „А” от НК. 
Досъдебното производство е изпратено за допълнително разследване в 
СДВР.  Материалите по делото са постъпили в СРП на 01.04.2013г. с 
мнение за предаване на съд. На 30.06.2010г. е внесен обвинителен акт 
срещу от С.Д.Н. престъпление по чл.354 А, ал.3, пр.2 т.1 пр.1 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3/с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/  и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 04.12.2013г. е сключено 
споразумение между прокурор Светослав Джельов и защитника на 
подсъдимия с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на С.Д.Н. да му бъде наложено наказание „лишаване от 
свобода” за срок от осем месеца при първоначален строг режим в затвор 
от закрит тип. Споразумението включва съгласие по въпросите изброени в 
чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. Споразумението е одобрено от съда. 

споразумение  
Пр.пр.№ 10224/2013г. по описа на СРП,  БП № 942/2013г. по описа 

на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Румяна Стоянова. Бързото 
производство е образувано на 15.04.2013г. срещу Г.Г.Г. за престъпление 
по чл.343б, ал.1 от НК. Материалите по бързото производство са 
постъпили в СРП на 25.04.2013г. На 29.04.2013г. е сключено 
споразумение между защитника на подсъдимия и прокурор Румяна 
Стоянова, с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на Г.Г.Г. да му бъде наложено наказание „пробация” за 
извършеното от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, изразяваща се 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 10 (десет) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес 
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за срок от 10 (десет) месеца с явяване и подписване 2 (два) пъти седмично, 
както и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от десет 
месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК и е приспаднато времето през 
което подсъдимият е бил лишен от правото да управлява МПС. С 
определение от 29.04.2013г. по НОХД № 7830/2013г. по описа на 12 
състав, НО, СРС, споразумението е одобрено от съда. 

78а 
 Пр. пр. № 1934/2013 г. по описа на СРП, ДП № 123/2013 г. по описа 

на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Румяна Стоянова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с 
разпит на свидетел, срещу Д.С.Х.  и Т.М.Т.  за престъпление по чл. 325, 
ал. 1, вр. чл. 20, ал. 1 от НК, извършено на 12.01.2013 г. Искано е и е 
разрешено удължаване на срока на разследване. С постановление от 
07.05.2013 г. Т.М.Т. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. 
ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. С постановление от 
07.05.2013 г. Д.С.Х. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. 
ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 15.05.2013 г. с мнение 
за предаване на съд.  С постановление за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 28.06.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение Д.С.Х и Т.М.Т. да бъдат освободени от наказателна 
отговорност и да им бъде наложено административно наказание за 
извършеното престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 
20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 11949/2013 г. по 
описа на СРС, 11 състав. /В НП има приложена призовка,  не е приложено 
копие от решението на съда, от жалбата е видно, че  и на двамата е 
наложено административно наказание ГЛОБА в размер на по 3000 лв. /.  

Русалина Михайлова 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 204, новообразувани – 152, 
образувани през предходен период – 52; 
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решени преписки - 112, отказ от образуване на ДП – 64, обжалвани – 2, 
необжалвани - 62, образувани ДП – 81, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 39; 
внесени ОА – 34, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
31, от тях със споразумение – 19, решени с оправдателна присъда – 13, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - няма, неодобрени – 1, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни 
заседания – 184. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 275, новообразувани – 264, 
образувани през предходен период – 11; 
решени преписки - 196, отказ от образуване на ДП – 152, обжалвани – 4, 
необжалвани - 148, образувани ДП – 89, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 38; 
внесени ОА – 30, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
18, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 4, одобрени - 4, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 4, участие в съдебни 
заседания – 193. 

Пр.пр.№ 43389/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Русалина Михайлова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 18.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 08 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 14.10.2013г. С постановление от 29.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че е налице хипотезата на чл.9, ал.2, пр.2 от НК. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и 
копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна 
разписка/  

ОА 
Пр.пр.№ 5702/2012г. по описа на СРП /НСН 281/2013г./, досъдебно 

производство № 5218/2012г. по описа на СДВР, с наблюдаващи 
прокурори Русалина Михайлова и Мария Борисова. Досъдебното 
производство е започнато на 23.03.2012г. на основание чл.212 ал.2 от 
НПК.  /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция от 28.03.2012г./ С постановление от 28.03.2012г. 
на прокурор Р.Михайлова са дадени конкретни и точни указания за 
извършване на действия по разследването. С постановление от 
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06.04.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 06.04.2012г.и 
одобрено от прокурор М.Борисова/  е повдигнато обвинение на Н.И.Х. за 
престъпление по чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, вр.чл.26, ал.1 от НК, в което е 
определена мярка за неотклонение „гаранция” в размер на 5 000лв. Срещу 
така определената гаранция е постъпила жалба в СРС. Делото е изпратено 
в СРС на 21.04.2012г. С определение от 25.04.2012г. паричната гаранция е 
изменена в размер на 2 000лв. Материалите по делото са постъпили в СРП 
на 07.05.2012г. С постановление от 26.06.2012г. са дадени допълнителни 
конктретни указания за извършване на действия по разследването. 
Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване. С 
постановление от 17.10.2012г. са дадени допълнителни указания за 
извършване на действия по разследването, включително за повторни 
разпити и конкретно изписани въпроси към свидетелката в диспозитива на 
постановлението. С постановление от 03.01.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 06.04.2012г.и одобрено от прокурор Р.Михайлова/  
е повдигнато ново презицирано обвинение на Н.И.Х. за престъпление по  
чл.201, пр.1 вр.чл.26, ал.1 от  НК /в 28 пункта/, по чл.201, пр.1 от НК  и по 
чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, пр..1 от НК. Внесен е обвинителен акт в СРС. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 16.04.2013г., постъпило 
в СРП на за престъпление по  чл.201, пр.1 вр.чл.26, ал.1 от  НК, по чл.201, 
пр.1 от НК  и по чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, пр..1 от НК. С разпореждане 
от 10.04.2013г. по НОХД № 2661/2013г. по описа на СРС, НО, 1 – с-в, 
постъпило в СРП на 18.04.2013г. е прекратено съдебното производство и 
делото е върнато на СРП за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения, а именно, че повдигнатите обвинения /според 
съда/ за непълни и неясни.  Материалите по делото са постъпили в СРП на 
01.11.2013г. С постановление от 05.11.2013г. делото е върнато в СДВР за 
незабавно изпълнение на дадените указания. С постановление от 
13.11.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 13.11.2013г.и 
одобрено от прокурор Р.Михайлова/  е повдигнато ново презицирано 
обвинение на Н.И.Х. за престъпление по чл.202, ал.2, т.1 вр.чл.201, пр.2 
вр.чл.26, ал.1 от НК, чл.201, пр.1 вр.чл.26, ал.1 от  НК /в 28 пункта/, по 
чл.201, пр.1 от НК  и по чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, пр..1 от НК. 
Материалите по делото са постъпили в СРП на 28.11.2013г., разпределено 
е на прокурор Р.Михайлова на 02.12.2013г. На 20.01.2014г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу Н.И.Х. за престъпление по чл.202, ал.2, т.1 
вр.чл.201, пр.2 вр.чл.26, ал.1 от НК, чл.201, пр.1 вр.чл.26, ал.1 от  НК /в 28 
пункта/, по чл.201, пр.1 от НК  и по чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, пр..1 от 
НК. Делото се отличава с изключителна фактическа и правна сложност. В 
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обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. Към момента на извършване на проверката 
делото не е приключило в съдебна фаза. 

Пр.пр.№ 25101/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1512/2013г. по описа 
на 07 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Русалина Михайлова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 11.07.2013г./. Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 17.07.2013г. С постановление от 12.09.20131г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1  и по чл. 226, ал.1 от НПК на 
12.09.2013г./ е повдигнато обвинение на К.Кр.Д. за престъпление по чл. 
196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр чл. 29, ал.1, б”а” и б”б” от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 18.09.2013г. На 
23.09.2013г. прокурор Р. Михайлова изготвя ОА срещу К.Кр.Д. за 
извършено престъпление чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр чл. 29, ал.1, 
б”а” и б”б”  от НК и го внася в СРС/. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити.  
Образувано е НОХД №16511/2013г. по описа на СРС, НО, 14 с-в, което е 
приключило с осъдителна присъда ЛОС за срок от 3 /три/ месеца, което да 
изтърпи при първоначален строг режим в затвор. Към НП е приложена 
описаната подробно по - горе бланка със искания и становища на 
прокурора, която е попълнена от прокурор Радослав Тодоров. 

78а 
Пр. пр. № 64512/2013 г. по описа на СРП, ДП № 109/2013 г. по описа 

на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Русалина Михайлова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от  18.02.2013 г. срещу 
С.Л.М. за престъпление по чл. 194, ал. 3 от НК. Искано е и е разрешено 
удължаване на срока на разследване. С постановление от 10.05.2013 г. 
С.Л.М. е привлечена в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 18 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 04.06.2013 г. с мнение за предаване на съд.  С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 06.06.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение С.Л.М.   да 
бъде освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 
3, вр. ал. 1, вр. чл. 18 от НК. В обстоятелствената част на постановлението 
е записано, че  причинените имуществени вреди са възстановени, както и 
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че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 
10410/2013 г. по описа на СРС, 9 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда/. 

Проверени още: пр.пр.№ 43291/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
36793/2013г. по описа на СРП, пр.пр.№ 48737/2008г. по описа на СРП 
/НСН 401/2012г./, досъдебно производство № 3859/2008г. по описа на 07 
РУП – СДВР. 

 
Руси Алексиев 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 33, новообразувани – 28, образувани 
през предходен период – 5; 
решени преписки - 19, отказ от образуване на ДП – 18, обжалвани – няма, 
необжалвани - 18, образувани ДП – няма, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – няма; 
внесени ОА – няма, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - няма, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна 
присъда – няма, внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда 
предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – няма. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 226, новообразувани – 219, 
образувани през предходен период – 7; 
решени преписки - 176, отказ от образуване на ДП – 150, обжалвани – 1, 
необжалвани - 149, образувани ДП – 37, изпратени по компетентност – 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 24; 
внесени ОА – 3, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 1, от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – 
няма, внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – 
няма, внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в 
съдебни заседания – 52. 

Пр.пр.№ 36224/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Руси Алексиев /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 13.09.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 07 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 09.09.2013г. С постановление от 14.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
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записано, че не са налице данни за извършено престъпление от общ 
характер от НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/ 

Пр.пр.№ 39401/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Руси Алексиев /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 04.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 04 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 30.09.2013г. С постановление от 23.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че деянието „представлява престъпление по чл.207, ал.1 от НК, 
стойността на предмета е под размера на две минимални работни 
заплати за страната към момента на извършването му и той не е сред 
предметите, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.218б, ал.2, т.3 
от НК, същият е възстановен, а деецът – С.М., не е осъждан за такова 
престъпление, нито му налагано административно деяние за такова 
наказание”. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
Постановено е препис да се изпрати на Началника на 04 РУП – СДВР за 
образуване на административно – наказателно производство, съгласно 
нормата на чл.36, ал.2 от ЗАНН, и за налагане на административно 
наказание с наказателно постановление, съгласно разпоредбата на чл.218б 
от НК, както и след влизане в сила на наказателното постановление, 
препис от него и материалите по преписката да се изпратят на СРП./няма 
приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 3127/2013г. по описа на СРП,  ДП № 357/2013г. по описа на 

01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Руси Алексиев. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор, има резолюция от 
05.02.2013г./ Досъдебното производство е образувано на основание 
чл.212, ал.2 от НПК на 29.01.2013г. срещу НИ за престъпление по чл.194, 
ал.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в СРП на 03.04.2013г. с 
мнение за предаване на съд. На 30.06.2010г. е внесен обвинителен акт 
срещу от С.Н.. престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр.чл.194, ал.1 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3/с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/  и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. С присъда от 19.06.2014г. по НОХД 
№ 8411/2013г. по описа на СРС – НК подсъдимият е признат за виновен, 
като му е наложено наказание „лишаване от свобода” 9 месеца, 
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изпълнението на което е отложено за срок от 3 /три/ години на основание 
чл.66, ал.1 от НК.  

 
Светлана Шопова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 111, новообразувани – 69, образувани 
през предходен период – 42; 
решени преписки - 83, отказ от образуване на ДП – 51, обжалвани – 2, 
необжалвани - 49, образувани ДП – 10, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 30; 
внесени ОА – 25, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
15, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни 
заседания – няма. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 143, новообразувани – 142, 
образувани през предходен период – 1; 
решени преписки - 118, отказ от образуване на ДП – 92, обжалвани – 1, 
необжалвани - 91, образувани ДП – 21, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 24; 
внесени ОА – 1, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 11, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – няма. 

Пр.пр.№ 11149/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Светлана Шопова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 23.03.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 07 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 19.03.2012г. С постановление от 09.04.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че  „стойността на предмета е под размера на две минимални 
работни заплати и е възстановен” поради което наказателно 
производство не следва да се образува, а да бъде наложено 
административно наказание „глоба”. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
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изпратено на жалбоподателя, както и препис да се изпрати на 07 РУП – 
СДВР „за сведение и изпълнение”/няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 58678/2009г. по описа на СРП /НСН 455/2012г./, досъдебно 

производство № 5581/2010г. по описа на СДВР, с наблюдаващи 
прокурори Светлана Шопова и Т.Георгиева . Досъдебното производство е 
образувано с постановление на прокурор Т.Георгиева от 18.11.2009г. 
срещу К.К.С. за престъпление по чл.206, ал.1, пр.1 от НК. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. С постановление от 
18.11.2010г. на прокурор Георгиева досъдебното производство е спряно на 
основание чл.244, ал.1 от НПК. С постановление от 19.11.2010г. 
досъдебното производство е възобновено. Своевременно са правени 
искания за удължаване срока на разследване. С резолюция от 02.02.2011г. 
делото е преразпределено на прокурор Светлана Шопова. Материалите по 
делото са постъпили в СРП на 30.11.2011г. На 14.01.2013г. е внесен 
обвинителен акт в СРС срещу К.Р.Р. за престъпление по чл. 206, ал.3 
вр.ал.1 от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, 
ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 
07.12.2011г. по НОХД 23255/2011г., постъпило в СРП на 13.12.2011г. е 
прекратено съдебното производство и делото е върнато на СРП за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, а 
именно, че „така описаното деяние не съставлява престъпление по 
чл.206 от НК, нито по друг състав. Докладчикът намира, че с фактите 
се описват граждански правоотношения между субекти на 
гражданското право”. Срещу разпореждане е подаден пред СГС чрез 
СРС. С определение СГС е потвърдил разпореждането на СРС /В НП няма 
копие от акт на съда/.  Делото е постъпило в СРП на 09.11.2012г. С 
постановление на прокурор Антон Милев делото е изпратено в СДВР с 
указания. С постановление от 22.03.2013г. на прокурор Антон Милев 
частично е прекратено наказателното производство по отношение на 
К.К.С. за престъпление по чл.206, ал.1 от НК, като е указано същото да 
продължи да се води срещу неизвестено извършител на престъпление по 
чл.194, ал.1 от НК. Със същото постановление е спряно наказателното 
производство срещу НИ за престъпление по 194, ал.1 от НК на основание 
чл.244, ал.1 т.2 от НПК. 

Пр.пр.№ 42695/2013г. по описа на СРП,  ДП № 2696/2013г. по описа 
на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Светлана Шопова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 20.11.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
20.11.2013г. от 02 РУП - СДВР  срещу Ив.Ат.Г. за извършено 
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престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като на 20.11.2013г. е уведомена СРП, 
разпределено на прокурор Светлана Шопова на 20.11.2013г. С 
постановление от 20.11.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1  и по чл. 
226, ал. 1 от НПК на 20.11.2013г./ е повдигнато обвинение на Ив.Ат.Г. за 
престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 04.12.2013г. На 19.12.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу Ив.Ат.Г. за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД №21864/2013г. по 
описа на СРС, НО, 23 състав. Насрочено е поредно съдебно заседание на 
23.02.2015г. 

78а 
Пр. пр. №  54034/2010г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-15116/2010 г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Светлана Шопова. Досъдебното производство е образувано  на 19.03.2011 
г. с постановление на прокурор Р.Първанова срещу Д.Здр.К. за 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. Срокът за разследването е 
удължен.  С постановление от 13.06.2011 г. Д.Здр.К. е привлечена в 
качеството на обвиняема за извършено престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. 
ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Наказателното производство е спирано и 
възобновявано. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 30.11.2011 г. С постановление от 06.12.2011 г. Д.Здр.К. е 
привлечена в качеството на обвиняема за извършено престъпление по чл. 
227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2 от НК /Делото е докладвано по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета 
е мярка за неотклонение „подписка”. Срокът за разследването е удължен. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
05.03.2012 г. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
реда на чл. 78а от НК от 03.04.2012 г. производството е внесено в СРС с 
предложение обвиняемата да бъде освободена от наказателна отговорност 
и да й бъде наложено административно наказание за извършено от нея 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК . Образувано е АНД №6621 /2012г.  по описа на СРС, НО, 2 
състав. /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от 
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УИС, има приложена призовка,  не е приложено копие от решението на 
съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 47295/2013г. по описа на СРП 
 

Светломир Хиков 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 166, новообразувани – 112, 
образувани през предходен период – 54; 
решени преписки - 151, отказ от образуване на ДП – 77, обжалвани – 9, 
необжалвани - 68, образувани ДП – 19, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 21, възложени проверки – 51; 
внесени ОА – 25, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 7, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 6, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 197. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 276, новообразувани – 244, 
образувани през предходен период – 32; 
решени преписки - 264, отказ от образуване на ДП – 175, обжалвани – 8, 
необжалвани - 167, образувани ДП – 30, изпратени по компетентност - 
няма, прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 85; 
внесени ОА – 12, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
20, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 183. 

Пр.пр.№ 36352/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Светломир Хиков. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 16.09.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 04 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 30.09.2013г. С постановление от 28.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че „се касае за междуличностни взаимоотношения между 
двете лица, породени от скандали между тях” . В обстоятелствената част 
няма описана фактическа и правна обстановка, както и мотиви. ИВСС 
намира, че постановлението е немотивирано. В диспозитива е записано, че 
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постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, 
както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена 
обратна разписка/ 

Пр.пр.№ 16952/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Светломир Хиков. / Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана пр. вх. №12634/2012г. по описа 
на 03 РУП - СДВР на 22.03.2012г. по жалба на Хр.Н.Н.  След извършена 
проверка, преписката е постъпила в СРП /няма данни/ С постановление от 
05.07.2012г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
тъй като не са налице достатъчно данни за извършено престъпление от 
общ характер. Като основание за постановяването на отказа е са посочени 
чл. 199, и чл. 213, ал.1 от НПК. В диспозитива е записано, копие от 
постановлението да се изпрати на Хр.Н.Н. и че  постановлението подлежи 
на обжалване пред СГП. Отбелязано е, преписката да остане на 
съхранение в СРП.  

Постановлението за отказ от образуване на ДП е обжалвано пред 
СГП. С постановление от 13.11.2012г. прокурор З.Таскова от СГП отменя 
постановлението на СРП и разпорежда извършване на допълнителна 
проверка в която наблюдаващия прокурор да се произнесе по съществото 
на случая, като обсъди наличието на данни за извършено престтъплене по 
чл. 170, ал.2, вр. ал.1 от НК, чл. 216 от НК от НК, чл. 325 от НК. С 
постановление от 21.11. 2012г. е възложена допълнителна проверка. След 
извършването й, преписката е постъпила в СРП /няма данни./ С 
постановление от 04.02.2013г. прокурор Св.Хиков  постановява отказ от 
образуване на ДП. В диспозитива е записано, копие от постановлението да 
се изпрати на Хр.Н.Н. и че  постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП. Постановлението отново е обжалвано от Хр.Н. пред СГП. С 
постановление от 22.02.2013г. прокурор З.Таскова от СГП потвърждава  
постановлението на СРП от 04.02.2013г.. 

ОА 
Пр.пр.№ 22611/2013г. по описа на СРП,  ДП № 2267/2013г. по описа 

на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Светломир Хиков. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 21.06.2013г./ Досъдебното производство е образувано на 
21.06.2013г. от 01РУП - СДВР  срещу М.Ат.П. за извършено престъпление 
по чл.150, ал.1 от НК, като на 21.06.2013г. е уведомена СРП, разпределено 
на прокурор Светломир Хиков на 21.06.2013г. С постановление от 
21.06.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1  от НПК на 20.11.2013г./ е 
повдигнато обвинение на М.Ат.П. за престъпление по чл.150, ал.1 от НК. 
Срокът за разследването е удължен. Досъдебното производство е 
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постъпило в СРП на 02.09.2013г. На 13.09.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу М.Ат.П. за престъпление по чл.150, ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити/с изключение на датата и мястото на 
съставяне на обвинителния акт, датата и мястото са изписани в 
придружителното писмо до съда /. Образувано е НОХД №16102/2013г. 
по описа на СРС, НО, 101 състав. Делото е приключило с осъдителна 
присъда  на 06.11.2013г., по реда на глава 27 от НПК/съкратено съдебно 
следствие/, като на подсъдимия е наложено наказание ЛОС в размер на 
2/две/ години и 8 месеца при общ режим. Приложена е справка, подписана 
от прокурор Йоана Ралякова. 

78а 
Пр. пр. № 4147/2012 г. по описа на СРП, ДП № 610/2012 г. по описа 

на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Светломир Хиков. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
на местопроизшествие и разпит на свидетел, срещу неизвестен 
извършител  за престъпление по чл. 134, ал. 1 от НК, извършено на 
09.03.2012 г. Многократно е искано и е разрешавано удължаване на срока 
на разследване. С постановление от 15.11.2012 г. И.Б.А. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 2, 
вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
21.11.2012 г. с мнение за предаване на съд.  С постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 11.01.2013 г. 
/месец и половина по-късно/ досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение И.Б.А.   да бъде освободен от наказателна отговорност и да 
му бъде наложено административно наказание за извършеното 
престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 2, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на 
чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС/. Образувано е АНД № 998/2013 г. по описа на СРС, 2 състав. /В 
НП има приложена призовка,  не е приложено копие от решението на 
съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 27372/2013г. по описа на СРП с 
наблюдаващ прокурор Светломир Хиков. /Не е приложен протокол за 
избор на наблюдаващ прокурор, на жалбата има резолюция от 
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09.09.2013г./ Преписката била образувана в СРП по повод материали от 05 
РУП – СДВР, постъпили в СРП на 03.09.2013г. С постановление от 
28.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство 
като в обстоятелствената част е записано, че преписката е постъпила в 
СРП с мнение за отказ от образуване, както и че „видно от извършената 
проверка и снетите допълнителни обяснения е установено, че няма данни 
за извършено престъпление”. В обстоятелствената част няма описана 
фактическа и правна обстановка, както и мотиви. ИВСС намира, че 
постановлението е немотивирано. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, 
както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена 
обратна разписка/., Пр.пр.№ 5800/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ 
прокурор Светломир Хиков 
 

Светослав Джельов 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 258, новообразувани – 183, 
образувани през предходен период – 75; 
решени преписки - 162, отказ от образуване на ДП – 143, обжалвани – 11, 
необжалвани - 132, образувани ДП – 45, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 10; 
внесени ОА – 24, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
25, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 9, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 186. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 319, новообразувани – 297, 
образувани през предходен период – 22; 
решени преписки - 260, отказ от образуване на ДП – 235, обжалвани – 8, 
необжалвани - 227, образувани ДП – 65, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 18; 
внесени ОА – 21, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
21, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – няма,  внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 193. 

