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Основание на проверката –  на основание чл.54  от ЗСВ,
Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2021 г. и Заповед №
ПП-21-34/29.06.2021 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любка
Кабзималска с експерти  Иван Тенчев  и Соня Стайкова.

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 и ОСлО при ОП- Варна , както и приключването им в
установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в
прокуратурата и констатиране на противоречива практика. Предходната
комплексна планова проверка на Окръжна прокуратура - Варна от
Инспектората към ВСС е извършена въз основа на Заповеди № ПП-01-
71/14.05.2014 и№ ПП-01-72/14.05.2014   г. на главния инспектор.
Настоящата проверка обхваща периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г., и
01.01.2020г. - 31.12.2020г.  Нейна допълнителна цел е и установяване
изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от
предходната проверка.

Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от
екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, приета с Решение по
Протокол № 10/08.03.2016 г. на ИВСС.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване
и анализ на годишните отчетни доклади на Окръжна прокуратура – Варна
за 2019 и 2020 г., на предоставените от Окръжна прокуратура -  Варна  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), както и справки за дейността на Окръжен следствен отдел
към Окръжна прокуратура - Варна. Справките съдържат информация за
основните показатели, по които е извършена проверката.

Актът с резултатите от проверката се състои от две части:

1. Част първа – Комплексна планова проверка на Окръжна
прокуратура  -  Варна.

2.Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура – Варна.
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ЧАСТ ПЪРВА
                   ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА  ВАРНА

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

І. Проверка на организацията на административната дейност
на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 от ЗСВ.1

І. ЩАТНА ОСИГУРЕНОСТ
1. Общ брой прокурори:

 Към 01.01.2019 г. утвърденият щат за прокурори в ОП-Варна е 29
щ.бр., от тях административен ръководител -1щ.бр., 3 щ.бр. заместник-
административен ръководител и 25 щ.бр. за прокурори. Незаетите щатни
бройки са: 1 щ.бр. за административен ръководител – окръжен прокурор
и 1 щ.бр. за прокурор.

 С решение на Пленума на ВСС по протокол № 4/21.02.2019 г. се
съкращава 1 свободна щатна бройка за длъжността “прокурор” в ОП –
Варна, считано от датата на вземане на решението.

 И през 2019 г. зам.- административният ръководител – зам.-
окръжен прокурор на ОП - Варна Красимир Конов  е продължил да
изпълнява функциите на административен ръководител, съгласно
решението по т.32 от протокол  № 30/27.09.2017 г. на ПК на ВСС до
встъпването му в длъжност „административен ръководител – окръжен
прокурор“, съгласно решение по протокол № 33/06.11.2019 г. на ПК на
ВСС.

 До встъпването на новия административен ръководител – окръжен
прокурор функциите се изпълняваха от заместник-административния
ръководител - заместник-окръжен прокурор Радослав Лазаров, съгласно
решение на ПК на ВСС по протокол № 23/19.09.2018 г. със заместник-
административен ръководител Светлана Данева.

 Съгласно заповед № РД-07-1206 от 09.10.2019 г. на главния
прокурор на РБ, прокурор от ОП – Варна, Дияна Иванова е
командирована в АП – Варна, считано от 14.10.2019 г.

 Съгласно заповед № РД-07-1410 от 22.11.2019 г. на главния
прокурор на РБ, на нейното място, прокурор от РП – Варна, Владислав
Томов е командирован в ОП – Варна, считано от 25.11.2019 г.

 Към 31.12.2019 г. утвърденият щат за прокурори е 28 щ.бр., от тях 1
щ.бр. административен ръководител, 3 щ.бр. заместник-административен
ръководител и 24 щ.бр. прокурор. Незаета е 1 щ.бр. заместник-
административен ръководител – заместник – окръжен прокурор.

1 Статистическите данни са въз основа на представените от ОП-Варна Справки № 1 за 2019
и 2020 г.
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През 2019г.отсъствалите прокурори ,поради ползване на отпуск за
временна нетрудоспособност са: прокурор Антония Иванова от
18.02.2019 г. до 23.03.2019 г. вкл. – 34 кал. дни и прокурор Галина
Минчева от 31.05.2019 г. до 29.06.2019 г. вкл. – 30 кал. дни

 Към 01.01.2020 г. утвърденият щат на ОП-Варна  за прокурорите е
28 щ.бр., разпределени по вид длъжности, както следва: административен
ръководител – окръжен прокурор, заместник на административния
ръководител – заместник-окръжен прокурор – 3 щ.бр., прокурори – 24
щ.бр. Свободните бройки са: 1 щ.бр. за длъжността „заместник на
административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“.

С решение по протокол № № 4/05.02.2020  г.  на ПК на ВСС е
освободен от длъжност „заместник на административния ръководител –
заместник-окръжен прокурор“ Радослав Лазаров и преназначен на
длъжност „прокурор“, както и двама прокурори Нина Величкова и Дияна
Иванова са назначени на длъжност “заместник на административния
ръководител – заместник-окръжен прокурор“, считано от 14.02.2020 г.

 Съгласно заповед № РД-07-1206 от 09.10.2019 г. на главния
прокурор на РБ, прокурор от ОП – Варна Дияна Иванова е командирован
в АП – Варна, считано от 14.10.2019 г. до 14.02.2020 г.

 През 2020 г.е продължило командироването, съгласно заповед №
РД-07-1410/22.11.2019 г. на главния прокурор на РБ, на прокурор от РП –
Варна Вл. Томов в ОП – Варна, считано от 25.11.2019 г.

 Със заповед  № РД-07-963/16.10.2020 г. на главния прокурор на РБ,
прокурор от ОП – Варна, Николета Арнаудова е командирована в АП –
Варна, считано от 19.10.2020 г. на свободна щатна бройка, до заемането й
чрез конкурс по ЗСВ, а на нейно място е командирован прокурор от РП –
Варна Тони Томов, съгласно заповед № 355/29.10.2020 г. на АП– Варна,
считано от 02.11.2020 г. до отпадане необходимостта от командироване.

Към 31.12.2020 г. щатът на ОП-Варна за прокурорите е същият както
в началото на календарната година.

Отсъствали прокурори през 2020 г., поради ползване на отпуск за
временна нетрудоспособност са: прокурор Пламен Михайлов от
27.09.2020 г. до 17.11.2020 г. вкл. – 52 кал. дни.

2.Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.

   Административен ръководител – окръжен прокурор на ОП-Варна  е
прокурор Красимир Конов. Встъпил в длъжност на 15.11.2019 г.
Заместник-административните ръководители са прокурорите: Светлана
Данева, Нина Величкова и Дияна Иванова. Същите са встъпили в
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длъжност „заместник-административен ръководител – заместник –
окръжен прокурор“, считано от 14.02.2020 г.

Организационното и методическо ръководство в прокуратурата се
осъществява от административния ръководител- окръжен прокурор.

При неговото отсъствие, със заповед се определя негов заместник,
който ще изпълнява функции в периода на заместване.

Дейността по надзорите е разпределена, както следва:
1. Надзор „Следствен“ – зам.-адм. ръководител –прокурор Нина

Величкова;
2. Надзор „ Специализиран“ – зам.-адм. ръководител –прокурор

Дияна Иванова;
3. Надзор „Наказателно – съдебен“ – зам.-адм. ръководител –

прокурор Светлана Данева;
4. Надзор „Непълнолетни“ – прокурор Росица Тонева;
5. Надзор „Гражданско – съдебен“ – прокурор Женя Енева;
6. Надзор „Изпълнение на наказанията и други принудителни

мерки“ – прокурор Антония Иванова;
7. „ Надзор за законност, защита на обществения интерес и

правата на гражданите“ – прокурор Катя Петрова

През 2019 г. и 2020 г. са били взети мерки за преразглеждане и
актуализиране на всички правила и инструкции на организацията за
административната дейност в ОП– Варна, съгласно действащите
нормативни актове:

• Със заповед № 95/28.01.2019 г. са утвърдени Вътрешни правила за
здравословни и безопасни условия на труд в ОП – Варна;

• Със заповед № 1118/20.11.2019 г. на административния
ръководител са утвърдени Вътрешни правила за организацията на
работата в ОП – Варна при предоставяне на услугата за извършване на
безналични плащания на съдебни такси чрез терминално устройство ПОС

• Със заповед 100/29.01.2020 г. са изменени и допълнени Вътрешните
правила за организацията и дейността на учрежденския архив в ОП –
Варна, утвърдени със заповед № 250/24.03.2017 г. на административния
ръководител;

• Със заповед № 397/07.05.2020 г. са утвърдени нови Вътрешни
правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ОП – Варна.

Във връзка с реформата по оптимизирането на прокуратурите в
съдебния район на ОП – Варна са извършени изменения на
съществуващите Правила и инструкции към датата на проверката, както
следва:

• Правилник за вътрешния документооборот на счетоводните
документи – отменен и утвърден нов със заповед № 926/15.09.2020 г. на
административния ръководител;
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• Вътрешни правила за предварителен контрол в ОП – Варна –
отменен и утвърден нов със заповед № 928/15.09.2020 г.;

• Вътрешни правила за формиране и предоставяне на средства за
СБКО на магистратите и съдебните служители в ОП – Варна – отменен и
утвърден нов със заповед № 925/15.09.2020 г.;

• Системи за финансово управление и контрол в ОП – Варна –
отменени и утвърдени нови със заповед № 927/15.09.2020 г.;

• Вътрешни правила за инвентаризация на активите и пасивите на ОП
– Варна, отменени и утвърдени със заповед № 928 от 15.09.2020 г.

През м. февруари 2019 г. работната група, назначена със заповед №
1223/30.11.2016г. на административния ръководител, е извършила
преглед на риск-регистъра.

През 2020 г. към вече съществуващите рискове са добавени нови, във
връзка с епидемиологичната обстановка в страната.

Със заповед № 1196/31.12.2020 г. на адм. ръководител са утвърдени
Вътрешни правила за служебните МПС.

3. Администрация – общ брой служители и конкретно заети
длъжности.

Администрацията в ОП – Варна е структурирана в Обща и
Специализирана и е с численост -60 щ. бр. през 2019 г. и 2020 г.

 През двете години на проверявания период са били заети всички
щатни бройки за съдебни служители.

4. Материална база и техническа обезпеченост.
Окръжна прокуратура Варна се помещава в сградата на съдебната

палата в града, която се ползва също и от АП – Варна, ОС - Варна и АС-
Варна. ОП - Варна се намира на третия етаж, който се ползва и от АП -
Варна.

Във всички стаи са приспособени шкафове в които са подредени
преписки и дела. В коридора на ОП- Варна също в шкафове се намират
преписки и дела. Веществени доказателства също се намират в шкаф в
коридора. Архивът на прокуратурата се намира в мазето на сградата,
където на метални стелажи по години са подредени делата. Окръжен
следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна се намира в
самостоятелна триетажна сграда.

ІІ. Книги, регистри и дневници, водени в Окръжна прокуратура –
Варна.

1. Изходящ дневник (на хартиен носител).
2. Входящ/Изходящ дневник (на хартиен носител).
3. Описна книга на досъдебните производства (на хартиен

носител).
4. Азбучник към описна книга на ДП (на хартиен носител).



7

5. Паркетна (прокурорска) книга (на хартиен носител).
6. Книга за внесените в съда споразумения(на хартиен носител).
7. Книга за изпълнение на присъди и присъдни делегации (на

хартиен носител).
8. Азбучник на присъдите (на електронен и хартиен носител).
9. Регистър за оправдателни присъди (на хартиен носител).
10. Общ дневник „Гражданско-съдебен надзор“ (на хартиен

носител).
11. Дневник „Общ надзор“ (на хартиен  и електронен носител).
12. Книга за веществени доказателства (хартиен носител).
13. Книга за веществени доказателства – МПС (на хартиен

носител).
14. Книга за следствени поръчки и ЕЗА  (на хартиен носител).
15. Регистър за вписване на кореспонденцията с ТД на „КОНПИ“

(на електронен носител).
16. Регистър за дела взети на Специален отчет (на електронен

носител).
17. Регистър „Спрени дела“ (електронен носител).
18. Регистър за сигнали срещу полицейски служители (на

хартиен носител).
19. Тетрадка за опис на доклада на прокурори (на хартиен

носител).
20. Тетрадка „Входяща поща“ (на хартиен носител).
21. Тетрадка „Изходяща поща“ (на хартиен носител).
22. Регистър на искания за предоставяне на данни от

предприятията предоставящи обществени, електронни, съобщителни
мрежи и/или услуги по реда на чл. 159а ал.1 от НПК , във вр. с чл. 251г.
ал.5 от ЗЕС. (на хартиен носител).

23. Регистър ЗДОИ (на хартиен носител).
24. Регистър по чл. 83а – чл.83е от ЗАНН (на електронен

носител).
25. Регистър за прием на граждани (на хартиен носител).
26. Регистър за справка на банковите сметки и сейфове (на

хартиен носител).
27. Регистър на постъпленията в архива (на хартиен носител).
28. Регистър справки в АИФ на МВР (на хартиен носител).
29.  Регистър за контрол на достъпа до НБД „Население“ (на

хартиен носител).
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30. Регистър на декларациите за имущество и интереси (на
електронен носител).

31. Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал.1,
т.1 от ЗПКОНПИ (на електронен носител).

32. Регистър на заведените административни преписки
33. Изходящ регистър за административни преписки
34. Регистър за заявленията подадени по реда на чл. 29 от ЗЗЛД.
35. Регистър „Магистрати“, включва всички актове за встъпване в

длъжност и съответните изменения (на хартиен носител).
36. Регистър „Служители“, включва трудови договори и

споразумения (на хартиен носител).
37. Риск регистър (на хартиен носител).
38. Заповедна книга (на хартиен носител).
39. Книга за дисциплинарните производства. (на хартиен

носител).
40. Регистър за печати (на хартиен носител).
41. Ревизионна книга за констатациите и предписанията на

контролните органи по труда (на хартиен носител).
42. Дневник за издадените трудови книжки (на хартиен носител).
43. Регистър на обществените поръчки (електронен)
44. Регистър на „Комисията по професионална етика“ (на хартиен

носител).
45. Регистър за издадените становища от КПЕ при ОП-Варна, във

връзка с атестирането на магистратите (на хартиен носител).
46. Книга за първоначален инструктаж по ЗБУТ (на хартиен

носител).
47. Книга за периодичен инструктаж по ЗБУТ (на хартиен

носител).
48. Книга за извънреден инструктаж по ЗБУТ (на хартиен

носител).
49. Книга за инструктаж за работа с тежести(на хартиен носител).

►Списък на книгите и регистрите, водени в Отдел „ФСД“ при
Окръжна прокуратура – Варна:

1. Изходящ дневник „ФСО“ (на хартиен носител).
2. Регистър „Договори“ (на хартиен носител).
3. Регистър „Болнични листи“ (на хартиен носител).
4. Регистър „Извънреден труд“ (на хартиен носител).
5. Регистър „Трудови злополуки“(на хартиен носител)
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6. Регистър „Трудоустроени лица“ (на хартиен носител)
7. Регистър за отпуските по чл. 167а от КТ (на хартиен носител)
От тях:
-  на хартиен носител:  49  броя /2  бр.  от които се водят и на
електронен носител/
- на електронен носител: 10 броя /2 броя се водят успоредно и на

хартиен носител/.

- водени на основание ПАПРБ – 17 броя
- водени по указания на ВКП – 20 броя
- водени по собствена преценка – 19 броя /воденето на голяма част

от тях е нормативно заложено като изискване в закони- КТ, ЗОП,
ЗБУТ и др./

►В ОП -  Варна е извършена проверка на следните книги:

Входящ дневник:
На проверяващият екип са представени за проверка 11 тома от

входящите дневници за 2019 които се водят по образец.
Първият том е започнат от № 1 до № 995 г. /04.02.2019 г. съдържа

200 л., с подпис на съдебен администратор и печат.
Вторият том е започнат от № 1  до № 996  г.  и се води до №

1915/01.03.2019г., съдържа 185 л., с подпис на съдебен администратор и
печат.

Третият том е започнат от № 1916 и се води до № 3670/01.04.2019г.,
съдържа 191 л., с подпис на съдебен администратор и печат.

Четвърти том е започнат от № 3671 и се води до №
5175/10.05.2019г., съдържа 201 л., с подпис на съдебен администратор и
печат.

Пети том е започнат от № 5176 и се води до № 6190/12.06.2019.,
съдържа 200 л., с подпис на съдебен администратор и печат.

Шести том е започнат от № 6191 и се води до 7195/18.07.2019г.,
съдържа 201 л., с подпис на съдебен администратор и печат.

Седми том е започнат от № 7196 и се води до 8195/22.08.2019 г.,
съдържа 201 л., с подпис на съдебен администратор и печат.

Осми том е започнат от № 8196 и се води до 9190/30.09.2019 г.,
съдържа 200 л., с подпис на съдебен администратор и печат.

Девети том е започнат от № 9191 и се води до 10190/05.11.2019 г.,
съдържа 200 л., с подпис на съдебен администратор и печат.

Десети том е започнат от № 10191 и се води до 11185/10.12.2019 г.,
съдържа 200 л., с подпис на съдебен администратор и печат.

Единадесети том е започнат от № 11186 и се води до
11718/31.12.2019 г., съдържа 200 л., с подпис на съдебен администратор и
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печат. Календарната година е приключена по надлежния ред, с
удостоверяване на последния номер, с подпис на дл. лице и печат на
прокуратурата.

За 2020 г. са преверени 10 тома входящ дневник:
Първият том е започнат от № 1 до № 1000 г. /04.02.2020 г. съдържа

199 л., с подпис на съдебен администратор и печат. Всички следващи
томове се водят по този начин.

Последният, десети том се води от № 9026/24.11.20 г. и се води до
№ 9866/31.12.2020 г., съдържа 170 л. Календарната година е приключена
по надлежния ред, с удостоверяване на последния номер, с подпис на дл.
лице и печат на прокуратурата.

Допълнително са проверени следните регистри, книги и٭
дневници:

-Регистър по ГСН – за 2019 и 2020 г. – по 1 том;
-Регистър общ надзор – за двеге тодини – 1 том;
-Регистър КПНОПИ - за 2019 и 2020 г. – по 1 том;
-Регистър прием на граждани
-Дневник ЕЗА
-Регистър за достъп на обществена информация
-Дневник МПП
-Входящ и изходящ дневник – адм преписки
-Регистър служители
-Регистър магистрати
-Регистър на дисциплинарните производства
-Азбучници към съответните книги и регистри
-Регистър ЗЕС
-Следстеви книги  за двете години
-Книга за ПД  - ОА и споразумения

Изводи:
Всички регистри, книги и дневници в ОП-Варна са изработени по

поръчка и  отпечатани съобразно вида на дневника, както и
изискванията за него. Същите се  водят  четливо, могат да се извършат
съответните проверки

Книга за изпълнение на наказанията:
Води се от 2018 г. и към момента. Книгата е прошнурована и

прономерована,  съдържа 258 стр., положени са печат на ОП-Варна и
подпис на длъжностно лице.

Календарната година е приключена на 20.12.2019 г. - с положен
подпис на адм. ръководител за извършена проверка от същата дата, като
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последният вх. номер е  от тази дата. Книгата е приключена по надлежния
ред.

Проверки по книгата са направени на 31.08.2020 г. 02.09.2019
30.09.2020 г., 02.10.2019г 20.11.2019 г., 29.10.2019 г., 30.10.2020г г., на
30.11.2020 г. и др.

За 2020 г. последният входящ номер е от 30.12.2020 г. Книгата е
приключена по надлежния ред - с положен подпис на адм. ръководител за
извършена проверка от същата дата, като последният вх. номер е  от тази
дата. Установява се, че същата се проверява ежемесечно.

Изводи:
Книгите, регистрите и дневниците в ОП-Варна се водят редовно,

отбелязванията са достоверни и пълни, спазва се разпоредбата на чл.
68, ал 5 от ПАПРБ – номерацията се води по години. В тази връзка
може да се заключи, че същите отговарят на изискванията на ПАПРБ и
на Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ,
утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на РБ.

При проверката на входящите дневници се установи, че същите са
прономеровани и прошнуровани, при приключването липсват данни за
последния входящ номер за съответната календарна година, като
същата се приключва единствено с подписа на административния
ръководител.
           От проверяващия екип се установяват данни за ежемесечни
проверки на книгата за изпълнение на наказанията и регулярни проверки
на азбучниците към нея, което обуславя извода, че в ОП-Варна е спазена
т. 70 от раздел VІІ от Указание за дейността на прокуратурата по
надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014
г., и изм. със заповеди с номера  № РД-04-203/28.04.2016 г. и  № РД-04-
71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

Конкретни обстоятелства, свързани с отбелязванията по
определени преписки, са отразени в частта на Акта, касаеща
проверката на преписките и делата.

ІІІ. Информационно обслужване, статистика и анализ:
1. Информационни програми:
- правни програми – APIS;
- Деловодни програми УИС – 3
- LS WIN- програма за регистриране на трудови договори,

актове за встъпване, актове за изменение на актовете за встъпване,
допълнителни споразумения и отпуски.
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- RZ WIN- програма за изготвяне на работните заплати на
магистрати и съдебни служители

Със заповед № ЛС-6917/02.11.2007 г. на заместника на главния
прокурор , считано от 19.11.2007 г. в Окръжна прокуратура – Варна се
въвеждат данни за движението на преписките и делата в Унифицираната
информационна система (УИС) на ПРБ.

2. Случаен принцип на разпределение на делата.
Случайният принцип на разпределение на преписки и делата в ОП –

Варна се осъществява чрез модула за разпределение в УИС.
Разпределението на преписките и досъдебните производства в ОП –

Варна се извършва от служители в служба „Регистратура и деловодство“,
притежаващи електронен подпис.

Във връзка със случайното разпределение на преписките и делата
през 2019 г. са били издадени следните заповеди:
ü Заповед № 1244/27.11.2018 г. на и.ф. административен ръководител

– окръжен прокурор, за изменение на заповед № 765/31.08.2017 г., в
частта за определяне на проценти натовареност на прокурорите при
разпределение на преписките и досъдебните производства чрез модула за
случайно разпределение в УИС-2, като са определени следните групи,
считано от 01.12.2018 г.:

1. Група „Преписки“;
2. Група „Преписки“ с фактическа и правна сложност;
3. Група „Досъдебни производства“;
4. Група „Искания за удължаване на срокове – чл. 234, ал.3 от

НПК;
5. Група „Произнасяния по отводи/самоотводи“;
6. Група 6 „Инстанционен контрол“;
7. Група 7 „Изпълнение на наказанията“;
8. Група „Надзор за законност“;
8.1. Група „Административно-съдебен надзор“
9. Група „Международно-правно сътрудничество“;
10.Група „Гражданско-съдебен надзор“
11.Група „Наказателно-съдебен надзор“
12.Групи, необходими за изпълнение на указания на главния
прокурор.

ü Заповед № 141/12.02.2019 г. на и.ф. административен ръководител –
окръжен прокурор, с която била изменена и допълнена Заповед №
765/31.08.2017 г., считано от 13.02.2019 г. е определена нова група за
случайно разпределение:

12.Група „Извънпланови задачи и справки по надзори“ с подгрупи:
12.1. Следствен надзор
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12.2. Наказателно – съдебен надзор
12.3. Надзор Непълнолетни
12.4. Надзор Специализиран
12.5. Надзор злоупотреби със средства на ЕС

ü Заповед № 139/12.02.2019 г. за изключване на прокурор от
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа
на случайния подбор;
ü Заповед № 212/11.03.2019 г. за изключване на следовател от

разпределението на следствени поръчки и досъдебни производства на
принципа на случайния подбор, поради продължително боледуване;
ü  Заповед № 216/11.03.2019 г. за разпределение на преписки и ДП

при отсъствие на наблюдаващия прокурор;
ü Заповед № 339/10.04.2019 г. за изключване на прокурор от

случайното разпределение на преписки и ДП, поради участие в конкурсна
комисия;
ü Заповед № 1110/18.11.2019 г. на административния ръководител –

окръжен прокурор, считано от 18.11.2019 г. за определяне процентната
натовареност на административния ръководител – окръжен прокурор;
ü Заповед № 1136/25.11.2019 г. на административния ръководител за

определяне процентната натовареност в групите на командирован
прокурор от РП – Варна Владислав Томов

Във връзка със случайното разпределение на преписките и делата през
2019 г. са били издадени следните заповеди:
ü  Заповед № 52/14.01.2020 г. относно определяне на групи и

проценти натовареност при разпределение на преписките и досъдебните
производства чрез модула за случайно разпределение на УИС в ОП-
Варна, както следва

1. Група „Преписки“;
2. Група „Преписки“ с фактическа и правна сложност;
3. Група „Досъдебни производства“;
4. Отменена, съгласно заповед № РД-02-23/02.11.2017 г.
5. Група „Произнасяния по отводи/самоотводи“;
6. Група 6 „Инстанционен контрол“;
7. Група 7 „Изпълнение на наказанията“;
8. Група „Надзор за законност“;
8.1. Група „Административно-съдебен надзор“
9. Група „Международно-правно сътрудничество“;
10.Група „Гражданско-съдебен надзор“
11.Група „Наказателно-съдебен надзор“
12.Групи, необходими за изпълнение на указания на главния

прокурор
13.Група „Извънпланови задачи и справки по надзори
13.1. Следствен надзор
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13.2. Наказателно – съдебен надзор
13.3. Надзор Непълнолетни
13.4. Надзор Специализиран
13.5. Надзор злоупотреби със средства на ЕС
ü Заповед № 119/03.02.2020 г. за изменение на заповед №

52/14.01.2020 г. относно изменение на група 8.1. „Административно-
съдебен надзор“.

ü Заповед № 169/17.02.2020 г., с която била изменена и
допълнена Заповед № 52/2020 г., считано от 18.02.2020 г., поради
встъпването в длъжност на двама нови заместници на административния
ръководител.

ü Заповед № 406/11-05.2020 г. за изменение на заповед №
52/14.01.2020 г., последната изменена със заповед № 119/2020 г. и №
169/2020 г., считано от 11.05.2020 г. промяна на процентната
натовареност на прокурорите в следните групи:

7. Група „Надзор за законност“
8. „Група „Административно-съдебен надзор“
9. Група „Граждански-съдебен надзор“
10. Група „Наказателно-съдебен надзор“

ü  Заповед № 554/23.06.2020 г. относно допълнение на заповед
№ 52/2020 г. за разпределението на преписките и досъдебните
производства;

ü  Заповед № 592/30.06.2020 г. допълнение на заповед №
52/2020 г. за процентната натовареност на младши следовател;

Определен прокурор се е избирал на основание чл.28 и чл.33 от
Правилата и съгласно Заповед № 52/14.01.2020 год.