Пр.пр.№ 41404/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Светослав Джельов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
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прокурор, на жалбата има резолюция от 18.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по жалба на Д.А.Г, заведена в деловодството на 
14.10.2013г. С мотивирано постановление от 29.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че не са налице достатъчно данни за образуване на 
наказателно производство. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, преписката остава 
на съхранение в СРП,  както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 60926/2008г. по описа на СРП /НСН  № 76/2012г./,  ДП № 

3327/2008г. по описа на 03 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор 
Светослав Джельов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 10.01.2009г./ Досъдебното 
производство е образувано с постановление от 16.01.2009г. срещу В.С.П. 
за престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
спряно на 16.04.2009г. на основание чл.244, ал.1, т.1 вр.чл.25, т.2 от НПК. 
Досъэдебното производство е възобновено с постановление от 
25.02.2010г., като в постановлението са дадени конкретни указания. 
Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване.  С 
постановление от 27.04.2010г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 27.04.2010г./ е повдигнато обвинение на В.С.П. за престъпление по чл. 
206, ал.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в СРП на 
31.05.2010г. с мнение за предаване на съд. На 30.06.2010г. е внесен 
обвинителен акт срещу В.С.П. за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 01.02.2012г. по НОХД 
№8477/2010г. по описа на СРС, получено в СРП на 23.02.2012г. е 
прекратено съдебното производство и делото е върнато на СРП за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения /В НП 
няма копие от акта на съд, поради което не са описани допуснатите 
процесуални нарушения/.   С постановление от 09.03.2012г. /докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 от НПК на 09.03.2012г./ е повдигнато обвинение на 
В.С.П. за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК. С постановление от 
03.04.2012г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 
т.1 вр.чл.25, т.2 от НКП /обвиняемата е обявена за ОДИ/. Досъдебното 
производство е възобновено на 19.06.2014г., като в постановлението са 
дадени конкретни и точни указания. Материалите по делото са постъпили 
в СРП на 15.07.2014г. Разпределени са на прокурор Джельов на 
17.07.2014г.  На 21.07.2014г. е внесен обвинителен акт в СРП срещу 
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В.С.П. за престъпление по чл.206, ал.1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. Към момента на извършване проверката делото е в СРС. 

Пр.пр.№ 25402/2012г. по описа на СРП,  ДП № 2346/2012г. по описа 
на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Светослав Джельов. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на жалба от „Ес 
Ем д….” ООД, представлявано от управителя П.Г. има резолюция от 
25.07.2012г./ Досъдебното производство е образувано с  постановление от 
01.08.2012г. Срокът за разследването е удължен. С постановление от 
19.12.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 19.12.2012г./ е 
повдигнато обвинение на Пл.Сл.Ст. за престъпление по чл. 201 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 23.01.2013г. На 
08.02.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Пл.Сл.Ст. за 
престъпление по чл. 201 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 
14.02.2013г. е сключено споразумение /не е приложено споразумението, 
не е приложено определението на съда за одобряване на споразумението/ 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 2724/2013г. 
по описа на СРС между  подсъдимата, защитника  и прокурор Искра 
Колева от СРП, в което подсъдиата се е признала за виновна и страните са 
се споразумели на основание чл. 201 от НК на подсъдимата да бъде 
наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни 
мерки: периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) 
месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) 
месеца с явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично. 
/Данните за сключеното споразумение са от прикрепена бележка към 
прокурорското дело/ 

Проверени още: пр.пр.№ 40429/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
40893/2013г. по описа на СРП. 

 
Силвия Антова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 171, новообразувани – 139, 
образувани през предходен период – 32; 
решени преписки - 136, отказ от образуване на ДП – 90, обжалвани – 2, 
необжалвани - 88, образувани ДП – 78, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 42; 
внесени ОА – 18, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
12, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда – 1, 
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внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни 
заседания – 190. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 296, новообразувани – 277, 
образувани през предходен период – 19; 
решени преписки - 173, отказ от образуване на ДП – 134, обжалвани – 1, 
необжалвани - 133, образувани ДП – 111, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 36; 
внесени ОА – 17, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
8, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни 
заседания – 176. 

Пр.пр.№ 34436/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Силвия Антова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 21.08.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 07 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 15.08.2013г. С постановление от 20.10.2013г., дата на изходящата 
поща на СРП 30.10.2013г. / два месеца и 5 дни след получаването на 
преписката/, е постановен отказ от образуване на досъдебно производство 
като в обстоятелствената част е записано, че няма данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, 
преписката остава на съхранение в СРП,  както и копие да бъде изпратено 
на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 4075/2013г. по описа на СРП,  ДП № 132/2013г. по описа на 

04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Силвия Антова. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция 
от 24.01.2013г./ Досъдебното производство е образувано на основание 
чл.212, ал.2 от НПК срещу НИ за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С 
постановление от 23.01.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 23.01.2013г./ е повдигнато обвинение на Ц.С.Г. за престъпление по чл. 
194, ал.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в СРП на 
18.03.2013г. с мнение за предаване на съд. На 09.04.2013г. е внесен 
обвинителен акт срещу Ц.С.Г. за престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, вр.194, 
ал.1, вр.чл.29, ал.1, б. „а” от НК. В обвинителния акт са посочени 
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изброените в чл.246 ал.2, ал.3/с изключение на датата и мястото на 
съставяне на обвинителния акт/и ал.4 от НПК задължителни реквизити. 
На 06.06.2013г. е сключено споразумение между прокурор В.Ангелов и 
защитника на подсъдимия с което подсъдимият се е признал за виновен и 
страните са се споразумели на Ц.С.Г. да му бъде наложено наказание 
„лишаване от свобода” за срок от шест месеца. Споразумението включва 
съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. 
Споразумението е одобрено от съда.  

Пр. пр. № 9561/2008 г. по описа на СРП, ДП № 5092/2008 г. по описа 
на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Силвия Антова. 
Производството е било образувано от прокурор Антова с постановление 
от 25.04.2008 г. срещу неизвестен извършител  за престъпление по чл. 212, 
ал. 1 от НК. Делото на два пъти е спирано и възобновявано, многократно е 
искано и разрешавано удължаване на срока на разследване. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 13.12.2012 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемата И.Д.Т.  за престъпление по чл. 
212, ал. 1 от НК. На 15.02.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу И.Д.Т.  
за престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
С разпореждане на съдия – докладчик от 22.04.2013 г. е прекратено 
производството по НОХД № 2873/2013 г. по описа на СРС, 111 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на разпореждането – противоречие 
между описани факти и правна квалификация в ОА и нарушаване правата 
на пострадалия. Наказателното производство е постъпило в СРП на 
21.06.2013 г., докладвано на прокурор Антова на 15.07.2013 г.  С 
постановление от 02.08.2013 г. прокурор Антова е указала на 
разследващия орган необходимите действия, които следва да се извършат 
за отстраняване на допуснатото нарушение. След извършено ново 
привличане в качеството на обвиняем, материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 02.10.2013 г. с мнение за предаване 
на съд на обвиняемата И.Д.Т.  за престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. 
чл. 201 от НК. На 06.11.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу И.Д.Т.  за 
престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 201 от НК.   С разпореждане на 
съдия – докладчик от 24.01.2014 г. е прекратено производството по НОХД 
№ 19061/2013 г. по описа на СРС, 111 състав и делото е върнато за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 
обстоятелствената част на разпореждането – неяснота относно съществени 
съставомерни обстоятелства. Наказателното производство е постъпило в 
СРП на 16.04.2014 г.  С постановление от 21.05.2014 г. прокурор Антова е  
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изпратила делото на разследващия орган за допълнително разследване и е 
указала да се извършат необходимите действия за отстраняване на 
допуснатото нарушение. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 25.07.2014 г. /докладвано на 11.08.2014 г./ с мнение за 
предаване на съд на обвиняемата И.Д.Т.  за престъпление по чл. 202, ал. 1, 
т. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На 02.09.2014 г. е внесен 
обвинителен акт срещу И.Д.Т.  за престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. 
чл. 201, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Образувано е НОХД № 16699/2014 г. 
по описа на СРС, 111 състав, към 12.11.2014 г. не е насрочено. 

78а 
Пр. пр. № 15896/2012 г. по описа на СРП, ДП № 988/2012 г. по описа 

на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Силвия Антова. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Досъдебното производство е  
било образувано с постановление от  21.06.2012 г. срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Искано е и е 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
13.11.2012 г. М.И.М. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 21.11.2012 г. с мнение за предаване на съд.  С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 14.01.2013 г. 
/месец и половина по-късно/ досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение М.И.М.   да бъде освободен от наказателна отговорност и да 
му бъде наложено административно наказание за извършеното 
престъпление по чл. 207, ал. 1  от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че  причинените имуществени вреди са 
възстановени, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП 
са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 1080/2013 г. по описа на СРС, 109 състав. /В НП има 
приложена призовка,  не е приложено копие от решението на съда, от 
приложената жалба е видно, че с решение от 23.10.2013г. е наложено 
административно наказание „ГЛОБА” в размер на 200 лв./.  

Проверени още: пр.пр.№ 34436/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
32055/2013г. по описа на СРП. 
 

Силвия Соколова 
2012 
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наблюдавани преписки – общ брой - 213, новообразувани – 151, 
образувани през предходен период – 62; 
решени преписки - 151, отказ от образуване на ДП – 23, обжалвани – 2, 
необжалвани - 21, образувани ДП – 26, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 9, възложени проверки – 115; 
внесени ОА – 28, върнати от съда ОА - 4, решени с осъдителна присъда - 
25, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 10, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 1, неодобрени – 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – 5, участие в съдебни заседания – 
219. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 231, новообразувани – 182, 
образувани през предходен период – 49; 
решени преписки - 206, отказ от образуване на ДП – 125, обжалвани – 4, 
необжалвани - 121, образувани ДП – 39, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 76; 
внесени ОА – 29, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда – 12, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни 
заседания – 189. 

Пр.пр.№ 18571/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Силвия Соколова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 16.05.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 07 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 10.05.2013г. С писмо от 19.06.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в СДВР за 
извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба. С писмото 
е даден срок за извършване на проверката 60 дни. Преписката е постъпила 
в СРП на 23.08.2013г. /видно от УИС, в материалите по преписката няма 
писмо, от което да е видно, кога е постъпила преписката/ С 
постановление от 08.10.2013г., дата на изходящата поща на СРП 
14.10.2013г, е постановен отказ от образуване на досъдебно производство 
като в обстоятелствената част е записано, че няма данни за извършено 
престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, 



 448 

преписката остава на съхранение в СРП,  както и копие да бъде изпратено 
на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 26240/2012г. по описа на СРП, /НСН 286/2013г./, ДП № 

18170/2012г. по описа на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурор 
Силвия Соколова и Виолета Танаицова. С писмо от 20.08.2012г. на 
прокурор Танаицова е възложено извършването на проверка на 01 РУП – 
СДВР. Материалите са постъпили в СРП на 07.02.2013г. с мнение за 
предаване на съд. С постановление от 21.02.2013г. прокурор Танаицова е 
образувала досъдебно производство срещу В.С.Л. за престъпление по 
чл.183, ал.1 от НК. На 25.02.2013г. делото е преразпределено на случаен 
принцип на прокурор Силвия Соколова. С постановление от 30.05.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 30.05.2013г./ е повдигнато 
обвинение на В.С.Л. за престъпление по чл. 183, ал.1, пр.3 от НК. С 
постановление от 06.06.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 11.01.2013г./ е повдигнато ново обвинение на В.С.Л. за престъпление 
по чл. 183, ал.1, пр.3 от НК. Материалите по делото са постъпили в СРП 
на 17.06.2013г.  На 18.07.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
В.С.Л. за престъпление по чл.183, ал.1 пр.3 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. С разпореждане от 26.07.2013г., постъпило в СРП на 
12.08.2013г. /разпределено на прокурор К.Георгиев /има резолюция, че 
прокурор С.Соколова е в отпуск но 09.09.2013г./ на 12.08.2013г./ е 
прекратено съдебното производство и делото е върнато на СРП за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, а именно 
че посочения времеви период се различава с един месец от посочения 
обстоятелствената част. Материалите по делото са постъпили в СРП на 
04.11.2013г. С постановление от 06.11.2013г. е указано на водещия 
разследването да повдигне ново прецизирано обвинение на В.С.Л. С 
постановление от 12.11.2013г. е повдигнато обвинение за престъпление по 
чл.183, ал.1, пр.3 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
13.11.2013г. На 19.11.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу В.С.Л. 
за престъпление по чл.183, ал.1, пр.3 от НК. С присъда от 20.02.2014г. по 
НОХД № 19980/2013г. по описа на СРС, НО, 96 – ти състав съдът е 
признал В.С.Л. за виновен и му е наложил наказание „пробация” със 
следните пробационни мерки: 1. задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от 8 месеца и 2. задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 8 месеца. 

Пр. пр. № 26018/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2079/2012 г. по 
описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Силвия Соколова. 
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Производството е било образувано с постановление от 12.10.2012 г. срещу 
Е.И.А.  за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. На 24.10.2012 г. 
преписката е преразпределена на прокурор Силвия Соколова. По делото е  
искано и разрешавано удължаване на срока на разследване. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 08.03.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия Е.И.А. за престъпление по чл. 
183, ал. 1 от НК. На 28.03.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Е.И.А.  
за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
С протоколно определение на съда от 16.10.2013 г. е прекратено 
производството по НОХД № 5739/2013 г. по описа на СРС, 122 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на определението – противоречие в 
обстоятелствената и заключителната част на ОА. Наказателното 
производство е постъпило в СРП на 04.11.2013 г.  С постановление от 
06.11.2013 г. прокурор Соколова е указала на разследващия орган 
необходимите действия , които следва да се извършат за отстраняване на 
допуснатото нарушение. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 08.03.2013 г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия Е.И.А.  за престъпление по чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, 
ал. 1 от НК. На 22.11.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Е.И.А.  за 
престъпление по чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.   В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 20091/2013 г. по 
описа на СРС, 122 състав. Производството е приключило с осъдителна 
присъда на 09.07.2014 г. и на подсъдимия е наложено наказание ЛОС от 3 
месеца при условията на чл. 66, ал. 1 от НК. 

78а 
Пр. пр. № 26029/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1657/2012 г. по 

описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Силвия Соколова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу 
неизвестен извършител  за престъпление по чл. 136, ал. 1 от НК. 
Многократно е искано и е разрешавано удължаване на срока на 
разследване. С постановление от 13.09.2013 г. И.Л.Д. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 2, 
вр. чл. 129, ал. 2, пр. 5 и 6, вр. ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 30.09.2013 г. с мнение за предаване на съд.  С 
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постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 29.10.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение И.Л.Д.   да 
бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 134, ал. 
1, т. 2, вр. чл. 129, ал. 2, пр. 5 и 6, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част 
на постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 
18860/2013 г. по описа на СРС, 94 състав. /В НП има приложени призовки,  
делото е висящо, насрочено за 09.02.2015 г./.  

Проверени още: пр.пр.№ 21088/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
33403/2013г. по описа на СРП. 

 
Снежана Станчева 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 225, новообразувани – 170, 
образувани през предходен период – 55; 
решени преписки - 134, отказ от образуване на ДП – 82, обжалвани – 4, 
необжалвани - 78, образувани ДП – 47, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 9, възложени проверки – 39; 
внесени ОА – 30, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
32, от тях със споразумение – 15, решени с оправдателна присъда – 7, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 1, неодобрени – 1, внесени 
в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания 
– 176. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 295, новообразувани – 237, 
образувани през предходен период – 58; 
решени преписки - 205, отказ от образуване на ДП – 165, обжалвани – 1, 
необжалвани - 164, образувани ДП – 79, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 37; 
внесени ОА – 26, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
14, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 6, одобрени - 6, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания – 184. 
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Пр.пр.№ 39975/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Снежана Станчева. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 16.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 05 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 10.10.2013г. Преписката била образувана в 05 РУП – СДВР по 
молба на А.Г.В., която на 12.09.2013г. установила влизане в жилището й. 
По преписката не са установени свидетели очевидци и извършител на 
деянието. С постановление от 21.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че А.Г.В. установила влизане в жилището си, както и че 
„престъплението по чл.170, ал.1 от  НК – проникване в чуждо жилище, 
съгласно разпоредбата на чл.175, ал.1 от НК е от частен характер и 
наказателното преследване за него се възбужда по тъжба на 
пострадалия” В диспозитива е записано, че се отказва образуването и се 
прекратява преписката, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. Записано е също „препис от постановлението да бъде 
изпратено на Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни – Столична община – Район 
„Младост”. Не е записано, че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП по реда на чл.213, ал. 2 от НПК. От записаното в 
обстоятелствената част не става ясно защо е постановено препис да се 
изпрати на МКБППМН. ИВСС намира, че постановлението е 
немотивирано. 

Пр.пр.№ 36571/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Снежана Станчева. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 02.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 05 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 26.09.2013г. С постановление от 03.10.2013г., дата на изходящата 
поща на СРП 10.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство като в обстоятелствената част е записано, че „видно от 
приложената разпечатка относно аналогична вещ, стойността на 
телефона като нов е 95 лв., като този на тъжителката е бил ползван за 
период от около година и половина и съответно е със значително по – 
ниска стойност”. /Към преписката е приложена разпечатка от 
03.10.2013г. от интернет направена от наблюдаващия прокурор, от 
която е видна стойността на телефона. Това може да се приеме за 
добра практика на фона масово постановяваните откази на осн.чл.9 ал.2 
от НПК, без по преписката да има каквито и да е данни за стойността 
на вещите./ В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП по реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да 
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бъде изпратено на жалбоподателката. /няма приложена обратна 
разписка/. 

ОА 
Пр. пр. № 18240/2009 г. по описа на СРП, ДП № 15102/2008 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Снежана Станчева. 
Производството е било образувано с постановление на  прокурор 
Кръстилева от 09.07.2009 г. срещу Х.Д.Н.  за престъпление по чл. 201, ал. 
1 от НК. Производството по делото е било спирано, а на 06.02.2012 г. 
делото е преразпределена на прокурор Снежана Станчева, която на 
23.02.2012 г. е възобновила наказателното производство. По делото е  
искано и разрешавано удължаване на срока на разследване. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 26.04.2012 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия Х.Д.Н.  за престъпление по чл. 
206, ал. 1 от НК. На 29.05.2012 г. е внесен обвинителен акт срещу Х.Д.Н.  
за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 
Образувано е НОХД № 10054/2012 г. по описа на СРС, 105 състав. 
Производството е приключило с присъда от 06.03.2013 г., с която на 
подсъдимата е наложено наказание „пробация”. По жалба е образувано 
ВНОХД № 1939/2013 г. по описа на СГС и с решение от 03.06.2013 г. 
производството е прекратено и досъдебното производство е върнато на 
СРП за отстраняване на допуснато процесуално нарушение. Делото е 
постъпило в СРП на 12.06.2013 г. На 17.06.2013 е внесен нов обвинителен 
акт срещу Х.Д.Н.  за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. Образувано е 
НОХД №  10977/2013 г. по описа на СРС, 116 състав, делото е отлагано, 
приключило е с присъда на 13.05.2014 г. 

Пр.пр.№ 22467/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1595/2013г. по описа 
на 03 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Снежана Станчева. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 13.06.2013./ Досъдебното производство-БП е образувано на 
12.06.2013г. от 03 РУП - СДВР  срещу Гр.Н.Н.  за извършено 
престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като на 13.06.2013г. е уведомена СРП, 
разпределено на прокурор Богдана Тончева на 13.06.2013г.  С 
постановление от 13.06.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 13.06.2013г./ е повдигнато обвинение на Гр.Н.Н.  за престъпление по 
чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б”б” от НК. С 
постановление от 12.07.2013г. прокурор Снежана Станчева поради 
фактическа и правна сложност на наказателното производство 
постановява да продължи по общия ред.  Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 16.07.2013г. На 16.07.2013г. е внесен обвинителен акт 
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в СРС срещу Гр.Н.Н.  за престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, 
вр. чл. 29, ал.1, б”б” от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Делото е 
приключило с осъдителна присъда, като е наложено наказание ЛОС в 
размер на 1 година и 4 месеца при първоначален строг 
режим./информацията за наложеното наказание е от приложената и 
попълнена справка  от прокурор Божидар Качуров, не е приложен акт на 
съда/ 

Проверени още: пр.пр.№ 36441/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
36769/2013г. по описа на СРП. 

 
Снежана Христова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 179, новообразувани – 148, 
образувани през предходен период – 31; 
решени преписки - 127, отказ от образуване на ДП – 75, обжалвани – 1, 
необжалвани - 74, образувани ДП – 58, изпратени по компетентност - 10, 
прекратени с резолюция- 9, възложени проверки – 33; 
внесени ОА – 30, върнати от съда ОА - 6, решени с осъдителна присъда - 
28, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 1, одобрени - 1, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 2, участие в съдебни 
заседания – 178. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 299, новообразувани – 279, 
образувани през предходен период – 20; 
решени преписки - 213, отказ от образуване на ДП – 173, обжалвани – 5, 
необжалвани - 168, образувани ДП – 86, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 35; 
внесени ОА – 30, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
14, от тях със споразумение – 7, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 2, одобрени - 2, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни 
заседания – 158. 

Пр.пр.№ 33133/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Снежана Христова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 04.09.2013г./ Преписката била 
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образувана в СРП по повод материали от 07 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 29.08.2013г. С постановление от 07.10.2013г., дата на изходящата 
поща на СРП 14.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство като в обстоятелствената част е записано, че не са налице 
данни за осъществен състав на престъпление. 

ОА  
Пр. пр. № 45138/2011 г. по описа на СРП, ДП № 15327/2011 г. по 

описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Дочо Дочев и Снежана 
Христова. Производството е било образувано от прокурор Дочев с 
постановление от 30.09.2011 г. срещу неизвестен извършител  за 
престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. На 23.11.2011 г. делото е 
преразпределено на прокурор Снежана Христова. По делото е  искано и 
разрешавано удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 23.03.2012 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемата В.А.Д.  за престъпление по чл. 210, ал. 
1, т.5, вр. чл.209, ал. 1, пр.1 и 2 от НК. На 19.04.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу В.А.Д.  за престъпление по чл. 210, ал. 1, т.5, вр. 
чл.209, ал. 1, пр.1 и 2 от НК В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С 
разпореждане на съдия – докладчик от 23.04.2012 г. е прекратено 
производството по НОХД № 7437/2012 г. по описа на СРС, 18 състав и 
делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 
посочени в обстоятелствената част на разпореждането – противоречие 
между описани факти и правна квалификация в ОА и нарушаване правата 
на пострадалия. Наказателното производство е постъпило в СРП на 
14.09.2012 г. С постановление от 24.09.2012 г. прокурор Христова е 
указала на разследващия орган необходимите действия , които следва да 
се извършат за отстраняване на допуснатото нарушение. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 15.11.2012 г. с мнение 
за предаване на съд на обвиняемата В.А.Д.  за престъпление по чл. 210, ал. 
1, т.5, вр. чл.209, ал. 1, пр.1 и 2 от НК.. На 20.11.2012 г. е внесен 
обвинителен акт срещу В.А.Д.  за престъпление по чл. 210, ал. 1, т.5, вр. 
чл.209, ал. 1, пр.1 и 2 от НК.   В обвинителния акт са посочени изброените 
в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано 
е НОХД № 21458/2012 г. по описа на СРС, 18 състав. Делото е 
многократно отлагано, последното съдебно заседание е насрочено за 
13.01.2015 г. 