Съгласно заповед № 1244/27.11.2018 г. на и.ф.административен
ръководител – окръжен прокурор са определени следните групи за
случайно разпределение и процент натовареност на и.ф. административен
ръководител – окръжен прокурор Радослав Лазаров и на зам. адм.
ръководител Светлана Данева. До 05.11.2019 г. заместника на адм.
ръководител Красимир Конов е изпълнявал функциите на и.ф.
административен ръководител – районен прокурор на РП – Варна.

I. Група „Преписки“
1. Радослав Лазаров - 80 %
2. Светлана  Данева - 80 %
II. Група „Преписки с фактическа и правна сложност“
1. Радослав  Лазаров - 80 %
2. Светлана  Данева - 80 %
III. Група „Досъдебни производства“
1. Радослав  Лазаров - 80 %
2.  Светлана  Данева - 80 %
IV. Група „Произнасяния по отводи/самоотводи“
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1. Радослав  Лазаров- 80 %
2. Светлана  Данева- 80 %
V. Група „Инстанционен контрол“
1. Радослав  Лазаров - 80 %
2. Светлана  Данева - 80 %
VI. Група „Международно- правно сътрудничество“
1. Радослав  Лазаров - 80 %
2. Светлана  Данева - 80 %

VII. Групи, необходими за изпълнение на указания на главния
прокурор

1. Радослав  Лазаров - 80 %
2. Светлана  Данева - 80 %

►През 2020 г., със Заповед № 52/14.01.2020 г. на
административния ръководител – окръжен прокурор, считано от
20.01.2020 г., са определени следните групи преписки и процентна
натовареност на адм.ръководител и неговите заместници:

I. Група „Преписки“
1. Красимир  Конов - 50 %
2. Радослав  Лазаров - 80 %
3. Светлана  Данева- 80 %

II. Група „Преписки с фактическа и правна сложност“
1. Красимир  Конов - 50 %
2. Радослав  Лазаров - 80 %
3. Светлана  Данева - 80 %

III. Група „Досъдебни производства“
1. Красимир  Конов - 50 %
2. Радослав  Лазаров - 80 %
3. Светлана  Данева - 80 %

IV. Група „Произнасяния по отводи/самоотводи“
1. Красимир Маринов Конов - 50 %
2. Радослав Богомилов Лазаров - 80 %
3. Светлана Иванова Данева - 80 %

V. Група „Инстанционен контрол“
1. Красимир  Конов - 50 %
2. Радослав  Лазаров - 80 %
3. Светлана  Данева - 80 %
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VI. Група „Международно- правно сътрудничество“
1. Красимир  Конов - 50 %
2. Радослав  Лазаров- 80 %
3. Светлана  Данева- 80 %

VII. Група „Наказателно-съдебен надзор“
1. Светлана  Данева- 100 %

VIII. Групи, необходими за изпълнение на указания на главния
прокурор.

1. Красимир Конов - 50 %
2. Радослав  Лазаров - 80 %
3. Светлана  Данева - 80 %

►Съгласно Заповед № 169/17.02.2020 г. на административния
ръководител – окръжен прокурор, считано от 18.02.2020 г., поради
встъпването в длъжност „заместник на административния ръководител –
заместник окръжен прокурор“ на двама прокурори и преназначаване на
заместника на административния ръководител – заместник-окръжен
прокурор Радослав Лазаров на длъжност „прокурор“, натовареността по
групи е била променена, както следва:

I. Група „Преписки“
1. Нина  Величкова- 80 %
2. Дияна  Иванова- 80 %

II. Група „Преписки с фактическа и правна сложност“
1. Нина Величкова - 80 %
2. Дияна  Иванова - 80 %

III. Група „Досъдебни производства“
1. Нина  Величкова - 80 %
2. Дияна  Иванова - 80 %

IV. Група „Произнасяния по отводи/самоотводи“
1. Нина  Величкова - 80 %
2. Дияна  Иванова - 80 %

V. Група „Инстанционен контрол“
1. Нина  Величкова - 80 %
2. Дияна  Иванова - 80 %

VI. Група „Надзор за законност“
1.Нина  Величкова - 80 %
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VII. Група „Международно- правно сътрудничество“
1. Нина  Величкова - 80 %
2. Дияна  Иванова - 80 %

VIII. Група „Гражданско-съдебен надзор“
1. Дияна  Иванова - 80 %

IX. Групи, необходими за изпълнение на указания на главния
прокурор.

1. Нина  Величкова - 80 %
2. Дияна  Иванова - 80 %

Изводи:
При осъществената проверка се констатира, че определените

групи за разпределение на прокурорските преписки и досъдебни
производства в ОП-Варна съответстват на унифицираните групи,
определени в чл. 4 от Правилата за приложението на разпределението
на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния
подбор в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и
доп. със заповед № РД-02-6/06.04.2016 г., заповед № РД-02-23/02.11.2017
г. и  заповед № РД-004-459/27.12.2018 г.   на главния прокурор.

Констатира се също така, че в ОП-Варна са спазени разпоредбите
на чл. 7, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.4; чл. 8, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т. 4 от
Правилата, отнасящи се до задължителните групи и минималната
натовареност на административния ръководител и неговите
заместници.

В ОП - Варна се изготвят индивидуални протоколи за
разпределение на случаен принцип на конкретната прокурорска преписка,
които се прилагат към същата.

След анализ на гореизложеното и в резултат на извършената
проверка на прокурорските преписки и дела в ОП-Варна, не се
установяват отклонения от принципа на случайното разпределение на
преписките и делата.

Организацията и дейността на администрацията на Окръжна
прокуратура-Варна, относно задължителните групи и индивидуалната
натовареност на прокурорите е съобразена със Закона за съдебната
власт, Правилника за администрацията на прокуратурата на Република
България (ПАПРБ – обн. в ДВ бр.106/2013 г., изм. ДВ бр. 33/2018 г.),
Инструкция за деловодната дейност и документооборота в ПРБ,
правилата за електронен документооборот и предоставяне на
електронни услуги  от  ПРБ, както и указания, заповеди и
вътрешнонормативни документи на ПРБ.

3. Средна натовареност на прокурор в прокуратурата
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.НАТОВАРЕНОСТ- 2019 г٭
  През 2019 г.в ОП-Варна реално са работили 26,9 прокурора, през

2018г.- 28 прокурора, а през 2017г.- 25,42.
  Общият обем на прокурорската дейност е 15655, в сравнение с 16063

за 2018г. и 20151 за 2017 г.
  По данни от ежегодните статистически таблици средната годишна

натовареност на прокурор от ОП- Варна за 2019г. е 581,5, като за
2018г. е била 580,5, а за 2017 г. тази стойност е била 792,7.

Средната прокурорска натовареност, изведена от справочния модул
на УИС, е както следва:
2017г. - 1,20; натовареност по бр. точки 5982,7
2018 г. - 1,09; натовареност по бр. точки 5807,4
2019г. -1,09; натовареност па бр. точки 5579,7

.НАТОВАРЕНОСТ- 2020 г٭
През 2020 г.в ОП-Варна реално са работили 27,9 прокурора, през

2019 г.- 26,9 прокурора, а през 2018г.- 28 прокурора.
Съгласно таблица 5.1., общият обем на прокурорската дейност е

16101 в сравнение с 15655 за 2019 г. и 16063 за 2018г.
Наблюдава се процентно увеличение на общия обем прокурорска

дейност с 2,8% в сравнение с предходната 2019 г и с 0,2 % спрямо 2018 г.
Отчита се увеличение на прокурорските актове и дейности по всички

видове надзори от 12580 за 2019г. на 13325 за 2020г. Нарастването е с 5,9
% в сравнение с предходния отчетен период и с 5,3 % в сравнение с тези
стойности през 2018 г.

Ежегодните статистически таблици, обобщаващи средната годишна
натовареност на прокурор от ОП- Варна сочат, че прокурорската
натовареност за 2020 г. е  576,7 , като за 2019г. е била 581,5, а за 2018г. -
580,5.

 С 0,8 % е намаляла средната натовареност на един прокурор в
сравнение с предходната година, а в сравнение с 2018 г. намалението е с
0,7 %.

Среднодневната натовареност на един прокурор се отчита въз основа
на броя точки на ден на прокурор /изведени от броя на прокурорските
актове на ден/ спрямо действително отработените дни и е както следва:

2018 г. - 1,09 бр. точки на ден на прокурор;
натовареност по бр. точки- 5807,4
2019 г. - 1,09 бр. точки на ден на прокурор;
натовареност по бр. точки- 5579,7
2020 г. - 0,99 бр. точки на ден на прокурор;
натовареност по бр. точки- 5889,1
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Средната натовареност по брой точки на ден на прокурор е
намаляла с 9,2 % в сравнение с предходните две години, но общият
брой точки е нарастнал с 309,4 точки или с 5,5 % в сравнение с
предходния отчетен период.

Изчислена по изменените и допълнени Правила за измерване на
натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на
всеки прокурор и следовател, приети с решение по т.36 по Протокол №
41/18.12.2019 г. на Прокурорската колегия на ВСС среднодневната
натовареност на 1 прокурор в ОП-Варна е 1,17 бр. точки на ден на
прокурор.

Дейността по администриране /на административния ръководител и
заместниците му/ по бр. точки е нарастнала със 161,2 %. За 2020 г.
точките са  670,2 бр., в сравнение с 2019г., когато броят точки по тази
дейност е бил 256,6 бр.

4. Организация на дейността по водене на статистиката,
съгласно указанията на ВКП.

В ОП – Варна се изготвят ежемесечни, тримесечни, шестмесечни,
деветмесечни, годишни и периодични статистически таблици и справки
по указание на по-горестоящите прокуратури.

Със заповед № 178/18.02.2020 г. на административния ръководител
е определен служител, който да изготвя всички статистически таблици и
справки, както и служител, който да го замества.

Със заповед № 541/18.06.2020 г. на административния ръководител
са определени служители за изпълнение на задачите, свързани с
подготовката на формулярите за атестиране на магистратите.

5. Аналитична дейност на прокуратурата
През 2019 г. са извършени тематични проверки и ревизии, в

съответствие с приоритетите в дейността на прокуратурата: спазване на
сроковете за извършване на проверка по реда на чл. 145 от ЗСВ,
неприключени досъдебни производства и предприетите мерки за
ускоряване на разследването, спрени досъдебни производства, досъдебни
производства със задържани лица, върнати от съда дела и качество на
прокурорските актове и др.

§ В изпълнение на Планова задача № 3 /Следствен надзор/ от
Плана на ОП - Варна за 2019 г. е  извършена проверка на дейността на
териториалните прокуратури в района на ОП – Варна за периода
01.04.2019 г. – 31.05.2019 г. относно досъдебните производства, по
отношение на които са били налице формалните изисквания на чл.356, ал.2
от НПК, но разследването е проведено по общия ред.

§ По преписка № 6115/2019 г. по описа на ОП – Варна е
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извършена проверка на състоянието на преписките и делата, водени срещу
известен извършител, образувани преди 01.01.2012 г. и неприключени към
31.12.2019 г. в съдебния район на ОП – Варна, съгласно Планова задача №
4 от Плана на ОП- Варна за 2019 г. по Следствен надзор и Указание № ГП
1962/15/07.07.2016 г. на заместника на Главния прокурор на РБ.

§ По преписка № 6696/2019 г. по описа на ОП – Варна е
извършена проверка на дейността на РП – Провадия, РП – Девня и РП –
Варна по дела с правно основание чл.2 от ЗОДОВ за 2018 г. и 01.01-
01.06.2019 г.

§ По преписка № 11068/2019 г. по описа на ОП – Варна е била
извършена тематична проверка на качеството на дейността по изпращане
на уведомления до ТД на КПКОНПИ за 2019 г.

§ Планова задача по плана на Окръжна прокуратура- Варна за
2019г., надзор „Досъдебен“, т.6, при възлагане на проверки, касаещи
деяния, извършени в местата за лишаване от свобода;

§ Планова задача № 2 по плана на АП – Варна, надзор ГСН.
Предмет на проверката е качеството на участието на прокурорите от
региона в дела по ЗОДОВ с ответник Прокуратурата на РБ, обхващаща
периода за 2018 г. и 01.01-01.06.2019 г.;

§ На 19.12.2019г., в изпълнение на задълженията си по ЗСВ и
ЗИНЗС, е извършена проверка на арестните помещения в Областна служба
„Изпълнение на наказанията“  - гр.Варна и на досиета на задържани лица.

§Във връзка с част V. 1. от графика за работата през първото
шестмесечие на 2019г. на прокурорите от надзор върху изпълнение на
наказанията и другите принудителни мерки при ОП – Варна /“Проверка
законосъобразност на заповедите на началника на Затвора – Варна,
издадени на основание чл.198,ал.4 от ЗИНЗС за периода 01.01.2017г. –
31.12.2018г. по отношение на осъдени на наказание доживотен затвор без
замяна и доживотен затвор“/;

§ Съгласно т.2 от заповед № 264/23.03.2018 г. на адм.
ръководител – окръжен прокурор е извършена проверка за първото и
второто шестмесечие на 2019 г. за влезли в сила изпълнителни преписки,
по които осъдените лица не са задържани;

§ Изпълнение на планова задача по т. 10 от Плана за дейността
на ОП – Варна и точка V.4 от утвърдения график на прокурорите от
НИНДПМ при ОП – Варна за първото шестмесечие на 2019 г., касаеща
извършването на проверка на дейността на пробационните служители в
Пробационните служби Варна, Провадия и Девня.

§ Изпълнение на задача по точка V.ІІ от утвърдения график на
прокурорите от НИНДПМ при ОП – Варна за първото шестмесечие на 2019
г., касаеща постоянния надзор на законност  в Затвора –  Варна и
затворническите общежития във гр. Варна и гр. Разделна;

§ В изпълнение на чл. 81 от Указанието за дейността на
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прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки, утвърдено със Заповед №5306/24.11.14 г., изм. и доп.
със заповеди №РД-04-203/28.04.2016 г. и №РД-04-71/19.02.18 г. на Главния
прокурор и съобразно Заповед № 958/26.10.2017г. на окръжен прокурор на
ОП – Варна, е извършена проверка на предприетите действия от
администрацията на затвора –гр.Варна, по повод констатирано неиздаване
на заповеди, от Началника на Затвора Варна, с правно основание чл. 32 ал.
3 от ППЗИНЗС

§ Тематична проверка, свързана с надзор ИН по т. VІ.3 от
утвърдения гражик на прокурорите от НИНДПМ при ОП - Варна, относно
издадени на основание чл. 68, ал.1 от ЗИНЗС за периода 01.01.2017 г. до
01.06.2019 г., брой на лишените от свобода с такъв статут, иницииране на
процедура пред ВОС, проверка на досиета на лишените от свобода.

През 2020 г. във връзка с изпълнение на планови задачи, съобразени с
плана на АП – Варна и предвидени в плана на ОП – Варна, надзор
„Специализиран“, точка 1 – „Изпълнение на планова задача по т.1 от плана
на АП – Варна за осъществяване на служебен контрол и анализ за всяко
тримесечие на 2020 г. на прекратените и спрени досъдебни производства,
водени за корупционни престъпления в РП – Варна. Причини за
прекратяването и спирането на досъдебните производства, водени за
посочената категория престъпления“ и т.3 „Служебен контрол и анализ на
всяко тримесечие на 2020 г. на прокурорските актове, с които е отказано
образуването на наказателно производство за деяния, квалифицирани като
корупционни престъпления, по преписки наблюдавани от РП – Варна, по
отношение, на които не е бил осъществен инстанционен и служебен
контрол“.

По преписка № 300/2020 г. по описа на ОП – Варна са били
извършени проверки по наказателни производства от компетентността на
ОП-Варна и  РП - Варна, ведно с ТО към РП - Варна, водени срещу лица с
две и повече висящи наказателни производства.

По преписка № 1970/2020 г. по описа на ОП – Варна е била
извършена проверка относно образуваните и водени в РП – Варна, ДП за
престъпления по чл.235-236 от НК.

По преписка № 4170/2020 г. по описа на ОП – Варна е бил
осъществен контрол върху ДП, водени срещу НИ образувани преди 2012 г.
и неприключили към 30.06.2020 г.

За всяко тримесечие на 2020 г. е осъществяван служебен контрол и е
изготвян анализ на:

- прекратените и спрените досъдебни производства, водени за
корупционни престъпления в РП – Варна;

-  прокурорските актове, с които е отказано образуването на
наказателно производство за деяния, квалифицирани като корупционни
престъпления, по преписки, наблюдавани от РП – Варна, по отношение на
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които не е бил осъществен инстанционен и служебен контрол.
През месец май 2020 г. е  извършена  проверка на дейността на РП –

Варна и ТО в Девня и Провадия за периода 01.07.2018 год. – 31.12.2019 г.
на изготвените и изпратени за изпълнение на компетентните органи ЕЗА и
предложения за екстрадиция относно лица с влезли в сила присъди.

По преписка № 2838/2020 г. по описа на ОП – Варна е била
извършена проверка и е изготвен анализ на причините, довели до
неуважаване през 2019 г. на изготвените от прокурорите от РП– Варна и
териториалните отделения към РП – Варна въззивни протести срещу
оправдателни съдебни актове.

6. Наложени наказания от административния ръководител
(чл. 311, т.1 от ЗСВ), брой, потвърдени, изменени, отменени.

Административният ръководител – окръжен прокурор е образувал
дисциплинарно производство срещу прокурор в ОП – Варна, Стоян
Загоров, във връзка с жалба от адвокат, касаеща разследването по
досъдебно производство № 476/2016 г.

Дисциплинарното производство е приключило със заповед на
административният ръководител, като не е наложено наказание на
прокурора. Обърнато е внимание на наблюдаващия делото прокурор .

Със заповед на главния прокурор на РБ е назначена комисия от
прокурори при ВКП да извършат проверка, на място в ОП – Варна, на
работата на наблюдаващия прокурор. Проверката е приключила с мнение
за прекратяване на преписката по описа на ВКП.

·Със заповед на административния ръководител – окръжен прокурор
е образувана дисциплинарна проверка срещу следовател Венцислав
Николов, водещ разследването по досъдебно производство № 178/2020 г.
по описа на ОСлО-ОП-Варна , както и за цялостната му дейност като
следовател в ОСлО-ОП-Варна. Към 31.12.2020 г. проверката все още не е
приключила.

.Предложения за поощрения٭
През 2019 г.

Със заповед № РД-08-72/18.01.2019 г. на главния прокурор на РБ е
награден с отличие знак „За заслуга“ прокурор Галина Минчева, като
наблюдаващ прокурор по конкретно дело.

 Със заповед № РД-08-1419/09.10.2019 г. на главния прокурор на РБ
е награден с отличие знак „За заслуга“ Катя Петрова, като наблюдаващ
прокурор по  конкретно дело.

 Със заповед № РД-08-1460/29.10.2019 г. на главния прокурор на РБ
е награден с отличие знак „За заслуга“ следовател Милен Михалев, като
водещ разследването по конкретно дело.
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 Със заповед № РД-08-1587/06.12.2019 г. на главния прокурор на РБ
е награден с отличие плакет „Прокуратура на Република България“
прокурор Радослав Лазаров за отлично изпълнение на служебните
задължения, като прокурор и заместник на административния
ръководител.

 Със заповед № 1614/06.12.2019 г. на главния прокурор на РБ е
награден прокурор Виолета Радева за отлично изпълнение на служебните
задължения.

    С решение по протокол № 38/10.12.2019 г. на Прокурорската
колегия на Висш съдебен съвет, Окръжен следствен отдел в ОП –Варна е
поощрен с парична награда за срочно и професионално изпълнение на
важни служебни задачи, както и трайни професионални резултат.

2020 г.
    Със заповед № РД-08-98/21.01.2020 г. на главния прокурор на РБ е

поощрен следовател Евгения  Вълчева с отличие знак „За заслуга“ за
проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните
задължения като водещ разследването по ДП.

   Със заповед № РД-08-1074/11.06.2020 г. на главния прокурор на РБ
е поощрен прокурор Силвиян Стоянов с отличие „Служебна
благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово
изпълнение на служебните задължения като наблюдаващ прокурор по
ДП.

  Със заповеди на главния прокурор на Република България са
поощрени с отличие плакет двама прокурори за проявен висок
професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения
като наблюдаващи прокурори.

Със заповед на главния прокурор на Република България е поощрен
прокурор за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на
служебните задължения като наблюдаващ прокурор по прокурорска
преписка.

С Решение по протокол № 44/09.12.2020 г. на Прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет, поощрява Окръжна прокуратура – Варна с
парична награда, в размер на две хиляди лева, за срочно и професионално
изпълнение на важни служебни задачи, както и трайни професионални
резултати.

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на
веществени доказателства.

Веществените доказателства се съхраняват в помещения в сградата
на ОСлО-ОП-Варна. В заключващи се метални шкафове в коридора на
третия етаж в Съдебната палата на пл. „Независимост“ се съхраняват при
приключване на досъдебното производство до произнасяне на
наблюдаващия прокурор или съда по тях. Водят се следните книги:
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Регистър за веществените доказателства в ОП – Варна и ОСлО-ОП –
Варна, както и Регистър за веществените доказателства - МПС.

Със заповед № 456/15.05.2015 г. на и.д.адм. ръководител – окръжен
прокурор е въведен регистър за веществените доказателства – МПС и е
определен служител, който да го води.

Със заповед № 187/26.02.2018 г. на адм. ръководител – окръжен
прокурор са въведени книги за веществените доказателства в ОП – Варна
и ОСлО-ОП-Варна на основание чл. 76 от Правилника за
администрацията на ПРБ.

Със заповед № 547/12.06.2018 г. на адм. ръководител са утвърдени
Вътрешни правила за приемането, предаването и съхранението на
веществените доказателства в ОП – Варна.

Със заповед № 553/14.06.2018 г. на адм. ръководител са определени
служители по приемането, съхраняването и предаването на ВД по
досъдебни производства.

Със заповед № 984/10.09.2018  г.  на и.ф.адм.  ръководител е
определена постоянна комисия за унищожаване на веществени
доказателства. Поради кадрови промени, същата е изменена със заповед
№ 1134/25.11.2019 г. на административния ръководител.

Със заповед № 352/12.04.2019 г. са определени служители, които да
влагат и изтеглят ценности и вещи от банковите касети, наети от ОП –
Варна.

Със заповед № 465/13.05.2019 г. на и.ф. адм. ръководител е
създадена организация за уведомяване и въвеждане на данни в регистъра
и УИС-3 при изземване на МПС като веществени доказателства и са
определени служители, които да водят регистрите.

Със заповед № 50/14.01.2020 г. на адм. ръководител е назначена
комисия за проверка на регистъра за ВД-МПС за 2019 г.

Със заповед № 51/14.01.2020 г. на адм. ръководител е назначена
комисия за проверка на веществените доказателства в ОП – Варна за 2019
г.

►Книга за веществените доказателства в ОП-Варна:
Започната е на 08.03.2018 г. и се води до момента. Книгата съдържа

входяща и изходяща част. Прономерована и прошнурована, съдържа 52
л., с  печат и подпис на административен ръководител.

Календарните 2019 г. и 2020 г. са приключени с последен вх. номер,
с подпис на дл. лице и печат на прокуратурата.

Допълнително е представена книга за ВД – МПС. Води се от 2015 г.
и до момента, съдържа 198 листа, прономерована и прошнурована.

Предоставени са протоколи за инвентаризация и за двете години,
както и два класьора с приемно-предавателни протоколи за двете години.
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Представени са заповеди за назначаване на комииси относно
преверка и унищожаване на ВД в ОП-Варна и ОСлО: Заповед №
48/16.01.2019 г., № 70/22.01.2019 г., №352/12.04.2019 г., № 50/14.01.20 г.
и др.

Извод:
Описването, съхранението, връщането и унищожаването на

веществените доказателства за проверявания период в ОП-Варна е
осъществявано прецизно в съответствие с разпоредбите на
действащия ПАПРБ.

V. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на ОП Варна.

Годишните планове на ОП – Варна са структурирани по надзори и
се утвърждават от административния ръководител – окръжен прокурор.
Изпълнението на плановите задачи се осъществява от надзорните
прокурори, които са определени с управленски актове на
административния ръководител.

►Издадени са следните управленски актове за контрол на
дейността на прокурорите и следователите:

През 2019 г.
• Заповед № 1242/26.11.2018 г.за разпределението на

прокурорите в ОП –Варна по надзори и дейности, допълнена със заповед
№ 33/14.01.2019 г.;

· Заповед № 139/12.02.2019 г. изключване на прокурор
Антония Иванова от разпределението на преписките и досъдебните
производства;

· Заповед № 141/12.02.2019 г. допълнение на заповед №
765/2017 г. за разпределение на преписките и досъдебните производства
чрез модула в УИС-3;

· Заповед № 156/15.02.2019 г. допълнение на заповед №
141/12.02.2019 г. за създаване нова група за случайно разпределение;

• Заповед № 590/13.06.2019 г. за изменение и допълнение на
Заповед  № 458/13.05.2019 г. относно делата, неприключили в период
повече от три години от датата на образуването им;

• Заповед № 596/14.06.2019 г. за предприемане на
организационни мерки за проверка на спрените дела в ОП – Варна;

• Заповед № 710/10.07.2019 г. относно оптимизиране работата
на прокурорите и разследващите органи във Варненския съдебен окръг по
прилагане нормата на чл.356, ал.2 от НКП;

• Заповед № 1110/18.11.2019 г. за определяне процентната
натовареност на административния ръководител;

• Заповед № 1113/18.11.2019 г., която изменя заповед №
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1242/26.11.2018 г. за разпределение на прокурорите по надзори и
дейности;

• Заповед № 1136/25.11.2019 г., която изменя заповед №
1244/27.11.2018 г. в частта за определяне на проценти натовареност на
командирован прокурор при разпределение на преписки и досъдебни
производства;

От тях:
- по указание на Главния прокурор 16 – броя
- по собствена преценка – 11 броя
- други- 4 броя

През 2020 г.
• Заповед № 39/13.01.2020 г. относно създаване на организация

за действия при извършени тежки умишлени престъпления, както и
такива с висока степен на обществена опасност;

• Заповед № 40/13.01.2020 г. относно организация на дейност
на дежурните прокурори в ОП – Варна;

• Заповед № 200/24.02.2020 г. да осигуряване на достъп до УИС
– изменение на заповед № 55/2020 г.;

· Заповед № 238/05.03.2020 г. относно създаване на
организация за противодействие и доказване на престъпления по чл. 354а-
чл.354в от НК;

 Заповед № 317/14.04.2020 г. относно разпределение на
прокурорите в ОП – Варна по надзори и дейности;

• Заповед № 406/11.05.2020 г. – изменение на заповеди относно
процентната натовареност на прокурорите;

• Заповед № 586/26.06.2020 г. за изменение на заповед №
245/23.03.2017 г. относно определяне на състав от прокурори и
следователи, специализирани в провеждане на наказателни производства
за особено сериозни произшествия;

· Заповед № 1007/12.10.2020 г. за преразпределение на дела,
подлежащи на проверка по реда на служебния контрол;

· Заповед № 1037/19.10.2020 г. – допълнение на заповед №
52/2020 г. относно разпределението на досъдебните производства в
ОСлО-ОП-Варна;

От тях:
- по указание на Главния прокурор – 28 броя
- по собствена преценка – 12 броя

►През 2019 г. са издадени следните заповеди във връзка с
подобряване работата на администрация:

• Заповед № 48/16.01.2019 г. на и.ф.административен
ръководител за назначаване на комисии относно унищожаването на
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печати, излезли от употреба;
• Заповед № 49/16.01.2019 г. относно актуализиране списъка за

осигуряване на достъп до УИС;
• Заповед № 55/17.01.2019 г. на и.ф.административен

ръководител за назначаване на комисии за проверка на веществените
доказателства в ОП – Варна и ОСлО-ОП-Варна;

• Заповед № 70/22.01.2019 г. и.ф.административен ръководител
е назначил инвентаризация на преписките и делата за 2018 г.;

• Заповед с № 206/11.03.2019 г. е допълнена заповед №
49/16.01.2019 г. на и.ф. административен ръководител за достъп до УИС на
съдебни служители;

• Заповед № 465/13.05.2019 г. и.ф. административен
ръководител е създал организация за уведомяване и въвеждане на данни в
регистъра и УИС-3 при изземване на МПС като веществени доказателства;

• Със заповед с № 911/12.09.2019 г. и № 955/27.09.2019 г. е
допълнена заповед № 49/16.01.2019 г. на и.ф. административен
ръководител за достъп до УИС на съдебни служители;

• Заповед № 1153/26.11.2019 г. на административния
ръководител и в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол
№ 23/10.10.2019 г. е назначена комисия, която да извърши инвентаризация
на ДМА, НДМА и МЗ на РП – Варна, РП – Девня и РП – Провадия;

• Заповед № 1278/20.12.2019 г. административния ръководител
е назначил постоянно действаща експертна комисия във връзка с
дейността на архива;

От тях:
- по указание на Главния прокурор – 18 броя
- по собствена преценка – 5 броя

►През 2020 г.
• Заповед № 50/14.01.2020 г. на административния ръководител

е назначена комисия за проверка на регистъра за веществени доказателства
– моторни превозни средства;

• Заповед № 51/14.01.2020 г. на административния ръководител
е назначена комисия за проверка на регистъра за веществени
доказателства;

• Заповед № 59/15.01.2020 г. административния ръководител е
определил ред за подаване на заявки за потребности от РП –Варна;

• Заповед № 82/23.01.2020 г. на административния ръководител
е назначена комисия за инвентаризация на преписките и делата за 2019 г.;

• Заповед № 645/08.07.2020 г. – допълнение на заповед №
418/2020 г. относно определяне на съдебни служители за извършване на
предварителен контрол.

От тях:
- по указание на Главния прокурор –8 броя
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- по собствена преценка – 10 броя

Изводи:
Издаваните в ОП-Варна заповеди съдържат реквизитите и

отговорят на изискванията на чл. 12 от Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-
7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на
Главния прокурор  на РБ.

VІ. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ от горестоящи прокуратури или
други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката
прокурорска дейност.

През 2019 г. в ОП – Варна не са извършени проверки от
горестоящите прокуратури или други органи на съдебната власт,
отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

През 2020 г. е извършена комплексна проверка от АП - Варна на
дейността на ОП – Варна за периода от 01.01.2019 г. – 31.08.2020 г., чийто
резултат е обективиран в доклад.

VІІІ. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ на низови прокуратури
отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

§ Съгласно заповед № 910/12.09.2019 г. на и.ф. окръжен
прокурор на ОП – Варна е извършена планова комплексна ревизия на РП
– Варна, за периода от 01.10.2017 г. – 30.06.2019 г.

§ Проверка на дейността на териториалните прокуратури в
района на ОП – Варна за периода 01.04.2019 г. – 31.05.2019 г. относно
досъдебните производства, по отношение на които са били налице
формалните изисквания на чл.356, ал.2 от НПК, но разследването е
проведено по общия ред, по планова задача по т.3 от Плана на АП –
Варна по надзор „Досъдебен“;

§ Тематична, планова ревизия на прекратените и спрени дела
през 2018 г., водени за престъпление по чл. 253 от НК;

§ В изпълнение на Планова задача № 5 от Плана на АП - Варна
за 2019 г. по НДП и на Указания № ГП 1962/15/07.07.2016 г. на
заместника на главния прокурор , е извършена проверка на състоянието
на преписките и делата, водени срещу известен извършител, образувани
преди 01.01.2012 г. и неприключени към 31.12.2019 г. в съдебния район
на ОП –Варна.

§ Проверка в изпълнение на планова задача № 4 от Плана за
дейността на АП-Варна по надзор „Досъдебен“ за дейността на
териториалните прокуратури по ДП, образувани преди 2015 г. и по които
предмет на разследване са „престъпления против личността“ и е била
определена мярка за неотклонение „Задържане под стража“;
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§ Планова задача по плана на ОП- Варна за 2019 г., надзор
„Досъдебен“, т.6, при възлагане на проверки, касаещи деяния, извършени
в местата за лишаване от свобода;

§ Планова задача № 2 по плана на АП – Варна, надзор ГСН.
Предмет на проверката е качеството на участието на прокурорите от
региона в дела по ЗОДОВ с ответник Прокуратурата на РБ, обхващаща
периода за 2018 г. и 01.01-01.06.2019 г.;

§ Тематична проверка в изпълнение на планова задача № 3 от
Плана за дейността на АП – Варна, направление ГСН, на качеството на
дейността по изпращане на уведомления до ТД на КПКОНПИ за 2019 г.;

§ В изпълнение на ЗСВ и ЗИНЗС, е извършена проверка на
арестните помещения в Областна служба „Изпълнение на наказанията“  -
гр.Варна и на досиета на задържани лица;

Изводи:
Проверяващият екип установи, че и през двете години от

проверявания период,  ОП-Варна е извършила множество тематични
проверки на дейността на районни прокуратури от окръга, в
съответствие с Указанията за контролната дейност в ПРБ. За
резултатите от извършените проверки са изготвяни писмени доклади, в
които са отбелязвани всички съществени констатации за работата на
съответните прокуратури, а при установени пропуски и слабости са
давани конкретни указания и препоръки. Тези доклади са предоставени
на ревизираните прокуратури за запознаване и обсъждане на общо
събрание на прокурорите.

ОП-Варна своевременно е уведомявана от административните
ръководители на районните прокуратури за предприетите мерки в
изпълнение на дадените препоръки.

VІІІ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
През 2019 г. прокурорите, следователите и съдебните служители

от ОП-Варна ,са участвали в следните обучения:
№
по

ред

№ на
преписк

а

Име Брой
дни

ТЕМА

МАГИСТРАТИ
1 А-13 Стелиан Кралев

Ивелина Ангелова
1
1

"Балистични експертизи
и документни
изследвания".

2 А-14 Диана
Господинова

2 "Физикохимични
изследвания ДНК"

3 А-51 Александър
Атанасов –
Република Австрия

5 „Наказателно право,
организиран от ЕМСО.“
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4 А-62 Красимир Конов 4 „Обучения на експерти,
разследващи
престъпления и
злоупотреби в
киберпространството“

5 А-88 Радослав Лазаров 3 Обучение за
говорителите

6 А-91 Катя Петрова 2 "1. Промените в АПК и
отражението им в
дейността на
прокурорите по надзора
за законност и в аспекта
на
съдебноадминистративн
ия надзор; 2.
Компетентност и
правомощия на
прокурора по
приложението на част V
от ЗУТ"

7 А109 Антония Иванова 1 "Актуални проблеми в
практиката на
съдилищата по
прилагането на ЗИНЗС
след измененията на
закона, обн. ДВ бр.13 от
07.02.2017г.",

8 А-116 Светлана Данева 3  "Инструменти на ЕС за
взаимно признаване на
актове, постановени в
производства с
наказателноправен
характер – практически
аспекти“

9 А-118 Дияна Кипрова
Ивелина Бухлева
Пламен Михайлов

3
3
3

"Престъпления,
извършвани чрез
използването на
информационни и
компютърни технологии.
Киберпрестъпления.
Измами с банкови карти.
Виртуални валути"

10 А-119 Петър Ганчев - 6 “Електронни
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Унгария доказателства”
11 А-128 Станимира

Димитрова
Диана
Господинова

2
2

"Комютърни
престъпления. Способи
за доказване"

12 А-129 Александър
Атанасов

2 "Европейска рамка по
обезпечаване и
конфискация по
наказателни дела-
настояще и бъдеще.
Прилагане по отношение
на Обединеното
кралство",

13 А-147 Петя Колева 2 "Защита финансовите
интереси на ЕС.
Престъпни състави.
Функции на ОЛАФ"

14 А-151 Диана
Господинова

1 "Разпоредително
заседание. Отстраняване
на очевидни фактически
грешки в обвинителния
акт. Актуални промени в
НПК"

15 А-168 Дияна Иванова 3 "Съдебномедицински и
съдебнопсихиатрични
експертизи"

16 А-181 Александър
Атанасов
Цвикау, Германия

8 участие в специализиран
обмен на магистрати по
наказателно право

17 А-196 Диана
Господинова

1 традиционно обучение
на младшите
следователи

18 А-207 Диана
Господинова

2 обучение на младши
следовател Диана
Господинова една
година след
приключване на
задължителното
първоначално обучение
в НИП.

19 А-253 Дияна Иванова 2 тема "Международно
сътрудничество по
наказателни дела.
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Евроджъст. Европейска
съдебна мрежа.
Европейска заповед за
разследване. Европейска
заповед за арест",

20 А-259 Росица  Тонева 1 заседание на Общинска
комисия за борба срещу
противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни

21 А-277 Катя Петрова 1 "Закон за признаване,
изпълнение и изпращане
на съдебни актове за
налагане на наказание
лишаване от свобода или
на мерки, включващи
лишаване от свобода;
Европейска заповед за
арест; Европейска
заповед за разследване

22 А-285 Станимира
Димитрова

2 "Разследване на
произшествия в
железопътния транспорт.
Разследване на
автопроизшествия"

23 А-286 Диана Кипрова
Катя Петрова

1
1

“Методология за анализ
на факторите, водещи до
зависимост на съдебната
власт”,

24 А-291 Александър
Атанасов

2 "Защита на финансовите
интереси на ЕС.
Престъпни състави.
Функции на ОЛАФ.
Европейска
прокуратура.",

25 А-307 Виолета Радева 3 "Борба с трафика на
хора", организиран от
фондация "Ханс Зейдел"

26 А-319 Виолета Радева
УНГАРИЯ

5 Антикорупционен
семинар за съдии и
прокурори

27 А-323 Росица Тонева 1 "Ролята на
неправителствения
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сектор в провеждането
на общинската политика
за превенция на
рисковото поведение
сред деца и млади хора"

28 ИА-
53

Светослав Стойнов
Португалия

 "Наказателно
правосъдие в ЕС 2019".

29 ИА-
54

Диана Кипрова
Италия

 "Изкуствен интелект и
наказателно право".

30 ИА-
62

Светлана Данева
Германия

 „Техника на
разследването, тактика
на разследването“

31
А-301

Ивелина Бухлева
Босна и
Херцеговина

 борбата с трафика на
хора, организиран от
UNODC.

СЛУЖИТЕЛИ
1 А-10 Даниела Ангелова

Виктория
Калинова

2
2

"Етично поведение на
съдебния слежител"

2 А-99 Елена Миланова 2 "Управление на
съдебната
администрацията  ПРБ",

3 А-100 Даниела Даскалова
Галя Стоянова

2
2

"Документооборот и
деловодна дейност в
ПРБ"

4 А-105 Елена Миланова
Надежда СТоянова
Емилия Иванова

2
2
2

семинар за служители на
ръководни длъжности и
главни счетоводители

5 А-115 Диана Щерьонова 3 обучение на съдебни
служители,
констатирали и
запознати с проблеми в
"Червените пликове"

6 А-117 Анелия Тотева 4 "Защита на
класифицираната
информация"

7 А-149 Кристина
Димитрова

3 обучение за служители
на длъжност "съдебен
деловодител"

8 А-11 Цветомила
Николаева
Елена Миланова

"Работа с текстове
съгласно актуалните
граматически правила"

9 А-266 Николай 4 "Защита на личните
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Николаева
Кристина Асенова
Станислава Илчова
Холандия

4
4

данни", организиран от
Европейския институт
по публична
администрация.“

10 А-326 Цветомила
Николаева

1 практическо обучение по
проблемите на
специалистите по "ТРЗ"
и "ЛС"

В условията на извънредна епидемична обстановка, наложилата се٭
като възможна форма на обучение през по-голямата част от 2020 г.  е
електронното дистанционно обучение, както следва:
№
по
ред

№ на
препис
ка

Име ТЕМА Брой
дни

МАГИСТРАТИ
1 А-29 Антония

Иванова
Диана Кипрова

"Прилагане на Закона за
признаване, изпълнение
и изпращане на съдебни
актове за налагане на
наказание лишаване от
свобода или на мерки,
включващи л.св.-
проблеми и
предизвикателства"

2
2

2 А-
188

Диана
Господинова

"Почеркови и
документални
изследвания.
Физикохимически
изследвания. ДНК -
анализ"

3

3 А-
176
дист
анци
онно

Катя Петрова "Надзорът за законност
при извънредното
положение. Престъпни
състави и
предизвикателства пред
органите на досъдебното
производство по време
на извънредното
положение".

14

4 А-
323
дист

Валентина
Дачевска

"Заподозрени и
обвиняеми с
психосоциални

1
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анци
онно

нарушения и
интелектуални
затруднения:
Идентификация,
комуникация и защита
на правата"

5 А-
324
прис
ъств
ено

Диана Кипрова
Росица

Георгиева

"Защита на финансовите
интереси на ЕС.
Престъпни състави.
Функции на ОЛАФ,
Европейска
прокуратура"

2
2

6 А-
358
дист
анци
онно

Диана
Господинова

"Достъпът до трафични
данни като допустимо
ограничаване на
конституционни права
на гражданите"

2

7 А-
366/
19
дист
анци
онно

Красимир Конов
Светлана Данева
Дияна Иванова
Валентина
Дачевска Петър
Ганчев Стелиан
Кралев Лора
Желева
Георги Иванов

Електронно обучение по
Програмата за

регионално обучение
2020 г. на НИП на тема:

„Компютърни
престъпления.

Престъпления срещу
финансовата и

кредитната система“.

1

СЛУЖИТЕЛИ
1 Емилия Иванова

Мариана
Николова

„Обществените поръчки
през 2020 г. Практикум
по електронно
провеждане и участие в
процедури по ЗОП в
ЦАИС ЕОП“

3

2 А-
150
дист
анцо
нно

Кристина
Асенова
Станислава
Илчова

"Работа с архивни дела" 15

3 А-
168
дист

Кристина
Асенова

"Изграждане на
ефективни умения за
оценка и професионално

17
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анци
онно

поведение в съдебната
администрация"

4 А-
171
дист
анци
онно

Надежда
Костадинова

"Прилагане на Закона за
достъп до обществена
информация в ПРБ"

17

5 А-
173
дист
анци
онно

Надежда
Костадинова

"Етично поведение на
съдебния служител"

12

          Извод:
Видно от гореизложеното е, че в  ОП-Варна е установена трайна

практика за осъществяване на ефективна политика на управление на
човешките ресурси, като са създадени условия за постоянно повишаване
на квалификацията и поддържането на висока професионална
компетентност, както на магистратите, така и на съдебните
служители.

ІІ. Проверка на организация по образуването и
движението на прокурорските преписки, на основание чл.54,

ал.1, т.2 ЗСВ.

1. БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ:
Общият брой на преписките за проверявания период,е - 4522
броя.

, .за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г٭ общо- 2460бр. и по
прокурори,както следва:

Красимир Конов 24
Радослав Лазаров 174
Светлана Данева 104
Димитър Кайряков 107
Деян Душев 104
Милен Ставрев 102
Диана Недкова – Кипрова 92
Ивелина Бухлева – Ван Каутер 107
Николета Арнаудова 87
Валентина Дачевска 106
Катя Петрова 86
Силвиян Иванов Стоянов 80
Александър Атанасов 86
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Стоян Загоров 105
Пламен Михайлов 93
Антония Иванова 93
Галина Минчева 94
Дияна Иванова 62
Росица Тонева 84
Росица Георгиева 73
Златин Златев 105
Нина Величкова 70
Виолета Радева 113
Женя Енева 67
Антон Кондов 68
Светослав Стойнов 107
Боянка Михайлова 59
Владислав Томов 8
Общо: 2460

От тях:
- Новообразувани през 2019 г. - 2001 броя
- Образувани в предходни периоди – 459 броя

.за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г٭ – общият брой е- 1882 и
по прокурори:

Прокурор

Брой

препи
ски

Александър Константинов
Атанасов 67

Антон Христов Кондов 61
Антония Димитрова Иванова 60
Боянка Андреева Михайлова 66
Валентина Владимирова
Дачевска 82

Виолета Манолова Радева 67
Владислав Димитров Томов 76
Галина Николова Минчева 82
Деян Кондов Душев 70
Диана Русева Недкова -
Кипрова 65

Димитър Василев Кайряков 73
Дияна Иванова Иванова 49
Женя Емилова Енева 70
Златин Атанасов Златев 73
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Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 71

Катя Стоянова Петрова 79
Красимир Маринов Конов 58
Милен Василев Ставрев 52
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 44

Нина Величкова Величкова 69
Пламен Димитров Михайлов 52
Радослав Богомилов Лазаров 54
Росица Милчева Георгиева-
Радева 61

Росица Неделчева Тонева 83
Светлана Иванова Данева 68
Светослав Николаев. Стойнов 81
Силвиян Иванов Стоянов 62
Стоян Тодоров Загоров 82
Тони Събчев Томов 5
Общо 1882

От тях:
- Новообразувани през 2020 година - 1686 броя
- Образувани в предходни периоди – 196 броя

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на
друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка-
общо 540 броя.

– .за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г٭ общ брой 268 и по
прокурори:

Радослав Лазаров 12
Светлана Данева 8
Димитър Кайряков 11
Деян Душев 10
Милен Ставрев 12
Диана Недкова – Кипрова 8
Ивелина Бухлева – Ван Каутер 6
Николета Арнаудова 10
Валентина Дачевска 7
Катя Петрова 10
Силвиян Иванов Стоянов 12
Александър Атанасов 8
Стоян Загоров 13
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Пламен Михайлов 13
Антония Иванова 11
Галина Минчева 10
Дияна Иванова 8
Росица Тонева 11
Росица Георгиева 5
Златин Златев 10
Нина Величкова 18
Виолета Радева 12
Женя Енева 10
Антон Кондов 8
Светослав Стойнов 14
Боянка Михайлова 10
Владислав Томов 1

Общо: 268

–  .за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г٭ общ брой 272 и по
прокурори:

Наблюдаващ прокурор Брой
Александър Константинов
Атанасов 15

Антон Христов Кондов 14
Антония Димитрова Иванова 10
Боянка Андреева Михайлова 7
Валентина Владимирова
Дачевска 11

Виолета Манолова Радева 10
Владислав Димитров Томов 9
Галина Николова Минчева 13
Деян Кондов Душев 8
Диана Русева Недкова -
Кипрова 8

Димитър Василев Кайряков 3
Дияна Иванова Иванова 6
Женя Емилова Енева 12
Златин Атанасов Златев 9
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 10

Катя Стоянова Петрова 12
Красимир Маринов Конов 5
Милен Василев Ставрев 3
Николета Лъчезарова 4
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Добрилова-Арнаудова
Нина Величкова Величкова 14
Пламен Димитров Михайлов 19
Радослав Богомилов Лазаров 3
Росица Милчева Георгиева-
Радева 6

Росица Неделчева Тонева 18
Светлана Иванова Данева 9
Светослав Николаев. Стойнов 13
Силвиян Иванов Стоянов 7
Стоян Тодоров Загоров 11
Тони Събчев Томов 3
Общо: 272

2.1. Преписки, върнати след извършана предварителна
проверка: общо 29 броя

٭ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.  – 15бр. и по прокурори:
Радослав Лазаров 1
Светлана Данева 1
Милен Ставрев 1
Николета Арнаудова 1
Александър Атанасов 1
Пламен Михайлов 2
Дияна Иванова 1
Нина Величкова 1
Боянка Михайлова 6
Общо: 15

:за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.- 14бр. и по прокурори٭
Наблюдаващ прокурор Брой

Александър Константинов
Атанасов 3

Антон Христов Кондов 1
Валентина Владимирова
Дачевска 1

Диана Русева Недкова -
Кипрова 2

Красимир Маринов Конов 1
Пламен Димитров Михайлов 2
Росица Неделчева Тонева 1
Светлана Иванова Данева 2
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Стоян Тодоров Загоров 1
Общо: 14

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка,са общо- 3 броя

В периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. –  1брой
В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. –  2 броя

4. ПРЕПИСКИ,  по които предварителната проверка е
ПРОДЪЛЖИЛА:

4.1. до 2 месеца: общо 341 броя

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – общ брой 155 и по٭
прокурори:

Радослав Лазаров 5
Светлана Данева 6
Димитър Кайряков 7
Деян Душев 6
Милен Ставрев 6
Диана Недкова – Кипрова 6
Ивелина Бухлева – Ван Каутер 5
Николета Арнаудова 7
Валентина Дачевска 3
Катя Петрова 7
Силвиян Иванов Стоянов 9
Александър Атанасов 5
Стоян Загоров 7
Пламен Михайлов 5
Антония Иванова 3
Галина Минчева 7
Дияна Иванова 5
Росица Тонева 7
Росица Георгиева 1
Златин Златев 7
Нина Величкова 11
Виолета Радева 7
Женя Енева 4
Антон Кондов 3
Светослав Стойнов 8
Боянка Михайлова 8
Общо: 155
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– .за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г٭ общ брой 186 и по
прокурори:

Наблюдаващ прокурор Брой
Александър Константинов
Атанасов 9

Антон Христов Кондов 8
Антония Димитрова Иванова 6
Боянка Андреева Михайлова 7
Валентина Владимирова
Дачевска 6

Виолета Манолова Радева 7
Владислав Димитров Томов 7
Галина Николова Минчева 5
Деян Кондов Душев 3
Диана Русева Недкова - Кипрова 8
Димитър Василев Кайряков 1
Дияна Иванова Иванова 9
Женя Емилова Енева 8
Златин Атанасов Златев 6
Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер 5

Катя Стоянова Петрова 8
Красимир Маринов Конов 6
Милен Василев Ставрев 3
Николета Лъчезарова Добрилова-
Арнаудова 3

Нина Величкова Величкова 11
Пламен Димитров Михайлов 13
Радослав Богомилов Лазаров 1
Росица Милчева Георгиева-
Радева 2

Росица Неделчева Тонева 15
Светлана Иванова Данева 4
Светослав Николаев. Стойнов 9
Силвиян Иванов Стоянов 7
Стоян Тодоров Загоров 9

Общо: 186
4.2. над срока по чл.145, ал.2 от ЗСВ: общо 120 броя

.за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г٭ – общ брой 62 и по
прокурори:

Радослав Лазаров 5
Димитър Кайряков 4
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Деян Душев 3
Милен Ставрев 5
Диана Недкова – Кипрова 2
Ивелина Бухлева – Ван Каутер 1
Николета Арнаудова 1
Валентина Дачевска 2
Катя Петрова 2
Силвиян Иванов Стоянов 2
Александър Атанасов 1
Стоян Загоров 4
Пламен Михайлов 4
Антония Иванова 3
Галина Минчева 1
Дияна Иванова 3
Росица Тонева 4
Росица Георгиева 3
Виолета Радева 1
Нина Величкова 3
Женя Енева 3
Антон Кондов 1
Светослав Стойнов 2
Боянка Михайлова 2
Общо: 62

– .за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г٭ общ брой 58  и по
прокурори:

Наблюдаващ прокурор Брой
Александър Константинов Атанасов 5
Антон Христов Кондов 2
Антония Димитрова Иванова 2
Боянка Андреева Михайлова 1
Валентина Владимирова Дачевска 3
Виолета Манолова Радева 1
Владислав Димитров Томов 1
Галина Николова Минчева 3
Деян Кондов Душев 3
Димитър Василев Кайряков 2
Дияна Иванова Иванова 1
Женя Емилова Енева 1
Златин Атанасов Златев 3
Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер 5
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Катя Стоянова Петрова 2
Николета Лъчезарова Добрилова-
Арнаудова 1

Нина Величкова Величкова 1
Пламен Димитров Михайлов 5
Радослав Богомилов Лазаров 1
Росица Милчева Георгиева-Радева 4
Росица Неделчева Тонева 1
Светлана Иванова Данева 3
Светослав Николаев. Стойнов 4
Стоян Тодоров Загоров 2
Тони Събчев Томов 1
Общо 58

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ: общоза двете години- 4132 броя

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.- 2331бр. и по٭
прокурори,както следва:

Красимир Конов 19
Радослав Лазаров 173
Светлана Данева 92
Димитър Кайряков 104
Деян Душев 101
Милен Ставрев 99
Диана Недкова – Кипрова 90
Ивелина Бухлева – Ван Каутер 103
Николета Арнаудова 84
Валентина Дачевска 99
Катя Петрова 81
Силвиян Иванов Стоянов 79
Александър Атанасов 80
Стоян Загоров 92
Пламен Михайлов 85
Антония Иванова 91
Галина Минчева 92
Дияна Иванова 62
Росица Тонева 77
Росица Георгиева 63
Златин Златев 99
Нина Величкова 67
Виолета Радева 108
Женя Енева 64
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Антон Кондов 62
Светослав Стойнов 103
Боянка Михайлова 57
Владислав Томов 5

Общо: 2331

:за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.- 1801бр. и по прокурори٭

Прокурор
Решени
 Препи
ски

Александър Константинов
Атанасов 63

Антон Христов Кондов 56
Антония Димитрова Иванова 60
Боянка Андреева Михайлова 65
Валентина Владимирова
Дачевска 79

Виолета Манолова Радева 64
Владислав Димитров Томов 75
Галина Николова Минчева 79
Деян Кондов Душев 70
Диана Русева Недкова - Кипрова 65
Димитър Василев Кайряков 45
Дияна Иванова Иванова 49
Женя Емилова Енева 70
Златин Атанасов Златев 72
Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер 71

Катя Стоянова Петрова 78
Красимир Маринов Конов 56
Милен Василев Ставрев 52
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 44

Нина Величкова Величкова 65
Пламен Димитров Михайлов 51
Радослав Богомилов Лазаров 52
Росица Милчева Георгиева-
Радева 58

Росица Неделчева Тонева 74
Светлана Иванова Данева 63
Светослав Николаев. Стойнов 80
Силвиян Иванов Стоянов 62
Стоян Тодоров Загоров 78
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Тони Събчев Томов 5
Общо: 1801

5.1. Решени преписки от прокурора в едномесечен срок: общо
3982 броя.