Пр.пр.№ 17836/2008г. по описа на СРП,  ДП № 2852/2008г. по описа 
на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Снежана Христова. 
Досъдебното производство е образувано през 2008г. и водено срещу 
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Й.В.В. за извършено престъпление по чл. 209, ал.1, пр.1 от НК. С 
постановление от 17.06.2009г. прокурор Снежана Христова спира 
наказателното производство на основание чл. 199, чл. 244, ал.1, т.1 и т.3 от 
НПК, последвало е възобновяване с дадени указания от наблюдаващия 
прокурор. Приложени писма до началника на 06 РУП-СДВР от 25.11.11г., 
от 13.12.2011г. като делото е изискано, тъй като наблюдаващият прокурор 
е установил, че по него не се работи, тъй като се води спряно. Делото е 
постъпило на 04.01.2012г. в СРП. С постановление от 10.01.2012г. е 
указано извършване на необходими следствени действия. Срокът за 
разследване е удължаван, а лицето Й.В.В. е обявено за ОДИ. 
Няколкократно са изисквани справки от наблюдаващия прокурор за 
проведените до момента ОИМ. Последвало е ново спиране и 
възобновяване на наказателното производство.  С постановление от 
11.03.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 11.03.2013г./ е 
повдигнато обвинение на Й.В.В. за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. 
Срокът за разследването е удължен. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 11.04.2013г. На 14.05.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу Й.В.В. за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. Делото – НОХД №8689/2013г., НО, 121 
състав е приключило с осъдителна присъда, като съдът е постановлил на 
подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 2 (две) години и задължителна регистрация по настоящ адрес за 
срок от 2 (две) години с явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти 
седмично, както и  безвъзмезден труд в полза на обществото 200 (двеста) 
часа за срок от 2 (две) години. Данните са взети от приложената към 
делото бланка със искания и становища на прокурора. Бланката е 
попълнена от прокурор Андрей Янкулов 

78а 
Пр. пр. №  22808/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-15039/2013 г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Снежана Христова. Досъдебното производство е образувано  на 
06.02.2013 г. с постановление на прокурор Снежана Христова срещу 
К.Г.Р. за престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. С постановление 
от 12.03.2013 г. К.Г.Р. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК /Делото е докладвано по 
реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и 
печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 01.04.2013 г. С 
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постановление от 19.04.2013г. прокурор Снежана Христова връща делото 
с указания за допълнително разследване. С постановление от 18.05.2013 г. 
К.Г.Р. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. Делото е докладвано по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 27.05.2013 г. С постановление от 01.07.2013г. 
прокурор Снежана Христова връща повторно делото с указания за 
допълнително разследване. С постановление от 02.08.2013 г. К.Г.Р. е 
привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 07.08.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 14.10.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
227б, ал.2, вр. ал.1  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 
налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №17774 
/2013г.  по описа на СРС, НО, 14 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, има приложена 
призовка,  не е приложено копие от решението на съда/. В приложената 
справка към делото от прокуро Р.Тодоров е записано, че делото е 
риключило с решение по което на подсъдимия К.Р. е наложено наказание 
„глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева. 

Проверени още: пр.пр.№ 28806/2013г. по описа на СРП; 
 
Соня Радоева 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 140, новообразувани – 116, 
образувани през предходен период – 24; 
решени преписки - 98, отказ от образуване на ДП – 29, обжалвани – 3, 
необжалвани - 26, образувани ДП – 40, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция- 2, възложени проверки – 60; 
внесени ОА – 42, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
50, от тях със споразумение – 38, решени с оправдателна присъда – 5, 
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внесени със споразумение в ДП – 11, одобрени - 11, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 32, участие в съдебни 
заседания – 162. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 29, новообразувани – няма, 
образувани през предходен период – 29; 
решени преписки - 13, отказ от образуване на ДП – 13, обжалвани – 1, 
необжалвани - 12, образувани ДП – 6, изпратени по компетентност - няма, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – няма; 
внесени ОА – 9, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
21, от тях със споразумение – 15, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 3, одобрени - 3, неодобрени – няма, 
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – 9, участие в съдебни 
заседания – 92. 

Пр.пр.№ 19465/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Соня Радоева. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на жалбата има резолюция от 21.06.2012г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 03 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 18.06.2013г. С писмо от 26.06.2012г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 03 РУП – 
СДВР за извършване на проверка, като са дадени конкретни и ясни 
указания. С писмото е даден срок за извършване на проверката 60 дни. С 
писмо от 29.08.2012г. наблюдаващият прокурор е изискал от Началника на 
03 РУП – СДВР незабавно да изпрати преписката, тъй като е изтекъл 
указания 60 дневен срок, а не е постъпило искане за удължаването му. 
Преписката е постъпила в СРП на 20.09.2013г., като е разпределена на 
24.09.2013г. С постановление от 28.09.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че е липсват данни за извършено престъпление. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, 
ал.2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя, на 
Началника на отдел „Пътна полиция” – СДВР и 03 РУП – СДВР. 
Разпоредено е свидетелство за регистрация на МПС да бъде върнато на 
правоимащото лице, като е указано същото да се извърши в деловодството 
на СРП и да бъде удостоверено по надлежния ред, че оригинали са 
върнати на лицето.  /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
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Пр.пр.№ 3428/2006г. по описа на СРП /ПД 989/2012г./  ДП № 
282/2006г. по описа на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Соня 
Радоева. /В НП не е приложен акт за образуване на досъдебно 
производство/  На 12.04.2013г. е внесен обвинителен акт срещу Р.И.Р. за 
престъпление по чл.129, ал.2, пр.1, алт.1 и алт.2 вр.чл.1 от НК. С присъда 
от 19.06.2014г. по НОХД № 9499/2013г. по описа на СРС, НО, 19 с-в, 
подсъдимият е признат за невиновен. Срещу така постановената присъда е 
подаден протест от прокурор Радоева на 23.06.2014г. чрез СРС до 
Софийски градски съд. До момента на извършване на проверката няма 
данни за произнасянето на СГС. 

споразумение 
Пр.пр.№ 17767/2012г. по описа на СРП,  ДП № 2816/2012г. по описа 

на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Соня Радоева. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Досъдебното производство е 
образувано с постановление от 12.09.2012г. срещу В.В.М. за престъпление 
по чл.296, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. Своевременно са правени искания за 
удължаване срока на разследване от наблюдаващия прокурор. 
Материалите по делото са постъпили в СРП на 02.10.2013г. с мнение за 
предаване на съд. На 02.10.2013г. е сключено споразумение между 
прокурор Соня Радоева и защитника на подсъдимия, с което подсъдимият 
се е признал за виновен и страните са се споразумели на В.В.М. да му бъде 
наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от пет месеца при 
първоначален строг режим в затвор от закрит тип. Споразумението 
включва съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от 
НПК. Споразумението е одобрено от съда на 02.10.2013г. по НОХД 
№16939/2013г. по описа на СРС, НО, 106 с-в.  

78а 
Пр. пр. №  1370/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство № 

ЗМ-470/2012 г. по описа на 06 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Соня 
Радоева. Досъдебното производство е започнато на 20.02.2012 г. от 06 
РУП-СДВР  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Д.Г.Д. за 
престъпление по чл. 325, ал.1 от НК. С постановление от 21.02.2012 г. 
Д.Г.Д. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 131, ал.1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК /Делото е докладвано по реда 
на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. 
Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Срокът за разследването е 
удължен, давани са указания за  извършване на допълнителни действия по 
разследването, наказателното производство е било спряно и впоследствие 
възобновено. С постановление от 02.04.2013 г. Д.Г.Д. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 131, ал.1, т. 1, 
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вр. чл. 130, ал. 1 от НК. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 29.04.2013г. С изключително добре мотивирано 
постановление за предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 30.04.2013 г. производството е внесено в СРС с предложение 
обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършено от него престъпление 
по чл. 131, ал.1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД № 8173/2013г.  по описа на СРС, НО, 15 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е 
приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 19422/2012г. по описа на СРП; 
 
Спаска Кинчева 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 11, новообразувани – 7, образувани 
през предходен период – 4; 
решени преписки - 9, отказ от образуване на ДП – 2, обжалвани – 1, 
необжалвани - 1, образувани ДП – 2, изпратени по компетентност – 3, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 4; 
внесени ОА – 1, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 4, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – няма, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни заседания – 10. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 18, новообразувани – 13, образувани 
през предходен период – 5; 
решени преписки - 10, отказ от образуване на ДП – няма, обжалвани – 
няма, необжалвани - няма, образувани ДП – 6, изпратени по 
компетентност - 10, прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 
няма; 
внесени ОА – 3, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 2, 
от тях със споразумение – няма, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – няма,  внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 1, участие в съдебни заседания – 71. 
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 Пр.пр.№ 50174/2011г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор          
Спаска Кинчева /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 28 .10.2011г./ С постановление от 
31.10.2011г. е възложена проверка на ГД „БОП”, като в обстоятелствената 
част на постановлението са дадени конкретни указания. Даден е срок за 
извършване на проверката 30 дни. На 29.11.2011г. в СРП е постъпило 
писмо от ГД „БОП”, ведно с етапна справка и искане за удължаване срока 
на проверката. С писмо от 29.11.2011г. е удължен срока на проверката с 
още два месеца, считано от 31.11.2011г. На 24.01.2012г. в СРП е 
постъпило писмо от ГД „БОП” с искане за удължаване срока на 
проверката. С писмо от 24.01.2012. е удължен срока на проверката с още 
два месеца, считано от 31.01.2012г. Преписката е постъпила в СРП на 
02.02.2012г. С постановление от 10.02.2012г., дата на изходящата поща на 
СРП,  е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че „в случая се касае за типични 
граждански правоотношения, чието уреждане не следва да става по 
показателно правен ред, а по реда и институтите на гражданското 
заканодателство”. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя и на лицето срещу, което е бил 
подадена жалбата. /няма приложена обратна разписка/. 

Проверени още: пр.пр.№ 19734/2010г. по описа на СРП. 
           
 Станислав Стойков 
 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 197, новообразувани – 175, 
образувани през предходен период – 22; 
решени преписки - 124, отказ от образуване на ДП – 79, обжалвани – 1, 
необжалвани - 78, образувани ДП – 39, изпратени по компетентност – 1, 
прекратени с резолюция- 5, възложени проверки – 39; 
внесени ОА – 6, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
20, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 2, внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 85. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 263, новообразувани – 164, 
образувани през предходен период – 99; 
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решени преписки - 192, отказ от образуване на ДП – 144, обжалвани – 7, 
необжалвани - 137, образувани ДП – 105, изпратени по компетентност - 
11, прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 36; 
внесени ОА – 13, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
12, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 2,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 108. 

Пр.пр.№ 37/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор          
Станислав Стойков /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 10 .01.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 02 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 04.01.2013г. С постановление от 16.01.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че е липсват данни за извършено престъпление. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, 
ал.2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателката.  /няма 
приложена обратна разписка/.  

Пр.пр.№ 41246/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор          
Станислав Стойков /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 14 .12.2012г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 09 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 07.12.2012г. С постановление от 27.12.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че се касае за деяние, което „макар и формално да осъществява 
състава на престъпление от общ характер, поради своята 
малозначителност /11,01лв./следва да се квалифицира като ненаказуемо 
по смисъла на чл.9, ал.2 от НК”. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателката.  /няма приложена обратна разписка/.  

ОА  
Пр.пр.№ 56547/2007г. по описа на СРП /НСН  № 161/2012г./,  ДП № 

714/2008г. по описа на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор 
Станислав Стойков. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 14.11.2007г./ С постановление от 
15.11.2007г. е възложена проверка на органите на МВР – 04 РУП – СДВР. 
С постановление от 14.02.2007г. е образувано досъдебно производство 
срещу К.В.Ч. за престъпление по чл.206, ал.1 от НК. С постановление от 
14.03.2009г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 
т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. С постановление от 10.02.2011г. досъдебното 
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производство е възобновено. С постановление от 05.10.2011г. /докладвано 
по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 05.10.2011г./ е повдигнато обвинение на 
К.В.Ч. за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК. Материалите по делото са 
постъпили в СРП 11.10.2011г. На 25.10.2011г. е изготвен обвинителен акт 
срещу К.В.Ч. за престъпление по чл.206, ал.1 от НК. В обвинителния акт 
са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 /с изключение на мястото на 
съставяне на обвинителния акт/ и ал.4 от НПК задължителни реквизити. 
В обстоятелствената част на обвинителния акт е посочено, че 
производството е приключено по реда на чл.269, ал.3, т.2 от НПК. С 
разпореждане от 08.02.2012г. по НОХД № 19951/2011г. по описа на СРС, 
НО, 95 с-в, получено в СРП 15.02.2012г., е прекратено съдебното 
производство и делото е върнато на СРП за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. Съдът е приел, че не са налице 
предпоставките на чл.206 вр.чл.269, ал.3 от НПК. Срещу разпореждането е 
подаден частен протест на 16.02.2012г. Разпореждането е потвърдено от 
СГС, видно от постановление от 29.03.2012г. /В НП няма приложен акт 
на СГС/, с което делото е върнато на 04 РУП – СДВР за отстраняване на 
допуснатите съществени процесуални нарушения. Досъдебното 
производство е постъпило в СРП на 07.05.2012г. с мнение за спиране на 
основание чл.244, ал.1, т.1 вр.чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 
08.05.2012г. досъдебното производство на прокурор П. Костадинова е 
спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 вр.чл.25, т.2 от НПК. С 
постановление от 04.11.2014г. досъдебното производство е възобновено. 

Пр. пр. № 1715/2013 г. по описа на СРП, ДП № 3079/2013 г. по описа 
на 09 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Станислав Стойков, Диана 
Векилова. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от 
НПК с разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление 
по чл. 198, ал. 1 от НК, извършено на 27.12.2012 г. С  постановление от 
27.02.2013 г. С.Я.Г. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
143, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 
2, вр. ал. 1 от НК./съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 
219, ал. 1 от НПК/. С постановление от същата дата С.М.Х. е привлечен 
като обвиняем за престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 
от НК и по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК./съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 05.03.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемите.  На 14.03.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу С.Я.Г. и С.М.Х. за извършени от тях  
престъпления по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 198, 
ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за всеки от тях поотделно. В 
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обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. На 08.11.2013 г. е сключено споразумение 
за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 4741/2013 г. 
по описа на СРС, 15 състав,  между защитника на подсъдимите, 
подсъдимите и прокурор Векилова от СРП, което съдържа съгласие по  
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което подсъдимите 
С.М.Х.  и С.Я.Г., всеки поотделно са се признали за виновни в извършване 
на деянията и страните са се споразумели на всеки от подсъдимите да 
бъдат наложени наказания ЛОС за срок от  шест месеца, за всяко от 
деянията, при прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 
три години, като на основание чл. 23 от НК е било определено общо 
наказание ЛОС в размер на 6 месеца, при прилагане на разпоредбата на 
чл. 66, ал. 1 от НК. С определение от 08.11.2013 г. по НОХД № 4741/2013 
г. по описа на СРС, 15 състав, сключеното споразумение е одобрено. 

Проверени още: пр.пр.№ 20647/2006г. по описа на СРП /НСН 
268/2012г./, досъдебно производство №5237/2010г. по описа на СДВР. 

 
Стефан Милев 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 167, новообразувани – 121, 
образувани през предходен период – 46; 
решени преписки - 80, отказ от образуване на ДП – 49, обжалвани – 1, 
необжалвани - 48, образувани ДП – 37, изпратени по компетентност – 
няма, прекратени с резолюция- 1, възложени проверки – 30; 
внесени ОА – 10, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 
23, от тях със споразумение – 13, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – 1, внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 112. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 216, новообразувани – 213, 
образувани през предходен период – 3; 
решени преписки - 172, отказ от образуване на ДП – 149, обжалвани – 5, 
необжалвани - 144, образувани ДП – 62, изпратени по компетентност - 1, 
прекратени с резолюция- няма, възложени проверки – 22; 
внесени ОА – 10, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 11, от тях със споразумение – 4, решени с оправдателна присъда 
– 3, внесени със споразумение в ДП – 2,  внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –84. 
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Пр.пр.№ 40775/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Стефан Милев /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 04 .11.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 04 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 18.10.2013г. С постановление от 24.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че липсват достатъчно данни за извършено престъпление. В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 
СГП по реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 23239/2013г. по описа на СРП,  ДП № 975/2013г. по описа 

на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Стефан Милев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 04.07.2013г., отбелязяно е също, че на 29.06.2013г. е 
уведомен дежурен прокурор Георги Мирчев/ Досъдебното производство е 
образувано на 29.06.2013г. от 08 РУП - СДВР  срещу П.Ил.Хр. за 
извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, вр. чл.194, ал.1 от НК, като 
на 01.07.2013г. е уведомена СРП, разпределено на Стефан Милев на 
01.07.2013г. С постановление от 22.07.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 22.07.2013г./ е повдигнато обвинение на П.Ил.Хр.  
за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и т. 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 63, ал. 
1, т. 3, вр. чл. 28, ал.1  от НК. Срокът за разследването е удължен. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 30.09.2013г. На 
03.10.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу П.Ил.Хр.  за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и т. 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 
3, вр. чл. 28, ал.1  от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 20.03.2014г. 
е сключено споразумение /споразумението включва съгласие по 
въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 17117/2013г. по описа на СРС 
между  подсъдимия, защитника  и прокурор Дойчо Тарев от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 3 (три) години и задължителна регистрация по настоящ адрес за 
срок от 3 (три) години с явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти 
седмично, както и  безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа 
за срок от 3 (три) години. /приложено е споразумението, но не е 
приложено определението на съда,  с което е одобрено сключеното 



 465 

споразумение. Към делото е приложена бланка със искания и становища 
на прокурора. Бланката е попълнена от прокурор Дойчо Тарев. 

Проверени още: пр.пр.№ 32078/2013г. по описа на СРП и 
пр.пр.№36795/2013г. по описа на СРП. 

 
Стефка Димитрова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 271, новообразувани – 149, 
образувани през предходен период – 122; 
решени преписки - 160, отказ от образуване на ДП – 88, обжалвани – 4, 
необжалвани - 84, образувани ДП – 96, изпратени по компетентност – 7, 
прекратени с резолюция- 4, възложени проверки – 61; 
внесени ОА – 19, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 12, от тях със споразумение – 8, решени с оправдателна присъда 
– 3, внесени със споразумение в ДП – 6, внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 176. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 244, новообразувани – 217, 
образувани през предходен период – 27; 
решени преписки - 185, отказ от образуване на ДП – 140, обжалвани – 3, 
необжалвани - 137, образувани ДП – 77, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 40; 
внесени ОА – 16, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
12, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 2,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –119. 

Пр.пр.№ 5860/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Стефка Димитрова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
на писмото има резолюция от 18.02.2013г./ Преписката е  била образувана в 
СРП по повод жалба от Д.П.У., заведена в деловодството на СРП на 
12.02.2013г. С писмо от 01.03.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 03 РУП – 
СДВР за извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, 
като в писмото не са дадени ясни и конкретни указания. С писмото е 
даден срок за извършване на проверката 1 месец. С писмо от 06.03.2013г. 
03 РУП – СДВР изпраща преписката на 02 РУП – СДВР, тъй като адреса 
се намира на територията на 02 РУП – СДВР. С писмо от 06.06.2013г. 
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преписката е изискана от наблюдаващия прокурор. Преписката е 
постъпила в СРП на 17.06.2013г., като е разпределена на 19.06.2013г. С 
писмо от 28.06.2013г. преписката е изпратена в 03 РУП – СДВР за 
извършване на допълнителна проверка. Преписката е постъпила в СРП на 
08.07.2013г., като е разпределена на 10.07.2013г. С постановление от 
01.11.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че е установено „по безспорен 
начин отсъствието на извършено престъпление по НК”. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, 
ал.2 от НПК пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателката и баща й. /няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 15647/2013г. по описа на СРП /НСН № 322/2013г./,  ДП № 

701/2013г. по описа на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Стефка 
Димитрова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
на писмото има резолюция от 23.04.2013г./ Досъдебното производство № 
12.04.2013г. на основание чл.212, ал.2 от НПК /писмото е получено в СРП 
на 17.04.2013г./ срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.198, 
ал.1, пр.1 от НК. В НП е приложено и образуване по реда на чл.212, ал.2 
от НПК заведено по пр.пр.№ 8997/2013г. водено срещу НИ за 
престъпление по чл.198, ал.1 от НК. С постановление от 23.04.2013г. са 
обединени досъдебните производства по пр.пр.№ 8997/2013г., 
пр.пр.№9969/2013г. и пр.пр.№ 15647/2013г. по описа на СРП, тъй като в 
хода на разследването по пр.пр.№ 8997/2013г. е установено, деянията са 
извършени от П.В.И. С постановление от 23.04.2013г. /докладвано по реда 
на чл.219, ал.1 от НПК/ е повдигнато обвинение на П.В.И. за 
престъпление по чл. 198, ал.1, пр.1 вр.чл.26, ал.1 от НК. Материалите по 
делото са постъпили в СРП 15.05.2013г. На 30.05.2013г. е изготвен 
обвинителен акт срещу П.В.И. за престъпление по чл.198, ал.1, пр.1 
вр.чл.26, ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 
ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. В обстоятелствената 
част на акта е записано, че и при трите описани деяния обвиняемия е 
отскубнал от ушите на пострадалите златни обеци. С разпореждане от 
07.09.2013 г., постъпило в СРП на 11.09.2013г. /разпределено на прокурор 
Ст.Димитрова на 14.12.2013г./ е прекратено съдебното производство и 
делото е върнато на СРП за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения, като в обстоятелствената част на разпореждането 
е записано, че „една вещ може да е във владение на дадено лице, да не е 
собственост на дееца, но и да не бъде чужда за него, защото не 
принадлежи никому, т.е. – не е достатъчно вещта да не е на дееца, за да 
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бъде тя чужда”, както и че не става ясно дали пострадалите са 
собственици на вещите. На 27.01.2013г. е изготвен обвинителен акт срещу 
П.В.И. за престъпление по чл.198, ал.1, пр.1 вр.чл.26, ал.1 от НК. Към 
момента на извършване на проверката делото не е приключило в съдебна 
фаза. 

Пр.пр.№ 51024/2011г. по описа на СРП,  ДП № 15029/2012г. по 
описа на 09 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Стефка Димитрова. /Не 
е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор М.Атанасова, на 
писмото има резолюция от 03.01.2012г. след отпуск/ Материалите са 
изпратени за проверка на 10.11.2011г., постъпили са обратно в СРП на 
28.12.2011г. и са разпределени на прокурор М.Атанасова на 03.01.2012г. 
Досъдебното производство е образувано с  постановление на М.Атанасова 
от 22.02.2012г. Срокът за разследването е удължен. С постановление от 
24.09.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по чл. 226, ал.1  от НПК 
на 24.09.2012г./ е повдигнато обвинение на Кр.Кр.Хр. за престъпление по 
чл. 202, , ал.1, т.1, вр. чл. 201, вр. чл. 310, ал.1, вр. чл. 309, ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 16.11.2012г., върнато с 
постановление от  20.02.2013г. прокурор Стефка Димитрова с указания за 
допълнително разследване /произнасяне от 3 месеца и 4 дни след 
получаване на делото в СРП/. С постановление от 11.03.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по чл. 226, ал.1  от НПК на 
11.03.2013г./ е повдигнато обвинение на Кр.Кр.Хр. за престъпление по чл. 
202, , ал.1, т.1, вр. чл. 201, вр. чл. 310, ал.1, вр. чл. 309, ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 19.03.2013г. с мнение за 
предаване на съд. На 24.04.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
Кр.Кр.Хр. за престъпление по чл. 202, ал.1, т.1, вр. чл. 201, вр. чл. 310, 
ал.1, вр. чл. 309, ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити.  

С разпореждане по НОХД №7638/2013г.  от 17.06.2013г. СРС, НО – 
106 с-в на основание чл. 249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК е прекратил 
съдебното производство и е върнал делото на СРП за отстраняване на 
допуснатите съществени отстраними нарушения на процесуалните 
правила довели до ограничаване на правата на обвиняемия. С частен 
протест от 28.06.2013г. прокурор Стефка Димитрова моли СГС на 
основание чл. 345, ал.2 от НПК да отмени разпореждането на СРС, като 
подробно излага мотивите си за това/няма данни за произнасянето на 
СГС, няма и данни за движението на делото до 29.04.2014г./. С 
разпореждане по НОХД №7638/2013г. от 29.04.2013г. СРС, НО – 106 с-в 
насрочва делото за разглеждане на 16.06.2014 г. Според приложената към 
делото бланка с искания и становища на прокурора, делото е решено по 
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реда на съкратеното съдебно следствие, като е наложено наказание ЛОС 
от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да бъде отложено на основание 
чл. 66 от НК за срок от 3 години. Бланката е попълнена от прокурор К. 
Митова. 

Проверени още: пр.пр.№ 36939/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
36921/2013г. по описа на СРП. 

 
Стефка Панайотова 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 117, новообразувани – 103, 
образувани през предходен период – 14; 
решени преписки - 97, отказ от образуване на ДП – 30, обжалвани – няма, 
необжалвани - 30, образувани ДП – 34, изпратени по компетентност – 4, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 63; 
внесени ОА – 33, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
7, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 6, внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 6, участие в съдебни заседания – 156. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 230, новообразувани –175, 
образувани през предходен период – 55; 
решени преписки - 188, отказ от образуване на ДП – 91, обжалвани – 5, 
необжалвани - 86, образувани ДП – 75, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 93; 
внесени ОА – 42, върнати от съда ОА - 2, решени с осъдителна присъда - 
24, от тях със споразумение – 21, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 3,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 20, участие в съдебни заседания –182. 

Пр.пр.№ 26668/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Стефка Панайотова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 04.07.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от ГД „Национална полиция”, 
постъпили в СРП на 03.07.2013г. С постановление от 11.07.2013г. 
материалите по преписката за извършване на проверка. Преписката е 
постъпила в СРП на 02.09.2013г.1 като е разпределена на 04.09.2013г. С 
постановление от 02.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 
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няма данни за извършено престъпление от общ характер. В диспозитива 
не е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП 
по реда на чл.213, ал.2 от НПК. Записано е копие от постановлението да 
бъде изпратено на ДАМТН и Директора на  ГДНП за сведение. /няма 
приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 4161/2011г. по описа на СРП /НСН  № 507/2012г./,  ДП № 

15065/2012г. по описа на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурори 
Стефка Панайотова и Д. Атанасова. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 31.08.2011г./ 
Досъдебното производство е образувано от прокурор Д.Атанасова с 
постановление от 08.02.2012г. срещу Б.С.В. за престъпление по чл.324, 
ал.1 от НК. Делото е преразпределено на прокурор Стефка Панайотова с 
резолюция от 21.03.2012г. /няма протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Своевременно са правени искания за удължаване срока на 
разследване. С постановление от 04.10.2012г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК/ е повдигнато обвинение на Б.С.В. за престъпление 
по чл. 324, ал.1, пр.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в СРП 
15.10.2012г. На 22.10.2012г. е изготвен обвинителен акт срещу Б.С.В за 
престъпление по чл.324, ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246 ал.2, ал.3 /с изключение на датата и мястото на 
съставяне на обвинителния акт/ и ал.4 от НПК задължителни реквизити. 
С разпореждане от 29.10.2012г. по НОХД № 19506/2012г. по описа на 
СРС, НО, 4 с-в,, постъпило в СРП на 02.11.2012г. /разпределено на 
прокурор Ю.Силянова на 02.11.2012г./ е прекратено съдебното 
производство и делото е върнато на СРП за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения, а именно, че с постановление от 
04.10. 2012г. повдигнато обвинение за престъпление по чл.324, ал.1 от НК 
извършено на 22.08.2011г., а в обвинителния акт е записана датата 
22.08.2012г. Материалите по делото са постъпили в СРП 18.12.2012г., като 
са разпределени на прокурор Панайотова на 02.01.2013г. На 02.01.2013г. е 
изготвен обвинителен акт срещу Б.С.В за престъпление по чл.324, ал.1 от 
НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 /с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/ и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 02.04.2013г. е сключено 
споразумение между защитника на подсъдимия и прокурор Стефка 
Димитрова, с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на Б.С.В. да му бъде наложено наказание „глоба” в размер на 
100, 00 /сто/ лева. Споразумението включва съгласие по въпросите 
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изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. Споразумението е одобрено 
от съда на 02.04.2013г. 

Пр. пр. № 31470/2013 г. по описа на СРП, БП № 2484/2013 г. по 
описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Стефка Панайотова, 
Румяна Стоянова. Производството е било започнато по реда на чл. 356, ал. 
3 от НПК с разпит на свидетели срещу А.И.С. за престъпление по чл. 
343б, ал. 1 от НК, извършено на 25.09.2013 г. С постановление от 
01.10.2013 г. на прокурор Панайотова е разпоредено образуваното бързо 
производство да продължи по общия ред. С постановление от 04.11.2013 г. 
А.И.С. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от 
НК./съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от 
НПК/.  Материалите по досъдебното производство са постъпили в СРП на 
1411.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 25.11.2013 г. 
е внесен обвинителен акт срещу А.И.С. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 
от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  
и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. На 25.03.2014 г. е сключено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 
№ 20257/2013 г. по описа на СРС, 5 състав,  между защитника на 
подсъдимия, подсъдимия и прокурор Стоянова от СРП, което съдържа 
съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в 
следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от една година 2 пъти седмично, задължителни срещи с 
пробационен служител за срок от една година, както и на основание чл. 
343г лишаване от право да управлява МПС за срок от една година. С 
определение от 25.03.2014 г. по НОХД № 20257/2013 г. по описа на СРС, 5 
състав, споразумението е одобрено. 

споразумение 
Пр.пр.№ 30790/2013г. по описа на СРП,  ДП № 3091/2013г. по описа 

на 01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Стефка Панайотова /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото 
производство е започнато на 30.08.2013г. срещу Ц.А.В. за престъпление 
по чл.343Б, ал.1 от НК. Материалите по бързото производство са 
постъпили в СРП на 04.09.2013г. На същата дата е сключено 
споразумение между защитника на подсъдимия и прокурор Стефка 
Панайотова, с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на Ц.А.В. да му бъде наложено наказание „пробация” за 
извършеното от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, изразяваща се 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
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за срок от 6 (шест) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес 
за срок от 6 (шест) месеца с явяване и подписване 2 (два) пъти седмично, 
както и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от осем 
(8) месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК и приспаднато времето 
през което подсъдимият е бил лишен от правото да управлява МПС. С 
определение от 04.09.2013г. по НОХД № 15574/2013г. по описа на СРС 
споразумението е одобрено от съда. 

78а 
Пр. пр. № 9990/2013 г. по описа на СРП, ДП № 15070/2013 г. по 

описа на 05 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Стефка Панайотова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
на местопроизшествие, срещу Н.К.М. за престъпление по чл. 324, ал. 1 от 
НК, извършено на 30.03.2013 г. С постановление от 22.05.2013 г. Н.К.М. е 
привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
324, ал. 1  от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 
219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Искано е и 
е разрешено удължаване на срока на разследване. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в СРП на 19.06.2013 г. с мнение 
за предаване на съд. С постановление за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 24.06.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение Н.К.М. да бъде освободен от наказателна отговорност и да 
му бъде наложено административно наказание за извършеното 
престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди, 
както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК  Образувано е АНД 
№ 11471/2013 г. по описа на СРС, 104 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, призовка, не е 
приложено копие от решението на съда/. 

Проверени още: пр.пр.№ 15082/2011г. по описа на СРП /НСН 
107/2013г./, досъдебно производство № 1006/2011г. по описа на 05 РУП – 
СДВР. 

 
Стоян Моневски 

2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 209, новообразувани – 174, 
образувани през предходен период – 35; 
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решени преписки - 165, отказ от образуване на ДП – 118, обжалвани – 3, 
необжалвани - 115, образувани ДП – 32, изпратени по компетентност – 4, 
прекратени с резолюция - 3, възложени проверки – 40; 
внесени ОА – 11, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна 
присъда - 8, от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – 
5, внесени със споразумение в ДП – 19, внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 3, участие в съдебни заседания – 191. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 205, новообразувани –181, 
образувани през предходен период – 24; 
решени преписки - 177, отказ от образуване на ДП – 149, обжалвани – 3, 
необжалвани - 146, образувани ДП – 52, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 25; 
внесени ОА – 9, върнати от съда ОА - 1, решени с осъдителна присъда - 9, 
от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 7, внесени 
със споразумение в ДП – 24,  внесени в съда предложения по чл. 78а от 
НК – няма, участие в съдебни заседания –198. 

Пр.пр.№ 26180/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Стоян Моневски /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 01 .07.2013г./ Преписката е  била 
образувана в СРП по повод молба от Х.Т.Й., заведена в деловодството на 
СРП на 25.06.2013г. С писмо от 04.07.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 03 РУП – 
СДВР за извършване на предварителна проверка по постъпилата молба, 
като в писмото са дадени конкретни указания. С писмото е даден срок за 
извършване на проверката 60 дни. С писмо от 05.09.2013г., дата на 
изходящата поща на СРП 10.09.2013г. е удължен срока за извършване на 
проверката с още 60 дни. Преписката е постъпила в СРП на 10.10.2013г. С 
постановление от 21.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че е 
деянието не съставлява престъпление. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/ 

Пр.пр.№ 36949/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Стоян Моневски /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 10 .10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 01 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 30.09.2013г. С постановление от 10.10.2013г. е постановен отказ 
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от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че „е налице ниска степен на увреждане на обществените 
отношения, тъй като предмет на деянието са вещи, чиято стойност 
взета в съвкупност е около размера на минималната работна заплата в 
страната, което прави деянието с ниска степен на обществена 
опасност, от там и последиците при образуване на досъдебно 
производство ще се окажат обществено неприемливи”.  В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и 
копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна 
разписка 

ОА 
Пр.пр.№ 2861/2013г. по описа на СРП,  ДП № 299/2013г. по описа на 

01 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Стоян Моневски. Досъдебното 
производство е образувано на 25.01.2013г. основание чл.212, ал.2 от НПК 
срещу В.В.В. за престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК. С 
постановление от 25.01.2013г. е повдигнато обвинение на В.В.В. за 
престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал.1 вр.чл.29, ал.1, б. „Б” 
вр.чл.18, ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
08.04.2013г. На 16.04.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу В.В.В. 
за престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал.1 вр.чл.29, ал.1, б. „Б” 
вр.чл.18, ал.1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 
ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. На 06.06.2013г. е 
сключено споразумение между прокурор Иван Петров и защитника на 
подсъдимия, с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на В.В.В. да му бъде наложено наказание „лишаване от 
свобода” за срок от четири месеца при първоначален строг режим на 
изтърпяване в затвор. Споразумението включва съгласие по въпросите 
изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. Споразумението е одобрено 
от съда.  

78а 
Пр. пр. №  16243/2012г. по описа на СРП, бързо производство № 

ЗМ-1310/2012 г. по описа на 01 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Стоян Моневски. Бързото производство е започнато на 31.05.2012 г. от 01 
РУП-СДВР  на основание чл. 356, ал.3  от НПК срещу М.Ив.К. за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 31.05.2012 г. 
М.Ив.К. е привлечена в качеството на обвиняема за извършено 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 
219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е 
мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 05.06.2012 г. С постановление за 
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предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 07.06.2012 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемата да бъде 
освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършено от нея престъпление по чл. 194, 
ал.1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че с 
деянието не са причинени имуществени вреди, както и че налице 
предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №10687 /2012г.  по 
описа на СРС, НО, 6 състав. /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС, призовка,  не е приложено копие от 
решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 36969/2013г. по описа на СРП;  
 

Теодора Георгиева 
2012 
наблюдавани преписки – общ брой - 241, новообразувани – 159, 
образувани през предходен период – 82; 
решени преписки - 156, отказ от образуване на ДП – 83, обжалвани – 1, 
необжалвани - 82, образувани ДП – 53, изпратени по компетентност – 1, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 68; 
внесени ОА – 16, върнати от съда ОА - 7, решени с осъдителна присъда - 
18, от тях със споразумение – 11, решени с оправдателна присъда – 4, 
внесени със споразумение в ДП – 5, внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания – 121. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 307, новообразувани –279, 
образувани през предходен период – 28; 
решени преписки - 238, отказ от образуване на ДП – 196, обжалвани – 4, 
необжалвани - 192, образувани ДП – 65, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 37; 
внесени ОА – 32, върнати от съда ОА - 3, решени с осъдителна присъда - 
13, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 3,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –186. 

Пр.пр.№ 33778/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Теодора Георгиева /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 14 .08.2013г./ Преписката била 
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образувана в СРП по повод материали от 04 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 08.08.2013г. С постановление от 09.10.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, „че е налице предпоставка, която изключва образуването на 
наказателно производство – чл.24, ал.1, т.1 от НПК”. В 
обстоятелствената част не е описана никаква фактическа обстановка, 
записано е също, че „са налице данни за приложение на чл.9, ал.2 от НК”, 
като не е посочено коя от двете хипотези на чл.9, ал.1 от НК има 
предвид наблюдаващия прокурор. ИВСС намира, че постановлението е 
немотивирано. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи 
на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

Пр.пр.№ 34440/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Теодора Георгиева /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 21.08.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 07 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 15.08.2013г. С постановление от 02.10.2013г., дата на изходящата 
поща на СРП 09.10.2013г., е постановен отказ от образуване на досъдебно 
производство, като в обстоятелствената част е записано, „че е налице 
предпоставка, която изключва образуването на наказателно 
производство – чл.24, ал.1, т.1 от НПК”. В обстоятелствената част не е 
описана никаква фактическа обстановка, записано е също, че „са налице 
данни за приложение на чл.9, ал.2 от НК”. ИВСС намира, че 
постановлението е немотивирано. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, 
както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена 
обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 46298/2011г. по описа на СРП /НСН  № 408/2012г./,  ДП № 

46298/2011г. по описа на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор 
Теодора Георгиева. Досъдебното производство е образувано с 
постановление от 06.10.2011г. срещу К.Д.А. за престъпление по чл.209, 
ал.1, пр.1 от НК. Своевременно са правени искания за удължаване срока 
на разследване. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
20.04.2012г. На 04.05.2012г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
Н.И.М. за престъпление по чл.210, ал.1, т.5 вр.чл.209, ал.1 от НК. В 
обвинителният акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 /с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/ и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 10.08.2012г., 
постъпило в СРП на 27.08.2012г., е прекратено съдебното производство и 
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делото е върнато на СРП за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения, а именно „в словесното описание на деянието в 
заключителната част на обвинителния акт  е посочено, че 
престъплението е продължавано, а в цифровото такова, 
престъплението е продължавано е квалифицирано по чл.210, ал.1, т.1, 
пр.1 и т.5, вр.чл.209, ал.1 от НК”. С постановление от 08.10.2012г. са 
дадени указания по разследването и делото е изпратено на 04 РУП – 
СДВР. С постановление от 08.10.2012г. е повдигнато обвинение на Н.И.М. 
за престъпление по чл.210, ал.1, т.1, пр.1 и т.5, вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, 
ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 31.10.2012г. 
На 06.11.2012г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Н.И.М. за 
престъпление по чл.210, ал.1, т.1, пр.1 и т.5, вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал.1 
от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 /с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/ и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 24.01.2013г., 
постъпило в СРП на 04.02.2013г., е прекратено съдебното производство и 
делото е върнато на СРП за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения, а именно, че за място на извършване на едно от 
деянията е посочено с. Грозден, а в заключителната част на ОА е посочено 
само гр.София. Срещу разпореждането е подаден частен протест на 
05.02.2013г. до Софийски градски съд чрез СРС. С определение от 
10.05.2013г. по ВНЧД № 974/2013г. по описа на СГС е потвърдено 
разпореждането на СРС. / в НП няма копие от акта на СГС/. На 
21.05.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Н.И.М. за 
престъпление по чл.210, ал.1, т.1, пр.1 и т.5, вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал.1 
от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 /с 
изключение на датата и мястото на съставяне на обвинителния акт/ и 
ал.4 от НПК задължителни реквизити.  С определение от 28.01.2014г. от  
открито съдебно заседание е прекратено НОХД № 9052/2013г. по описа на 
СРС, НО, 107 с-в, поради допуснато съществено процесуално нарушение, 
а именно в размера на сумата при цифровото изписване и изписването с 
думи има разлики. На 06.02.2014г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
Н.И.М. за престъпление по чл.210, ал.1, т.1, пр.1 и т.5, вр.чл.209, ал.1 
вр.чл.26, ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 
ал.2, ал.3 /с изключение на датата и мястото на съставяне на 
обвинителния акт/ и ал.4 от НПК задължителни реквизити.  Към момента 
на извършване на проверката делото не е приключило в съдебна фаза. 

Пр. пр. № 40163/2012 г. по описа на СРП, ДП № 2501/2012 г. по 
описа на 07 РУП СДВР, с наблюдаващи прокурори Теодора Георгиева, 
Антония Делчева. Производството е било започнато по реда на чл. 212, ал. 
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2 от НПК с разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 04.12.2012 г. Искано и 
разрешено е удължаване на срока на разследване. С постановление от 
08.03.2013 г. Д.К.К. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
194, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, 
ал. 1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 04.04.2013 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 
17.05.2013 г. е внесен обвинителен акт срещу Д.К.К. за престъпление по 
чл. 194, ал. 1 от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 
246, ал. 2, ал. 3 /с изключение на датата и мястото на съставянето на 
ОА/ и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
9115/2013 г. по описа на СРС, 3 състав, което е приключило на 02.10.2013 
г. с осъдителна присъда, като подсъдимият е признат за виновен в 
извършване на престъпление по чл. 214,  ал. 1 от НК и му е наложено 
наказание ЛОС за срок от четири месеца, при прилагане на разпоредбата 
на чл. 66, ал. 1 от НК за три години. 

Проверени още: пр.пр.№ 46196/2011г. по описа на СРП /НСН 
№250/2013г./, досъдебно производство № 15104/2012г. по описа на 07 
РУП – СДВР.  

 
Тодор Тодоров 

2012 няма данни 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 227, новообразувани –205, 
образувани през предходен период – 22; 
решени преписки - 219, отказ от образуване на ДП – 147, обжалвани – 8, 
необжалвани - 139, образувани ДП – 22, изпратени по компетентност - 15, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 57; 
внесени ОА – 1, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 2, от тях със споразумение – 1, решени с оправдателна присъда – 1, 
внесени със споразумение в ДП – няма,  внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –98. 

Пр.пр.№ 27902/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Тодор Тодоров /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 31 .04.2013г./ С постановление от 
22.07.2013г. материалите по преписката са били изпратени от ОП – Бургас 
по компетентност в СРП, заведено в деловодството на СРП на 25.07.2013г. 
С постановление от 07.08.2013г. е приета по компетентност преписката е 
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изпратена в СДВР за извършване на предварителна проверка по жалбата, 
като са дадени конкретни указания. С постановлението е даден срок за 
извършване на проверката 60 дни. Преписката е постъпила в СРП на 
27.08.2013г., като е разпределена на 29.09.2013г. /върху писмото на СДВР 
има резолюция „Т.Тодоров д. Сл. болн.”/ С постановление от 10.10.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че е установено „по безспорен начин 
отсъствието на извършено престъпление по НК”. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, 
ал.2 от НПК пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателката и баща й. /няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 432/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1470/2013г. по описа на 

08 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Тодор Тодоров. /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Материалите са изпратени за 
проверка на 21.01.2013г., постъпили са обратно в СРП на 14.02.2013г. и са 
разпределени на прокурор Чавдар Железчев на 19.02.2013г. Досъдебното 
производство е образувано с  постановление на прокурор Чавдар 
Железчев от 15.03.2013г. С постановление от 09.05.2013г. /докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 и чл. 226, ал.1  от НПК на 09.05.2013г./ е повдигнато 
обвинение на Н.Ат.Ап. за престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. 
Досъдебното производство е постъпило в СРП на 20.05.2013г. С 
постановление от 14.06.2013г. прокурор Чавдар Железчев връща делото с 
указания за допълнително разследване. С постановление от 19.06.2013г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 и чл. 226, ал.1  от НПК на 19.06.2013г./ 
е повдигнато обвинение на Н.Ат.Ап. за престъпление по чл. 183, ал.1 от 
НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 25.06.2013г., 
разпределено на прокурор Тодор Тодоров/ по заместване/ на 25.06.2013г.  
На 18.07.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Н.Ат.Ап. за 
престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл. 246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. 
Делото е приключило на 30.06.2014г. Подсъдимата е призната за виновна, 
но не й е наложено наказание, тъй като е изпълнила задълженията си и не 
са настъпили вредни последици за пострадалите./чл. 183, ал.3 от НК/ Към 
НП е приложена бланка със искания и становища на прокурора, която е 
попълнена от прокурор Ирина Илиева. 

Проверени още: пр.пр.№ 36265/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
41023/2013г. по описа на СРП. 
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Христо Динев 
2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 365, новообразувани –295, 
образувани през предходен период – 70; 
решени преписки - 231, отказ от образуване на ДП – 193, обжалвани – 4, 
необжалвани - 189, образувани ДП – 86, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 34; 
внесени ОА – 27, върнати от съда ОА - 5, решени с осъдителна присъда - 
10, от тях със споразумение – 9, решени с оправдателна присъда – 6, 
внесени със споразумение в ДП – 2,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –87. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 87, новообразувани –61, образувани 
през предходен период – 26; 
решени преписки – 58, отказ от образуване на ДП –52, обжалвани – няма, 
необжалвани - 52, образувани ДП – 24, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 4; 
внесени ОА – 6, върнати от съда ОА – 4, решени с осъдителна присъда - 6, 
от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – 3, внесени 
със споразумение в ДП – 1,  внесени в съда предложения по чл. 78а от НК 
– няма, участие в съдебни заседания –няма данни. 

Пр.пр.№ 40523/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Христо Динев. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 17.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 02 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 16.10.2013г. С постановление от 04.11.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че „се касае за деяние, за което следва да се приложи 
разпоредбата на чл.218б от НК” и че следва да се наложи глоба по 
административен ред. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. Постановено е препис да се изпрати на Началника на 02 
РУП – СДВР за образуване на административно – наказателно 
производствои за налагане на административно наказание с наказателно 
постановление, съгласно разпоредбата на чл.218б от НК./няма приложена 
обратна разписка/ 

ОА 
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Пр.пр.№ 32468/2012г. по описа на СРП,  ДП № 3377/2012г. по описа 
на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Христо Динев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 11.10.2012г./ Досъдебното производство е образувано с  
постановление от 13.11.2012г. Срокът за разследването е удължен 
неколкократно. С постановление от 27.03.2012г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 27.03.2012г./ е повдигнато обвинение на Цв.Пл.Б. 
за престъпление по чл. 207, ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 15.04.2013г. На 17.05.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу Цв.Пл.Б. за престъпление по чл. 207, ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. Делото – НОХД № 9114/2013г., НО, 98 
състав е приключило, като съдът на основание чл. 207, ал.1 от НК и чл. 
78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага 
административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Към НП е 
приложена бланка със искания и становища на прокурора която е 
попълнена от прокурор Валентина  Шикренова. 

Пр.пр.№ 54447/2011г. по описа на СРП, ДП № ЗМ3490/2011г. по 
описа на 06 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор Христо Динев./Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е образувано на 09.11.2011г. срещу неизвестен извършител 
за престъпление по чл.206, ал. 1 от НК, след разследване е установен 
извършителя – Н.К.Ст. Материалите по ДП са получени в СРП на 
12.06.2012г. с мнение за предаване на обвиняемото лице на съд за 
извършено престъпление по чл.206, ал. 1 от НК,  разпределено на 
прокурор Христо Динев на 18.06.2012г./тъй като е в отпуск дотогава/ /В 
НП има приложено свидетелство за съдимост,  информация от УИС/.На 
02.07.2012г.  прокурор Христо Динев изготвя ОА срещу Н.К.Ст за 
извършено престъпление от чл.206, ал. 1 от НК и го внася в СРС.  