.за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – общ брой -2229٭
– .за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г٭ общ брой -1753.
5.2. Решени от прокурора след изтичане на едномесечния срок:

общо 150 броя.

– .за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г٭ общо 102 броя и по
прокурори:

Радослав Лазаров 7
Светлана Данева 4
Димитър Кайряков 31
Милен Ставрев 1
Диана Недкова – Кипрова 1
Ивелина Бухлева – Ван Каутер 7
Николета Арнаудова 1
Валентина Дачевска 2
Александър Атанасов 2
Стоян Загоров 12
Пламен Михайлов 5
Антония Иванова 19
Галина Минчева 1
Росица Тонева 1
Росица Георгиева 4
Златин Златев 2
Виолета Радева 1
Антон Кондов 1
Общо: 102

за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – общ брой 48 и по٭
прокурори:

Прокурор
брой
пре
писки

Александър Константинов
Атанасов 1

Антон Христов Кондов 1
Антония Димитрова Иванова 3
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Валентина Владимирова
Дачевска 2

Деян Кондов Душев 2
Диана Русева Недкова -
Кипрова 1

Димитър Василев Кайряков 14
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 5

Пламен Димитров Михайлов 1
Росица Милчева Георгиева-
Радева 6

Росица Неделчева Тонева 2
Светлана Иванова Данева 6
Стоян Тодоров Загоров 4
Общо: 48

5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно
производство ,за 2019 и 2020г.,са - общо 719 броя.

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – общ брой 352٭
за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – общ брой 367٭
От тях:
а/ обжалвани: общо 44 броя
:за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.- 16 броя и по прокурори٭

Светлана Данева 1
Димитър Кайряков 2
Деян Душев 1
Диана Недкова – Кипрова 1
Ивелина Бухлева – Ван
Каутер 1
Катя Петрова 1
Стоян Загоров 2
Антония Иванова 1
Галина Минчева 1
Росица Тонева 1
Нина Величкова 1
Светослав Стойнов 1
Боянка Михайлова 1
Владислав Томов 1
Общо: 16

:за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. - 28 броя и по прокурори٭
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Прокурор
Об
жал
вани

Антон Христов Кондов 1
Боянка Андреева Михайлова 1
Валентина Владимирова
Дачевска 1

Виолета Манолова Радева 1
Владислав Димитров Томов 3
Галина Николова Минчева 1
Димитър Василев Кайряков 1
Златин Атанасов Златев 1
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 4

Катя Стоянова Петрова 1
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 1

Нина Величкова Величкова 2
Пламен Димитров Михайлов 2
Радослав Богомилов Лазаров 1
Росица Милчева Георгиева-
Радева 1

Росица Неделчева Тонева 2
Светлана Иванова Данева 1
Светослав Николаев.
Стойнов 1

Силвиян Иванов Стоянов 2
Общо: 28

От тях:
- Потвърдени: общо 36 броя

– .за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г٭ 9 броя и по прокурори:
Светлана Данева 1
Катя Петрова 1
Стоян Загоров 2
Галина Минчева 1
Росица Тонева 1
Светослав Стойнов 1
Боянка Михайлова 1
Владислав Томов 1
Общо: 9
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за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – общо 27 броя и по٭
прокурори:

Прокурор
Пот
вър
дени

Антон Христов Кондов 1
Боянка Андреева Михайлова 1
Валентина Владимирова
Дачевска 1

Виолета Манолова Радева 1
Владислав Димитров Томов 3
Галина Николова Минчева 1
Димитър Василев Кайряков 1
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 4

Катя Стоянова Петрова 1
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 1

Нина Величкова Величкова 2
Пламен Димитров Михайлов 2
Радослав Богомилов Лазаров 1
Росица Милчева Георгиева-
Радева 1

Росица Неделчева Тонева 2
Светлана Иванова Данева 1
Светослав Николаев. Стойнов 1
Силвиян Иванов Стоянов 2
Общо 27

- Отменени: общо 8 броя

.за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г٭ – 7 броя и по прокурори:
Димитър Кайряков 2
Деян Душев 1
Диана Недкова – Кипрова 1
Ивелина Бухлева – Ван
Каутер 1
Антония Иванова 1
Нина Величкова 1
Общо: 7

.за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г٭ – 1 брой
Прокурор Отме
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нени

Златин Атанасов Златев 1

б/ необжалвани: общо 675 бр.
за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. ,са общо- 336 броя и по٭

прокурори:
Радослав Лазаров 16
Светлана Данева 9
Димитър Кайряков 20
Деян Душев 25
Милен Ставрев 12
Диана Недкова – Кипрова 10
Ивелина Бухлева – Ван
Каутер 17
Николета Арнаудова 10
Валентина Дачевска 10
Катя Петрова 8
Силвиян Иванов Стоянов 15
Александър Атанасов 5
Стоян Загоров 16
Пламен Михайлов 11
Антония Иванова 25
Галина Минчева 13
Дияна Иванова 10
Росица Тонева 12
Росица Георгиева 16
Златин Златев 11
Нина Величкова 13
Виолета Радева 7
Женя Енева 10
Антон Кондов 6
Светослав Стойнов 15
Боянка Михайлова 12
Владислав Томов 2
Общо: 336

за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.,са- общо 339 броя и по٭
прокурори:

Прокурор
Необ
жал
вани

Александър Константинов
Атанасов 8
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Антон Христов Кондов 10
Антония Димитрова Иванова 9
Боянка Андреева Михайлова 13
Валентина Владимирова
Дачевска 10

Виолета Манолова Радева 10
Владислав Димитров Томов 14
Галина Николова Минчева 12
Деян Кондов Душев 22
Диана Русева Недкова -
Кипрова 15

Димитър Василев Кайряков 15
Дияна Иванова Иванова 5
Женя Емилова Енева 10
Златин Атанасов Златев 6
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 20

Катя Стоянова Петрова 20
Красимир Маринов Конов 4
Милен Василев Ставрев 10
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 10

Нина Величкова Величкова 17
Пламен Димитров Михайлов 3
Радослав Богомилов Лазаров 14
Росица Милчева Георгиева-
Радева 27

Росица Неделчева Тонева 11
Светлана Иванова Данева 8
Светослав Николаев.
Стойнов 13

Силвиян Иванов Стоянов 8
Стоян Тодоров Загоров 15
Общо: 339

►На случаен принцип са проверени следните преписки по описа
на ОП - Варна, приключили с отказ от образуване на досъдебно
производство  - обжалвани и необжалвани:

Пр. пр. № 8771/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Катя Петрова. Преписката е образувана на 13.09.2019 г. по
повод изпратена преписка от ОДМВР – Варна. Приложен е протокол за
случайно разпределение от 17.09.2019 г.  С постановление от 24.09.2019 г.
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е възложена проверка на ОДМВР – Варна. Срокът на проверката е
удължен с 1 месец  от наблюдаващия прокурор и преписката е получана
обратно в ОП-Варана на 02.12.2019 г. С постановление  от 06.01.2020 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страната. Не е
отбелязано, че може да се обжалва. На 14.01.2020 г. чрез ОП-Варна до
АП-Варна е депозирана  жалба срещу постановлението за отказ. На
15.01.2020 г. преписката ведно с жалбата са изпратени по компетентност
на АП-варна. С постановление от 20.01.2020 г. на прокурор при АП-
Варна постановлението за отказ на ОП-Варна е потвърдено. Разпоредено
е, ОП-Варна да изпрати материалите по преписката на РП-Варна с оглед
обединяването им към ДП на РП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Катя
Петрова, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 11378/2019г.; пр.пр. № 9464/2019 г., пр.пр. №
7999/2018 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 1380/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Галина Минчева. Преписката е образувана на 17.02.2020 г. по
повод получена преписка от ВКП по компетентност. Приложен е
протокол за случайно разпределение от 18.02.2020 г.  С постановление от
25.02.2020 г. е възложена проверка на ОДМВР – Варна, като преписката е
получана обратно в ОП-Варна на 13.05.2020 г. С постановление  от
15.05.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, препис да се изпрати на
страната, както и че може да се обжалва пред АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Галина
Минчева, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 1920/2020 г.; пр.пр. № 7090/2019 г., пр.пр. №
9439/2018 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 8279/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Александър Атанасов. Преписката е образувана на 28.08.2019
г. по повод получена жалба. Приложен е протокол за случайно
разпределение от 28.08.2019 г.  С постановление от същата дата е
възложена проверка на ОДМВР – Варна, като преписката е получана
обратно в ОП-Варна на 15.10.2019 г. С постановление  от 30.10.2019 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страната, както и че
може да се обжалва пред АП-Варна по реда на чл.  200,  изр.  2  от НПК.
Няма данни да е обжалвано.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Александър Атанасов, по които е постановен отказ от образуване на
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досъдебно производство: пр.пр. № 9357/2018 г.; пр.пр. № 4296/2020 г.,
пр.пр. № 7227/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 4006/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Стоян Загоров. Преписката е образувана на 10.06.2020 г. по
повод получени материали ведно с мнение за отказ от 02 РУМВР – Варна.
Приложен е протокол за случайно разпределение от 11.06.2020 г. С
постановление  от 22.07.2020 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на страната, като не е отбелязано, че подлежи на обжалване.
Няма данни да е обжалвано постановлението за отказ.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Стоян
Загоров, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 11381/2019 г.; пр.пр. № 37/2019 г., пр.пр. №
2772/2018 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 9379/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Валентина Дачевска. Преписката е образувана на 08.12.2020
г. по повод получена по компетентност преписка от РП-Варна. Приложен
е протокол за случайно разпределение от 09.12.2020 г.  С постановление
от 10.12.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Валентина Дачевска, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 1077/2020 г.; пр.пр. № 8036/2019 г.,
пр.пр. № 6266/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 2753/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Деян Душев. Преписката е образувана на 09.04.2020 г. по
повод получени материали от НАП-Варна. Приложен е протокол за
случайно разпределение от 10.04.2020 г. С постановление  от 13.04.2020 г.
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано, материалите да се изпратят по компетентност
на РП-Варна, препис да се изпрати на страната – ТД НАП – Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Деян
Душев, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 3462/2019 г.; пр.пр. № 6988/2019 г., пр.пр. №
7088/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 3821/20 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Милен Ставрев. Преписката е образувана на 04.06.2020 г. по
повод получена по компетентност преписка от РП-Варна. Приложен е
протокол за случайно разпределение от 05.06.2020 г. С постановление  от
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същата дата  е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, препис да се изпрати на
страната, както и че същото подлежи на обжалване пред АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Милен
Ставрев, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 7291/2019 г. – постановлението за отказ е
обжалвано и потвърдено от АП-Варна; пр.пр. № 8848/2200 г., пр.пр. №
9394/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 3045/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Женя Енева. Преписката е образувана на 13.03.2019 г. по
повод получени материали от ТД НАП – Варна. Приложен е протокол за
случайно разпределение от 14.03.2019 г. С постановление  от 15.05.2019
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. С
постановление от същата дата са отделени материали от преписката, като
е указано същите да се заведат под нов номер за всяко едно от ТД. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страната, както и че
същото подлежи на обжалване пред АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Женя
Енева, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 8034/2019 г.; пр.пр. № 2342/2020 г., пр.пр. №
9394/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 6855/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Дияна Иванова. Преписката е образувана на 10.09.2020 г. по
повод получени материали от ТД НАП – Варна. Приложен е протокол за
случайно разпределение от 11.09.2020 г. С постановление  от същата дата
е възложена проверка на ОДМВР – Варна. Срокът на проверката е
удължен с 2 месеца, считано от 18.11.2020 г. След извършването й
преписката е получена с мнение за отказ на 03.12.2020 г. С постановление
от 10.12.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, препис да се изпрати на
страната, както и че същото подлежи на обжалване пред АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Дияна
Иванова, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 5523/2020 г.; пр.пр. № 7732/2019 г.  по описа на
ОП-Варна.

Пр. пр. № 7000/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Диана Кипрова. Преписката е образувана на 15.09.2020 г. по
повод получени материали от ОДМВР – Варна. Приложен е протокол за
случайно разпределение от 16.09.2020 г. С постановление  от 24.09.2020 г.
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
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постановлението е указано, копие от постановленето, ведно с
материалите да се изпрати на РП-Варна за произнасяне по компетентност,
както и че същото подлежи на обжалване пред АП-Варна съгласно чл. 200
НПК.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Диана
Кипрова, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 1386/2020 г.; пр.пр. № 3454/2019, № 4983/2019 г.
по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 5321/19 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Златин Златев. Преписката е образувана на 15.05.2019 г. по
повод получена преписка по компетентност от РП-Варна. Приложен е
протокол за случайно разпределение от 16.05.2019 г. С постановление  от
20.05.2019г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Златин
Златев, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 1737/2019 г. – постановлението за отказ е
обжалвано пред АП-Варна, която с постановление от 22.05.2019 г. го е
потвръдила; пр.пр. № 3213/2020 г.; пр.пр.  № 9627/2019 г.  по описа на
ОП-Варна.

Пр. пр. № 135/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Силвиян Иванов. Преписката е образувана на 07.01.2020 г. по
повод получена жалба. Приложен е протокол за случайно разпределение
от 08.01.2020 г. С постановление  от същата дата е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано,
копие от постановленето, да се изпрати на страната, както и че същото
подлежи на обжалване пред АП-Варна. С писмо от 18.02.2020 г. на АП-
Варна преписката е изискана от ОП-Варна във връзка с жалба. На
20.02.2020 г. преписката е изпратена на АП-Варна. С постановление от
24.02.2020 г. на прокурор при АП-Варна постановлението за отказ е
потвърдено. Указано е, материалите да се върнат на ОП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Силвиян Иванов, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 5202/2020 г.; пр.пр. № 9511/2019 г.,
пр.пр.  № 7694/2019 г.  по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 7086/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Пламен Михайлов. Преписката е образувана на 15.07.2019 г.
по повод получени материали от ВКП. Приложен е протокол за случайно
разпределение от 16.07.2019 г. С писмо от 25.07.2019 г. преписката е
изпратена за проверка на ОДМВР. Срокът на проверката е удължен с 1
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месец, считано от 26.09.2019 г. След проверката е върната в прокуратура
на 05.11.2019г. С постановление  от 26.11.2019 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано,
копие от постановленето, да се изпрати на ВКП, както и че същото
подлежи на обжалване пред АП-Варна. Преписката е изискана от АП-
Варна на 18.12.2019 г. и е изпратена на 21.12.2019 г. С постановление от
03.01.2020 г. на прокурор при АП-Варна, след извършване на служебна
проверка, е уведомила ВКП и ОП-Варна, че не се налага отмяна и
изменение на акта.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Пламен
Михайлов, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 7622/2019 г.; пр.пр. № 7620/2019 г., по описа на
ОП-Варна.

Пр. пр. № 8068/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Димитър Кайряков. Преписката е образувана на 19.08.2019 г.
по повод получени материали от ВКП. Приложен е протокол за случайно
разпределение от 20.08.2019 г. С постановление  от 20.08.2019 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано, копие от постановленето, да се изпрати на ДФ
„Земеделие“ Варна и на ВКП, както и че същото подлежи на обжалване
пред АП-Варна съгласно чл. 200 НПК. С писмо от 19.02.2020 г.
преписката е изискана от АП-Варна за посолужване,като същата е
изпратена на 20.02.2020 г. С постановление от 27.02.2020 г. на прокурор
при АП-Варна е отменено постановленето на ОП-Варна. С постановление
от 05.03.2020 г. на ОП-Варна преписката е изпратена на ОДМВР-Варна за
допълнителна проверка. Срокът на проверката е удължен с 30 дни. На
28.05.2020 г. е получена преписката след извършената проверка от
ОДМВР-Варна. С постаановление от 24.07.2020 г. ОП-Варна отново
постановява отказ от образуване на ДП.  Писмо от 29.07.2020 г. АП-Варна
изисква преписката за послужване. С писмо на прокурор при АП-Варна, с
копие до ВКП, след преценка на данните по преписката намира изводите
на ОП-Варна за липса на данни за извършено престъпление за правилни и
законосъобразни. И, тъй като не се налага отмяна или измение на
постановлението, и на основание т.4 и т.14 ог Указанието за
осъществяване на инстанционн и служебен контол в ПРБ, не следва
произнасяне с постановление. Копие от резолюцията заедно с преписката
да се изпратят на ОП-Варна.

 Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Димитър Кайряков, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 7089/2019 г.; пр.пр. № 9156/2020 г.,
пр.пр. № 7450/2020 г. по описа на ОП-Варна.
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Пр. пр. № 11377/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Нина Величкова. Преписката е образувана на 13.12.2019 г. по
повод получени материали от ВКП. Приложен е протокол за случайно
разпределение от 16.12.2019 г. С постановление  от 09.01.2020 г. е
възложена проверка. На 27.03.2020 г.преписката е получена след
извършената проверка. С постановление от 13.04.2020 г. е постановен
отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението е
указано, копие от постановленето, да се изпрати на ВКП, както и че
същото подлежи на обжалване пред АП-Варна. С писмо от 07.05.2020 г.
преписката е изискана от АП-Варна за служебен контрол, като на
12.05.2020 г. същата е изпратена. С постановление от 22.05.2020 г. на АП-
Варна е потвърдено постановление на ОП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Нина
Величкова, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 9298/2019 г.; пр.пр. № 3733/2019 г.по описа на
ОП-Варна.

Пр. пр. № 10753/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Росица Тонева. Преписката е образувана на 25.11.2019 г. по
повод получена преписка по компетентност от РП-Варна. Приложен е
протокол за случайно разпределение от 26.11.2019 г.. С постановление от
20.12.2020г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, копие от постановленето, да
се изпрати на ТД НАП-Варна, КЗП, както и че същото подлежи на
обжалване пред АП-Варна.

 Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Росица
Тонева, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 2087/2020 г.; пр.пр. № 1338/2020 г. по описа на
ОП-Варна.

Пр. пр. № 2936/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Владислав Томов. Преписката е образувана на 28.04.2020 г.
по повод получеи материали от ТД НАП-Варна. Приложен е протокол за
случайно разпределение от 29.04.2020 г. С постановление от 29.04.2020 г.
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано, копие от постановленето, да се изпрати на ТД
НАП-Варна, ВКП, както и че същото подлежи на обжалване пред АП-
Варна. С писмо от 19.05.20 г. АП-Варна изисква преписката за
послужване. На 22.05.2020г същата е изпратена. С постановление от
27.05.2020 г. АП-Варна потвърждава постановлението на ОП-Варна.

 Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Владислав Томов, по които е постановен отказ от образуване на
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досъдебно производство: пр.пр. № 10920/2019 г.; пр.пр. № 1140/2020 г.,
пр.пр. №11408/2019г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 572/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Боянка Михайлова. Преписката е образувана на 20.01.2020 г.
по повод получеи материали от ТД на НАП-Варна. Приложен е протокол
за случайно разпределение от 21.01.2020 г. С постановление от 22.01.2020
г. преписката е изпратена на РП-Варна по компетентност. На 21.04.2020 г.
преписката е върната обратно по компетентност. С постановление от
21.05.2020г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство
и го връща по компетентност на РП-Варна. В постановлението е указано,
копие от постановленето, да се изпрати на ТД НАП-Варна, както и че
същото подлежи на оспорване пред АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Боянка
Михайлова, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 10106/2019 г.; пр.пр. № 531/2020 г., пр.пр.
№6431/2019г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 7779/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Антон Кондов. Преписката е образувана на 07.08.2019 г. по
повод получеи материали от ВКП. Приложен е протокол за случайно
разпределение от 08.08.2019 г. С постановление от 19.08.2019 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано, копие от постановленето, да се изпрати на
ВКП, както и че същото подлежи на обжалване пред АП-Варна. С писмо
от 23.07.2020 г. АП-Варна изисква преписката за послужване. На
27.07.2020 г. същата е изпратена. С постановление от 31.07.2020 г. АП-
Варна е постановено липсват основания за отмяна или изменение на
постановлението на ОП-Варна.

 Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Антон
Кондов, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 1466/2020 г.; пр.пр. № 1656/2020 г., пр.пр.
№1603/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 3478/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Ивелина Бухлева. Преписката е образувана на 22.05.2020 г. по
повод получена жалба. Приложен е протокол за случайно разпределение
от 26.05.2019 г. С постановление от 26.05.2019 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано,
копие от постановленето, да се изпрати на страната, както и че същото
подлежи на обжалване пред АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Ивелина Бухлева, по които е постановен отказ от образуване на
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досъдебно производство: пр.пр. № 5038/2020 г.; пр.пр. № 277/2018 г.,
пр.пр. №5270/2018 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 3184/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Радослав Лазаров. Преписката е образувана на 18.03.2019 г.
по повод получени материали по компетентност от РП-Варна. Приложен
е протокол за случайно разпределение от 19.03.2019 г. С постановление
от 25.03.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, копие от постановленето, да
се изпрати на директора на ОДМВР – за сведение, както и че същото
подлежи на обжалване пред АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Радослав Лазаров, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 9093/2019 г.; пр.пр. № 2716/2020 г. г.,
пр.пр. № 250/2020 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 6660/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Антония Иванова. Преписката е образувана на 28.06.2019 г.
по повод получени материали по компетентност от ВКП. Приложен е
протокол за случайно разпределение от 01.07.2019 г. С постановление от
19.07.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, копие от постановленето, да
се изпрати на ВКП – за сведение, копие – на страната, както и че същото
подлежи на обжалване пред АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Антония Иванова., по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 2842/2020 г.; пр.пр. № 4398//2020 г. г.,
пр.пр. № 908/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 11538/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Росица Георгиева. Преписката е образувана на 19.12.2019 г.
по повод получени материали по компетентност от СП-София. Приложен
е протокол за случайно разпределение от 20.12.2019 г. С постановление
от 15.01.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, копие от постановленето, да
се изпрати– на страната, както и че същото подлежи на обжалване пред
АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Росица
Георгиева., по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 7100/2018 г.; пр.пр. № 2752/2020 г. г., пр.пр. №
11306/2018 г. по описа на ОП-Варна.
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Пр. пр. № 3291/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Николета Арнаудова. Преписката е образувана на 18.05.2020
г. по повод получени материали от ТД на НАП – Варна. Приложен е
протокол за случайно разпределение от 19.05.2020 г. С постановление от
19.05.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано копие от постановленето да
се изпрати на страната и на ТД на НАП-Варна, както и че същото
подлежи на обжалване пред АП-Варна.  След извършен служебен
контрол, с писмо от 02.07.2020 г. е прието, че постановлеието е
законосъобразно и не следва да се променя.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Николета Арнаудова, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 2756/2020 г.; пр.пр. № 7091/2019 г. г.,
пр.пр. № 8612/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 4773/20 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Красимир Конов. Преписката е образувана на 02.07.2020 г. по
повод получени материали от ТД на НАП – Варна. Приложен е протокол
за случайно разпределение от 03.07.2020 г. С постановление от 07.07.2020
г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано преписката да се изпрати по компетентност на
РП-Варна. На 15.07.2020 г. е получено писмо от ВКП, с което молят да
бъдат уведомени за предприетите действия и резултатите от тях. На
20.07.2020 г. е изпратен отговор на запитването на ВКП.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Красимир Конов, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 8228/2020 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 11202/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Светлана Данева. Преписката е образувана на 10.12.2019 г. по
повод получени материали от ТД на НАП – Варна. Приложен е протокол
за случайно разпределение от 11.12.2019 г. С постановление от 10.01.2020
г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано копие от постановленето да се изпрати на
страната и на ТД на НАП-Варна, както и че същото подлежи на
обжалване пред АП-Варна.  След обжалване с постановление от
04.03.2020 г. АП-Варна е потвърдила постановлението на ОП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Светлана Данева, по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 11444/2019 г., пр.пр. № 11281/2019 г.,
пр.пр. № 490/2019 г. по описа на ОП-Варна.
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Пр. пр. № 5405/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Виолета Радева. Преписката е образувана на 27.07.2020 г. по
повод получена жалба. Приложен е протокол за случайно разпределение
от 28.07.2020 г. С постановление от 10.08.2020 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано
копие от постановленето да се изпрати на ст жалбоподателя, както и че
същото подлежи на обжалване пред АП-Варна. На 23.09.2020 г. чрез ОП е
депозирана жалба до АП. На 28.09.2020 г. преписката ведно с жалбата са
изпратени по компетентност на АП-Варна, която с постановление от
30.09.2020 г. е потвърдила постановлението на ОП-Варна. Указано е, че
постановлението не подлежи на последващо инстанционно обжалване.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Виолета
Радева, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 1896/2019 г., пр.пр. № 11589/2019 г., пр.пр. №
9626/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Пр. пр. № 186/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Светослав Стойнов. Преписката е образувана на 09.01.2019 г.
по повод получена по компетентност преписка от ОДМВР-Варна.
Приложен е протокол за случайно разпределение от 10.01.2019 г. С
постановление от 16.01.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В постановлението е указано преписката да се
изпрати по компетентност на РП-Варна, за сведение на ОДМВР-Варна,
както и че същото подлежи на обжалване пред АП-Варна.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Светослав Стойнов по които е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 3243/2020 г., пр.пр. № 7619/2019 г.,
пр.пр. № 9624/2019 г. по описа на ОП-Варна.