С разпореждане  по НОХД №12398/2012г.  от 20.07.2012г. СРС, НО 
– 18 с-в на основание чл. 249, ал.1, вр. чл.  248, ал.2, т.3 от НПК 
прекратява съдебното производство и е връща делото на СРП за 
отстраняване на допуснатите съществени отстраними нарушения на 
процесуалните правила довели до ограничаване на правата на страните- „в 
обвинителния акт според съда липсва единство в тезата на държавното 
обвинение по отношение мястото на извършване на престъпното 
деяние”/. Делото е получено от СРС в СРП на 14.09.2012г., разпределено 
на прокурор Христо Динев  на 18.09.2012г. С постановление от 
17.10.2012г. прокурор Христо Динев  връща материалите по пр.пр. 
54477/2011т. по описа на СРП , ДП № ЗМ3490/2011г. по описа на 06 РУП 
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– СДВР за отстраняване на нарушенията. Материалите по ДП са получени 
в СРП на 16.11.2012г. с мнение за прекратяване  на наказателното 
производство на основание чл. 243, ал.1, т.1 от НПК и налагане на 
административно наказание на Н.К.Ст. на основание чл. 218б от НК, 
разпределено на прокурор Христо Динев  на 26.11.2012г. С постановление 
от 29.11.2012г. прокурор Христо Динев прекратява наказателното 
производство срещу Н.К.Ст., тъй като се касае за деяние за което следва 
да се приложи разпоредбата на чл. 218б от НК и на извършителя да се 
наложи глоба по административен ред от началника на съответното РУП-
СДВР. Постановено е препис от постановлението да се изпрати на 
началника на06 РУП-СДВР за налагане на административно наказание на 
лицето Н.К.Ст. и на пострадалото лице. Посочено е, че постановлението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 243, ал.3 от НПК./приложена е 
обратна разписка за получаване на постановлението от 
жалбоподателя/. На 18.02.2013г. в СРП  е получено уведомление с 
приложено наказателно постановление №43/2013г. с което на Н.К.Ст. на 
основание чл. 218б от НК е наложено административно наказание „глоба” 
в размер на 100/сто/ лева. 

 Проверени още: пр.пр.№ 40523/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
36659/2013г. по описа на СРП, Пр.пр.№ 3672/2013г. по описа на СРП, ДП 
№ 15054/2013г. по описа на 06 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Христо Динев. 

 
Цветана Петкова 

2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 466, новообразувани –448, 
образувани през предходен период – 18; 
решени преписки - 287, отказ от образуване на ДП – 181, обжалвани – 3, 
необжалвани - 177, образувани ДП – 42, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 6, възложени проверки – 95; 
внесени ОА – 5, върнати от съда ОА - няма, решени с осъдителна присъда 
- 3, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – 5,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 1, участие в съдебни заседания –196. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 337, новообразувани –285, 
образувани през предходен период – 52; 
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решени преписки – 334, отказ от образуване на ДП –279, обжалвани – 6, 
необжалвани - 273, образувани ДП – 13, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - 3, възложени проверки – 46; 
внесени ОА – 4, върнати от съда ОА – няма данни, решени с осъдителна 
присъда - 3, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 
3, внесени със споразумение в ДП – 1,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –196. 

Пр.пр.№ 11266/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Цветана Петкова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 20.03.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод жалба от етажна собственост, представлявана 
от П.Ц.Н., постъпила в СРП на 14.03.2013г. С писмо от 11.04.2013г. е 
уведомен П.Н., че не са представени писмени доказателства, поради което 
оставя сигнала без движение. На 11.07.2013г. в СРП е постъпила молба от 
П.Ц.Н, ведно с приложени писмени доказателства, има резолюция от 
15.07.2013г. С писмо от 19.07.2013г. материалите по преписката са 
изпратени в СДВР за извършване на проверка, в писмото са дадени 
указания. Даден е срок за извършване на проверката 60 дни. Материалите 
по преписката са постъпили в СРП на 24.09.2013г. и са разпределени с 
резолюция на 11.10.2013г. С постановление от 25.10.2013г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената 
част е записано, че се касае за гражданско – правни  отношения и няма 
събрани данни за извършено престъпление.  В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на чл.213, ал.2 
от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма 
приложена обратна разписка/.  

ОА 
Пр.пр.№ 15719/2013г. по описа на СРП,  ДП № 1064/2013г. по описа 

на 03 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Цветана Петкова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 18.04.2013г./ Досъдебното производство/БП/ е образувано 
на 17.04.2013г. от 03 РУП - СДВР  срещу Анг.Анг.Д. за извършено 
престъпление по чл.198, ал.1, пр. 1,  вр.чл. 63, ал.1, т.3 от НК, като на 
18.04.2013г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор Цветана Петкова 
на 18.04.2013г.. С постановление от 18.04.2013г. /докладвано по реда на 
чл.219, ал.1 от НПК на 18.04.2013г./ е повдигнато обвинение на 
Анг.Анг.Д. за престъпление по чл.198, ал.1, пр. 1,  вр.чл. 63, ал.1, т.3 от 
НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 24.04.2013г. На 
26.04.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Анг.Анг.Д. за 
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престъпление по чл.198, ал.1, пр. 1,  вр.чл. 63, ал.1, т.3 от НК. 
/обвинителният акт не е приложен към ПД-то, приложено е само 
придружителното писмо до съда/. На 28.06.2008 г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на наказателното 
производство по НОХД № 7770/2013г. по описа на СРС между  
подсъдимия, защитника  и прокурор Цветана Петкова от СРП, в което 
подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл.198, ал.1, пр. 1,  вр.чл. 63, ал.1, т.3 от НК на подсъдимия да 
бъде наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните 
пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител за срок 
от 6 (шест) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 
от 6 (шест) месеца с явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти 
седмично, както и  включване в курсове за професионална квалификация 
за срок от 6 (шест) месеца. /приложено е споразумението, но не е 
приложено определението на съда/ Към делото е приложена бланка с 
искания и становища на прокурора, която е попълнена от прокурор 
Ю.Силянова. /в бланката е отбелязяно, че делото е приключило със 
споразумение, но наказанието е ЛОС в размер на 8 месеца, което на 
основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години, което е 
РАЗЛИЧНО НАКАЗАНИЕ от това, което е вписано в приложеното 
споразумение/ Приложена е и справка по приключване на делото от 
прокурор Евгения Манева/ отбелязяно, че делото е приключило със 
споразумение, но наказанието е ЛОС в размер на 8 месеца, което на 
основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години, което е 
РАЗЛИЧНО НАКАЗАНИЕ от това, което е вписано в приложеното 
споразумение/. 

78а 
Пр. пр. №  13921/2012г. по описа на СРП, бързо производство № 

ЗМ-1231/2012 г. по описа на 06 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Цветана Петкова. Бързото производство е започнато на 23.04.2012 г. от 07 
РУП-СДВР  на основание чл. 356, ал. 3 от НПК срещу С.Анг.П.. за 
престъпление по чл. 201 от НК. С постановление от 23.04.2012 г. С.Анг.П. 
е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
204, вр. чл.201, ал.1 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 26.04.2012 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 27.04.2013 г. 
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производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
204, вр. чл.201, ал.1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 
налице предпоставките на чл. 78а от НК . Образувано е АНД № 
8186/2012г.  по описа на СРС, НО, 6 състав. /в НП са приложени 
свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, има приложена 
призовка,  не е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 36659/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
29883/2013г. по  описа на СРП. 

 
Цветелина Стамболова 

2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 190, новообразувани –187, 
образувани през предходен период – 3; 
решени преписки - 74, отказ от образуване на ДП – 31, обжалвани – 1, 
необжалвани - 30, образувани ДП – 33, изпратени по компетентност - 3, 
прекратени с резолюция - 5, възложени проверки – 35; 
внесени ОА – 1, върнати от съда ОА – няма данни, решени с осъдителна 
присъда – няма данни, от тях със споразумение –няма данни, решени с 
оправдателна присъда – няма данни, внесени със споразумение в ДП – 3,  
внесени в съда предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни 
заседания –няма данни. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 399, новообразувани –273, 
образувани през предходен период – 128; 
решени преписки – 299, отказ от образуване на ДП –213, обжалвани – 10, 
необжалвани - 203, образувани ДП – 198, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 6, възложени проверки – 75; 
внесени ОА – 13, върнати от съда ОА – няма данни, решени с осъдителна 
присъда - 5, от тях със споразумение – 2, решени с оправдателна присъда – 
2, внесени със споразумение в ДП – 15,  внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –няма данни. 

Пр.пр.№ 15446/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Цветелина Стамболова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 25.10.2013г./ Преписката била 
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образувана в СРП по повод материали от 04 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 23.10.2013г. С постановление от 18.11.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че се касае за гражданскоправни  отношения. В диспозитива е 
записано, че постановлението подлежи на обжалване пред СГП по реда на 
чл.213, ал.2 от НПК, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/няма приложена обратна разписка/. 

Пр.пр.№ 37633/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Цветелина Стамболова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 21.10.2012г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 07 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 15.11.2012г. С постановление от 29.11.2012г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че се предвид възрастта на дееца /под 14г./ деянието не 
съставлява престъпление, а разкрива признаците на противообществена 
проява. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
обжалване пред СГП по реда на чл.213, ал.2 от НПК в 7 – дневен срок /В 
НПК няма срок за обжалването на откази от образуване на досъдебно 
производство/, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма 
приложена обратна разписка/. Записано е също, че след влизане на 
постановлението в сила, препис от същото, да бъде изпратено на 
МКБППМН – район Младост за налагане на възпитателни мерки на 
лицето В.И.Й. 

ОА 
Пр.пр.№ 41401/2012г. по описа на СРП,  ДП № 2572/2012г. по описа 

на 07 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Цветелина Стамболова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 12.12.2012г./ Досъдебното производство е образувано на 
11.12.2012г. от 07 РУП - СДВР  срещу К.Ив.М. и Ог.Огн. П. за извършено 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 
1 от НК, като на 12.12.2012г. е уведомена СРП, разпределено на прокурор 
Цветелина Стамболова на 12.12.2012г. Срокът за разследването е 
удължен. С постановление от 12.12.2012г. /докладвани по реда на чл.219, 
ал.1  от НПК на 12.12.2012г./ е повдигнато обвинение на К.Ив.М. за  
извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, 
ал.2, вр. ал. 1от НК. С постановление от 13.12.2012г. /докладвани по реда 
на чл.219, ал.1  от НПК на 13.12.2012г./ е повдигнато обвинение на 
Ог.Огн. П. за  извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл.194, 
ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. С постановление от 
22.01.2013г. /докладвани по реда на чл.219, ал.1  от НПК на 22.01.2013г./ е 
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повдигнато прецизирано обвинение на К.Ив.М. за  извършено 
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл.194, ал.1 от НК. С 
постановление от 22.01.2013г. /докладвани по реда на чл.219, ал.1  от 
НПК на 22.01.2013г./ е повдигнато прецизирано обвинение на Ог.Огн. П. 
за  извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 
20, ал.2, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 13.02.2013г. На 26.02.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу К.Ив.М. за  извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 
вр. чл.194, ал.1 и срещу Ог.Огн. П. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл.194, ал.1, вр. 
чл. 20, ал.2, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1  от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД №366/2013г. по описа на СРС, НО, 10 
състав. Делото е приключило с осъдителна присъда  на 12.06.2014г.,  като 
на подсъдимите е наложено наказание ЛОС в размер на по 1/една/ година, 
като на основание чл. 66 от НК, така наложеното наказание се отложено за 
срок от 3 години. Към НП е приложена бланка със искания и становища на 
прокурора, която е попълнена от прокурор Костадин Георгиев. Присъдата 
е обжалвана от подсъдимите./в НП няма данни за приключване на делото 
пред въззивната инстанция/ 

споразумение 
Пр.пр.№ 39444/2013г. по описа на СРП,  БП № 2366/2013г. по описа 

на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Цветелина Стамболова /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото 
производство е започнато на 09.10.2013г. срещу Х.А.К.Ф. за престъпление 
по чл.343Б, ал.1 от НК. Материалите по бързото производство са 
постъпили в СРП на 14.10.2013г. На същата дата е сключено 
споразумение между защитника на подсъдимия и прокурор Цветелина 
Стамболова, с което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се 
споразумели на Х.А.К.Ф. да му бъде наложено наказание „пробация” за 
извършеното от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, изразяваща се 
следните пробационни мерки: периодични срещи с пробационен служител 
за срок от 7 (седем) месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес 
за срок от 7 (седем) месеца с явяване и подписване 2 (два) пъти седмично, 
както и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 
месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК и приспаднато времето през 
което подсъдимият е бил лишен от правото да управлява МПС. 
Споразумението включва съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5 
т.1, т.2 и т.6 от НПК. С определение от 04.09.2013г. по НОХД № 
17598/2013г. по описа на СРС споразумението е одобрено от съда. 

Проверени още: пр.пр.№ 40261/2013г. по описа на СРП. 
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Цветимир Цанов 

2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 218, новообразувани –149, 
образувани през предходен период – 69; 
решени преписки - 128, отказ от образуване на ДП – 66, обжалвани – 1, 
необжалвани - 65, образувани ДП – 74, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 8, възложени проверки – 50; 
внесени ОА – 14, върнати от съда ОА – 3, решени с осъдителна присъда – 
19, от тях със споразумение –12, решени с оправдателна присъда – 9, 
внесени със споразумение в ДП – 5,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –210. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 297, новообразувани –272, 
образувани през предходен период – 25; 
решени преписки – 201, отказ от образуване на ДП –155, обжалвани – 6, 
необжалвани – 149, образувани ДП – 108, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 38; 
внесени ОА – 11, върнати от съда ОА – 1, решени с осъдителна присъда - 
15, от тях със споразумение – 8, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 6,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –192. 

Пр.пр.№ 36477/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Цветимир Цанов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 02.10.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от СДВР, постъпили в СРП на 
26.09.2013г. С постановление от 23.10.2013г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че се касае за гражданско – правни  отношения.  В диспозитива 
е записано, че постановлението подлежи на обжалване по реда на НПК, 
както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена 
обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 2507/2012г. по описа на СРП /НСН  № 473/2012г./,  ДП № 

130/2012г. по описа на 07 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Цветимир 
Цанов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на 
писмото има резолюция от 20.01.2012г./ Досъдебното производство е 
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образувано на основание чл.212, ал.2 от НПК срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.чл.194, ал.1 от НК. 
Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване. С 
постановление от 04.05.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от 
НПК/ е повдигнато обвинение на Е.И.В. за престъпление по чл. 215, ал.1 
от НК. С постановление от същата дата /докладвано по реда на чл.219, ал.1 
от НПК/ е повдигнато обвинение на П.П.В. за престъпление по чл.195, 
ал.1, т.4, вр.чл.194, ал.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в 
СРП 23.05.2012г. На 12.07.2012г. е изготвен обвинителен акт срещу Е.И.В. 
за престъпление по чл. 215, ал.1 от НК и срещу П.П.В. за престъпление по 
чл.195, ал.1, т.4, вр.чл.194, ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246 ал.2, ал.3 /с изключение на датата и мястото на 
съставяне на обвинителния акт/ и ал.4 от НПК задължителни реквизити. 
С разпореждане от 31.07.2012г. по НОХД № 13082/2012г. по описа на 
СРС, НО, 95 с-в, постъпило в СРП на 02.08.2012г. /разпределено на 
прокурор Цанов на 02.08.2012г./ е прекратено съдебното производство и 
делото е върнато на СРП за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения, а именно в обстоятелствената част на 
обвинителния акт и в диспозитива за обвиняем по чл.215, ал. 1 вр.чл.26, 
ал.1 от НК за са посочени различни лица. Материалите по делото са 
постъпили в СРП на 26.11.2012г. На 03.12.2012г. в СРС е внесен 
обвинителен акт срещу Е.И.В. за престъпление по чл. 215, ал.1 вр.чл.26, 
ал.1 от НК и срещу П.П.В. за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.чл.194, 
ал.1 от НК. С разпореждане от 26.08.2013г. по НОХД № 22006/2012г. по 
описа на СРС, НО, 4 с-в, получено в СРП на 27.09.2013г. е прекратено 
съдебното производство и делото е върнато на СРП за отстраняване на 
допуснати съществени процесуални нарушения, а именно, че посочването 
на правната квалификация в хипотезата на чл.26 от НК поражда съмнение 
„дали става въпрос за множество престъпления, но инкриминирани в 
хипотезата на реална съвкупност или за повече от едно деяния, които 
обаче, според обвинението се приема да се осъществи като едно, макар и 
продължавано престъпление”. Материалите по делото са постъпили в 
СРП на 23.09.2014г. /една година и един месец след разпореждането на 
СРС, което не е протестирано/. С писмо от 29.09.2014г. на 
наблюдаващия прокурор делото е върнато в СРС, тъй като делото е 
изпратено в СРП, преди разпореждането на СРС от 26.08.2013г. за 
прекратяване на съдебното производство на основание чл.249 вр.чл.248, 
ал.2, т.3 от НПК да е било връчено на подсъдимия П.П.В. с оглед спазване 
разпоредбата на чл.342 от НПК. 
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 Пр. пр. № 54944/2011 г. по описа на СРП, ДП № 15140/2012 г. по 
описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Цветимир Цанов. ДП 
било образувано с постановление от 17.05.2012 г. срещу А.И.В.  за 
престъпление по чл. 227б, ал. 1 от НК. По делото многократно е искано и 
разрешавано удължаване на срока на разследване. С постановление от 
09.04.2013 г. А.И.В. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 
227б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 2, ал. 2 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 27.05.2013 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 19.07.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу А.И.В. за престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 
от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3/ 
с изключение на датата и мястото на съставянето на ОА/  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 13022/2013 г. по 
описа на СРС, 19 състав. В разпореждането на съдията докладчик е 
посочено, че са налице законните изисквания на чл. 78а от НК за 
разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІІ от НПК. Делото 
няколкократно е отлагано и на 03.07.2014 г. е било произнесено решение с 
оправдателен диспозитив. Наблюдаващият прокурор е преценил, че след 
изслушване на свидетели е установено, че липсват ликвидни задължения 
на дружеството, т.е. деянието е несъставомерно и че не следва решението 
да бъде протестирано. 

Проверени още: пр.пр.№ 5836/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
38424/2013г. по описа на СРП. 

 
Чавдар Ангелов 

2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 181, новообразувани –156, 
образувани през предходен период – 25; 
решени преписки - 118, отказ от образуване на ДП – 71, обжалвани – 3, 
необжалвани - 68, образувани ДП – 68, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 43; 
внесени ОА – 35, върнати от съда ОА – 4, решени с осъдителна присъда – 
22, от тях със споразумение –11, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – няма данни,  внесени в съда 
предложения по чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –171. 
2013 
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наблюдавани преписки – общ брой - 30, новообразувани –21, образувани 
през предходен период – 9; 
решени преписки – 26, отказ от образуване на ДП –20, обжалвани – няма, 
необжалвани – 20, образувани ДП – 9, изпратени по компетентност - няма, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 6; 
внесени ОА – 5, върнати от съда ОА – няма, решени с осъдителна присъда 
- 11, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – няма, 
внесени със споразумение в ДП – няма,  внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –81. 

Пр.пр.№ 5551/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Чавдар Ангелов /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 05.02.2013г./ Преписката била 
образувана в СРП по повод материали от 09 РУП – СДВР, постъпили в 
СРП на 30.01.2013г. С постановление от 06.02.2013г. е постановен отказ 
от образуване на досъдебно производство като в обстоятелствената част е 
записано, че деянието не представлява престъпление и че следва да се 
наложи глоба по административен ред. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. Постановено е препис да се изпрати на 
Началника на 09 РУП – СДВР за образуване на административно – 
наказателно производствои за налагане на административно наказание с 
наказателно постановление, съгласно разпоредбата на чл.218б от НК./няма 
приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 3184/2013г. по описа на СРП /НСН  № 396/2012г./,  ДП № 

3184/2011г. по описа на 02 РУП – СДВР, с наблюдаващи прокурор Чавдар 
Ангелов и Цветелина Стамболова. /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 09.12.2011г./ 
Досъдебното производство е започнато на 05.12.2011г.  на основание 
чл.212, ал.2 от НПК срещу Неизвестен извършител за престъпление по 
чл.194, ал.1 от НК. Направено е искане от наблюдаващия прокурор по 
реда на чл.161, ал.2 от НПК пред СРС, НО. С определение от 09.12.2011г. 
е одобрен протокол от 08.12.2011г. за претърсване и изземване. С 
постановление от 09.12.2011г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК 
на 09.12.2011г./ е повдигнато обвинение на Т.И.Д. за престъпление по чл. 
210, ал.1, т.1 вр.чл.209, ал.1 от НК. Своевременно са правени искания за 
удължаване срока на разследване. С постановление от 09.12.2011г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 09.12.2011г./ е повдигнато 
ново прецизно обвинение на Т.И.Д. за престъпление по чл. 210, ал.1, т.1, 
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пр.1 вр.чл.209, ал.1, пр.1 от НК. С постановление от 22.02.2012г. е уважена 
молбата на пострадалата и е върнато вещественото доказателство – 
мобилен телефон. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
04.04.2012г. / на писмото има резолюция пр.Ч.Ангелов в болничен, по зам. 
Цв.Петкова, няма приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ 
. На 14.05.2012г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Т.И.Д. за 
престъпление по чл. 210, ал.1, т.1, пр.1 вр.чл.209, ал.1, пр.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 09.08.2012г., 
постъпило в СРП на 24.08.2012г. /разпределено на прокурор Цв.Петкова 
на 24.08.2012г./ е прекратено съдебното производство и делото е върнато 
на СРП за отстраняване на допуснати съществени процесуални 
нарушения, които „се изразяват в липса на описание на съществени 
елементи от фактическия състав на престъплението”. Материалите по 
делото са постъпили в СРП на 20.09.2012г. С постановление от 
01.10.2012г. е указано на водещия разследването да извърши конкретни 
действия по разследването. Своевременно е направено искане за 
удължаване срока на разследване. С постановление от 11.12.2012г. е 
повдигнато обвинение за престъпление по чл.194, ал.1 вр.чл.26, ал.1 от 
НК. С постановление от 22.01.2013г. е прекратено обвинението по чл.210 
ал.1 т.1 вр.чл.209 ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в 
СРП на 18.01.2013г. На 23.01.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС 
срещу Т.И.Д. за престъпление по чл.194, ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. Към 
момента на извършване на проверката делото не е приключило в съдебна 
фаза. 

Пр.пр.№ 40343/2012г. по описа на СРП,  ДП № 115/2012г. по описа 
на АМ – Митница Столична, с наблюдаващ прокурор Чавдар Ангелов. /Не 
е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Досъдебното 
производство е започнато на 10.12.2012г.  на основание чл.212, ал.2 от 
НПК срещу Е.В.Н. за престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК. 
Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване. С 
постановление от 11.12.2012г. е повдигнато обвинение за престъпление по 
чл.234, ал.2, т.3 вр.ал.1,пр.2 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 11.02.2013г. На 18.02.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу Е.В.Н. за престъпление по чл.234, ал.2, т.3 вр.ал.1,пр.2 от 
НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 
от НПК задължителни реквизити. На 16.10.2013г. е сключено 
споразумение между прокурор С.Соколова и защитника на подсъдимия с 
което подсъдимият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на Е.В.Н. да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок 
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от една (1) година, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК 
да бъде отложено за срок от три години. Споразумението включва 
съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. 
Споразумението е одобрено от съда с определение по НОХД № 
3152/2012г. по описа на СРС.  

Проверени още: пр.пр.№ 7713/2012г. по описа на СРП и 
пр.пр.№5551/2013г. по описа на СРП. 

 
Чавдар Пастованов 

2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 197, новообразувани –148, 
образувани през предходен период – 49; 
решени преписки - 133, отказ от образуване на ДП – 79, обжалвани – 2, 
необжалвани - 77, образувани ДП – 68, изпратени по компетентност - 2, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 52; 
внесени ОА – 32, върнати от съда ОА – 5, решени с осъдителна присъда – 
19, от тях със споразумение –9, решени с оправдателна присъда – 7, 
внесени със споразумение в ДП – 5,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 3, участие в съдебни заседания –191. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 240, новообразувани –224, 
образувани през предходен период – 16; 
решени преписки – 184, отказ от образуване на ДП –125, обжалвани – 2, 
необжалвани – 123, образувани ДП – 98, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 52; 
внесени ОА – 20, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда - 
19, от тях със споразумение – 10, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 1,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 2, участие в съдебни заседания –158. 