Изводи:
В ОП-Варна по преписките, приключени с отказ от образуване на

досъдебно производство, се  прилага протокол за избор на наблюдаващ
прокурор. Всички  са подредени хронологично, съдържат опис На
корицата на всяка преписка е посочен номерът на пр.пр, като с червен
печат е положено името на наблюдаващия прокурор.

Преписките се решават от прокурорите в срок. Проверките са
извършени с необходимата пълнота и задълбоченост. Прокурорските
актове са обосновани.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство се указва възможността за обжалването им пред
горестоящата прокуратура. В случаите на обжалване на
постановленията за отказ да се образува досъдебно производство,
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преписките се администрират своевременно и се изпращат на АП –
Варна  по компетентност.

Установи се, че всички конкретно проверени преписки по описа на
ОП-Варна са подредени хронологично, с приложен опис на същите. Върху
корицата е прикрепено картонче, върху което е отбелязан
номенклатурният номер на преписките. Може да се направи справка по
образуването и движението на същите. Не се установяват
несъответствия между записванията по дневниците, водени на хартиен
носител, отразяванията в УИС и материалите по проверените
прокурорски преписки.

Не се констатират пропуски по повод прилагането и
съхраняването на материалите по преписките, уведомяването на
съответните лица и архивирането на преписките.

5.4. Образуваните досъдебни производства,през 2019 и 2020г.,са-
общо 440 броя

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – общо 227 броя и по٭
прокурори:

Радослав Лазаров 7
Светлана Данева 4
Димитър Кайряков 14
Деян Душев 10
Милен Ставрев 13
Диана Недкова - Кипрова 6
Ивелина Бухлева - Ван Каутер 6
Николета Арнаудова 11
Валентина Дачевска 7
Катя Петрова 7
Силвиян Иванов Стоянов 7
Александър Атанасов 12
Стоян Загоров 7
Пламен Михайлов 11
Антония Иванова 15
Галина Минчева 8
Дияна Иванова 5
Росица Тонева 9
Росица Георгиева 2
Златин Златев 10
Нина Величкова 7
Виолета Радева 13
Женя Енева 12
Антон Кондов 13
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Светослав Стойнов 8
Боянка Михайлова 3
ОБЩО 227

за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – общо 213 броя и по٭
прокурори:

Прокурор
Обра
зувани
ДП

Александър Константинов
Атанасов 12
Антон Христов Кондов 4
Антония Димитрова Иванова 15
Боянка Андреева Михайлова 8
Валентина Владимирова
Дачевска 5
Виолета Манолова Радева 9
Владислав Димитров Томов 9
Галина Николова Минчева 7
Деян Кондов Душев 6
Диана Русева Недкова -
Кипрова 8
Димитър Василев Кайряков 5
Дияна Иванова Иванова 10
Женя Емилова Енева 9
Златин Атанасов Златев 8
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 3
Катя Стоянова Петрова 7
Красимир Маринов Конов 8
Милен Василев Ставрев 10
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 4
Нина Величкова Величкова 10
Пламен Димитров Михайлов 3
Радослав Богомилов Лазаров 7
Росица Милчева Георгиева-
Радева 8
Росица Неделчева Тонева 6
Светлана Иванова Данева 9
Светослав Николаев.
Стойнов 11
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Силвиян Иванов Стоянов 4
Стоян Тодоров Загоров 8
Общо: 213

6. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:
6.1. Инстанционните постановления на Апелативна прокуратура-

Варна по преписки на Окръжна прокуратура - Варна , които са
приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство,са - общо 158 броя

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – общо 81 броя и по٭
прокурори:

Радослав Лазаров 2
Светлана Данева 3
Димитър Кайряков 8
Деян Душев 4
Милен Ставрев 2
Диана Недкова – Кипрова 1
Ивелина Бухлева – Ван
Каутер 5
Николета Арнаудова 4
Валентина Дачевска 3
Катя Петрова 2
Силвиян Иванов Стоянов 3
Стоян Загоров 6
Пламен Михайлов 6
Антония Иванова 7
Галина Минчева 4
Дияна Иванова 4
Росица Тонева 2
Росица Георгиева 2
Златин Златев 1
Нина Величкова 3
Виолета Радева 1
Антон Кондов 1
Светослав Стойнов 4
Боянка Михайлова 2
Владислав Томов 1
Общо: 81
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за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – общо 77 броя и по٭
прокурори:

Прокурор

Инст. пост.
на АП-
Варна по
откази
на ОП-
Варна

Антон Христов Кондов 4
Антония Димитрова Иванова 2
Боянка Андреева Михайлова 1
Валентина Владимирова
Дачевска 3

Виолета Манолова Радева 5
Владислав Димитров Томов 6
Галина Николова Минчева 3
Деян Кондов Душев 1
Диана Русева Недкова -
Кипрова 1

Димитър Василев Кайряков 5
Златин Атанасов Златев 2
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 7

Катя Стоянова Петрова 3
Милен Василев Ставрев 1
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 3

Нина Величкова Величкова 5
Пламен Димитров Михайлов 5
Радослав Богомилов Лазаров 2
Росица Милчева Георгиева-
Радева 2

Росица Неделчева Тонева 4
Светлана Иванова Данева 4
Светослав Николаев. Стойнов 2
Силвиян Иванов Стоянов 3
Стоян Тодоров Загоров 3
Общо: 77

От тях:
- Отменени постановления за отказ- общо 27 броя

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – общо 15 броя٭
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за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – общо 12 броя٭
Потвърдени постановрения за отказ- общо 131 броя

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – общо 66 броя٭
за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – общо 65 броя٭
6.2. Инстанционните постановления на Окръжна

прокуратура  по преписки на низовите прокуратури, които са
приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство,са общо- 611 броя

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – общо 342 броя и по٭
прокурори:

Радослав Лазаров 17
Светлана Данева 11
Димитър Кайряков 19
Деян Душев 13
Милен Ставрев 14
Диана Недкова – Кипрова 11
Ивелина Бухлева – Ван
Каутер 14
Николета Арнаудова 10
Валентина Дачевска 21
Катя Петрова 13
Силвиян Иванов Стоянов 13
Александър Атанасов 12
Стоян Загоров 12
Пламен Михайлов 13
Антония Иванова 13
Галина Минчева 21
Дияна Иванова 9
Росица Тонева 16
Росица Георгиева 6
Златин Златев 14
Нина Величкова 6
Виолета Радева 19
Женя Енева 14
Антон Кондов 7
Светослав Стойнов 12
Боянка Михайлова 12
Общо: 342
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-РП Варна - 306 броя
-РП Девня -  11 броя
-РП Провадия -   24 броя
-РП Добрич -     1 брой

за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – общо 269 броя٭

Прокурор

Инст.
 пост.
по
откази

Александър Константинов
Атанасов 6

Антон Христов Кондов 8
Антония Димитрова Иванова 9
Боянка Андреева Михайлова 9
Валентина Владимирова
Дачевска 9

Виолета Манолова Радева 9
Владислав Димитров Томов 17
Галина Николова Минчева 15
Деян Кондов Душев 4
Диана Русева Недкова -
Кипрова 14

Димитър Василев Кайряков 4
Дияна Иванова Иванова 10
Женя Емилова Енева 9
Златин Атанасов Златев 14
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 9

Катя Стоянова Петрова 7
Красимир Маринов Конов 8
Милен Василев Ставрев 10
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 8

Нина Величкова Величкова 8
Пламен Димитров Михайлов 9
Радослав Богомилов Лазаров 12
Росица Милчева Георгиева-
Радева 6

Росица Неделчева Тонева 12
Светлана Иванова Данева 7
Светослав Николаев.
Стойнов 15
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Силвиян Иванов Стоянов 9
Стоян Тодоров Загоров 11
Тони Събчев Томов 1
Общо 269

- На РП Варна ,общо - 269 броя
От тях:
- Отменени постановления : общо 98 броя

За 2019г.–  55 броя٭
За 2020г.–  43 броя٭
- Потвърдени постановления: 513 броя

2019г.–  287 броя ٭
2020г.–  226 броя٭

7. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ: общо 210 броя

в края на 2019 година – общо 129 броя٭
в края на 2020 година – общо 81 броя٭
7.1. Преписки, по които не е извършана проверка или проверката

е приключила и които се намират за решаване при прокурор над един
месец: общо 22 броя

- в края на 2019 година –  1 брой
Преписка 7547/2019 на ОП Варна с наблюдаващ прокурор Димитър

Кайряков, разпределена на 18.11.2019 г.; решена на 30.01.2020 г.

в края на 2020 година –  21 броя٭

№ ПП Прокурор
Дата
на разпре
деляне

Дата
на
решаване

00947/2020 Димитър Василев Кайряков 21.7.2020 11.3.2021
04178/2020 Димитър Василев Кайряков 29.9.2020 11.3.2021
04306/2020 Димитър Василев Кайряков 30.9.2020 11.3.2021
05200/2020 Димитър Василев Кайряков 28.7.2020 11.3.2021
06652/2020 Димитър Василев Кайряков 4.9.2020 9.3.2021
06720/2020 Димитър Василев Кайряков 30.9.2020 26.2.2021
06879/2020 Димитър Василев Кайряков 14.9.2020 11.3.2021
07553/2020 Димитър Василев Кайряков 5.10.2020 10.3.2021
07650/2020 Димитър Василев Кайряков 7.10.2020 9.3.2021
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07871/2020 Димитър Василев Кайряков 15.10.2020 9.3.2021
08034/2020 Димитър Василев Кайряков 21.10.2020 26.2.2021
08113/2020 Димитър Василев Кайряков 22.10.2020 10.3.2021
08354/2020 Димитър Василев Кайряков 11.11.2020 10.3.2021
08362/2020 Димитър Василев Кайряков 2.11.2020 9.3.2021
08440/2020 Димитър Василев Кайряков 12.11.2020 24.2.2021
08490/2020 Димитър Василев Кайряков 6.11.2020 12.3.2021

08774/2020 Росица Милчева Георгиева-
Радева 17.11.2020 12.2.2021

08790/2020 Димитър Василев Кайряков 27.11.2020 2.3.2021
09045/2020 Димитър Василев Кайряков 25.11.2020 5.4.2021
09082/2020 Димитър Василев Кайряков 26.11.2020 25.2.2021
09089/2020 Димитър Василев Кайряков 26.11.2020 1.3.2021

►Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани
инстанционни преписки на ОП-Варна, по преписки на районните
прокуратури от окръга,  както и на постановления на ОП-Варна от
страна на АП-Варна както следва:

Пр. пр. № 8621/2020  г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Тони Томов. Преписката е образувана по повод постъпила на
10.11.2020 г. жалба срещу постановление на РП–Варна за отказ. С
протокол за случайно разпределение от 11.11.2020 г. е определен
наблюдаващ прокурор. С постановление от 20.11.2020 г. постановлението
на РП–Варна е  потвърдено като обосновано и законосъобразно, а
жалбата, като неоснователна, е оставена без уважение.  Указано е
преписката, да се върне на РП-Варна по принадлежност. Указано е, че не
подлежи на обжалване.

В постановлението е отразен  както входящият номер по описа на
ОП-Варна, така и входящият номер на ревизираната прокуратура.

Пр. пр. № 9296/2019  г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ
прокурор Милен Ставрев. Преписката е образувана по повод постъпила
на 02.10.2019 г. жалба срещу постановление на РП–Варна за отказ. С
протокол за случайно разпределение от 03.10.2019г. е определен
наблюдаващ прокурор. С писмо от 03.10.2019 г. преписката е изискана от
РП-Варна. С постановление от 15.10.2019 г. жалбата е оставена без
уважение.  Указано е, че постановлението не подлежи на обжалване,
копие от постановлението ведно с преписката да се върнат на РП-Варна,
както и копие да се изпрати на жалбоподателя. По разпореждане на АП-
Варна на 04.11.2019 г. преписката е изпратена по компетентност. С
постановление от 07.11.2019 г., АП-Варна потвърждава постановлението
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на ОП-Варна, с което е потвърдено постановлението на РП-Варна.
Жалбата е оставена без уважение.

В постановлението е отразен  както входящият номер по описа на
ОП-Варна, така и входящият номер на ревизираната прокуратура.

Допълнитено са преверени следните инстанционни преписки на
прокурор Ставрев: пр.пр. № 2118/2019 г., пр.пр. № 2742/2020 г., пр.пр. №
5275/2020 г. по описа на ОП-Варна.

Пр.  пр.  № 6950/20   г.  по описа на ОП –  Варна,  наблюдаващ
прокурор Женя Енева. Преписката е образувана по повод постъпила на
15.09.2019 г. жалба. С протокол за случайно разпределение от 16.09.2019
г. е определен наблюдаващ прокурор. С писмо от 23.10.2020 г. преписката
е изпратена на АП-Варна. С писмо от 28.10.2019 г. АП-Варна приема
жалбата за неоснователна. След обжалване, с постановлене от 27.01.2021
г. ВКП оставя без уважение жалбата, като потвърджава резолюцията на
АП-Варна.

Допълнитено са преверени следните инстанционни преписки на
прокурор Енева: пр.пр. № 3554/2019 г., пр.пр. № 5660/19 г., пр.пр. №
2562/2020 г. по описа на ОП-Варна.

Допълнително са проверени следните пр.пр. от този вид:
Пр.пр. № 6572/2019 г., пр.пр. № 5412/20 г., пр.пр. № 6233/20 г.;

пр.пр. № 6722/20 г.; пр.пр. № 4750/2019 г.; пр.пр. № 184/19 г., пр.пр. №
3059/20 г., пр.пр. № 5742/19 г., пр.пр. № 7208/20 г., пр.пр. № 2544/20 г.,
пр.пр. № 1048/20 г., пр.пр. № 5665/2019 г.,пр.пр. № 6219/20 г.; пр.пр. №
7483/19 г.; пр.пр. № 7638/20 г, пр.пр. № 690/19 г.; пр.пр. № 2119/2020г.,
пр.пр. № 1858/20 г.; пр.пр. № 1013/20г., пр.пр. № 3302/19 г., пр.пр. №
8204/19 г. пр.пр. № 748/19 г., пр.пр. № 3146/19 г., пр.пр. № 3503/20 г.,
пр.пр. № 417/20 г., пр.пр. № 2627/20 г.; пр.пр. № 5037/20 г., пр.пр. №
1057/20 г., пр.пр. № 90301/19 г. пр.пр. № 1932/19 г., пр.пр. № 8781/20 г.,
пр.пр. № 3999/20 г., пр.пр. № 6802/20 г., пр.пр. № 8282/19 г., пр.пр. №
4445/20 г., пр.пр. № 7981/20 г.

Изводи:
Инстанционните преписки в ОП-Варна се администрират

своевременно, а  произнасянията на прокурорите са в кратки срокове
след получаването на преписките от съответните районните
прокуратури.

Постановленията са добре мотивирани.
В постановленията на ОП-Варна по инстанционен контрол се

отразява  както входящият номер по описа на ОП-Варна, така и
входящият номер на проверяваната преписка по описа  на ревизираната
прокуратура.
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Инстанционните преписки в ОП-Варна са хронологично подредени,
придружени с опис. Движението им се отразява коректно.

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от
ревизирания акт на съответната районна прокуратура.

IІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП - Варна, на основание чл.54, ал.1, т.2
ЗСВ.

► НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА
през проверявания период.

         През 2019г.са наблюдавани,общо – 1137 броя досъдебни
производства.

По прокурори,както следва:

ПРОКУРОР

ДОСЪДЕБНИ
ПРОИЗВОДСТВА

БЪРЗИ
ПРОИЗВОДСТВА

ОБ
ЩО

НОВО
ОБРА

ЗУ
ВАНИ

ОБРАЗУ
ВАНИ

В
ПРЕДХОДЕН

ПЕРИОД

ОБ
ЩО

НОВО
ОБРАЗ
УВАНИ

ОБР. В
ПРЕД
ХОД
ЕН

ПЕРИ
ОД

ОБ
ЩО

Александър
Константинов Атанасов 23 56 79 79

Антон Христов Кондов 20 17 37 37
Антония Димитрова
Иванова 26 31 57 57

Боянка Андреева
Михайлова 6 18 24 24

Валентина
Владимирова Дачевска 10 24 34 34

Виолета Манолова
Радева 19 14 33 1 1 34

Владислав Димитров
Томов 7 16 23 1 23

Галина Николова
Минчева 15 23 38 38

Деян Кондов Душев 17 27 44 44
Диана Русева Недкова -
Кипрова 14 35 49 49

Димитър Василев
Кайряков 24 27 51 51

Дияна Иванова Иванова 7 14 21 1 1 22
Женя Емилова Енева 22 14 36 36
Златин Атанасов Златев 20 36 56 56
Ивелина Кирилова
Бухлева-Ван Каутер 18 27 45 45
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Катя Стоянова Петрова 13 17 30 30
Красимир Маринов
Конов 1 8 9 9

Милен Василев Ставрев 23 36 59 59
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 17 27 44 44

Нина Величкова
Величкова 16 25 41 41

Пламен Димитров
Михайлов 20 28 48 48

Радослав Богомилов
Лазаров 14 34 48 48

Росица Милчева
Георгиева-Радева 13 18 31 31

Росица Неделчева
Тонева 16 16 32 32

Светлана Иванова
Данева 13 34 47 47

Светослав Николаев.
Стойнов 15 17 32 32

Силвиян Иванов
Стоянов 14 22 36 36

Стоян Тодоров Загоров 13 38 51 51

ОБЩО 436 699 113
5 2 2 113

7

  През 2020г.,наблюдаваните досъдебни производства са– 1100 броя

Наблюдаващ
прокурор

Досъдебни
производства

Бързи
производства

Об
що

Ново
образ.

образувани
в предходен

период
общо Ново

образ.

образува
ни в

предходе
н период

Об
що

Александър
Константинов
Атанасов

18 54 72 72

Антон Христов
Кондов 10 28 38 38

Антония Димитрова
Иванова 22 41 63 63

Боянка Андреева
Михайлова 14 13 27 27

Валентина
Владимирова
Дачевска

16 26 42 42

Виолета Манолова
Радева 14 18 32 32

Владислав Димитров
Томов 14 17 31 31

Галина Николова 17 18 35 35
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Минчева

Деян Кондов Душев 13 24 37 37
Диана Русева Недкова
- Кипрова 15 22 37 37

Димитър Василев
Кайряков 12 28 41 1 41

Дияна Иванова
Иванова 22 15 37 37

Женя Емилова Енева 20 26 46 46
Златин Атанасов
Златев 16 29 45 45

Ивелина Кирилова
Бухлева-Ван Каутер 12 16 28 1 1 29

Катя Стоянова
Петрова 21 14 35 35

Красимир Маринов
Конов 7 10 17 17

Милен Василев
Ставрев 14 30 44 44

Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 4 25 29 29

Нина Величкова
Величкова 16 35 51 51

Пламен Димитров
Михайлов 9 42 51 51

Радослав Богомилов
Лазаров 11 25 36 36

Росица Милчева
Георгиева-Радева 14 17 31 31

Росица Неделчева
Тонева 12 19 31 31

Светлана Иванова
Данева 13 23 36 36

Светослав Николаев.
Стойнов 22 16 38 38

Силвиян Иванов
Стоянов 14 16 30 30

Стоян Тодоров
Загоров 13 37 50 50

Тони Събчев Томов 4 5 9 9

Общо 409 689 1099 2 1 110
0

►РЕШЕНИ ДОСЪДЕБНИ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през
проверявания период- общо 1178 броя.

- за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – 606 броя

ПРОКУРОР ДОСЪДЕБНИ
ПРОИЗВОДСТВА

БЪРЗИ
ПРОИЗ

ВО
ДСТВА

ОБЩО
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НОВО
ОБРАЗУ

ВАНИ

ОБРАЗУВ
АНИ В

ПРЕДХОД
ЕН

ПЕРИОД

ОБ
ЩО

НОВО
ОБРАЗ
УВАНИ

ОБР. В
ПРЕДХ.
ПЕРИ

ОД

ОБ
ЩО

Александър
Константинов
Атанасов

6 29 35 35

Антон Христов
Кондов 8 7 15 15

Антония
Димитрова
Иванова

6 17 23 23

Боянка Андреева
Михайлова 2 9 11 11

Валентина
Владимирова
Дачевска

2 11 13 13

Виолета Манолова
Радева 8 12 20 1 1 21

Галина Николова
Минчева 5 19 24 24

Деян Кондов
Душев 8 19 27 27

Диана Русева
Недкова - Кипрова 7 24 31 31

Димитър Василев
Кайряков 9 20 29 29

Дияна Иванова
Иванова 7 14 21 1 1 22

Женя Емилова
Енева 7 8 15 15

Златин Атанасов
Златев 8 26 34 34

Ивелина Кирилова
Бухлева-Ван
Каутер

12 21 33 33

Катя Стоянова
Петрова 7 13 20 20

Красимир Маринов
Конов 3 3 3

Милен Василев
Ставрев 12 25 37 37

Николета
Лъчезарова
Добрилова-
Арнаудова

4 24 28 28

Нина Величкова
Величкова 5 16 21 21

Пламен Димитров
Михайлов 4 13 17 17

Радослав
Богомилов Лазаров 6 21 27 27

Росица Милчева 5 9 14 14
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Георгиева-Радева
Росица Неделчева
Тонева 6 10 16 16

Светлана Иванова
Данева 3 22 25 25

Светослав
Николаев. Стойнов 5 13 18 18

Силвиян Иванов
Стоянов 5 17 22 22

Стоян Тодоров
Загоров 6 19 25 25

ОБЩО 163 441 604 2 2 606

-за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – 572 броя

Наблюдаващ
прокурор

Досъдебни производства Бързи производства Об
що

Ново
образ.

образувани в
 предходен

 период
общо Ново

образ.

образува
ни в

предходе
н период

Об
що

Александър
Константинов
Атанасов

3 25 28 28

Антон Христов
Кондов 3 16 19 19

Антония
Димитрова
Иванова

9 25 34 34

Боянка Андреева
Михайлова 4 8 12 12

Валентина
Владимирова
Дачевска

5 11 16 16

Виолета
Манолова Радева 9 9 18 18

Владислав
Димитров Томов 7 11 18 18

Галина Николова
Минчева 7 14 21 21

Деян Кондов
Душев 4 16 20 20

Диана Русева
Недкова -
Кипрова

6 13 19 19

Димитър Василев
Кайряков 2 15 18 1 18

Дияна Иванова
Иванова 7 6 13 13

Женя Емилова
Енева 7 17 24 24

Златин Атанасов
Златев 7 15 22 22
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Ивелина
Кирилова
Бухлева-Ван
Каутер

4 13 17 1 1 18

Йорданка
Стайкова
Христова

1 1 1

Катя Стоянова
Петрова 7 8 15 15

Красимир
Маринов Конов 3 7 10 10

Милен Василев
Ставрев 9 16 25 25

Николета
Лъчезарова
Добрилова-
Арнаудова

4 23 27 27

Нина Величкова
Величкова 5 27 32 32

Пламен
Димитров
Михайлов

4 21 25 25

Радослав
Богомилов
Лазаров

6 11 17 17

Росица Милчева
Георгиева-Радева 4 8 12 12

Росица Неделчева
Тонева 6 13 19 19

Светлана Иванова
Данева 6 12 18 18

Светослав
Николаев.
Стойнов

13 13 26 26

Силвиян Иванов
Стоянов 7 12 19 19

Стоян Тодоров
Загоров 2 23 25 25

Тони Събчев
Томов 1 1 1

Общо 161 409 571 2 1 572

►НАМИРАЩИ СЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПРИ ПРОКУРОР
ДОСЪДЕБНИ и БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА в края на

проверявания период:

-Към 31.12.2019 г.,са  – 22 броя ДПи БП
Прокурор /име/ Досъдебни

производства
Бързи

производ. общо

Александър Константинов
Атанасов 3 3

Антон Христов Кондов 1 1
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Антония Димитрова
Иванова 3 3

Боянка Андреева
Михайлова 1 1

Владислав Димитров
Томов 1 1

Галина Николова Минчева 1 1
Деян Кондов Душев 1 1
Диана Русева Недкова -
Кипрова 1 1

Димитър Василев
Кайряков 1 1

Златин Атанасов Златев 2 2
Радослав Богомилов
Лазаров 1 1

Росица Неделчева Тонева 1 1
Светлана Иванова Данева 2 2
Светослав Николаев.
Стойнов 1 1

Силвиян Иванов Стоянов 1 1
Стоян Тодоров Загоров 1 1
Общо 22 22

-Към 31.12.2020 г.,са  – 31 броя ДП и БП

Прокурор Досъдебни
производства

Бързи
производ

ства

Об
що

Александър Константинов
Атанасов 2 2

Антон Христов Кондов 1 1
Антония Димитрова
Иванова 4 4

Валентина Владимирова
Дачевска 4 4

Виолета Манолова Радева 1 1
Димитър Василев
Кайряков 6 6

Дияна Иванова Иванова 2 2
Катя Стоянова Петрова 1 1
Милен Василев Ставрев 1 1
Пламен Димитров
Михайлов 2 2

Радослав Богомилов
Лазаров 2 2

Росица Неделчева Тонева 2 2
Светлана Иванова Данева 1 1
Стоян Тодоров Загоров 2 2
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Общо 31 31

►НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които:

- разследването е приключило в срока по чл.356, ал. 5 от НПК – 2
броя;
      За 2019 г. – 1 брой
      За 2020 г. – 1 брой

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

- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 3 броя.
      За 2019 г. – 2 броя
      За 2020 г. – 1 брой

►ДЕЙСТВИЯ на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 НПК
през проверявания период:

- ДП, изпратени на разследващия орган – общо 39 броя.
      През 2019 г. – 16 броя
      През 2020 г. – 23 броя

- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия –
общо 19 броя

      През 2019 г. – 9 броя
      През 2020 г. – 10 броя

►СПРЕНИ наказателни производства през проверявания
период – общо 356 броя

-за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – 166 броя

Прокурор
Спрени

срещу неизв.
извършител

Спрени
срещу
извест.

Извърш.

Общо

Александър Константинов
Атанасов 12 2 14

Антон Христов Кондов 5 1 6
Антония Димитрова Иванова 5 5
Боянка Андреева Михайлова 3 3
Валентина Владимирова
Дачевска 2 2

Виолета Манолова Радева 4 4
Галина Николова Минчева 11 11
Деян Кондов Душев 11 11
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Диана Русева Недкова - Кипрова 6 6
Димитър Василев Кайряков 6 6
Дияна Иванова Иванова 7 7
Женя Емилова Енева 5 5
Златин Атанасов Златев 5 5
Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер 7 7

Катя Стоянова Петрова 8 8
Милен Василев Ставрев 10 10
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 3 3

Нина Величкова Величкова 8 8
Пламен Димитров Михайлов 5 5
Радослав Богомилов Лазаров 3 3
Росица Милчева Георгиева-
Радева 6 6

Светлана Иванова Данева 8 8
Светослав Николаев. Стойнов 6 6
Силвиян Иванов Стоянов 3 3
Стоян Тодоров Загоров 12 2 14
Общо 161 5 166

-за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – 190 броя

Наблюдаващ прокурор

Спрени ДП,
водени срещу

неизвест.
Извърш.

Спрени
ДП, водени

срещу
извест.

Извърш.

Общо

Александър Константинов
Атанасов 2 1 3

Антон Христов Кондов 5 5

Антония Димитрова Иванова 12 12

Боянка Андреева Михайлова 4 4
Валентина Владимирова
Дачевска 7 7

Виолета Манолова Радева 9 9

Владислав Димитров Томов 7 1 8

Галина Николова Минчева 13 13

Деян Кондов Душев 10 10

Диана Русева Недкова - Кипрова 6 6

Димитър Василев Кайряков 2 1 3

Дияна Иванова Иванова 5 1 6

Женя Емилова Енева 6 6

Златин Атанасов Златев 8 8



80

Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер 4 1 5

Катя Стоянова Петрова 2 2

Красимир Маринов Конов 4 4

Милен Василев Ставрев 13 13
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 5 5

Нина Величкова Величкова 7 7

Пламен Димитров Михайлов 5 5

Радослав Богомилов Лазаров 5 5
Росица Милчева Георгиева-
Радева 2 2

Росица Неделчева Тонева 5 5

Светлана Иванова Данева 8 8

Светослав Николаев. Стойнов 14 14

Силвиян Иванов Стоянов 5 5

Стоян Тодоров Загоров 9 9

Тони Събчев Томов 1 1

Общо 185 5 190

►ВЪЗОБНОВЕНИ наказателни производства през проверявания
период – общо 119 броя.
        -за 2019 г. – 57 броя

Прокурор

Спрени, водени
срещу

неизвестен
извършител

Спрени,
водени
срещу

известен
извършител

Об
що

Александър Константинов
Атанасов 4 1 5

Антония Димитрова Иванова 1 1
Боянка Андреева Михайлова 2 2
Валентина Владимирова
Дачевска 1 1

Галина Николова Минчева 1 1
Деян Кондов Душев 2 2
Диана Русева Недкова - Кипрова 1 1
Димитър Василев Кайряков 1 1 2
Дияна Иванова Иванова 2 2
Женя Емилова Енева 2 2
Златин Атанасов Златев 1 2 3
Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер 1 1

Катя Стоянова Петрова 1 1
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Милен Василев Ставрев 1 1
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 2 1 3

Нина Величкова Величкова 4 1 5
Пламен Димитров Михайлов 4 2 6
Радослав Богомилов Лазаров 2 2
Росица Неделчева Тонева 2 2
Светлана Иванова Данева 6 6
Светослав Николаев. Стойнов 1 1
Силвиян Иванов Стоянов 1 1
Стоян Тодоров Загоров 4 2 6
Общо 46 11 57

 -за  2020 г. – 62 броя

Прокурор

Спрени, водени
срещу

неизвестен
извършител

Спрени,
водени
срещу

известен
извършител

Об
що

Александър Константинов
Атанасов 5 2 7

Антон Христов Кондов 1 1 2
Антония Димитрова Иванова 2 2
Боянка Андреева Михайлова 2 2
Валентина Владимирова
Дачевска 4 4

Галина Николова Минчева 4 4
Деян Кондов Душев 2 2
Диана Русева Недкова - Кипрова 2 1 3
Димитър Василев Кайряков 1 1
Дияна Иванова Иванова 3 3
Женя Емилова Енева 2 2
Златин Атанасов Златев 2 2
Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер 1 1

Милен Василев Ставрев 4 4
Нина Величкова Величкова 3 3
Пламен Димитров Михайлов 4 4
Радослав Богомилов Лазаров 3 1 4
Росица Милчева Георгиева-
Радева 2 2

Светлана Иванова Данева 1 1
Светослав Николаев. Стойнов 1 1
Силвиян Иванов Стоянов 3 3
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Стоян Тодоров Загоров 3 2 5
Общо 55 7 62

● Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани
досъдебни производства, спрени през 2019 г. и 2020 г.:

Пр.пр. № 4929/2020 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 806/2020 г.
по описа на 03 РУМВР - Варна наблюдаващ прокурор Боянка
Михайлова. Досъдебното производство е образувано на 09.07.2020 г. с
постановление на ОП-Варна за престъпление по чл. 294, ал.1 НК.
Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от 09.07.2020 г.
Досъдебното производство е получено в ОП-Варна  на 03.11.2020 г. с
мнение за спиране. С постановление от 04.11.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2, ал.3 и ал. 5 и чл.
245, ал.1 от НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното
производство да се изпрати на 03 РУМВР-Варна за продължаване на
ОИМ до установяване авторството на престъплението;  да бъде изготвена
и изпращана писмена справка, препис да се изпрати на страната с обратна
разписка; както и че постановлението подлежи на обжалване пред ОС-
Варна в седемдневен срок от получаването му. Приложена е разписка за
връчване на постановлението.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
5272/2018 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 736/2018г. по описа на
ОДМВР-Варна;. пр.пр. № 10919/2018 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
232/2018г. по описа на  04 РУМВР-Варна;пр.пр. № 8222/2018 г. по описа
на ОП – Варна,  ДП № 315/2018г. по описа на  04 РУМВР-Варна.

Пр.пр. № 8766/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1437/2019
г. по описа на 02 РУМВР - Варна наблюдаващ прокурор Нина
Величкова. Преписката е образувана на 13.09.2019 г. по повод изпратени
материали по компетентност от РП-Варна. Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от 16.09.2019 г. С постановленоие от 17.09.2019
г. е възложена проверка на 02 РУМВР. Преписката е получена в ОП-
Варна на 17.10.2019 г. с изпълнени указания.

Досъдебното производство е образувано с постановление в ОП-
Варна на 30.10.2019 г. за престъпление по чл. 249, ал.1 НК. Срокът на
разследването е удължаван. Досъдебното производство е получено в ОП-
Варна  на 25.03.2020 г. с мнение за спиране. С постановление от 31.03.
2020 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т.2, вр чл. 245, ал.1, вр. чл. 215 ал.1, от НПК. В постановлението е
разпоредено: досъдебното производство да се изпрати на началника на 02
РУМВР-Варна за установяване авторството на престъплението; на всеки
3 месеца наблюдаващият прокурор, следва да бъде уведомяван за
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проведените ОИМ, препис да се изпрати на страната с обратна разписка;
както и че постановлението подлежи на обжалване пред ОС-Варна в
седемдневен срок от получаването му. Приложена е разписка за връчване
на постановлението.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
10707/2017 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 2007/2016. по описа на  У -
Вълчидол при РУ на МВР – Девня.

Пр.пр. № 9245/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1631/2019
г. по описа на 02 РУМВР - Варна наблюдаващ прокурор Димитър
Кайряков. Преписката е образувана на 01.10.2019 г. по повод получено
по компетентност постановление от РП-Варна. Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от 02.10.2019 г. г. Досъдебното производство е
образувано с постановление в ОП-Варна на 19.12.2019 г. за престъпление
по чл. 294, ал.1 НК, вр. чл. 26, ал.1 НК Досъдебното производство е
получено в ОП-Варна  на 16.04.2020 г. с мнение за спиране. С
постановление от 21.04.2020 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т.2, от НПК. В постановлението е разпоредено:
досъдебното производство да се изпрати на разследващия орган за
продължаване на издирването на извършителя,  препис да се изпрати на
страната; не е посочено, че може да се обжалва в седемдневен срок от
получаването му. Приложена е разписка за връчване на постановлението.
Приложена е справка за проведените ОИМ от 25.06.2020 г.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
3764/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 380/2019г. по описа на  02
РУМВР-Варна;. пр.пр. № 2521/2008 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
300/2008г. по описа на  ОДМВР-Варна.

Пр.пр. № 2110/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 106/2019 г.
по описа на 01 РУМВР - Варна наблюдаващ прокурор Галина
Минчева. Преписката е образувана на 08.03.2019 г. по повод получени
материали от 01 РУМВР -Варна. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от 11.03.2019 г. С постановление от същата дата е възложена
проверка. На 17.04.2019 г. преписката е получена с изпълнени указания.
Досъдебното производство е образувано с постановление в ОП-Варна на
19.04.2019 г. за престъпления по чл. 249, ал.1 НК,и чл. 194, ал.3 НК.
Срокът на разследването е удължаван.

Досъдебното производство е получено в ОП-Варна  на 18.10.2019 г.
с мнение за спиране. С постановление от 25.10.2019 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2, вр. чл. 245 от НПК.
В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се
изпрати на разследващия орган за продължаване на издирването на
извършителя,  препис с обратна разписка да се изпрати на страната;както
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и че може да се обжалва в седемдневен срок от получаването му.
Приложена е разписка за връчване на постановлението.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
323/2020г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 22/2020 г. по описа на  02
РУМВР-Варна;. пр.пр. № 13988/2017 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
129/2018 г. по описа на  ОДМВР-Варна;

Пр.пр. № 899/20 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 117/20 г. по
описа на 02 РУМВР - Варна наблюдаващ прокурор Светослав
Стойнов. Преписката е образувана на 30.01.2020 г. по повод уведомление
по реда на чл. 212, ал.2 НПК. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от 31.01.2020 г. Води се за престъпление по чл. 249, ал.1 НК.
Срокът на разследването е удължаван.

Досъдебното производство е получено в ОП-Варна  на 12.05.2020 г.
с мнение за спиране. С постановление от 13.05.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 НПК. В
постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се изпрати
на 02 РУМВР-Варна за установяваве на извършителя,   препис да се
изпрати на страната; както и че може да се обжалва в седемдневен срок от
получаването му. Приложена е разписка за връчване на постановлението.
Приложени са  справки от 26.06.2020 г. и от 18.08.2020 г.На 09.07.2020 г.
постановлението за спиране е обжалвано чрез ОП-Варна до ОС-Варна.На
22.07.2020 г. ДП е изпратено в ОС-Варна. По преписката е приложено
определение № 546/03.08.2020 г. на ОС-Варна по ЧНД № 768/2020 г., от
което е видно, че постановлението е потвърдено.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
6780/2018. по описа на ОП – Варна,  ДП № 774/2018 г. по описа на
ОДМВР-Варна;. пр.пр. № 9300/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
1257/2019 г.  г. по описа на  02 РУМВР-Варна; пр.пр. № 7551/2019 г. по
описа на ОП –  Варна,   ДП № 937/2019  г.   г.  по описа на  03  РУМВР-
Варна;

Пр.пр. № 9660/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1792/2019
г. по описа на 01 РУМВР - Варна наблюдаващ прокурор Женя Енева.
Преписката е образувана на 16.10.2019 г. по повод уведомление  за
образувано ДП на основаноие чл. 212, ал.3 НПК за престъпление по чл.
354а, ал.1 НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
17.10.2019 г. Срокът е удължаван няколкократно. Досъдебното
производство е получено в ОП-Варна  на 07.07.2020 г. с мнение за
спиране. С постановление от 10.07.2020 г. наказателното производство е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 НПК. В постановлението е
разпоредено: материалите да се изпратят на началника на 01 РУМВР-
Варна за продължаване  издирването на извършителя на престъплението,
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препис да се изпрати на страната;както и, че подлежи на обжалване в
седемдневен срок от получаването му; одобрява се изготвения план за
провеждания на конкретни ОИМ, при наличие на достатъчни данни,
уличаващи конкретно лице в извършването на деянието, материалите да
се докладват незабавно.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
1861/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 2352/2018 г. по описа на  01
РУМВР-Варна; пр.пр. № 1144/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
2177/2018 г.  г. по описа на  РУМВР-Провадия; пр.пр. № 7017/2020г. по
описа на ОП – Варна,  ДП № 117/2019 г.  г. по описа на  ОСлО-ОП-Варна;

Пр.пр. № 6370/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 731/2019 г.
по описа на 02 РУМВР - Варна наблюдаващ прокурор Светлана
Данева.  ДП е образувано на 19.06.2019 г. по реда на чл. 212, ал.2 НПК за
престъпление по чл. 142, ал.1 НК. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от 20.06.2019 г. Досъдебното производство е получено в ОП-
Варна  на 13.12.2019 г. с мнение за прекратяване. С постановление от
06.01.2020 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244,
ал.1, т.3 НПК, като производството е възобновено в рамките на
едногодишния срок на 06.01.2021 г. ДП отново е получено на 08.03.2021 с
мнение за спиране .С постаовление от 29.03.2021 г. на основание чл. 244,
ал.1, т.3 от НПК отново  е спряно. В постановлението е разпоредено:
материалите да се изпратят на началника на 02 РУМВР-Варна за
продължаване издирването на извършителя на престъплението, при
установяване , ОП-Варна да се уведоми веднага с оглед възобновяване.

  Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
9255/2018 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 1262/2018 г. по описа на  02
РУМВР-Варна; пр.пр. № 259/2020 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
24920/20 г.  г. по описа на 03  РУМВР-Варна;

Пр.пр. № 5241/20 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1060/20 г. по
описа на 01 РУМВР – Варна, наблюдаващ прокурор Диана Кипрова.
ДП е образувано на 20.07.2020 г. по повод уведомление за започнато на
основание  чл. 212, ал.3 НПК, ДП за престъпление по чл. 194, ал.1 и чл.
249, ал.1  НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от 21.07.20
г. Досъдебното производство е получено в ОП-Варна  на 05.11.2020 г. с
мнение за спиране. С постановление от 16.11.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 НПК. В
постановлението е разпоредено: копие да се изпрани на страната,
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, изпраща се на
разследващия орган за продължаване издирването на извършителя.
Приложена е разписка.
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  Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
9437/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 1278/2019 г. по описа на  02
РУМВР-Варна; пр.пр. № 243/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
1655/2018 г. по описа на 03  РУМВР-Варна; пр.пр. № 3887/2020 г. по
описа на ОП – Варна,  ДП № 772/2020 г. по описа на 01  РУМВР-Варна;

Пр.пр. № 456/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 36/2019 г. по
описа на ОДМВР – Варна, наблюдаващ прокурор Ивелина Бухлева.
Преписката е образувана на 17.01.2019 г. по повод получени материали
по компетентност за престъпление по чл. 249, ал.1 НК. Протоколът за
избор на наблюдаващ прокурор е от 18.01.2019 г. С постановление от
21.01.2019 г. досъдебното производство образувано  за престъпление по
чл. 249, ал.1 НК. ДП е получено на 17.04.2019 г. С постановление от
18.04.2019 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244,
ал.1, т.2 и ал.3 и ал. 5 НПК. В постановлението е разпоредено: матералите
да се изпратят на ОДМВР-Варна, няма данни да изпратено на
потърпевшото лице, както и ,че постановлението подлежи на обжалване
в 7-дневен срок от получаването му пред ОС-Варна.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
10727/2018 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 196/2019 г. по описа на
ОДМВР-Варна; пр.пр. № 8584/2018 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
2020/2018 г. по описа на 01  РУМВР-Варна;

Пр.пр. № 4855/20 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 973/20 г. по
описа на 01 РУМВР – Варна, наблюдаващ прокурор Тони Томов.
Преписката е образувана на 06.07.2020 г. по повод уведомление за
започнато на основание  чл. 212, ал.3 НПК, ДП за престъпление по чл.
194, ал.1 и чл. 249, ал.1  НК. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от 07.07.2020 г. За наблюдаващ прокурор е определен
прокурор Арнаудова. С протокол за избор от 04.11.2020 г. е избран нов
наблюдаващ прокурор Т.Томов. Досъдебното производство е получено в
ОП-Варна  на 05.11.2020 г. с мнение за спиране. С постановление от
10.11.2020 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244,
ал.1, т.2 от НПК.

В постановлението е разпоредено: копие да се изпрани на страната,
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок,  да се изпрати
на разследващия орган за продължаване издирването на извършителя.

Пр.пр. № 4274/2020 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 102/2020 г.
по описа на 04 РУМВР – Варна, наблюдаващ прокурор Красимир
Конов. Преписката е образувана на 17.06.2020 г. по повод изпратени
материали по компетентност от РП-Варна /ДП, образувано за
престъпление по чл. 194, ал.1 НК, предвид събрани данни за престъплене
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по чл. 249,  ал.1 НК, същото е изпратено по компетентност на ОП/
Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от 18.06.2020 г.
Досъдебното производство е получено в ОП-Варна  на 23.11.2020 г. с
мнение за спиране. С постановление от 02.12.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В
постановлението е разпоредено: копие да се изпрати на страната,
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок,както и да се
изпрати на 04 РУМВР -Варна за продължаване издирването на
извършителя. Приложена е разписка.

  Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
2508/2016 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 405/2016 г. по описа на  02
РУМВР-Варна;

Пр.пр. № 11250/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 2039/2019
г. по описа на 01 РУМВР – Варна, наблюдаващ прокурор Николета
Арнаудова. Преписката е образувана на 11.12.2019 г. по повод
уведомление за започнато на основание  чл. 212, ал.3 НПК, ДП за
престъпление по чл. 249, ал.1  НК. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от 12.12.2019 г. Срокът по разследването е удължаван.
Досъдебното производство е получено в ОП-Варна  на 02.09.2020 г. с
мнение за спиране. С постановление от 04.09.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В
постановлението е разпоредено: копие да се изпрани на страната,
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, да се изпрати на
01 РУМВР-Варна за продължаване издирването на извършителя, при
установяване на нови факти и обстоятелства следва ВОП да бъде
уведомена за възобновявавне на разследването. Приложена е разписка.

  Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
3850/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 391/2019 г. по описа на
ОДМВР-Варна; пр.пр. № 6515/2018 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
450/2018 г. по описа на ОДМВР-Варна.

Пр.пр. № 6012/2017 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 58/17 г. по
описа на ОСлО-ОП-Варна, наблюдаващ прокурор Александър
Атанасов. Преписката е образувана на 28.04.2017 г. по повод  отделени
материали от ДП № 126/2014 г. на ОСлО-ОП-Варна. Новообразуваното
ДП  се води за престъпление по чл. 155, ал.1, т.5 и т.6, вр. чл. 26, ал.1 НК.
Приложен е протокол за избор на прокурор от 02.05.2017 г.  Срокът по
разследването е удължаван многократно.Досъдебното производство е
получено в ОП-Варна  на 18.11.2020 г. с мнение за спиране. С
постановление от 24.11.2020 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т.3 от  НПК.  В постановлението е разпоредено:
материалите по спряното произвоство следва да се оставят на съхранение
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в ОП-Варна до настъпване на обстоятелствата по чл. 244, ал.8 НПК,
препис от постановлението да се изпрати на ОСлО-ОП-Варна,
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, копие да се
изпрати на ТД на НАП – Варна.

  Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
9019/2017 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 276/2017 г. по описа на
ОДМВР-Варна; пр.пр. № 4036/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
60/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Варна.

Пр.пр.  № 204/20г.  по описа на ОП –  Варна,  ДП № 13/20  г.  по
описа на ОСлО-ОП-Варна, наблюдаващ прокурор Златин Златев.
Преписката е образувана на 09.01.2020 г. по повод получено
постановление ведно с материали, изпратени по компетентност от РП-
Варна. Приложен е протокол за избор на прокурор от 10.01.2020 г. С
постановление от 10.01.2020 г.  ДП е прието по компетентност и е
разпоредено същото да се води за престъпление по чл. 249, ал.1, вр. чл.
26, НК, вр. чл. 195, ал.1, т.3 НК. С постановление на АР от 17.01.2020 г.
ДП е възложено за разследване на ОСлО-ОП-Варна.Досъдебното
производство е получено в ОП-Варна  на 19.02.2020 г. с мнение за
спиране. С постановление от 20.02.2020 г. наказателното производство е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е
разпоредено: екземпляр да се връчи на тъжителката срещу разписка,
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, при
необжалване – да се изпрати на ОСлО-ОП-Варна за продължаване на
действията за разкриване на извършителя. Приложена е обратна разписка.
Постановлението не е обжалвано.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
5062/2020 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 813/2020 г. по описа на  03
РУМВР-Варна; пр.пр. № 5393/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
3089/2019 г. по описа на ОДМВР-Варна.

Пр.пр. № 9256/18 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1281/18 г. по
описа на 03 РУМВР - Варна, наблюдаващ прокурор Росица Тонева.
Преписката е образувана на 22.10.2018 г. по повод получени материали от
ОДМВР – Варна . Приложен е протокол за избор на прокурор от
23.10.2018 г. С постановление от 01.11.2018 г. е образувано ДП за
престъпление по чл. 249, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 НК.Досъдебното
производство е получено в ОП-Варна  на 27.12.2018 г. с мнение за
спиране. С постановление от 08.01.2019 г. наказателното производство е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 2  от НПК. В постановлението е
разпоредено: делото да се изпрати на ОДМВР-Варна за продължаване
издирването на извършителя, екземпляр да се връчи на страната, не е
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отбелязано, че постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок.
Приложена е обратна разписка. Постановлението не е обжалвано.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
2711/2020 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 2093/2020 г. по описа на
РУМВР-Провадия; пр.пр. № 4616/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
597/2019 г. по описа на 01 РУМВР-Варна, пр.пр. № 5725/2020 г. по описа
на ОП – Варна,  ДП № 3140/2020 г. по описа на 04 РУМВР-Варна.

Пр.пр. № 419/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1641/18 г. по
описа на 03 РУМВР - Варна, наблюдаващ прокурор Антон Кондов.
Преписката е образувана на 16.01.2019 г. по повод получена преписка по
компетентност от РП-Варна. Приложен е протокол за избор на прокурор
от 17.01.2019 г. С постановление от 21.01.2019 г.  е образувано ДП за
престъпление по чл. 249, ал.1, НК. Срокът на разследването е
удължаван.Досъдебното производство е получено в ОП-Варна  на
03.06.2019 г. с мнение за спиране. С постановление от 03.07.2019 г.
наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 2
НПК. В постановлението е разпоредено: делото да се изпрати на 03
РУМВР-Варна за продължаване издирването на извършителя,  при
събиране на някакви данни, сочещи кой е извършителят на
престъплението, или при възникване на необходимост от извършване на
допълнителни действия по разследването наблюдаващият прокурор
незабавно да бъде уведомен с оглед възобновяване на ДП. На всеки 3
месеца прокурорът да бъде уведомяван за резултатите от проведените
ОИМ. Екземпляр да се връчи на страната, постановлението подлежи на
обжалване в 7-дневен срок.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. № 1458/19
г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 428/2019 г. по описа на  01 РУМВР-
Варна; пр.пр. № 101402019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 6512019 г.
по описа на ОДМВР-Варна.

Пр.пр. № 3973/2018 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 57/18 г. по
описа на ОДМВР - Варна, наблюдаващ прокурор Дияна Иванова.
Преписката е образувана на 25.04.2018 г. по повод получена преписка по
компетентност от РП-Варна. Приложен е протокол за избор на прокурор
от 26.04.2019 г. С постановление от 26.04.2019 г.  е образувано ДП за
престъпление по чл. 249, ал.1, НК. Срокът на разследването е
удължаван.Досъдебното производство е получено в ОП-Варна  на
30.11.2018 г. с мнение за спиране. С постановление от 03.12.2018 г.
наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 2
НПК. С постановление от 02.05.2019 г. производството е възобновено. С
постановление от 11.06.2019 г. наказателното производство отново е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 2 НПК.В постановлението е
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разпоредено: делото да се изпрати на ОДМВР-Варна за продължаване
издирването на извършителя,  указано е да се изготви план; при
установяване на извършителя да бъде уведомен прокурорът, екземпляр да
се връчи на страната, постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен
срок. По преписката е приложен план за ОИМ.

Допълнително са проверени следните спрени ДП: пр.пр. №
1060/2019 г. по описа на ОП – Варна,  ДП № 421/2018 г. по описа на  04
РУМВР-Варна; пр.пр. № 3513/2020 г. по описа на ОП – Варна,  ДП №
499/2020 г. по описа на 03 РУМВР-Варна.

 Допълнитено са проверени следните спрени ДП, през проверявания
период:

-пр.пр. № 9631/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1187/2019 г.
по описа на 02 РУМВР – Варна;

-пр.пр. № 7042/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 155/2019 г.
по описа на РУМВР – Девня;

-пр.пр. № 6385/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1065/2019 г.
по описа на ОДМВР – Варна;

-пр.пр. № 4861/2020 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 732/2020 г.
по описа на 02 РУМВР – Варна;

-пр.пр. № 1592/2020 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 90/2020 г. по
описа на 02 РУМВР – Варна;

-пр.пр. № 3186/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 62/2019 г. по
описа на 04 РУМВР – Варна;

-пр.пр. № 10721/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 2334/2019 г.
по описа на 04 РУМВР – Варна;

-пр.пр. № 7581/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 141/2019 г.
по описа на ОСлО-ОП – Варна;

-пр.пр. № 5512/2020 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1126/2020 г.
по описа на 01 РУМВР – Варна;

-пр.пр. № 7777/2020 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 2314/2019 г.
по описа на 04 РУМВР – Варна;

-пр.пр. № 9795/2018 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 1364/2018 г.
по описа на 03 РУМВР – Варна;

-пр.пр. № 7126/2020 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 4/2020 г. по
описа на ОДМВР – Варна;

-пр.пр. № 978/2019 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 57/2019 г. по
описа на ОСЛО-ОП– Варна;

-пр.пр. № 9047/2017 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 215/2017 г.
по описа на 04 РУМВР – Варна;

-пр.пр. № 3514/2020 г. по описа на ОП – Варна, ДП № 81/2020 г. по
описа на ОСлО-ОП – Варна.