Пр.пр.№ 36317/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Чавдар Пастованов /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 01.10.2013г./ Преписката е  била 
образувана в СРП по повод материали изпратени от 02 РУП – СДВР, 
заведени в деловодството на СРП на 25.09.2013г. С постановление от 
17.10.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 
като в обстоятелствената част е записано, че е налице хипотезата на чл.9, 
ал.2 от НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 
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обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, преписката да остане на 
съхранение в СРП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 23384/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1005/2012г. по описа 

на 07 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Чавдар Пастованов. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 17.07.2012г./ Материалите са изпратени за проверка на 
25.07.2012г, постъпили са обратно в СРП на 20.08.2012г. и са 
разпределени на прокурор Чавдар Пастованов на 27.08.2012г. 
Досъдебното производство е образувано с  постановление от 21.09.2012г. 
Срокът за разследването е удължен. С постановление от 04.01.2012г. 
/докладвано по реда на чл.219, ал.1 и по чл. 226, ал.1 от НПК на 
04.01.2012г./ е повдигнато обвинение на В.Д.Г. за престъпление по чл. 
194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в 
СРП на 22.01.2013г. На 21.02.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС 
срещу В.Д.Г. за престъпление по чл. чл. 194, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. Делото – НОХД № 3346/2013г., НО, 12 
състав по описа на СРС е приключило., като съдът признава В.Д.Г. за 
виновен, като преквалифицира деянието по чл. 194, ал.3 от НК и на 
основание чл. 78а от НК му налага административно наказание „глоба” в 
размер на 1000лв. По делото е приложена справка от прокурор Калин  
Близнаков.  

78а 
Пр. пр. № 22048/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство № 

ЗМ-15299/2012 г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Чавдар Пастованов. Досъдебното производство е образувано  на 
03.10.2012 г. с постановление на прокурор Чавдар Пастованов срещу 
Г.Ал.Кр. за престъпление по чл. 227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 19.02.2013 г. Г.Ал.Кр. е 
привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
227б, ал.2, вр. ал.1  от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е мярка за 
неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в СРП на 09.04.2013 г. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 16.05.2013 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
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административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
227б, ал.2, вр. ал.1  от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 
налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД №8967 
/2013г.  по описа на СРС, НО, 6 състав. /в НП са приложени свидетелство 
за съдимост, разпечатка от УИС, има приложена призовка, не е 
приложено копие от решението на съда/. От приложената към делото 
справка, попълнена от прокурор Ст. Панайотова се вижда, че съдът е 
оправдал подсъдимия Г.Ал.Кр. /В НП няма данни да е изготвен протест./ 

Проверени още: пр.пр.№ 36222/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
40001/2013г. по описа на СРП. 
 

Чавдар Железчев 
2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 203, новообразувани –138, 
образувани през предходен период – 65; 
решени преписки - 184, отказ от образуване на ДП – 120, обжалвани – 6, 
необжалвани - 114, образувани ДП – 25, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 53; 
внесени ОА – 21, върнати от съда ОА – 3, решени с осъдителна присъда – 
19, от тях със споразумение –10, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – няма,  внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –147. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 280, новообразувани –224, 
образувани през предходен период – 16; 
решени преписки – 183, отказ от образуване на ДП –119, обжалвани – 4, 
необжалвани – 115, образувани ДП – 23, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 55; 
внесени ОА – 18, върнати от съда ОА – 4, решени с осъдителна присъда - 
11, от тях със споразумение – 5, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – няма,  внесени в съда предложения по 
чл. 78а от НК – 3, участие в съдебни заседания –169. 

Пр.пр.№ 388/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Чавдар Железчев /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 16 .01.2013г./ Преписката е  била 
образувана в СРП по повод жалба от Т.Н.С, заведена в деловодството на 
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СРП на 10.01.2013г. С писмо от 08.03.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 08 РУП – 
СДВР за извършване на предварителна проверка по постъпилата жалба, 
като са дадени конкретни указания. С писмото е даден срок за извършване 
на проверката 1 месец. На 03.04.2013г. е постъпило писмо от 08 РУП – 
СДВР, с което искат удължаване срока на проверката. С писмо от 
05.04.2013г. е удължен срока на проверката с един месец, считано от 
08.04.2013г. Преписката е постъпила в СРП на 15.05.2013г., като е 
разпределена на 18.05.2013г. /В преписката няма писмо от наблюдаващия 
прокурор, с която се изисква преписката след изтичането на срока 
определен в писмото от 05.04.2013г./  С постановление от 25.10.2013г., 
дата на изходящата поща на СРП 31.10.2013г. /пет месеца и седем дни 
след разпределянето на преписката/, е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че „се 
касае за отношения по реда на Закона за собствеността, за които 
законодателя е създал специален ред и процедура за регулирането им” В 
диспозитива е записано, че постановлението подлежи на обжалване по 
реда на чл.213, ал.2 от НПК пред СГП, както и копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/ 

Пр. пр. № 33328/2011 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Чавдар Железчев. /Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Преписката е била образувана по жалба от И.Х.С. до 02 РУП 
СДВР  с оглед данни за извършено престъпление от общ характер, 
препратена по компетентност в 07 РУП СДВР. След извършена 
полицейска проверка, материалите са постъпили в СРП с мнение за 
образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 
144, ал. 3 от НК.  С постановление от 27.04.2012 г. на прокурор Железчев 
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че в преписката не се съдържат 
достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, както и че 
не може категорично да се обоснове правен извод за съставомерност на 
деянието. Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл. 
199 ал. 1, чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 213, ал. 1 от НПК, където е регламентиран 
реда за съобщаване и обжалване на отказ. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /Не е приложена е обратна разписка/ . По 
жалба в СГП  е била образувана пр. пр. № 4806/2012 г. по описа на СГП и 
с постановление на прокурор М. Момчев от 23.08.2012 г. постановлението 
на СРП е  отменено и преписката е върната на СРП с указание да бъде 
извършена допълнителна проверка за изпълнение на указанията, дадени в 
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обстоятелствената част на отменителното постановление. С писмо от 
12.09.2012 г. на прокурор Илиева от СРП е разпоредено на основание чл. 9 
от Инструкция № 89/2011 г. извършване на допълнителна проверка и е 
даден срок от 30 дни. С писмо от 19.10.2012 г. материалите са постъпили в 
СРП с изпълнени указания. Върху писмото е посочено името на прокурор 
Железчев с подпис и дата 24.10.2012 г. С постановление от 19.02.2013 г. 
на прокурор Железчев /три месеца и двадесет дни след постъпване на 
материалите по преписката/  отново е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство.  Няма данни за ново обжалване на 
постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство. 
 ОА 

Пр.пр.№ 19372/2011г. по описа на СРП /НСН  № 53/2012г./,  ДП № 
944/2011г. по описа на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Чавдар 
Железчев. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е образувано с постановление от прокурор 
Димитър Стоянов  срещу неизвестен извършител за престъпление по 
чл.131, ал.1, т.1 вр.чл.130, ал.2 от НК. На 02.05.2011г. е разпределено на 
прокурор Ч.Железчев, съгласно заповед на адмнилстративния 
ръководител на СРП. С постановление от 19.07.2011г. /докладвано по реда 
на чл.219, ал.1 от НПК на 19.07.2011г./ е повдигнато обвинение на Д.Е. за 
престъпление по чл. 131, ал.1, т.1, пр.1, алт. 1 вр.чл.130, ал.1 от НК. С 
постановление от 19.07.2011г. са присъединени материали по пр.пр.№ 
20312/2011г. по описа на СРП. Материалите по делото са постъпили в 
СРП на 26.08.2011г и са разпределени на прокурор Железчев на 
07.09.2011г. На 29.09.2011г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу Д.Е. за 
престъпление чл. 131, ал.1, т.1, пр.1, алт. 1 вр.чл.130, ал.1 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 16.12.2011г. по НОХД 
№ 17873/2011г. по описа на СРС, НО, 121 с-в, е насрочено делото за 
разглеждане по реда на Глава 28 от НПК, в открито заседание на 
23.01.2012г. На 24.01.2012г. материалите по делото са постъпили в СРП, 
ведно с определение на съда за прекратяването му на основание чл.288, 
ал.1 от НПК, за отстраняване на допуснати процесуални нарушения /в НП 
няма копие от акта на съда/. С постановление от 15.02.2012г. делото е 
върнато в 04 РУП – СДВР, за изпълнение указанието на съда. С 
постановление от 16.02.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НК/ 
е повдигнато обвинение на Д.Е. за престъпление по чл. 131, ал.1, т.1, пр.1, 
алт. 1 вр.чл.130, ал.1 от НК. Своевременно са правени искания за 
удължаване срока на разследване. С постановление от 11.10.2012г. 
досъдебното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 
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вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК, като в обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че пострадалия Й.К. е заявил в публично 
съдебно заседание по НЧХД № 6203/2012г., че е бил накаран да си извади 
съдебно медицинско свидетелство за нанесена телесна повреда от Д.Е., 
като предишния ден бил претърпял злополука и това трябвало да се 
използва. 

Пр.пр.№ 45888/2011г. по описа на СРП,  ДП № 978/2012г. по описа 
на 07 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Чавдар Железчев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 07.11.2011г./ Материалите са изпратени за проверка на 
20.01.2012г./ след 2 месеца и 14 дни/, постъпили са обратно в СРП на 
12.04.2012г. и са разпределени на прокурор Ч.Железчев на 18.04.2012г. 
Досъдебното производство е образувано с  постановление от 25.10.2012г. 
Срокът за разследването е удължен няколкократно. С постановление от 
08.10.2012г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 08.10.2012г./ е 
повдигнато обвинение на М.Ив.Хр. за престъпление по чл. 129, ал.2, пр.2, 
алт. 2, вр. ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП на 
16.10.2012г. На 14.01.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС/произнасяне 
след 2 месеца и 28 дни/ срещу М.Ив.Хр. за престъпление по чл. 129, ал.2, 
пр.2, алт. 2, вр. ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Делото – НОХД 
№ 946/2013г., НО, 18 състав е приключило с осъдителна присъда  - ЛОС в 
размер на 1 година, като на основание чл. 66 от НК, така наложеното 
наказание се отлага за срок от 3 години. Присъдата е обжалвана с жалба от 
16.09.2013г. В НП е приложена справка изготвена  от прокурор Иван 
Петров.  

78а 
Пр. пр. № 18413/2012 г. по описа на СРП, ДП № 1450/2012 г. по 

описа на 08 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Чавдар Железчев. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от  05.09.2012 г. срещу 
Й.Д.С. за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 12, пр. 1, вр. чл. 130, 
ал. 1 от НК. С постановление от 30.10.2012 г. Й.Д.С. е привлечен в 
качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, 
пр. 1, т. 12, пр. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Взета е мярка за неотклонение 
„подписка”. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
СРП на 21.11.2012 г. с мнение за предаване на съд.  С постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 07.01.2013 г. 
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/месец и половина по-късно/ досъдебното производство е внесено в СРС с 
предложение Й.Д.С.   да бъде освободен от наказателна отговорност и да 
му бъде наложено административно наказание за извършеното 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 12, пр. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от 
НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са 
причинени имуществени вреди, както и че са налице предпоставките на 
чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка 
от УИС/. Образувано е АНД № 936/2013 г. по описа на СРС, 109 състав. 
/В НП има приложена призовка,  не е приложено копие от решението на 
съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 14982/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
16028/2013г. по описа на СРП, пр.пр.№ 18332/2010г. по описа на СРП 
/НСН 272/2013г./, досъдебно производство № 741/2010г. по описа на СРП. 
 

Чудомир Спасов 
2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 189, новообразувани –154, 
образувани през предходен период – 35; 
решени преписки - 118, отказ от образуване на ДП – 47, обжалвани – 1, 
необжалвани - 46, образувани ДП – 77, изпратени по компетентност - 5, 
прекратени с резолюция - 12, възложени проверки – 54; 
внесени ОА – 15, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 
19, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 9, 
внесени със споразумение в ДП – 11,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 3, участие в съдебни заседания –149. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 184, новообразувани –168, 
образувани през предходен период – 16; 
решени преписки – 157, отказ от образуване на ДП –124, обжалвани – 1, 
необжалвани – 123, образувани ДП – 74, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 2, възложени проверки – 24; 
внесени ОА – 28, върнати от съда ОА – 3, решени с осъдителна присъда - 
22, от тях със споразумение – 9, решени с оправдателна присъда – 7, 
внесени със споразумение в ДП – 5,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 5, участие в съдебни заседания –59. 

Пр.пр.№ 40521/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Чудомир Спасов /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
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прокурор, на писмото има резолюция от 17.10.2013г./ Преписката е  била 
образувана в СРП по повод материали от 02 РУП – СДВР, заведени в 
деловодството на СРП на 16.10.2013г. С постановление от 22.10.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство като в 
обстоятелствената част е записано, че деянието покрива признаците на 
чл.194 от НК, „но предвид ниската стойност на инкриминираните 
вещи...... на стойност 5,69 лева” деянието осъществява признаците на 
престъпление по чл.194, ал.3 от НК, както и че деецът не е осъждан, няма 
наложени административни наказания по чл.218б от НК, поради което не 
следва да се образува наказателно производство срещу Д.Ю.Я., а да му се 
наложи наказание по реда на чл.218б от НК.  В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК, 
както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. Постановено е препис 
да се изпрати на Началника на 02 РУП – СДВР за образуване на 
административно – наказателно производство и за налагане на 
административно наказание с наказателно постановление, съгласно 
разпоредбата на чл.218б от НК, както и след влизане в сила на 
наказателното постановление, препис от него да се изпрати на СРП./няма 
приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр. пр. № 20496/2011 г. по описа на СРП, ДП № 15097/2012 г. по 

описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Чудомир Спасов. След 
повдигната препирня за подсъдност и разпределяне на делото за 
разглеждане на СРП С постановление от 18.04.2012 г. било образувано 
досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление 
по чл. 227б, ал. 2 от НК. Искано е и е разрешавано удължаване на срока на 
разследване. С постановление от 16.11.2012 г. А.А.Ф. е привлечен като 
обвиняем за престъпление по чл. 227б, ал. 2,  вр. ал. 1 от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/. Материалите 
по досъдебното производство са постъпили в СРП на 28.12.2012 г. с 
мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 28.01.2013 г. е внесен 
обвинителен акт срещу А.А.Ф. за престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 
от НК.  В обвинителния акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3  
и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 
1776/2013 г. по описа на СРС, 99 състав. Делото е било отлагано и от 
отбелязване на корицата на ПД е видно, че на 25.11.2013 г. наказателното 
производство е било прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК, 
поради настъпила смърт на подсъдимия. 

78а 
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Пр. пр. № 14136/2012 г. по описа на СРП, ДП № 15107/2012 г. по 
описа на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Чудомир Спасов. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ Досъдебното 
производство е  било образувано с постановление от  24.04.2012 г. срещу 
А.Е.К. за престъпление по чл. 201 от НК. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока на разследване. С постановление от 12.12.2012 г. 
А.Е.К. е привлечена в качеството на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 205, ал. 1, т. 5, вр. чл. 204, б. „а”, вр. чл. 201  от НК /съгласувано с 
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . Взета е мярка 
за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в СРП на 23.01.2013 г. с мнение за предаване на съд.  С 
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 24.01.2013 г. 
досъдебното производство е внесено в СРС с предложение А.Е.К.   да 
бъде освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено 
административно наказание за извършеното престъпление по чл. 205, ал. 
1, т. 5, вр. чл. 204, б. „а”, вр. чл. 201  от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че  причинените имуществени вреди са 
възстановени, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП 
са приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. 
Образувано е АНД № 1824/2013 г. по описа на СРС, 22 състав. /В НП има 
приложена призовка,  не е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 39845/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
39637/2013г. по описа на СРП. 

 
Юлиана Радойкова 

2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 184, новообразувани –151, 
образувани през предходен период – 33; 
решени преписки - 129, отказ от образуване на ДП – 65, обжалвани – 5, 
необжалвани - 60, образувани ДП – 80, изпратени по компетентност - 4, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 59; 
внесени ОА – 41, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 
29, от тях със споразумение – 12, решени с оправдателна присъда – 3, 
внесени със споразумение в ДП – 14,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 1, участие в съдебни заседания –210. 
2013 
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наблюдавани преписки – общ брой - 296, новообразувани –283, 
образувани през предходен период – 13; 
решени преписки – 190, отказ от образуване на ДП –136, обжалвани – 4, 
необжалвани – 132, образувани ДП – 134, изпратени по компетентност - 8, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 46; 
внесени ОА – 29, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда - 
23, от тях със споразумение – 15, решени с оправдателна присъда – 7, 
внесени със споразумение в ДП – 9,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 5, участие в съдебни заседания –181. 

 
Пр.пр.№ 33413/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 

Юлиана Радойкова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 09 .09.2013г./ Преписката е  била 
образувана в СРП по повод материали от 08 РУП – СДВР по жалба на 
Р.М.И., заведени в деловодството на СРП на 02.09.2013г. С писмо от 
12.09.2013г. на основание чл.9, ал.1 от Инструкция № И-89/10.03.2011г. 
преписката е изпратена в 08 РУП – СДВР за извършване на проверка по 
постъпилата жалба, като са дадени конкретни указания. С писмото е даден 
срок за извършване на проверката 30 дни. Преписката е постъпила в СРП 
на 21.10.2013г., като е разпределена на 23.10.2013г. С мотивирано 
постановление от 24.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че не 
са налице данни за извършено престъпление. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване пред СГП, преписката да остане 
не съхранение в СРП, както и копие да бъде изпратено на жалбоподателя. 
/няма приложена обратна разписка/ 

ОА 
Пр.пр.№ 31503/2012г. по описа на СРП,  ДП № 1468/2012г. по описа 

на 08 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Юлиана Радойкова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има 
резолюция от 03.10.2012г./ Досъдебното производство е образувано на 
26.09.2012г. от 08 РУП - СДВР  срещу неизвестен извършител за 
извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като на 01.10.2012г. е 
уведомена СРП, разпределено на прокурор Юлиана Радойкова на 
03.10.2012г. Срокът за разследването е удължен. С постановления от 
26.02.2013г. /докладвани по реда на чл.219, ал.1  от НПК на 25.02.2013г./ е 
повдигнато обвинение на Ел.Й.Р. за  извършено престъпление по чл.194, 
ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1 от НК и на  Ст.Й.Р. за престъпление по 
чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
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постъпило в СРП на 05.03.2013г. На 14.03.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу Ел.Й.Р и срещу Ст.Й.Р. за извършени престъпления по 
чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1 от НК. В обвинителния акт са 
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити. Образувано е НОХД №4649/2013г. по описа на СРС, НО, 22 
състав. Делото е приключило с осъдителна присъда  на 19.11.2013г.,  като 
на подсъдимите е наложено наказание ЛОС в размер на 3/три/ месеца, 
като на основание чл. 66 от НК, така наложеното наказание се отлага за 
срок от 3 години. Приложена е справка, подписана от прокурор Теодора 
Георгиева. 

78а 
Пр. пр. № 3657/2013 г. по описа на СРП, БП № 115/2013 г. по описа 

на 04 РУП СДВР, с наблюдаващ прокурор Юлиана Радойкова. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор Бързото 
производство е  било започнато на 14.01.2013 г. срещу А.С.В. на 
основание чл. 356, ал. 3 от НПК с разпит на свидетел, за престъпление по 
чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, извършено на 14.01.2013 г. С 
постановление от 15.01.2013 г. А.С.В. е привлечена в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 194,  ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 18, 
ал. 1 от НК /съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 
от НПК/ . Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по 
бързото производство са постъпили в СРП на 21.01.2013 г. с мнение за 
предаване на съд.  С постановление за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 21.01.2013 г. бързото производство е внесено в СРС с 
предложение А.С.В. да бъде освободена от наказателна отговорност и да й 
бъде наложено административно наказание за извършеното престъпление 
по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част 
на постановлението е записано, че  не са налице причинени имуществени 
вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са 
приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано 
е АНД № 1425/2013 г. по описа на СРС, 121 състав. /В НП има приложена 
призовка,  не е приложено копие от решението на съда/.  

Проверени още: пр.пр.№ 39491/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
39498/2013г. по описа на СРП.  

 
Юлиана Силянова 

2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 162, новообразувани –129, 
образувани през предходен период – 33; 
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решени преписки - 124, отказ от образуване на ДП – 44, обжалвани – 6, 
необжалвани - 38, образувани ДП – 46, изпратени по компетентност - 7, 
прекратени с резолюция - 7, възложени проверки – 66; 
внесени ОА – 38, върнати от съда ОА – 4, решени с осъдителна присъда – 
48, от тях със споразумение – 40, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 17,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 18, участие в съдебни заседания –198. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 188, новообразувани –149, 
образувани през предходен период – 39; 
решени преписки – 183, отказ от образуване на ДП –92, обжалвани – 6, 
необжалвани – 86, образувани ДП – 36, изпратени по компетентност – 10, 
прекратени с резолюция - 4, възложени проверки – 77; 
внесени ОА – 25, върнати от съда ОА – 4, решени с осъдителна присъда - 
27, от тях със споразумение – 18, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 25,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 24, участие в съдебни заседания –190. 

Пр.пр.№ 32553/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Юлиана Силянова /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 28.08.2013г./ Преписката е  била 
образувана в СРП по повод постъпила преписка от 06 РУП – СДВР с 
мнение за образуване на досъдебно производство срещу Т.А.Т. за 
престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК, заведена в деловодството на 
СРП на 26.08.2013г. С писмо от 30.08.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 06 РУП – 
СДВР за извършване на проверка, тъй като не са налице достатъчно данни 
по смисъла на чл.211 от НПК, като са дадени конкретни указания и срок за 
извършване на проверката 60 дни. Преписката е постъпила в СРП на 
21.10.2013г., като е разпределена на 23.10.2013г. С мотивирано 
постановление от 25.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 
„липсват от субективна страна данни осъществен състав на 
престъпление по чл.343в, ал.2 вр.ал.1 от НК, поради което не следва да 
бъде образувано досъдебно производство”. В диспозитива е записано, че 
постановлението подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК 
пред СГП, преписката да остане на съхранение в СРП, както и копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
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Пр.пр.№ 1860/2013г. по описа на СРП /НСН  № 311/2013г./,  ДП № 
15008/2013г. по описа на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор 
Юлиана Силянова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 21.03.2013г./ Бързото 
производство е започнато на 10.01.2013г.  на основание чл.356, ал.1 от 
НПК срещу П.Б.Ц. за престъпление по чл.318 от НК. С постановление от 
11.01.2013г. /докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 11.01.2013г./ е 
повдигнато обвинение на П.Б.Ц за престъпление по чл. 318 от НК. С 
постановление от 11.01.2013г. бързото производство е преобразувано в 
такова по общия ред, като с постановлението са дадени конкретни 
указания. С постановление от 21.02.2013г. е повдигнато обвинение за 
престъпление по чл.318 и чл.324, ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 28.02.2013г. На 07.03.2013г. е внесен обвинителен акт 
в СРС срещу П.Б.Ц. за престъпление по чл.324, ал.1 и чл.318 от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. С разпореждане от 16.04.2013г., постъпило 
в СРП на 29.11.2013г. /разпределено на прокурор Ю.Силянова на 
02.12.2013г./ е прекратено съдебното производство и делото е върнато на 
СРП за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, а 
именно „наличието на противоречия в словесното описание на 
детерминираното обвинение от една страна и цифровото му изражение 
– от друга”. С постановление от 02.12.2013г. е указано на водещия 
разследването да повдигне ново прецизирано обвинение на П.Б.Ц. С 
постановление от 10.12.2013г. е повдигнато обвинение за престъпление по 
чл.318 и чл.324, ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в СРП 
на 16.12.2013г. На 03.01.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС срещу 
П.Б.Ц. за престъпление по чл.324, ал.1 и чл.318 от НК. С присъда от 
02.10.2014г. по НОХД №4266/2013г. П.Б.Ц. е признат за виновен, като му 
е наложено наказание лишаване от свобода 1 година за престъплението по 
чл.318 от НК и 6 месеца за престъплението по чл.324, ал.1 от НК. Срещу 
така постановената присъда е подаден протест на 17.10.2014г. относно 
размера на наказанието. 