Изводи:
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Произнасянията на прокурорите от ОП-Варна по спрените
досъдебни производства са обосновани и мотивирани, в срок.

Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от
постановлението за спиране е изпращано на същите и им е указвана
възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС-Варна.

Констатира се, че по всички  спрени досъдебните производства
наблюдаващите прокурори разпореждат на полицейските органи да
продължат ОИМ за установяване на извършителя на дейнието, както и
да изготвят периодични справки  за резултатите от издирването.
Установяват се приложени към материалите уведомителни писма със
справки от разследващите органи.

В ОП-Варна се осъществява регулярен и срочен контрол върху
разследващите органи за проведените ОИМ и резултатите от тях, във
връзка с което може да се направи обоснован извод за проявявана
активност на наблюдаващите прокурори по спрените досъдебни
производства, с оглед спазване на разпоредбата на чл.245 от НПК.

Прокурорските актове са обработени деловодно в съответствие с
чл. 43, ал.4 от Инструкция за деловодна дейност и документооборота в
ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.

►ПРЕКРАТЕНИ наказателни производства в ОП-Варна
,през проверявания период – общо 416 броя

- През 2019 г. – 246 броя,и по прокурори:

ПРОКУРОР

Прекратени
наказателни
производства

Обжалвани
пред съда

Обжал
вани
пред
по-

горестоя
щите
прок.

Слу
жеб
но
отм.
пост

Прекратени,
поради
изтекла
давност

Об
що

Водени
срещу

известе
н

извърш
ител

Воде
ни

срещу
неизв
естен
извър
шите

л

Об
що

Отме
нени
поста
новле
ния

Общо

Отм
.

Пос
т.

Александър
Константинов
Атанасов

13 1 12 1 1   3

Антон Христов
Кондов 2 2

Антония Димитрова
Иванова 8 1 7 2   5
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Боянка Андреева
Михайлова 1 1

Валентина
Владимирова
Дачевска

6 6   1  2

Виолета Манолова
Радева 8 8   3

Галина Николова
Минчева 7 7   4

Деян Кондов Душев 14 14   1 12
Диана Русева
Недкова - Кипрова 17 17   14

Димитър Василев
Кайряков 13 2 11 1   5

Дияна Иванова
Иванова 6 1 5 1 1

Женя Емилова Енева 1
Златин Атанасов
Златев 14 2 12 1 1   6

Ивелина Кирилова
Бухлева-Ван Каутер 18 3 15 2 1   14

Катя Стоянова
Петрова 7 7 2 1   2

Красимир Маринов
Конов 2 2   2

Милен Василев
Ставрев 16 15 1 2   1 10

Николета
Лъчезарова
Добрилова-
Арнаудова

21 1 21 1   15

Нина Величкова
Величкова 6 6   3

Пламен Димитров
Михайлов 3 3   1

Радослав Богомилов
Лазаров 12 12 1   9

Росица Милчева
Георгиева-Радева 7 7 1   1

Росица Неделчева
Тонева 4 4   1

Светлана Иванова
Данева 11 11 1   3

Светослав Николаев.
Стойнов 3 3

Силвиян Иванов
Стоянов 17 3 14   9

Стоян Тодоров
Загоров 9 1 8 2 2   4

ОБЩО 246 31 215 16 7 2   3 128

- През 2020 г. – 170 броя
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Наблюдаващ
прокурор

Прекратени
наказателни производства

Обжал.
Пред
 съда

Обжалва
ни
пред
по-
горест.
прок.

Служ
ебно
отм.

Пост.

Прекр.
поради
изтек

ла
давно

стОбщо

Водени
срещу

известен
извършит

ел

Водени
срещу
неизв.
Извър

ш.

Об
що

Отм
.

пост
.

Об
що

Отм
.
Пос
т.

Александър
Константинов
Атанасов

15 4 11 1 1 3

Антон Христов
Кондов 5 5 1 1

Антония
Димитрова
Иванова

9 2 7 2 1 2

Боянка Андреева
Михайлова 2 2 1

Валентина
Владимирова
Дачевска

5 5

Виолета Манолова
Радева 2 2 2

Владислав
Димитров Томов 5 5 1 1

Галина Николова
Минчева 2 2

Деян Кондов
Душев 8 8 3

Диана Русева
Недкова - Кипрова 6 3 3 1

Димитър Василев
Кайряков 7 7 2 2

Дияна Иванова
Иванова 4 4 1

Женя Емилова
Енева 5 5 1 1 1 1

Златин Атанасов
Златев 5 2 3 3 3

Ивелина Кирилова
Бухлева-Ван
Каутер

4 1 3 1 2

Йорданка Стайкова
Христова 1 1 1

Катя Стоянова
Петрова 3 3

Красимир Маринов
Конов 1 1 1 1 1

Милен Василев
Ставрев 5 1 4 1 1 2

Николета
Лъчезарова 14 14 13
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Добрилова-
Арнаудова
Нина Величкова
Величкова 18 1 17 1 1 10

Пламен Димитров
Михайлов 7 7 2

Радослав
Богомилов Лазаров 6 1 5

Росица Милчева
Георгиева-Радева 2 2

Росица Неделчева
Тонева 6 6 1

Светлана Иванова
Данева 4 1 3 2 1

Светослав
Николаев. Стойнов 4 4

Силвиян Иванов
Стоянов 5 5 1 1 1

Стоян Тодоров
Загоров 10 1 9 1

Общо 170 17 153 17 10 2 1 2 50

1. Прекратени ДП:
- на основание чл. 243,ал. 1,т. 1, вр. чл.24, ал. 1, т. 1 от НПК –

общо 167 броя
за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – 82 броя
за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – 85 броя

- на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК – общо 31 броя
за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – 18 броя
за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – 13 броя

- на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 8а от НПК –
общо 1 брой

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – няма
за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – 1 брой

2. Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване- общо 11 броя, уважени – 4 броя;
неуважени – 7 броя.
          -за 2019 г. – общо 5 броя

Прокурор Уважен
протест

Неуважен
 протест Брой

Александър Константинов
Атанасов 1 1

Диана Русева Недкова - Кипрова 1 1
Катя Стоянова Петрова 1 1
Милен Василев Ставрев 1 1
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Росица Милчева Георгиева-Радева 1 1
ОБЩО 1 4 5
           -за 2020 г. – общо 6 броя

Прокурор Уважен
протест

Неуважен
протест Брой

Антония Димитрова Иванова 1 1 2
Женя Емилова Енева 1 1
Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер 1 1

Красимир Маринов Конов 1 1
Нина Величкова Величкова 1 1
ОБЩО 3 3 6

►Извършена е проверка на избрани на случаен принцип
прекратени ДП  по описа на ОП-Варна през 2019 г. и 2020 г., както

следва:

Пр.пр. № 522/2018 г. по описа на ОП- Варна, ДП № 109/2018 г.
по описа на ОСлО-ОП-Варна, наблюдаващ прокурор Светлана
Данева. Досъдебното производство е получено на 20.02.2020 г. в ОП-
Варна с мнение за прекратяване и с постановление от 13.04.2020 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на ДФ
„Земеделие“ и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Варна. Приложена е обратна разписка. Няма
данни постановлението да е обжалвано, но по реда на служебния контрол
от АП-Варна, постановлението е потвърдено.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 4851/2018 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 724/2018 г. по описа на 03 РУМВР-Варна; пр.пр. №
6368/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 271/2019 г. по описа на
ОДМВР-Варна на прокурор Светлана Данева.

Пр.пр. № 2485/20 г. по описа на ОП- Варна, ДП № 64/20 г. по
описа на РУМВР- Девня, наблюдаващ прокурор Радослав Лазаров.
Досъдебното производство е получено на 03.09.2020 г. в ОП-Варна с
мнение за прекратяване.С постановление от 09.09.2020г. ДП е прекратено
на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 234, ал.4 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалите лица и,
че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му
пред ОС – Варна.

Допълнително на прокурор Радослав Лазаров са проверени и:
пр.пр. № 930/2017 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 270/2017 г. по описа
на НСлСл; след служебен контрол, с постановление на АП-Варна
постановлението на ОП-Варна за прекратяване е потвърдено.
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Пр.пр. № 2836/20 г. по описа на ОП- Варна, ДП № 64/20 г. по
описа на ОСлО-ОП-Варна, наблюдаващ прокурор Златин Златев.
Досъдебното производство е получено на 25.06.2020 г. в ОП-Варна с
мнение за прекратяване и с постановление от 29.06.2020 г.  същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 5830/2019 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 82/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Варна; пр.пр. №
5114/2020 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 584/2019 г. по описа на 03
РУМВР-Варна на прокурор Златин Златев.

Пр.пр. № 83/20 г. по описа на ОП- Варна, ДП № 4/20 г. по описа
на ОСлО-ОП-Варна, наблюдаващ прокурор Владислав Томов.
Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на 06.03.2020 г. с
мнение за прекратяване.С постановление от 09.03.2020г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страната и, че същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС –
Варна.

Пр.пр. № 5315/19 г. по описа на ОП- Варна, ДП № 607/2019 г. по
описа на 03 РУМВР - Варна, наблюдаващ прокурор Антон Кондов.
Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на 04.07.2019 г. с
мнение за прекратяване и с постановление от 05.07.2019 г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалите лица и,
че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му
пред ОС – Варна.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 1508/2019 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 104/2019 г. по описа на ОДМВР-Варна на прокурор
Антон Кондов.

Пр.пр. № 7552/2019 г. по описа на ОП- Варна, ДП № 422/2017 г.
по описа на РУМВР - Аксаково, наблюдаващ прокурор Пламен
Михайлов. Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на
16.10.2019 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 19.11.2019 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на  страните и,
че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му
пред ОС – Варна.

Пр.пр. № 7755/18 г. по описа на ОП- Варна, ДП № 166/2018 г. по
описа на РУМВР - Девня, наблюдаващ прокурор Росица Георгиева.
Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на 25.10.2019 г. с
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мнение за прекратяване.С постановление от 13.11.2019 г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страните с обратна
разписка и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Варна. Приложени са 2 бр. обратни разписки.
След извършена служебна проверка, с писмо на АП-Варна от 10.03.2020
г. постановлението е потвърдено.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 4359/2015 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 154/2016 г. по описа на ОСлО-ОП-Варна; на прокурор
Росица Георгиева.

Пр.пр. № 9472/2019 г. по описа на ОП- Варна, ДП № 1764/2019 г.
по описа на 01 РУМВР - Варна, наблюдаващ прокурор Галина
Минчева. Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на
11.11.2019 г. с мнение за прекратяване .С постановление от 18.11.2019 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страните с
обратна разписка и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Варна. Приложени са 2 бр. обратни разписки.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 3533/2019 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 50/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Варна; на прокурор
Галина Минчева.

Пр.пр. № 6047/2018 г. по описа на ОП-Варна, ДП № 129/2018 г.
по описа на ОСлО-ОП - Варна, наблюдаващ прокурор Милен
Ставрев. Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на
10.07.2020 г. с мнение за прекратяване.С постановление от 22.07.2020 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страните с
обратна разписка и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Варна. Приложени са 2 бр. обратни разписки.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 7242/2019 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 459/2019 г. по описа на ОДМВР-Варна; на прокурор
Милен Ставрев.

Пр.пр. № 277/2018 г. по описа на ОП-Варна, ДП № 487/2019 г. по
описа на ОДМВР - Варна, наблюдаващ прокурор Ивелина Бухлева.
Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на 27.11.2019 г. с
мнение за прекратяване.С постановление от 16.12.2019 г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страните с обратна
разписка и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Варна. Материалите да се изпратят по
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компетентност на ТД на НАП след влизане в сила на настоящото
постановление с оглед преценка за административна отговорност, копия
да се изпратят на ВКП и АП-Варна. След обжалване на постановлението
за прекратяване, с определение № 91/28.01.2020 г. на ОС-Варна по ЧНД
№ 3/2020 г. постановлението е отменено. След протест до АС-Варна, с
определение № 121/19.05.20 г. на АС-Варна по ВЧНД № 92/2020 г.
определението на ОС-Варна е отменено, като постановленето на ОП-
Варна е потвърдено.

Пр.пр. № 2659/2018 г. по описа на ОП-Варна, ДП № 369/2018 г.
по описа на ОДМВР - Варна, наблюдаващ прокурор Нина Величкова.
Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на 25.02.2020 г. с
мнение за прекратяване.С постановление от 13.03.2020 г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на ТД на НАП-Варна и,
че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му
пред ОС – Варна.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 3684/2020 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 650/2020 г. по описа на 03 РУМВР-Варна; на
прокурор Нина Величкова.

Пр.пр. № 8828/2018 г. по описа на ОП-Варна, ДП № 318/2018 г.
по описа на04 РУМВР - Варна, наблюдаващ прокурор Светослав
Стойнов. Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на
05.06.2019 г. с мнение за прекратяване .С постановление от 10.06.2019 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати страните, на
началника на 04 РУ на МВР – за сведение и изпълнение и, че същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС –
Варна.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 8730/2018 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 1178/2018 г. по описа на 02 РУМВР-Варна; на
прокурор Светослав Стойнов

Пр.пр. № 5727/2019 г. по описа на ОП-Варна, ДП № 174/2019 г.
по описа на РУМВР - Аксаково, наблюдаващ прокурор Антония
Иванова. Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на
27.01.2020 г. с мнение за прекратяване.С постановление от 27.02.20 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати страните, на
началника на 04 РУ на МВР – за сведение и изпълнение, и, че същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС –
Варна. Обжалвано е пред ОС-Варна, който с определение №
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317/28.04.2020 г. по ЧНД № 305/2020 г. отменя постановлението за
прекратяване. На 04.05.2020 г. е изготвен  протест, чрез ОС-Варна до АС-
Варна. С определение № 149/05.06.2020 г. по ВЧНД № 120/2020 г. е
отменено определението на ОС-Варна, като е потвърдено
постановлението на ОП-Варна.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 6900/2020 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 2196/2020 г. по описа на 04 РУМВР-Варна; на
прокурор Антония Иванова.

Пр.пр. № 12793/2017 г. по описа на ОП-Варна, ДП № 66/2018 г.
по описа на ОДМВР-Варна, наблюдаващ прокурор Боянка
Михайлова. Досъдебното производство е получено в ОП-Варна на
18.02.2020 г. с мнение за прекратяване .С постановление от 28.02.2020 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.3
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати с обратна
разписка на МФ и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Варна.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 2288/2018 г. по описа на
ОП - Варна, ДП № 59/2018 г. по описа на РУМВР-Аксаково; на прокурор
Боянка Михайлова.

Допълнително са проверени следните ДП, които са٭
прекратени по описа на ОП-Варна:

-пр.пр. № 1878/2020 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 123/2020 г. по
описа на ОДМВР-Варна

-пр.пр. № 3218/2020 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 301/2020 г. по
описа ОДМВР-Варна

-пр.пр. № 1955/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 61/2019 г. по
описа на РУМВР-Аксаково

-пр.пр. № 1954/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 79/2019 г. по
описа на ОДМВР - Варна

-пр.пр. № 8330/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1041/2019 г.
по описа на У-Ветрино-РУМВР-Провадия

-пр.пр. № 4828/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 470/2019 г. по
описа ОДМВР-Варна

-пр.пр. № 3248/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 86/2019 г. по
описа ОДМВР-Варна

-пр.пр.  № 2186/2018  по описа на ОП -  Варна,  ДП № 70/2018  г.  по
описа ОСлО-ОП-Варна

-пр.пр. № 9909/2018 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 125/2019 г. по
описа ОДМВР-Варна
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-пр.пр. № 3593/2020 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 572/2020 г. по
описа 02 РУМВР-Варна

-пр.пр. № 5980/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1025/2019 г.
по описа У-Ветрино – РУМВР - Провадия

-пр.пр. 4922/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 2056/2019 г. по
описа на У-Вълчидол – РУМВР - Девня

-пр.пр. № 5799/2018 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 392/2018 г. по
описа на  ОДМВР-Варна

пр.пр. № 10724/2019 г. по описа на ОП - Варна, БП № 19/2019 г. по
описа ГПУ-Летище-Варна

-пр.пр. № 1300/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 895/2018 г. по
описа ОДМВР-Варна

-пр.пр. № 8185/2020 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 1735/2020 г.
по описа 01 РУМВР-Варна

-пр.пр. № 3750/2019 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 195/2019 г. по
описа ОДМВР-Варна

►УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ:
1. Изготвени предложения от разследващите органи до:
- наблюдаващият прокурор за удължаване срока на разследване по

чл. 234, ал. 2 от НПК – няма
- наблюдаващият прокурор за внасяне на искане за продължаване на

срока на разследване по чл. 234, ал. 3, пр. 1 от НПК – общо 625 броя,
уважени – 625 броя; неуважени – няма
      - за 2019 г. – 303 броя, уважени – 303 броя; неуважени – няма
        - за 2020 г. – 322 броя, уважени – 322 броя; неуважени – няма

2. Искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на срока на
разследването до административния ръководител на съответната
прокуратура или оправомощен от него прокурор на основание чл. 243, ал.
3, пр. 2 от НПК – общо 4382 броя
      - за 2019 г. – 2238 броя
      - уважени – 2238 броя;
      - неуважени – няма
      - за 2020 г. – 2144 броя
      - уважени – 2144 броя;
      - неуважени – няма

Изводи:
Постановленията за прекратяване на досъдебните производства,

са обосновани, мотивирани и съобразени с разпоредбите на НПК.
От проверените досъдебни производства е видно, че копия от

постановленията за прекратяване на наказателното производство се
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изпращат на страните. В постановленията се отразява, че същите
могат да  бъдат обжалвани в 7-дневен срок от получаването им пред
ОС - Варна.

След проверката  на организация по образуването и движението
на досъдебните производства в ОП – Варна може да се обобщи, че в
наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски
актове. Исканията за удължаване на сроковете по досъдебните
производства са  мотивирани.

Удължаване срока на разследване се осъществява задължително с
постановление, съобразно т.20 от Указания по новите нормативни
положения в ЗИДНПК, ДВ (бр. 63/2017 г.), утвърдени със Заповед № РД-
02-22/02.11.2017 г. на Главния прокурор.

►ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО И МЕРКИ НА
ПРОКУРОРА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1. В ОП-Варна досъдебните производства с продължителност
на разследването повече от 6 месеца,са : за 2019 г. –352 броя,а за

2020 г. – 340 броя.

           Като причини за това, от ОП-Варна са посочили, че
продължителността на досъдебната фаза е следствие не само и не основно
на недостатъчна активност на прокуратурата. В тази връзка върху
срочността на разследването влият и редица обективни фактори като
необезпеченост с достатъчно и квалифицирани вещи лица /особено за
автотехническите експертизи; ДНК експертизи, физико – химични
експертизи, технически експертизи за изследване на компютри и мобилни
устройства/, а оттам – пренатовареност, дори свръхнатовареност, на
вещите лица и забавяне във времето на изготвянето на назначените
експертизи, особено тези, чието възлагане е възможно само на експерти
от НИК – МВР – София; текучество на разследващите полицаи; забавяне
изпращането на разследващите органи на поискани от тях по надлежния
ред данни и материали от различни институции или ЮЛ; трудности при
откриване и призоваване на свидетели в страната и в чужбина; трудности
при разпити по делегация в други райони.
Изпълнението на изпратени молби за правна помощ и европейски
заповеди за разследване;
Необходимост от предаване на лица във връзка с екстрадиционни
производства и такива, задържани с Европейски заповеди за разследване

: Предприетите  мерки са٭
     • Даване на писмени и устни указания по разследването, на основание
чл.196, ал.1, т.2 от НПК от наблюдаващите прокурори;
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     • Контрол от наблюдаващите прокурори за срочността при
разследването на делата и своевременно депозиране от разследващия
орган на искане за удължаване на сроковете по разследването при
необходимост от извършване на процесуално – следствени действия;

• Изискване от наблюдаващите прокурори на доклади от
разследващите органи за извършените действия по разследването;

• Изпращане периодично на напомнителни писма до органите на
МВР във връзка с резултата от извършените оперативно – издирвателни
мероприятия по спрени наказателни производства;

• В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 4 от
21.02.2019 г. са взети конкретни административно – организационни
мерки,  с оглед ускоряване на производствата и срочното приключване на
ДП със срок на разследване над 3 години, а именно: проверка на спрените
ДП за наличие на предпоставки за възобновяването им на основание
чл.245, ал. 2 от НПК , както и е разпоредено на прокурорите от състава на
ОП-Варна да следят за изпълнението на чл. 22, ал.2 от НПК
(провеждането и приключването на разследването в разумен срок).

Издадени са заповед  № 778/2018 г., изм. със заповед № 459/2019 г.,
отменени със заповед № 596/2019 г., както и заповед № 458/2019 г.,
изменена със заповед № 590/2019 г., за ускоряване на разследването на
отделните производства и мерки в тази насока.

2. ДП, по които от привличането на обвиняемия са изтекли повече
от две години.

     - Към 31.12.2019 г.,са – 6 броя ДП
     - Към 31.12.2020 г.,са  – 11 броя ДП

3. ДП, по които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал. 1, т. 4 от НПК ,са общо -9 броя.

- Като за 2019г. са - 6бр. ,а за 2020г.са - 3бр.

4. Няма ДП,при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал. 1, т. 5 от НПК.

5. Няма искания за  приключване на разследването по чл.368,ал.1 от
НПК.

►ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО СЪДА за:

1.  Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.72, ал.1 и чл. 73, ал.
3 НПК – общо 28 броя, от тях: уважени – 25, неуважени – 3
      - за 2019 г. – 14 броя
      - уважени – 11 броя
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      - неуважени – 3броя
      - за 2020 г. – 14 броя
      - уважени – 14 броя
      - неуважени – няма

2.  Внесените МНО през проверявания период,са - общо 161 броя.
     От тях: уважени – 151 броя, неуважени 10 бр.
2.1 „Задържане под стража“

         През 2019 г. – 73 броя
       - уважени – 69 броя;
       - неуважени – 4 броя;
       - подадени протести – 1 брой – уважен

През 2020 г. – 85 броя
     -  уважени – 80 броя;
     -  неуважени – 5 броя;
     -  подадени протести – 3 броя – уважени

2.2 МНО “Домашен арест“:
През 2019 г. – 2 броя

     - уважени – 2 брой
     - неуважени – няма

През 2020 г. – 1 брой
    - уважени – няма;
    - неуважени – 1 брой;

3. Отмяна на мерките за неотклонение: общо 31 броя
    - в срока по чл.234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал. 4 от НПК – общо 21
броя
   - за 2019 г. – 8 броя
   - за 2020 г. – 13 броя
   - извън срока по чл.234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал.4 от НПК – общо
10 броя

- за 2019 г. – 4 броя
- за 2020 г. – 6 броя

►НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НА СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР

№
Преп. ДП №

Разследва
щ
 орган

Наблюд.
прокурор

Текст от
НК,

по който е
образувано

ДП

На какъв етап
от

наказателното
производство

се намират
към 31.12.2020

г.

1 00090/
2013 175/2013 ОД МВР-

Варна
Ивелина
Кирилова

чл. 242 ал. 4
вр. ал. 2 вр.

спряно с
постановление
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Бухлева-Ван
Каутер

чл. 20 ал. 2
от НК

от 23.1.2018 г.