споразумение 
Пр.пр.№ 2672/2013г. по описа на СРП,  незабавно производство № 

369/2013г. по описа на 06 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Юлиана 
Силянова. Незабното производство е образувано на 06.02.2013г. срещу 
К.Й.К. за престъпление по чл.346б от НК. Материалите по незабавното 
производство са постъпили в СРП на 08.02.2013г. На 08.02.2013г. е 
сключено споразумение между защитника на подсъдимия и прокурор 
Юлиана Силянова, с което подсъдимият се е признал за виновен и 
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страните са се споразумели на К.Й.К. да му бъде наложено наказание 
„лишаване от свобода” за извършеното от него престъпление по чл.346Б 
от НК. С определение от 08.02.2013г. по НОХД № 2390/2013г. по описа на 
116 състав, НО, СРС, споразумението е одобрено от съда. 

78а 
Пр. пр. № 33424/2012 г. по описа на СРП, ДП № 11631/2012 г. по 

описа на РТП-ПР-СДВР, с наблюдаващ прокурор Юлиана Силянова. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е  било започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед 
на местопроизшествие, срещу В.К.Г. за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. 
„а”, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл.342, ал. 1, пр. 3 от НК, извършено на 11.10.2012 
г. Искано е и е разрешено удължаване на срока на разследване. С 
постановление от 23.04.2013 г. В.К.Г. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „а”, пр. 2,  вр. 
343, ал. 3, пр. последно, б.”а”, пр. 2, вр. чл.342, ал. 1, пр. 3 от НК 
/съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК/ . 
Взета е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 17.05.2013 г. с мнение за предаване 
на съд. С постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
21.05.2013 г. досъдебното производство е внесено в СРС с предложение 
В.К.Г. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършеното престъпление по 
чл. 343а, ал. 1, б. „а”, пр. 2, вр. чл. 343, ал. 3, пр. последно, б. „а”, пр. 2, вр. 
чл.342, ал. 1, пр. 3 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че не са причинени имуществени вреди, както и че са налице 
предпоставките на чл. 78а от НК /в НП са приложени свидетелство за 
съдимост, разпечатка от УИС/. Образувано е АНД № 9072/2013 г. по 
описа на СРС, 5 състав. /В НП има приложена призовка, приложена е 
справка, от която е видно, че с решение от 29.10.2013 г. е наложено 
административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв./.  

Проверени още: пр.пр.№ 33320/2013г. по описа на СРП; пр.пр.№ 
32036/2013г. по описа на СРП. 

 
Юлиета Ушинска 

2012  
наблюдавани преписки – общ брой - 213, новообразувани –148, 
образувани през предходен период – 65; 
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решени преписки - 158, отказ от образуване на ДП – 64, обжалвани – 2, 
необжалвани - 62, образувани ДП – 56, изпратени по компетентност - 6, 
прекратени с резолюция - 1, възложени проверки – 87; 
внесени ОА – 10, върнати от съда ОА – 2, решени с осъдителна присъда – 
10, от тях със споразумение – 6, решени с оправдателна присъда – 2, 
внесени със споразумение в ДП – 4,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – 3, участие в съдебни заседания –183. 
2013 
наблюдавани преписки – общ брой - 300, новообразувани –276, 
образувани през предходен период – 24; 
решени преписки – 253, отказ от образуване на ДП –110, обжалвани – 1, 
необжалвани – 109, образувани ДП – 88, изпратени по компетентност – 7, 
прекратени с резолюция - няма, възложени проверки – 136; 
внесени ОА – 5, върнати от съда ОА – няма, решени с осъдителна присъда 
- 8, от тях със споразумение – 3, решени с оправдателна присъда – 5, 
внесени със споразумение в ДП – 8,  внесени в съда предложения по чл. 
78а от НК – няма, участие в съдебни заседания –185. 

Пр.пр.№ 11302/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Юлиета Ушинска /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 21.03.2013г./ Преписката е била 
образувана в СРП по повод жалба на В.П.П., заведена в деловодството на 
СРП на 15.03.2013г. С писмо от 19.04.2013г. на основание чл.9, ал.1 от 
Инструкция № И-89/10.03.2011г. преписката е изпратена в 05 РУП – 
СДВР за извършване на проверка, тъй като не са налице достатъчно данни 
по смисъла на чл.211 от НПК, като са дадени конкретни указания и срок за 
извършване на проверката 2 месеца. /В преписката няма писмо от 
наблюдаващия прокурор, с която се изисква преписката след изтичането 
на срока определен в писмото от 19.04.2013г./  Преписката е постъпила в 
СРП на 01.10.2013г., като е разпределена на 03.10.2013г. С мотивирано 
постановление от 31.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че се 
касае за гражданско – правни  отношения и няма събрани данни за 
извършено престъпление. В диспозитива е записано, че постановлението 
подлежи на обжалване по реда на чл.213, ал.2 от НПК пред СГП, 
преписката да остане на съхранение в СРП, както и копие да бъде 
изпратено на жалбоподателя. /няма приложена обратна разписка/. 

ОА 
Пр.пр.№ 4115/2012г. по описа на СРП,  ДП № 436/2012г. по описа 

на 04 РУП – СДВР, с наблюдаващ прокурор Юлиета Ушинска. /Не е 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор Сашо Ранчев, на 
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писмото има резолюция от 22.03.2012г./ Досъдебното производство е 
образувано на 06.03.2012г. от 04 РУП - СДВР  срещу неизвестен 
извършител за извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК, като на 
15.03.2012г. /девет дни след образуването/ е уведомена СРП, 
разпределено на прокурор Сашо Ранчев на 22.03.2012г. Срокът за 
разследването е удължен, наказателното производство е спирано и 
възобновявано, извършителят на престъплението – Н.В.Г. е обявен за 
ОДИ. С постановление от 22.01.2013г. /докладвани по реда на чл.219, ал.1  
от НПК на 22.01.2013г./ е повдигнато обвинение на Н.В.Г. за  извършено 
престъпление по чл.210, ал.1, т.1 и т. 4, вр. чл. 209, ал.1, пр. 1, вр. чл. 28, 
ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1 от НК и от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в СРП на 26.02.2013г. С постановление от 26.03.2013г. мл. 
прокурор Юлиета Ушинска отделя част от материалите от наказателното 
производство и образува ДП срещу неизвестен извършител, като спира 
новообразувано дело. На 26.03.2013г. е внесен обвинителен акт в СРС 
срещу Н.В.Г. за  извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.1 и т. 4, вр. чл. 
209, ал.1, пр. 1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1 от НК и от НК. В 
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от 
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД №6280/2013г. по 
описа на СРС, НО, 5 състав. Делото е приключило с осъдителна присъда  
на 30.04.2013г.,  по реда на съкратеното съдебно следствие – чл. 371, т.2, 
като на подсъдимият е наложено наказание ЛОС в размер на 1/една/ 
година и 4/четири/ месеца. Приложена е справка, подписана от прокурор 
Румяна Стоянова. 

78а  
Пр. пр. №  26072/2011г. по описа на СРП, досъдебно производство 

№ ЗМ-15348/2011 г. по описа на 04 РУП – СДВР с наблюдаващ прокурор 
Юлиета Ушинска. Досъдебното производство е образувано  на 25.10.2011 
г. с постановление на прокурор Юлиета Ушинска срещу неизвестен 
извършител за престъпление по чл. 227б, ал.1 от НК. Срокът за 
разследването е удължен. С постановление от 11.05.2012 г. Ст.Г.Ив. е 
привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 
227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2  от НК /Делото е докладвано по реда на 
чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета 
е мярка за неотклонение „подписка”. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в СРП на 29.06.2012 г. С постановление за 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 17.07.2012 г. 
производството е внесено в СРС с предложение обвиняемия да бъде 
освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
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административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
227б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 2, ал.2  от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД №13551 /2012г.  по описа на СРС, НО, 115 състав. /в НП са 
приложени свидетелство за съдимост, разпечатка от УИС, има 
приложена призовка,  не е приложено копие от решението на съда/. От 
изготвения протест до СГС от прокурор Юлиета Ушинска се вижда, че 
обвиняемият е оправдан./няма данни за делото пред СГС/. 

Проверени още: пр.пр.№ 32923/2013г. по описа на СРП и пр.пр.№ 
25476/2013г. по описа на СРП. 

 
По време на плановата проверка, във връзка с постъпило в ИВСС 

писмо от ГД „Изпълнение на наказанията” с рег.№ 11720/09.10.2014г., за 
лица задържани като обвиняеми над 6 /шест/ месеца беше проверена и 
пр.пр.№ 39407/2012г. по описа на СРП, досъдебно производство № 
2866/2012г. по описа на 05 РУП – СДВР, с наблюдаващ мл.прокурор Деян 
Захариев. Има одобрено споразумение от 2013г., т.е. данните на ГД „ИН” 
постъпили в ИВСС са неактуални.  

 
 

 
 

Гражданско – съдебен надзор 
/отдели Изпълнение на наказанията и принудителните лечение и 

Надзор за законност/ 
 

 Пр.пр.№ ГСН 198/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващи прокурор 
Милен Ютеров и Соня Радоева /Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 23.05.2012г./ В СРП 
от ВКП постъпва искова молба от Д.Г.К., ведно с приложенията, срещу 
Прокуратурата на РБ, с правно основание чл.2, ал.1 от ЗОДОВ, за 
изготвяне на писмен отговор съгласно чл.131 от ГПК. По силата на чл.136, 
ал.3 от ЗСВ, тъй като ПРБ е единна и централизирана то всеки един 
прокурор по каквото и да било дело – наказателно, гражданско, търговско 
или административно я представлява, съобразно своята компетентност. На 
11.06.2012г. прокурор Ютеров е изготвил писмен до СРС, като с писмо от 
същата дата е уведомил и ВКП. На 05.03.2013г. в СРП е получено препис 
от разпореждане за насрочване на дело и призовка. На 13.05.2013г. е 



 509 

получено писмо по факс от ВКП за получено обявление за изготвено 
решение по гражданското дело с указание да се извърши проверка на 
правилността на решението и в случай на наличие на основание да се 
обжалва, същото е докладвано на прокурор Радоева на 16.05.2013г. На 
16.05.2013г. е изготвена въззивна жалба до Софийски градски съд чрез 
СРС, като е уведомена и ВКП. На 10.09.2014г. прокурор Радоева е 
изискала информация от СРС за хода на делото. На 23.09.2014г. в СРП е 
постъпило писмо от СРС, ведно със заверен препис от решенията на СРС 
и СГС. С резолюция до деловодството от 23.09.2014г. на прокурор 
Радоева е указано  преписката да се архивира. 

Пр.пр.№ ГСН - 169/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващи 
прокурори Ф.Пунов  и Петър Смолички /Не е приложен протокол за 
избор на наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 
25.04.2012г./ В СРП от ВКП постъпва искова молба от Хр.Т. Ив., ведно с 
приложенията срещу Прокуратурата на РБ, с правно основание чл.2, ал.1 
от ЗОДОВ, за изготвяне на писмен отговор съгласно чл.131 от ГПК. По 
силата на чл.136, ал.3 от ЗСВ, тъй като ПРБ е единна и централизирана, то 
всеки един прокурор по каквото и да било дело – наказателно, гражданско, 
търговско или административно я представлява, съобразно своята 
компетентност. На 10.05.2013г. прокурор Ф.Пунов е изготвил писмен 
отговор до СРС, като с писмо от същата дата е уведомил и ВКП. На 
07.11.2012г. в СРП е получен препис от определение на СРС, I ГО, 45 
състав за насрочване на дело и призовка. На 10.09.2014г. е получено 
писмо по факс от ВКП за получено обявление за изготвено решение по 
гражданското дело №9891/2012г. на СРС, ГО, 45 състав с указание да се 
извърши проверка на правилността на решението и в случай на наличие на 
основание за обжалване, да се обжалва. Решението е докладвано на 
прокурор Петър Смолички на 10.09.2014г. На 16.09.2014г. е изготвена 
въззивна жалба до Софийски градски съд чрез СРС, като е уведомена и 
ВКП. Няма данни за приключване на делото пред СГС. 

Пр.пр.№ ГСН - 244/2013г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Мария Малинова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 17.07.2013г./ В СРП от ВКП 
постъпва искова молба от Р.Р.М., ведно с приложенията срещу 
Прокуратурата на РБ, с правно основание чл.2, ал.1 от ЗОДОВ, за 
изготвяне на писмен отговор съгласно чл.131 от ГПК. По силата на чл.136, 
ал.3 от ЗСВ, тъй като ПРБ е единна и централизирана, то всеки един 
прокурор по каквото и да било дело – наказателно, гражданско, търговско 
или административно я представлява, съобразно своята компетентност. На 
01.08.2013г. прокурор Мария Малинова е изготвил писмен отговор до 
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СРС, като с писмо от същата дата е уведомила и ВКП. На 28.11.2013г. в 
СРП е получен препис от определение на СРС, I ГО,  24 състав за 
насрочване на дело и призовка. На 10.09.2014г. е получено писмо по факс 
от ВКП за получено обявление за изготвено решение по гражданското 
дело №19000/2013г. на СРС, ГО, 24 състав с указание да се извърши 
проверка на правилността на решението и в случай на наличие на 
основание за обжалване, да се обжалва. Решението е докладвано на 
прокурор Мария  Малинова на 05.09.2014г. На 15.09.2014г. е изготвена 
въззивна жалба до Софийски градски съд чрез СРС, като е уведомена и 
ВКП. Няма данни за приключване на делото пред СГС. Пр. пр. № ГСН 
168/2012 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Мария Малинова. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, на писмото 
има резолюция от 25.04.2012 г./ В СРП от ВКП постъпва искова молба от 
Г.В.З., ведно с приложенията срещу Прокуратурата на РБ, с правно 
основание чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ, за изготвяне на писмен отговор съгласно 
чл. 131 от ГПК. По силата на чл. 136, ал. 3 от ЗСВ, тъй като ПРБ е единна 
и централизирана, то всеки един прокурор по каквото и да било дело – 
наказателно, гражданско, търговско или административно я представлява, 
съобразно своята компетентност. На 14.05.2012 г. прокурор Малинова е 
изготвила писмен отговор до СРС, като с писмо от същата дата е уведомил 
и ВКП. На 26.07.2013 г. в СРП е получен препис от определение за 
насрочване на дело и призовка. На 21.05.2013 г. е получено писмо по факс 
от ВКП за получено обявление за изготвено решение по гражданското 
дело с указание да се извърши проверка на правилността на решението и в 
случай на наличие на основание за обжалване, да се обжалва. Решението е 
докладвано на прокурор Малинова на 29.05.2013 г. На 29.05.2013 г. е 
изготвена въззивна жалба до Софийски градски съд чрез СРС, като е 
уведомена и ВКП. На 10.09.2014 г. прокурор Малинова е изискала 
информация от СРС за хода на делото. На 30.09.2014 г. в СРП е постъпило 
писмо от СРС с отговор, че делото е изпратено в СГС на 07.08.2013 г.  

Пр. пр. № ГСН 62/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Соня Радоева. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, на писмото има резолюция от 08.02.2013 г./ В СРП от ВКП 
постъпва искова молба от Н.Д.Т., ведно с приложенията срещу 
Прокуратурата на РБ, с правно основание чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ, за 
изготвяне на писмен отговор съгласно чл. 131 от ГПК. По силата на чл. 
136, ал. 3 от ЗСВ, тъй като ПРБ е единна и централизирана, то всеки един 
прокурор по каквото и да било дело – наказателно, гражданско, търговско 
или административно я представлява, съобразно своята компетентност. На 
12.02.2012 г. прокурор Радоева е изготвила писмен отговор до СРС, като с 
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писмо от същата дата е уведомил и ВКП. На 13.05.2013 г. в СРП е получен 
препис от определение за насрочване на дело и призовка. На 09.01.2014 г. 
е получено писмо по факс от ВКП за получено обявление за изготвено 
решение по гражданското дело с указание да се извърши проверка на 
правилността на решението и в случай на наличие на основание за 
обжалване, да се обжалва. Решението е докладвано на прокурор Радоева 
на 10.01.2014 г. На 10.01.2014 г. е изготвена въззивна жалба до Софийски 
градски съд чрез СРС, като е уведомена и ВКП. Няма данни за искана 
информация.  

Проверени още: ГСН № 123/2013 г. по описа на СРП с наблюдаващ 
прокурор Соня Радоева; ГСН № 85/2013 г. по описа на СРП с наблюдаващ 
прокурор Смолички, Пр.пр.№ ГСН - 268/2013г. по описа на СРП, с 
наблюдаващ прокурор Петър Смолички, Пр.пр.№ ГСН - 251/2013г. по 
описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Мария Малинова, Пр.пр.№ ГСН - 
47/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващи прокурори Ютеров  и Петър 
Смолички, Пр.пр.№ ГСН - 101/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващи 
прокурори Ф.Пунов  и Петър Смолички, Пр.пр.№ ГСН - 326/2012г. по 
описа на СРП, с наблюдаващи прокурори Ф.Пунов и Петър Смолички, 
Пр.пр.№ ГСН - 392/2012г. по описа на СРП, с наблюдаващи прокурори 
Ф.Пунов и Соня Радоева, ГСН № 424/2012 г. по описа на СРП с 
наблюдаващи прокурори Пунов и Радоева; ГСН № 1/2012 г. по описа на 
СРП  с наблюдаващи прокурори Пунов и Радоева; ГНС № 417/ 2012 г. по 
описа на СРП с наблюдаващ прокурор Малинова; ГСН № 145/2012 г. по 
описа на СРП с наблюдаващи прокурори Ютеров и Малинова. 
 
 Пр.пр.№ 292/2013г. по описа на СРП с наблюдаващ прокурор Филип 
Пунов. В СРП е постъпила жалба на 08.01.2013г. , разпределена е на 
прокурор Пунов на 11.01.2013г. С постановление от 11.01.2013г. е 
възложена проверка на органите на МВР с оглед разкриване на процедура 
по чл.155 от Закона за здравето, същото е изведено от деловодството на 
СРП на 25.01.2013г. 06 РУП – СДВР с писмо от 05.02.2013г., с копие до 
СРП, е изпратила преписката в 03 РУП – СДВР. На 20.02.2013г. 
материалите по преписката са постъпили в СРП /преписката е 
разпределена на прокурор Пунов на 22.02.2013г./. С постановление от 
22.02.2013г. е отказано да бъде направено предложение за задължително 
настаняване на С.И.Б. и е прекратена преписката. 

Пр.пр.№ 12502/2013г. по описа на СРП с наблюдаващ прокурор 
Нели Славова. В СРП е постъпила жалба на 05.04.2013г., разпределена е 
на прокурор Славова на 10.04.2013г. С постановление от 10.04.2013г. е 
възложена проверка на органите на МВР с оглед разкриване на процедура 
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по чл.155 от Закона за здравето, същото е изведено от деловодството на 
СРП на 12.04.2013г. С постановления от 07.06.2013г. и от 31.07.2013г. са 
възложени допълнителни проверки на 05 РУП – СДВР. На 21.08.2013г. 
материалите по преписката са постъпили в СРП /преписката е 
разпределена на прокурор Нели Славова на 23.08.2013г./. С постановление 
от 26.08.2013г. е отказано да бъде направено предложение за 
задължително настаняване на С.М.И. и е прекратена преписката.  

Пр.пр.№ 28299/2013г. по описа на СРП с наблюдаващи прокурори 
Здравена Петрова и Златко Стоянов. В СРП са постъпили материали от 09 
РУП – СДВР на 12.07.2013г., разпределени са на прокурор Здравена 
Петрова на  18.07.2013г. С писмо от 19.07.2013г. е възложена проверка на 
органите на МВР с оглед разкриване на процедура по чл.155 от Закона за 
здравето, същото е изведено от деловодството на СРП на 24.07.2013г. На 
14.10.2013г. материалите по преписката са постъпили в СРП /преписката 
е разпределена на прокурор Петрова на 17.10.2013г./. С постановление от 
17.10.2013г. е отказано да бъде образувано досъдебно производство, като 
в обстоятелствената част е записано, че е налице предпоставката на 
чл.218в от НК вр.чл.216, ал.4, вр.ал.1 от НК, който състав на престъпление 
от частен характер по смисъла на НК, преследван по тъжба на 
пострадалия, съгласно императивната уредба на чл.218в от НК. В 
диспозитива на постановлението е записано преписи да се изпратят на 
жалбоподателките, както и че постановлението подлежи на обжалване 
пред СГП. Записано е също „материалите по преписката да бъдат 
докладвани на СРП – отдел ИНПЛ за внасяне предложение до СРС- НК с 
оглед преценка за прилагане на задължително лечение по отношение на ---
--”. Постановлението за отказ е докладвано на прокурор Златко Стоянов 
на 20.11.2013г. С  постановление от 20.11.2013г. по пр.пр.№ 28299/2013г. 
е отказано да бъде направено предложение за задължително настаняване 
на М.С.З. и е прекратена преписката. В диспозитива на постановлението е 
записано, че същото може да се обжалва пред СГП. /тоест по един номер 
на СРП има два отказа, постановени от двама различни прокурори, всяко 
подлежащо на самостоятелно обжалване пред СГП/ 

Пр.пр.№ 27060/2013г. по описа на СРП с наблюдаващ прокурор  
Валентин Иванов. В СРП е постъпила жалба на 10.06.2013г., разпределена 
е на прокурор Иванов на 13.06.2013г. С постановление от 17.04.2013г. е 
възложена проверка на органите на МВР с оглед разкриване на процедура 
по чл.155 от Закона за здравето. Материалите по преписката са постъпили 
в СРП на 05.08.2013г. /преписката е разпределена на прокурор Иванов на 
09.09.2013г./. На 12.09.2013г. /изведено от деловодството на СРП на 
23.09.2013г./  е направено искане по реда на чл.157 от Закона за здравето 
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до СРС за образуване на производство за задължително настаняване на 
Т.М.А.  

Пр.пр.№ 17963/2013г. по описа на СРП с наблюдаващ прокурор 
Ангелина Василева. В СРП са постъпили материали от Държавна 
психиатрична болница - Ловеч на 02.10.2013г., преписката е разпределена 
на прокурор Василева на 04.10.2013г. На 18.10.2013г. е направено 
предложение от районния прокурор Христо Динев /изготвено от прокурор 
Ангелина Василева/ по реда на чл.427, ал.1 от НПК вр.чл.89, б. „а” от НК 
за налагане на принудителна медицинска мярка спрямо лицето Н.Н.Й. – 
„предаване на близките с поемане на задължение от тях за лекуването му 
под наблюдение на психо - неврологичен диспансер”. С разпореждане от 
21.10.2013г. по НЧД № 17963/2013г. по описа на СРС, НО, 18 с-в, делото е 
насрочено в открито съдебно заседание на 23.10.2013г. С постановление 
от 22.10.2013г. е възложено на ДПБ – Ловеч организиране на 
призоваването и явяването на лицето на 23.10.2013г. Насрочено е съдебно 
заседание за 22.12.2013г. С определение от 22.12.2013г. по НЧД № 
17963/2013г. по описа на СРС, НО, 18 с-в, е прекратено производство, 
поради влязло в сила произнасяне на съд за налагане на медицинска 
мярка.  

Пр.пр.№ 21742/2013г. по описа на СРП с наблюдаващ прокурор 
Живка Миланова. В СРП на 13.06.2013г. е постъпил сигнал от П.Г.К. С 
постановление от 18.06.2013г. е възложена проверка на органите на МВР с 
оглед разкриване на процедура по чл.155 от Закона за здравето, същото е 
изведено от деловодството на СРП на 19.06.2013г. На 16.07.2013г. 
материалите по преписката са постъпили в СРП /преписката е 
разпределена на прокурор Миланова на 22.07.2013г./. На 30.07.2013г. е 
направено искане по реда на чл.157 във вр.чл.156, ал.1, пр.1 във вр.чл.155  
от Закона за здравето до СРС за образуване на производство за 
задължително настаняване на И.Л.К. 

Пр.пр.№ 11566/2013г. по описа на СРП с наблюдаващ прокурор 
Петър Смолички. В СРП е подадена жалба от Г.Г.Н. /В НП не е приложена 
жалбата, поради което липсва и дата на резолюция, от която да е видно 
кога е разпределена преписката/. С постановление от 04.03.2013г. е 
възложена проверка на органите на МВР с оглед разкриване на процедура 
по чл.155 от Закона за здравето, същото е изведено от деловодството на 
СРП на 09.04.2013г. На 22.04.2013г. материалите по преписката са 
постъпили в СРП /преписката е разпределена на прокурор Смолички на 
24.04.2013г./. На 09.07.2013г. е направено искане по реда на чл.157 във 
вр.чл.156, ал.1, пр.1 във вр.чл.155  от Закона за здравето до СРС за 
образуване на производство за задължително настаняване на Е.Г.Н. 
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Пр.пр.№ 11838/2013г. по описа на СРП с наблюдаващ прокурор 
Соня Радоева. В СРП е подадена молба от Н.И.П /В НП не е приложена 
жалбата, поради което липсва и дата на резолюция, от която да е видно 
кога е разпределена преписката./ С постановление от 01.04.2013г. е 
възложена проверка на органите на МВР с оглед разкриване на процедура 
по чл.155 от Закона за здравето, същото е изведено от деловодството на 
СРП на 02.04.2013г. На 24.04.2013г. материалите по преписката са 
постъпили в СРП /преписката е разпределена на прокурор Радоева на 
26.04.2013г./. На 26.04.2013г./изведено от деловодството на СРП от 
29.04.2013г./ е направено искане по реда на чл.157 във вр.чл.156, ал.1, пр.1 
във вр.чл.155  от Закона за здравето до СРС за образуване на производство 
за задължително настаняване на Е.И.П. 

Пр.пр.№ 12365/2013г. по описа на СРП с наблюдаващ прокурор 
Пламен Димитров. В СРП на 28.03.2013г. са постъпили материали от 01 
РУП – СДВР за разкриване процедура по чл.155 от Закона за здравето. 
/преписката  е разпределена на прокурор Димитров на 01.04.2013г. На 
01.04.2013г./изведено от деловодството на СРП от 09.04.2013г./ е 
направено искане по реда на чл.157 във вр.чл.156, ал.1, пр.1 във вр.чл.155  
от Закона за здравето до СРС за образуване на производство за 
задължително настаняване на П.Я.И. 
 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 
    

по видове проверени преписки и дела 
 

откази 
 
1. В част от постановленията за възлагане на предварителни 

проверки на органите на МВР, както и в писмата, изпращани на основание 
чл. 9, ал. 1 от Инструкция № И-89/10.03.2011 г. /действала и в част от 
проверявания период/ не са давани указания за фактите и обстоятелствата, 
които следва да бъдат изяснени. 

2. Много често, при възлагане на предварителна проверка, 
наблюдаващият прокурор изпраща преписката в конкретно РУП - СДВР, 
което не е компетентно да  я извърши. В тези случаи, част от районните 
управления връщат преписката обратно в СРП за определяне на 
компетентното РУП, а друга част препращат преписката в компетентното 
РУП и уведомяват СРП, което е причина за забавяне на извършване на 
проверките и респ. произнасянето по тях. 
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3. При проверка на постановленията за отказ от образуване на 
досъдебно производство в СРП  се установи, че голяма част от тях са 
немотивирани и без описана фактическа обстановка.  

Не е изследван въпросът за стойността на причинената щета, а се 
правят изводи, че сумата на щетата е под две минимални работни заплати 
за страната, без да има приложени доказателства или данни за това.  

Предимно при деянията с наркотичните вещества, в материалите от 
МВР се съдържа експертна справка за количество и стойност на 
наркотичното вещество. Стойност на вещите е посочена и при деянията  
чл. 194 от НК извършени в магазин.   

Някои прокурори в постановленията си използват информация от 
Интернет за определяне на приблизителна стойност на вещта и размера на 
щетата – напр. пр.пр.  № 36571/2013 г. по описа на СРП, с наблюдаващ 
прокурор Снежана Станчева. Този подход също дава възможност за 
проверка на приблизителната стойност на вещта, предмет на деянието.  

4. В постановленията за отказ от образуване на досъдебно 
производство не винаги се посочва, че постановлението може да се 
обжалва пред СГП по реда на чл. 213 от НПК - напр. пр.пр.№ 32855/2013г. 
по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Валентин Филипов. В някои 
случаи е посочен 7-дневен срок за обжалване в разрез с разпоредбата на 
чл. 213 ал. 3 от НПК –напр.  пр. пр. № 26196/2013 г. с наблюдаващ 
прокурор Златко Стоянов и пр. пр. № 37633/2012 г. с наблюдаващ 
прокурор Цветелина Стоянова, което е довело до ограничаване на 
правата на тъжителя. 

5. При проверката на постановленията за отказ от образуване на 
досъдебно производство бе установен случай, в който наблюдаващият 
прокурор е приел, че следва да бъде отказано образуване на досъдебно 
производство, поради липса на данни за извършено престъпление, но са 
били налице данни по преписката за внасяне на предложение до СРС по 
реда на Закона за здравето. Преписката е била изпратена на отдел 
Изпълнение на наказанията и принудителните лечение /ИНПЛ/. В отдела 
преписката е приета под същия номер, по който вече има постановен отказ 
от образуване на ДП. Прокурорът от отдел ИНПЛ е отказал да направи 
предложение за задължително настаняване и е прекратил  преписката с 
отказ, тоест по един и същ номер на преписка по описа на СРП има два 
постановени отказа на две различни основания от двама различни 
прокурори от различни отдели, всеки един отказ подлежащ на 
самостоятелно обжалване пред СГП – напр. пр. пр. № 28299/2013 г. с 
наблюдаващи прокурори Здравена Петрова и Златко Стоянов. 

ИВСС констатира, че описаният случай не е единичен.  
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6. Преписките са хронологично подредени в папки с номер на 
прокурорската преписка. Част от постановленията за отказ от образуване 
на досъдебно производство, които са били обжалвани не са подредени  с 
оглед хронологията на извършените действия. 

    
обвинителни актове 

 
7. Преобладаващата част от прокурорите не изписват датата и 

мястото на съставяне на ОА /посочени са по-горе в акта/. 
Разпоредбата на чл. 246, ал. 3, изр. 5 от НПК изрично изисква 

наличието на тези обстоятелства в съдържанието на обвинителния акт.  
В решение от 21.10.2013 г. на СГС, НО, III-ти въззивен състав с 

председател съдия  Ал. Йорданова липсата на дата и място в 
обвинителния акт е прието като съществено процесуално нарушение, тъй 
като датата и мястото дават възможност за проверка на компетентността 
на органа, извършил съответното процесуално действие. В решението си 
съдът се е позовал на Тълкувателно решение № 2 от 07.10.2002 г. по т.н.д. 
№ 2 от 2002 г. на ВКС с докладчик Румен Ненков, в т. 4 на което е 
посочено, че заключителната част на обвинителния акт задължително 
трябва да съдържа данни „за самоличността на обвиняемия, 
правнатаквалификация на деянието, наказателния закон, който трябва да 
се приложи, датата и мястото на съставяне на обвинителния акт, името и 
длъжността на съставителя, както и неговия подпис.” 

8.  Основните причини за връщане на делата от районния съд на 
районната прокуратура могат да бъдат групирани по следните допуснати 
процесуални нарушения: 

а. разследването не е било предявено на някоя от страните; 
б. разлика между цифровото и текстово изписване на правната 

квалификация на деянието; 
в. несъответствие между общата стойност и тази на отделните вещи, 

предмет на деянието; 
г. обвинението е повдигнато и разследването е предявено на 

обвиняемия,  без участието на защитник, когато са били налице условията 
на чл. 94, ал.1 от НПК за задължително участие на защитник ; 

д. производството в досъдебната фаза е приключило при условията 
на чл. 269, ал. 3 от НПК, без да са налице приложени доказателства, че 
лицето е търсено, не е приложена докладна записка относно 
местонахождението му  и извършеното щателно издирване на 
обвиняемото лице, което е довело до ограничаване правото му  на лично 
участие в производството  и лично упражняване правото му на защита; 
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е. диспозитивът на  обвинителния акт не съответства на 
обстоятелствената част, т.е. налице е  противоречие между двете му части; 

ж. не са изпълнени указанията на съда за отстраняване на 
допуснатите съществени процесуални нарушения, което е довело до ново 
връщане на делото  

9. ИВСС констатира, че има някои прокурори, които след 
получаване на върнато от съда дело, внасят абсолютно идентични 
обвинителни актове, без да са изпълнили задължителните указания на 
съда за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения 
– напр. пр. пр. № 20852/2011 г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор 
Росица Маринова, като бе установен и случай, когато прокурорът не е 
променил дори датата на съставянето на акта – напр. пр. пр. № 51201/2011 
г. по описа на СРП, с наблюдаващ прокурор Петя Костадинова. 

10. В много случаи съдът прекратява съдебното производство с 
определение на основание чл. 288, т. 1 от НПК и връща делото на 
прокурора за отстраняване на съществени процесуални нарушения, 
допуснати в досъдебното производство, след като делото е било 
насрочено и разглеждано в съдебно заседание в продължение на месеци, а 
понякога и години – напр. пр.пр. № 57625/2011 г по описа на СРП,ЗМ № 
3510/2011 г. по описа на 09 РУП-СДВР, НОХД № 2997/2012 г., НО, 106 
състав по описа на СРС, НОХД № 1009/2013 г., което е причина за забава 
на движението и приключването на производствата. 

11. ИВСС констатира, че често при наличие на основания за 
прилагане на чл. 78а от НК, делото се внася в СРС с обвинителен акт, 
въпреки изискването на чл. 375 от НПК делото да бъде внесено в 
първоинстанционния съд с предложение   за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Това е 
диференцирана процедура по Глава двадесет и осма от НПК, която трябва 
да стартира задължително с предложение от прокурора за освобождаване 
на лицето от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание. Внасянето на обвинителен акт поставя начало на общите 
правила за съдебно-наказателно производство. 

Разликата между двете процедури е съществена, както по отношение 
на правилата, така и по отношение на последствията спрямо извършителя. 
Например решението по дело, приключило по реда на  глава двадесет и 
осма от НПК подлежи на възобновяване при условията на АПК по 
инициатива на апелативния прокурор и се разглежда от апелативния съд 
по реда и сроковете, определени в ЗАНН – чл. 380 от НПК, а 
приключилото по общия ред дело, подлежи на възобновяване при 



 518 

условията на чл. 422 от НК и инициативата е на съответния окръжен 
прокурор.  

От СРП е изготвена и предадена на ИВСС справка за внесени 
обвинителни актове, решени по реда на чл. 78а от НПК от съда – за 2013 г. 
– 97 броя /приложение към справка за дела, внесени с ОА в съда и решени 
по чл. 78а от НПК/. 

 
чл. 78а и споразумения 

 
12. Повечето от делата, внесени в съда с  предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК, приключват с 
решение по реда на чл. 378 от НПК. 

13. В част от проверените наблюдателни производства по чл. 78а от 
НК не е отбелязана датата на насрочване на делото, не е приложено 
решението на съда, не е посочен размера на наложеното наказание глоба. 
Въпреки че прокурорите не участват в съдебни заседания по този вид 
дела, те са задължени да изготвят справка, в която да е посочено 
решението на съда и наложената по размер глоба, която следва да бъде 
докладвана на заместник районния прокурор по съдебния надзор с оглед 
преценка за наличие на основание за изготвяне на протест от прокурора, 
който е внесъл предложението за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание. 

14. ИВСС констатира, че в голяма част от споразуменията, внесени в 
съда от прокурора, при споразумяване за налагане на наказание „лишаване 
от свобода” при условията на чл. 66, ал. 1 от НК/условно осъждане/, не са 
спазени изискванията на чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК  да се посочи  „на кого 
да се възложи възпитателната работа”. 

15. В проверените наблюдателни преписки по принцип се спазва 
заповедта за съгласуване на споразуменията с ръководителите на трите 
отдела преди подписването им с оглед осъществяване на контрол и 
преценка за наличие на всички законови предпоставки за сключване, 
както и за налагането на законосъобразно по вид и размер наказание, а в 
случаите на сключване на споразумение в съдебната фаза то се съгласува 
със заместника на административния ръководител, отговарящ за съдебния 
надзор. /Заповед № 42/12.06.2006 г., която в последствие е изменяна 
многократно.  Със Заповед № 1090/13.07.2012 г. тази дейност е възложена 
на прокурор Николай Попов/ 

Наличието на съгласуване се удостоверява с подпис на съответния 
ръководител, но именно това не дава възможност да се провери доколко 
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то е формално или действително е извършена преценка на 
законосъобразността на споразумението.  

 
общи констатации за проверените видове преписки и дела 
 
16. В много от наблюдателните преписки не се прилагат справки от 

УИС, свидетелство за съдимост, както и протоколи от разпити на 
свидетели, протоколи от съдебни заседания с разпити на важни свидетели, 
заключения на назначени експертизи и др., включително и актовете на 
съда. 

17. Върнатите от съда с разпореждане дела за отстраняване на 
допуснати съществени отстраними процесуални нарушения в много 
случаи постъпват в прокуратурата след месеци /посочени са по-горе 
конкретни случаи/, което също е една от причините за забава на  
движението и приключването на производствата. 

18. ИВСС констатира, че в нарушение на нормите на НПК при 
прекратяване на съдебното производство на основание чл. 249, ал. 1, вр. 
чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК, прокурорът не е изготвил протест съгласно 
разпоредбата на чл. 249, ал. 3 от НПК, а е върнал делото на СРС с писмо – 
напр. пр. пр. № 57625/2011 г. по описа на СРП с наблюдаващ прокурор 
Ортакчиев. 

19. Установено бе, че част от подадените протести нямат мотиви, 
както и че не са изготвени в изискуемата в НПК форма, тъй като не 
съдържат обособен петитум. ИВСС отчита обстоятелството, че от 
постъпване на съобщението за изготвени мотиви и получаването им в СРП 
понякога съществува времева разлика, което затруднява работата на 
наблюдаващите прокурори. 
 20. Постановленията за отказ от образуване на досъдебно 
производство се изпращат на тъжителите с писма, което се удостоверява 
от т.н. „Книга на призовкаря” за централна поща, в която са описани 
датата,  номера на преписката, годината и  фамилията на лицето, на което 
се изпраща. Датата се изписва в левия ъгъл на страницата, която е 
вертикално разполовена и на всеки отделен ред са изписани номерата на 
две преписки. 
 ИВСС констатира, че всеки призовкар си води отделна книга. 
/Приложено извлечение от Книга на призовкаря за 03.10.2013 г., 
07.10.2013 г., 08.10.2013 г., 15.10.2013 г., 17.10.2013 г. / 

21. Съобщенията /уведомления/ на разследващите органи за 
образуване на досъдебно производство по реда на чл. 212, ал. 3 от НПК 
постъпват в прокуратурата обикновено в срок от 3-7 дни, понякога и по-
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късно, конкретно описани по-горе в Акта, а не незабавно, каквито са 
изискванията на закона. ИВСС установи това обстоятелство и в 
деловодството на СРП. Съобщенията за образувани производства по реда 
на чл. 356, ал. 2 от НПК и по чл. 362, ал. 2 от НПК  се изпращат незабавно. 
 22. Не винаги се спазват сроковете за извършване на проверките, 
които наблюдаващият прокурор определя при възлагането им. 
 23. В нито една от наблюдателните преписки не е приложен 
протоколът за случайното им разпределение, като ИВСС констатира, че  
се поставят резолюции от съответния ръководител на отдел, а протоколите 
от случайното разпределение за целия ден се съхраняват в отделна папка.  
 24. По принцип прокурорите се произнасят в срока, определен в чл. 
242, ал. 3 от НПК. Случаите на забавено произнасяне, установени по 
време на проверката  са изрично посочени в конкретните дела. 
 25. Повечето от наблюдаващите прокурори не прикачват файловете 
с произнасянията си в УИС, въпреки съществуващата Заповед № 
125/17.07.2009 г. на административния ръководител на СРП. 
 26. Установеното по време на проверката преразпределяне на 
досъдебни производства след образуването им с постановление, поради 
съществуващото разделение на прокурорите по отдели и сектори бе 
отстранено от административния ръководител с издадената Заповед № 
1943/05.12.2014 г. 
 27. Установено бе, че не са създадени вътрешни писмени правила, 
които да регламентират преразпределянето на преписки и дела на 
прокурори, които са в отпуск по болест или ползват платен годишен 
отпуск. Някои от преписките и делата се преразпределят на друг 
прокурор, когато наблюдаващият прокурор ползва кратък отпуск, а други 
не се преразпределят, въпреки ползване на по-продължителен такъв. 
 28. При проверката се установи, че при извършване на 
разпределението на преписките и делата се изписва съкратено собствено 
име и фамилия или бащино име на съответния прокурор. Това създава 
затруднения, тъй като в СРП работят прокурорите Искра Колева и 
Ивелина Колева, както и Деян Славов Славов и Деян Славов Динев /напр. 
и двамата се пишат в актовете си Д. Славов/. 
 29.  Първата заповед през проверявания период за актуално 
разпределение на прокурорите от СРП по отдели и сектори е № 
188/18.02.2013г., която не променя разделението по отдели и сектори от 
предишни заповеди на административните ръководители на СРП. В тази 
заповед и в последващите такива съществуват отдел „Надзор за 
законност” /НЗ/ и „Изпълнение на наказанията и принудително лечение” 
/ИНПЛ/. В другите заповеди, с които се определя процента натовареност 
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на всеки прокурор по отдели и групи, прокурорите от тези два отдела са 
обединени в една група, като е обозначено, че тя включва прокурорите от 
„отдел ИНПЛ, ГСН и НЗ”. В заповедите не е определено съществуването 
на самостоятелен отдел ГСН – Гражданско съдебен надзор и кои са 
прокурорите в него. 

Единствената заповед която регламентира дейността по гражданско 
– съдебен надзор е заповед № 118/21.09.2007г. Съгласно тази заповед, 
прокурорите от отдел „НЗ” участват в разпределението на преписките по 
гражданско – съдебен надзор, а преписките за всички останали функции, 
излизащи извън обхвата на дейността по ГСН следва да се разпределят на 
случаен принцип между прокурорите от тези отдели „НЗ” и „ИНПЛ”. В 
т.3 и т.4 на цитираната заповед е записано в какви случаи ще се 
разпределят преписките на прокурорите от отдел ИНПЛ и в кои на 
прокурорите от двата отдела. Именно съобразно тази заповед № 
118/2007г., и към момента на извършване на настоящата проверка се 
определя процентът натовареност на всеки един прокурор от тези отдели и 
този процент се отразява в заповедите /напр. заповед № 1/05.01.2015г./ за 
конкретното му посочване.  

В тази група за разпределение има прокурор, за който процента 
натовареност е 100% само за „ГСН преписки образувани по призовки и 
съобщения по др.граждански дела”, без да участва с процент в другите 
преписки. На ИВСС не беше предоставена заповед, видно от която 
прокурорът с място на работа в ІІІ ГО - СРС да не участва в общото 
разпределение. Гореописаното и непроменянето на правилата за 
разпределение в реално съществуващите два отдела от 2007г. насам 
според ИВСС създава възможност за неравномерно натоварване на 
прокурорите от тези отдели.  
 30. Актовете на прокурорите от отдели НЗ и ИНПЛ са мотивирани и 
съобразени със съществуващата законодателна уредба.   
 
    

ПРЕПОРЪКИ 
 
  
 Административният ръководител да предприеме необходимите  
организационни мерки за: 

- регламентиране на условията и реда за извършване на 
преразпределение, в случаите на ползване на отпуск от прокурорите на 
различни основания;  
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- образуваните преписки, приключили с отказ да се образува 
досъдебно производство и препратени в ИНПЛ да се завеждат под нов 
номер с оглед предотвратяване възможността описана в т.5 от 
констатациите; 

- подобряване срочността на постъпване на съобщенията 
/уведомления/ от съответните районни полицейски управления и  
отстраняване на пропуските при образуването на досъдебните,  бързи  и 
незабавни производства 
 Административният ръководител да проведе среща с ръководството 
на Софийски районен съд, на която да се обсъдят възможностите за 
подобряване на срочността при изпращане на обратна информация за 
резултатите от внесените в съда прокурорски актове с оглед срочното им 
въвеждане в УИС, като същевременно създаде необходимата организация 
за преодоляване на изброените в т. 13 от констатациите и изводите в 
настоящия Акт пропуски и слабости в работата на наблюдаващите 
прокурори по отношение отразяване на резултатите по предложенията, 
внесени по реда на чл. 375 от НПК.  
 Административният ръководител да упражнява строг контрол по 
отношение на спазване на срока за произнасяне по чл. 242, ал. 3 от НПК от 
страна на наблюдаващите прокурори. 
 Административният ръководител да уреди със заповед, при 
извършване на разпределение на преписки и дела да се изписват изцяло 
собственото и фамилното име на прокурора.  
 Наблюдаващите прокурори, при възлагане на проверки да дават 
указания за действията, които следва да бъдат извършени и да определят 
компетентното районно управление с оглед недопускане необосновано 
забавяне на движението на преписките. 
 Наблюдаващите прокурори  да мотивират постановленията си за 
отказ от образуване на досъдебно производство съгласно изискванията на 
чл. 199, ал. 2 от НПК, при наличие на условията на чл. 9, ал. 2 от НК. 
 Наблюдаващите прокурори да посочват винаги в постановленията за 
отказ от образуване на досъдебно производство възможността за 
обжалване по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК, както и да не  ограничават 
тази възможност със срок, тъй като такива изисквания на НПК не 
съществуват. 
 Наблюдаващите прокурори да спазват винаги разпоредбите на чл. 
246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 при изготвяне на обвинителните актове. 
 Наблюдаващите прокурори да не допускат внасяне на обвинителни 
актове в случаите, изрично посочени в чл. 78а от НК и спазват 
задълженията си по чл. 375 от НПК. 
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 Наблюдаващите прокурори да посочват изрично на кого да се 
възложи възпитателната работа съгласно изискванията на чл. 381, ал. 5, т. 
4 от НПК, в случаите на сключване на споразумения, които предвиждат 
налагане на наказание лишаване от свобода с приложение на чл.66, ал.1 от 
НК. 
 
 
 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на 
Софийска районна прокуратура г-н Петър Белчев /и на електронен 
носител/ за изпълнение препоръките от негова компетентност.  

 
Административният ръководител да запознае прокурорите от 

Софийска районна прокуратура с резултатите от извършената планова 
проверка.  

 
 
На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен 

срок  от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, 
могат да бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител 
на СРП 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 двумесечен 
срок уведоми Инспектората към ВСС за резултата от тях. 

 
 
Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет на 

електронен носител, за сведение. 
 
Екземпляр от акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България г-н Сотир Цацаров на електронен носител, за сведение.   
 
Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител 

на Апелативна прокуратура - София г-жа Албена Вутова на електронен 
носител, за сведение. 

 
Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител 

на Софийска градска прокуратура г-н Христо Динев на електронен 
носител, за сведение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
 

         1. Заповед № ПП-01-91/01.10.2014г. на главния инспектор на ИВСС.  
         2.Доклади, справки, извадки от регистри, копия от заповеди, 
прокурорски актове и др. материали, предмет на анализ в Акта за 
резултати. 

 
ИНСПЕКТОР:   
   

        Моника Малинова  
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