2 04279/
2014 135/2014

Следствен
отдел в ОП
Варна

Д. Недкова-
Кипрова ,В.
Радева и Г.
Минчева

чл. 213а ал. 3
т. 2 вр. ал. 2
т. 3 предл. 2
и предл. 3 и
т. 4 вр. ал. 1
вр. чл. 26 ал.
1 от НК

внесен ОА на
14.8.2015 г.;
постановена
присъда,
невлязла в зак.
сила

3 03867/
2014 119/2014

Следствен
отдел в ОП
Варна

Александър
Константино
в Атанасов

чл. 202 ал. 2
т. 1 вр. ал. 1
т. 1 вр. чл.
282 ал. 1 вр.
чл. 201
предл. 1 и
предл. 2 вр.
чл. 20 ал. 2
от НК

внесен ОА на
21.12.2017 г.; в
съдебна фаза

4 01220/
2015 53/2015

Следствен
отдел в ОП
Варна

Катя
Стоянова
Петрова

 чл. 123 ал. 1
от НК

внесен ОА на
10.7.2017 г.;
постановена
присъда,
невлязла в
зак.сила

5 01337/
2015 58/2015

Следствен
отдел в ОП
Варна

Силвиян
Иванов
Стоянов

 чл. 282 ал. 4
вр. ал. 3 вр.
ал. 1 вр. чл.
26 ал. 1 от
НК

прекратено с
постановление
от 11.10.2019,
потвърдено с
постановление
от АП-Варна на
20.1.2020 г. след
инстанционен
контрол

6 04413/
2015 160/2017

Следствен
отдел в ОП
Варна

Милен
Василев
Ставрев

 чл. 282 ал. 1
вр. чл. 26 ал.
1 от НК

при прокурор за
решаване,
разпределено на
11.01.2021

7 01733/
2017 30/2017

Следствен
отдел в ОП
Варна

Пламен
Димитров
Михайлов

чл. 254а ал. 1
от НК

при прокурор за
решаване

8 01911/
2017 2/2017 Митница

Варна

Виолета
Радева и
Галина
Минчева

чл. 242 ал. 3
предл. 1 от
НК

внесен ОА на
03.12.2018 г.; в
съдебна фаза

9 00600/
2018 35/2018

Следствен
отдел в ОП
Варна

Антония
Димитрова
Иванова

чл.282 ал.1
от НК

при прокурор за
решаване

10 06882/
2018 104/2018

Следствен
отдел в ОП
Варна

Валентина
Владимирова
Дачевска

чл. 282 ал. 1
вр. чл. 20 ал.
2 вр. чл. 26
ал. 1 от НК

при прокурор за
решаване
с удължен срок
по чл. 242, ал. 5
от НПК,
считано от
21.11.2020

11 СП- 124/2018 Следствен Валентина  чл. 301 ал. 1 при разследващ
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07653/
2018

отдел в ОП
Варна

Дачевска и
Антония
Иванова

вр. чл. 26 ал.
1 вр. чл. 20
ал. 2 от НК

орган

12 10770/
2019 694/2019

Следствен
отдел в ОП
Варна

Светлана
Иванова
Данева

 чл. 203 ал. 1
вр. чл. 201
вр. чл. 26, ал.
1 от НК;   чл.
211 вр. чл.
209 ал. 1 вр.
чл. 26 ал. 1
от НК

при разследващ
орган

13
СП-
00496/
2019

96/2019
Следствен
отдел в ОП
Варна

Росица
Милчева
Георгиева-
Радева

чл. 282 ал. 2
вр. ал. 1 от
НК

при разследващ
орган

14 00324/
2020 10/2020

Следствен
отдел в ОП
Варна

Росица
Неделчева
Тонева

 чл. 330 ал. 3
вр. ал. 1 от
НК

при прокурор за
решаване и
поискан срок по
чл. 242, ал. 5 от
НПК

15
СП-
07366/
2018

49/2019
Следствен
отдел в ОП
Варна

Димитър
Василев
Кайряков

чл. 255 ал. 3
вр. ал. 1, т. 1
от НК

при разследващ
орган

16 03003/
2020 72/2020

Следствен
отдел в ОП
Варна

Дияна
Иванова
Иванова

чл. 203 вр.
чл. 201, вр.
чл. 26 ал. 1
от НК

при разследващ
орган

17 02953/
2020 84/2020

Следствен
отдел в ОП
Варна

Силвиян
Иванов
Стоянов

чл. 212 ал.3,
вр. ал.  1 от
НК; чл. 282
ал. 1 от НК;
чл. 219 ал. 1
от НК; чл.
352 ал. 1 НК

при разследващ
орган

18 07085/
2019 86/2020

Следствен
отдел в ОП
Варна

Светлана
Иванова
Данева

чл. 254б ал.1
от НК

при разследващ
орган

19 06861/
2020 13/2020

ТО-МРР –
Северна
морска

Дияна
Иванова и
Галина
Минчева

чл.242 ал. 2
пр. 1 от НК

внасяне на
споразумение
на 20.11.2020 г.;
влязла в сила
присъда

20
СП-
04357/
2020

117/2020
Следствен
отдел в ОП
Варна

Виолета
Манолова
Радева

чл. 302 т. 1 и
т. 2 вр. чл.
301 ал. 1 вр.
чл. 26 ал. 1
от НК и чл.
210, ал. 3
предл. 1 вр.
чл. 209 ал. 1
вр. чл. 18 ал.
1 от НК

при разследващ
орган
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►ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК (забавяне) – общо 24
броя.
-за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – 14 броя
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14245/
2017

1598/
2017

Антония
Димитро

ва
Иванова

29.11.2017,-
Светослав Михайлов
Донев - чл. 234в ал. 1
от НК ; чл. 354а ал. 1
изр. 1 предл. 4 от НК

; чл. 195 ал. 1 т. 4
предл. 2 във връзка с
предл. 3 във връзка с

чл. 194 ал. 1 във
връзка с чл. 26 ал. 1

от НК

3.4.2019 9.5.2019 22.7.201
9 44

Има искане
по чл.242

ал.5 от НПК

13200/
2017

1364/
2017

Димитър
Василев
Кайряко

в

23.10.2017,Серж
Микаел Егикян-чл.

354а ал. 1 предл. 4 от
НК

10.4.2019 11.4.2019 14.5.201
9 2

Няма искане
по чл.242

ал.5 от НПК

02346/
2012

150/2
013

Стоян
Тодоров
Загоров

27.02.2013,-НИ-чл.
255 ал. 1 т. 2 във
връзка с т. 6 във

връзка с чл. 26 ал. 1
от НК

8.11.2019 11.11.2019 16.12.20
19 5

Няма искане
по чл.242

ал.5 от НПК

03090/
2010

259/2
011

Ивелина
Кирилов

а
Бухлева-

Ван
Каутер

28.6.2012,-Даниела
Стоянова

Тодорова,Ирина
Асенова

Папанчева,Петранка
Колева

Христова,Полимира
Парашкевова

Тодорова-
чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1
вр. чл. 26, ал. 1 от НК

31.12.2018 2.1.2019 26.2.201
9 24

Няма искане
по чл.242

ал.5 от НПК

04547/
2004

2044/
2004

Златин
Атанасо
в Златев

18.10.2004, НИ-чл.
330 ал. 3 от НК 8.3.2005 16.9.2019 21.10.20

19 4
Няма искане

по чл.242
ал.5 от НПК

04998/
2016

445/2
016

Димитър
Василев
Кайряко

в

22.11.2016-НИ-чл.
255 ал. 1 т. 1 от НК 10.12.2018 11.12.2018 28.1.201

9 16
Няма искане

по чл.242
ал.5 от НПК

05266/
2017

50/20
17

Димитър
Василев
Кайряко

в

11.04.2017-НИ-чл.
123 ал. 1 от НК 22.5.2019 23.5.2019 11.7.201

9 18
Няма искане

по чл.242
ал.5 от НПК

06921/
2016

18/20
17

Антония
Димитро

ва
Иванова

20.2.2017-НИ-чл. 255
ал. 1 т. 2 във връзка с

чл. 26 ал. 1 от НК
14.12.2018 17.12.2018 25.1.201

9 8
Няма искане

по чл.242
ал.5 от НПК

03764/
2019

380/2
019

Димитър
Василев
Кайряко

в

1.4.2019-НИ-чл. 249
ал. 1 от НК ; чл. 194

ал. 1 от НК
1.10.2019 2.10.2019 20.11.20

19 18
Няма искане

по чл.242
ал.5 от НПК

07271/
2019

748/2
019

Димитър
Василев
Кайряко

в

01.04.2019-НИ-чл.
249 ал. 1 от НК ; чл.

194 ал. 1 от НК
7.11.2019 8.11.2019 12.12.20

19 4
Няма искане

по чл.242
ал.5 от НПК

07492/
2019

249/2
019

Димитър
Василев

30.07.2019-НИ-чл.
249 ал. 1 от НК,чл. 7.10.2019 8.10.2019 18.11.20

19 10 Няма искане
по чл.242
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Кайряко
в

195 ал. 1 т. 4 предл. 2
от НК ;

ал.5 от НПК

06660/
2018

813/2
018

Пламен
Димитро

в
Михайло

в

15.11.2018-НИ-чл.
249 ал. 1 от НК 29.5.2019 30.5.2019 11.7.201

9 11
Няма искане

по чл.242
ал.5 от НПК

05544/
2016

306/2
016

Стоян
Тодоров
Загоров

23.7.2016-Петко
Христов Петков ,чл.
343 ал. 1 буква в от

НК

22.1.2019 23.1.2019 26.2.201
9 3

Няма искане
по чл.242

ал.5 от НПК

03194/
2012

225/2
012

Диана
Русева

Недкова
-

Кипрова

8.11.2012,Красен
Валентинов

Желязков ,чл. 255, ал.
3 вр. ал. 1, т. 2 вр. т. 7
вр. чл. 26, ал. 1 от НК

5.3.2019 6.3.2019 17.6.201
9 71

Няма искане
по чл.242

ал.5 от НПК

-за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – 10 броя
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01196/
2014

33/20
14

Росица
Милчева
Георгиев
а-Радева

27.5.2014
ИИ

чл. 255 ал. 3 във вр. с
ал. 1 т. 2 предл. 1 и т.
7 предл. 2 във вр. с
чл. 26 ал. 1 от НК

29.7.202
0 30.7.2020 8.12.20

20 69
Има искане по
чл.242 ал.5 от

НПК

01970/
2011

90/20
11

Светлана
Иванова
Данева

23.8.2011
ИИ

чл. 248а ал. 3 във вр.
с ал. 2 предл. 1 във

вр. с чл. 20 ал. 2 във
вр. с чл. 26 ал. 1 от

НК

19.8.202
0 20.8.2020 3.12.20

20 44
Има искане по
чл.242 ал.5 от

НПК

07307/
2018

570/2
018

Пламен
Димитро

в
Михайло

в

17.8.2018
ИИ

чл. 255 ал. 1 т. 2 във
вр. с т. 6 от НК; чл.

255б ал. 1 т. 3 от НК

17.8.202
0 31.8.2020 23.11.2

020 24
Има искане по
чл.242 ал.5 от

НПК

07452/
2019

4048/
2019

Антония
Димитро

ва
Иванова

28.7.2019
НИ

чл. 343 ал. 3 буква б
от НК

29.7.202
0 30.7.2020 14.10.2

020 14
Има искане по
чл.242 ал.5 от

НПК

00110/
2012

97/20
12

Антония
Димитро

ва
Иванова

19.5.2012
ИИ

чл. 255 ал. 3 във вр. с
ал. 1 т. 2 във вр. с т. 7

от НК

16.3.202
0 28.5.2020 17.11.2

020 142
Няма искане

по чл.242 ал.5
от НПК

02089/
2016

147/2
016

Диана
Русева

Недкова
-

Кипрова

5.4.2016
ИИ

чл. 255 ал. 1 т. 2 във
вр. с чл. 26 ал. 1 от

НК

3.9.2020 4.9.2020 1.12.20
20 58

Няма искане
по чл.242 ал.5

от НПК

02229/
2016

139/2
019

Радослав
Богомил

ов
Лазаров

1.7.2016
ИИ

чл. 255 ал. 3 във вр. с
ал. 1 т. 2 от НК ; чл.

255 ал. 3 във вр. с ал.
1 във вр. с т. 2 във вр.
с т. 6 във вр. с т. 7 от

НК

6.10.202
0 7.10.2020 20.11.2

020 13
Няма искане

по чл.242 ал.5
от НПК
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03936/
2012

286/2
013

Диана
Русева

Недкова
-

Кипрова

4.10.2013
НИ

чл. 219 ал. 1 във вр. с
чл. 26 ал. 1 от НК

18.12.20
19 19.12.2019 31.1.20

20 12
Няма искане

по чл.242 ал.5
от НПК

04904/
2017

47/20
18

Стоян
Тодоров
Загоров

22.3.2018
НИ

чл. 282 ал. 1 от НК

23.1.202
0 24.1.2020 5.3.202

0 10
Няма искане

по чл.242 ал.5
от НПК

14245/
2017

1598/
2017

Антония
Димитро

ва
Иванова

29.11.2017
ИИ

чл. 338 ал. 1 предл. 1
от НК ; чл. 339 ал. 1
предл. 2 от НК ; чл.

270 ал. 1 във вр. с чл.
26 ал. 1 от НК

3.4.2019 20.3.2020 27.5.20
20 37

Няма искане
по чл.242 ал.5

от НПК

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на
основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

НАКАЗАТЕЛНО – СЪДЕБЕН НАДЗОР.

1. ВНЕСЕНИ ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ:
1.1 През 2019 г. са внесени в съда 89 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период – 31, по образувани ДП в
предходни години – 58.
         По прокурори ,както следва:

Наблюдаващ прокурор внесени в съда
обвинителни акта

по
образувани
ДП през 2019

по образувани
ДП в

предходни
години

Александър Константинов
Атанасов 6 1 5

Антон Христов Кондов 5 3 2
Антония Димитрова Иванова 3 3
Боянка Андреева Михайлова 1 1
Валентина Владимирова
Дачевска 2 2

Виолета Манолова Радева 4 2 2
Галина Николова Минчева 4 1 3
Диана Русева Недкова - Кипрова 7 1 6
Дияна Иванова Иванова 4 1 3
Женя Емилова Енева 5 1 4
Златин Атанасов Златев 7 2 5

Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер

3 3

Катя Стоянова Петрова 1 1
Милен Василев Ставрев 6 1 5

Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова

2 1 1
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Нина Величкова Величкова 3 3
Пламен Димитров Михайлов 3 1 2
Радослав Богомилов Лазаров 6 2 4
Росица Милчева Георгиева-
Радева 3 1 2

Росица Неделчева Тонева 3 1 2
Светлана Иванова Данева 3 1 2
Светослав Николаев. Стойнов 6 3 3
Силвиян Иванов Стоянов 2 1 1
Обща сума 89 31 58

     1.2 През 2020г. са внесени в съда 103 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период – 27, по образувани ДП в
предходни години – 76.
      И по прокурори:

Прокурор Общ брой
ОА

от тях по
образувани ДП

през 2020 г.

от тях по
образувани ДП

в предходни
години

Александър Константинов Атанасов 6 1 5
Антон Христов Кондов 5 1 4
Антония Димитрова Иванова 9 2 7
Боянка Андреева Михайлова 1 1
Валентина Владимирова Дачевска 2 1 1
Виолета Манолова Радева 3 1 2
Владислав Димитров Томов 2 1 1
Галина Николова Минчева 1 1 0
Деян Кондов Душев 1 1 0
Диана Русева Недкова - Кипрова 5 1 4
Димитър Василев Кайряков 5 1 4
Женя Емилова Енева 7 2 5
Златин Атанасов Златев 6 3 3
Ивелина Кирилова Бухлева-Ван
Каутер 4 1 3

Катя Стоянова Петрова 3 1 2
Красимир Маринов Конов 2 1 1
Милен Василев Ставрев 2 1 1
Николета Лъчезарова Добрилова-
Арнаудова 5 1 4

Нина Величкова Величкова 3 3
Пламен Димитров Михайлов 9 1 8
Радослав Богомилов Лазаров 3 3
Росица Милчева Георгиева-Радева 5 1 4
Росица Неделчева Тонева 3 1 2
Светлана Иванова Данева 4 4
Силвиян Иванов Стоянов 4 2 2
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Стоян Тодоров Загоров 3 1 2
Обща сума 103 27 76

2.ВЪРНАТИ от съда дела:
          2.1 За 2019 г., с внесени обвинителни актове са върнати 4 дела, като
едно с решение на ВКС, 3 с определение, като по едно от тях прокурорът
е подал протест, който е неуважен:

Прокурор

брой върнати от
съда дела за

2019г., с внесени
обвинителни

актове

акт
на съда Про

тест

Силвиян Иванов
Стоянов 1 с решение на

ВКС

Милен Василев
Ставрев 2 2

определения

1 -
неуважен
протест

Димитър Василев
Кайряков 1  определение

 2.2.За 2020 г., са върнати общо 5 дела с определения на съда, като
по едно от тях прокурорът е внесъл протест, който е  неуважен:

Прокурор

брой върнати
от съда дела за

2020г., с
внесени

обвинителни
актове

акт на съда протест

Радослав
Богомилов

Лазаров
1 определение 1 -

неуважен

Пламен
Димитров
Михайлов

2 определения

Женя Емилова
Енева 1 определение

Антония
Димитрова

Иванова
1 определение

       3. През 2019 г.  и 2020 г. няма върнати ОА в прокуратурата, на
основание чл. 248а, ал. 1 НПК.
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4. РЕШЕНИ от съда дела по обвинителен акт.
       4.1 РЕШЕНИТЕ от съда дела по обвинителен акт през 2019 г. са
общо 131, като от тях:
      - осъдителни присъди по общия ред – 36, от тях са протестирани 10,
като 2 са неуважени, 6 уважени, 1 частично уважен и 1 чакащ решение;
      - оправдателни присъди по общия ред – 8, всички протестирани, като
3 са неуважени, 4 уважени и 1 чакащ решение;
      - осъдителни присъди по реда на гл. XXVII от НПК (чл.371 и сл. НПК)
– 22, от тях протестирани 2, единия неуважен и един уважен.
      - В ОП-Варна няма оправдателни присъди по реда на гл. XXVII от
НПК (чл.371 и сл. НПК) .
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Александър
Константинов Атанасов 4 2 1 - уважен 2

2 -
уважени

Антония Димитрова
Иванова 1 1
Боянка Андреева
Михайлова 2 2 1 - уважен
Валентина
Владимирова Дачевска 4 4

1 - Чакащ
решение

Виолета Манолова
Радева 4 1 2 1

1 -
уважен

Галина Николова
Минчева 4 3 1

1 -
неуважен

Деян Кондов Душев 1 1
Диана Русева Недкова -
Кипрова 4 2 1 1

1 -
неуважен

Дияна Иванова Иванова 1 1
Женя Емилова Енева 3 2 1
Златин Атанасов Златев 4 2 2
Ивелина Кирилова
Бухлева-Ван Каутер 4 3 1

2 -
уважени

Катя Стоянова Петрова 2 1 1

1-
частично
уважен и
1 - уважен

Красимир Маринов
Конов 1 1

Милен Василев Ставрев 3 1 1 1

1 -
Чакащ
решение
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Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 4 1 1 2

1 -
неуважен
и 1 -
уважен

Нина Величкова
Величкова 1 1
Пламен Димитров
Михайлов 4 3 1

Радослав Богомилов
Лазаров 4 2 2

1 -
неуважен
и 1 -
уважен

Росица Милчева
Георгиева-Радева 3 2 1 1 - уважен
Росица Неделчева
Тонева 2 1 1
Светлана Иванова
Данева 2 1 1
Светослав Николаев.
Стойнов 4 3 1
Силвиян Иванов
Стоянов 3 2 1 1 - уважен

Стоян Тодоров Загоров 1 1
1 -
неуважен

     4.2 РЕШЕНИТЕ от съда дела по обвинителен акт през 2020 г. са общо
105, като от тях:
    - осъдителни присъди по общия ред – 36, от тях са протестирани 8, като 3 са
уважени и 5 чакащи решение;
    - оправдателни присъди по общия ред – 2, които са протестирани и чакащи
решение;
   - осъдителни присъди по реда на гл. XXVII от НПК (чл.371 и сл. НПК) –
38, от тях протестирани 5, един уважен, един оттеглен и 3 чакащи
решение;
   - оправдателни присъди по реда на гл. XXVII от НПК (чл.371 и сл.
НПК) – 1.
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Александър
Константинов
Атанасов

6 1 4 2 чакащи
решение 1 1 чакащ

решение
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Антон Христов
Кондов 3 2 1 1 чакащ

решение
Антония Димитрова
Иванова 2 2

Валентина
Владимирова Дачевска 1 1

Виолета Манолова
Радева 5 3 2

1 уважен и 1
чакащ

решение
Владислав Димитров
Томов 1 1

Галина Николова
Минчева 2 1 1

Диана Русева Недкова
- Кипрова 1 1

Димитър Василев
Кайряков 1 1

Женя Емилова Енева 3 2 1

Златин Атанасов
Златев 4 3 1 2 чакащ

решение
Ивелина Кирилова
Бухлева-Ван Каутер 4 4

Катя Стоянова
Петрова 2 1 1

Милен Василев
Ставрев 6 2 3 1

Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 5 2 3

1 уважен и 1
оттеглен
протест

Нина Величкова
Величкова 2 1 1

Пламен Димитров
Михайлов 6 1 5

Радослав Богомилов
Лазаров 1 1

Росица Милчева
Георгиева-Радева 2 1 1 1 уважен

Росица Неделчева
Тонева 2 1 1

Светлана Иванова
Данева 5 1 3 1 1 чакащ

решение

Светослав Николаев.
Стойнов 3 1 2

1 чакащ
решение и 1

уважен
Силвиян Иванов
Стоянов 2 1 1

Стоян Тодоров
Загоров 1 1

Изводи:
От извършената проверка на конкретните дела се установи, че

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в
разпоредбата на чл.242, ал.4 от НПК срок. Обвинителните актове са
обосновани, мотивирани и отговарят на изискванията на чл. 246 от
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НПК. Същите са изготвени след, като са събрани необходимите
доказателства за разкриване на обективната истина.

След влизане на присъдата в сила върху корицата се отбелязва
съответният номер на присъдната преписка, в съответствие с т. 62.2.
от Указанието за  дейността на прокуратурата по надзора върху
изпълнение на наказанията и други принудителни мерки.

       5. Внесени в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство (чл.381 от НПК)
      5.1 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство по чл.381 от НПК са, през 2019г. – 48бр., като одобрени от
съда са 45, а неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора –
3бр.

Наблюдаващ прокурор

Внесени в съда
споразумения за
решаване на ДП

(чл.381 от НПК), през
2019г.

одобрени от съда
споразумения

през 2019г.

неодобрени
от съда

споразумени
я и върнати

на
прокурора

Антония Димитрова Иванова 6 6
Боянка Андреева Михайлова 1 1
Валентина Владимирова
Дачевска 2 2

Виолета Манолова Радева 3 3
Галина Николова Минчева 2 2
Димитър Василев Кайряков 4 4
Дияна Иванова Иванова 5 5
Женя Емилова Енева 2 2
Златин Атанасов Златев 5 4 1
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 1 1

Катя Стоянова Петрова 2 2
Милен Василев Ставрев 2 1 1
Пламен Димитров Михайлов 4 4
Радослав Богомилов Лазаров 1 1
Росица Неделчева Тонева 2 2
Светослав Николаев Стойнов 2 2
Силвиян Иванов Стоянов 1 1
Стоян Тодоров Загоров 2 2

      5.2 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство по чл.381 от НПК, през 2020г. – 51бр., като одобрени от
съда са 49, а неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора –
2бр.

Наблюдаващ прокурор

Внесени в съда
споразумения за
решаване на ДП
(чл.381 от НПК),

през 2020г.

одобрени от
съда

споразумения
през 2020г.

неодобрени от съда
споразумения и

върнати на прокурора
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Антония Димитрова
Иванова 2 2

Боянка Андреева
Михайлова 1 1

Валентина Владимирова
Дачевска 2 2

Виолета Манолова Радева 1 1
Владислав Димитров
Томов 2 2

Галина Николова Минчева 5 5
Деян Кондов Душев 2 2
Диана Русева Недкова -
Кипрова 1 1

Димитър Василев
Кайряков 1 1

Дияна Иванова Иванова 2 2
Женя Емилова Енева 3 3
Ивелина Кирилова
Бухлева-Ван Каутер 3 3

Катя Стоянова Петрова 5 4 1
Красимир Маринов Конов 4 4
Милен Василев Ставрев 1 1
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 1 1

Пламен Димитров
Михайлов 2 2

Радослав Богомилов
Лазаров 2 2

Росица Милчева
Георгиева-Радева 3 3

Росица Неделчева Тонева 1 1
Светослав Николаев.
Стойнов 3 3

Стоян Тодоров Загоров 4 4

            6. Разгледани от съда споразумения (чл.384 от НПК)
            6.1 Разгледаните от съда споразумения по чл.384 от НПК за
2019г.,са – 45бр., като всички са одобрени.

Наблюдаващ прокурор Одобрени от съда споразумения (чл.384
от НПК) за 2019г.

Александър Константинов Атанасов 5
Антон Христов Кондов 4
Антония Димитрова Иванова 1
Валентина Владимирова Дачевска 1
Виолета Манолова Радева 2
Галина Николова Минчева 2
Диана Русева Недкова - Кипрова 3
Дияна Иванова Иванова 1
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Женя Емилова Енева 2
Златин Атанасов Златев 2

Ивелина Кирилова Бухлева-Ван Каутер 3

Милен Василев Ставрев 6
Нина Величкова Величкова 1
Пламен Димитров Михайлов 3
Радослав Богомилов Лазаров 6
Росица Неделчева Тонева 1
Светлана Иванова Данева 2
Обща сума 45

6.2 Разгледани от съда споразумения почл.384 от НПК, за 2020 г.
– 26бр., като всички са одобрени.

Наблюдаващ прокурор
Одобрени от съда

споразумения (чл.384 от
НПК) за 2020г.

Александър Константинов Атанасов 2
Антон Христов Кондов 2
Антония Димитрова Иванова 2
Боянка Андреева Михайлова 1
Диана Русева Недкова - Кипрова 3
Димитър Василев Кайряков 1
Женя Емилова Енева 1
Златин Атанасов Златев 2
Николета Лъчезарова Добрилова-
Арнаудова 1

Нина Величкова Величкова 1
Радослав Богомилов Лазаров 3
Росица Милчева Георгиева-Радева 3
Светлана Иванова Данева 1
Силвиян Иванов Стоянов 2
Стоян Тодоров Загоров 1

Обща сума 26
               -Няма неодобрени от съда споразумения и върнати на
прокурора.
               -Няма споразумения по чл.384а от НПК .

►На случаен принцип са проверени следните дела с внесени
обвинителни актове и такива приключени със споразумение по чл. 384

НПК. Движението им е проследено и в книгата за обвинителните
актове:
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ПД № 68/2020 г., наблюдаващ прокурор Силвиян Иванов.
Делото е постъпило в ОП-Варна на 24.08.2020 г. с мнение за предаване на
съд.  С писмо от 11.09.2020 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложено разпореждане
от 15.09.2020 за насрочване на НОХД № 1001/20 г. на ОС-Варна.
Приложено е споразумение по реда на чл. 384, ал.1 НПК от 20.01.2021 г.
като липсва протокол за одобрение от ОС-Варна.

Допълнително проверени ПД: ПД № 87/2019 г.; ПД № 71/2019 г.;
ПД № 83/2020 г.

ПД № 37/2020 г., наблюдаващ прокурор Радослав Лазаров.
Делото е постъпило в ОП-Варна на 15.06.2020 г. с мнение за предаване на
съд.  С писмо от 18.06.2020 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложено определение №
260011/08.07.2020 г. на ОС-Варна по НОХД  № 594/20 г. за прекратяване
на наказателното производство на основание чл. 289, ал.1, вр. чл. 24, ал.1,
т.4 НПК.

Допълнително проверени ПД: ПД № 55/2019 г.; ПД № 77/2020 г.

ПД № 7/2020 г., наблюдаващ прокурор Катя Петрова. Делото е
постъпило на 22.01.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
27.01.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложено разпореждане от 29.01.2020 за
насрочване на НОХД № 99/2020 г. на ОС-Варна. Приложена е присъда №
260000/02.07.2020 г.от 02.07.2020 г., от която е видно че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години, отложено на
основание чл. 66 от НК с изпитателен срок от 5 години.

Допълнително проверени ПД: ПД № 78/20 г.; ПД № 49/2019 г.

ПД № 54/2020 г., наблюдаващ прокурор Валентина Дачевска.
Делото е постъпило на 03.07.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 23.07.2020 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №
51/25.09.2020 г. по НДОХ № 20203100200775/2020 г., от която е видно че
е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години,
отложено на основание чл. 66 от НК за срок от 5 години. На 12.10.2020 г.
е подадена въззивна жалба чрез ОС-Варна до АС-Варна.

Допълнително проверено ПД: ПД № 76/20 г..

ПД № 60/19 г., наблюдаващ прокурор Николета Арнаудова.
Делото е постъпило на 06.08.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 29.08.2019 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №
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54/17.09.2019 г. по НДОХ № 994/2019 г., от която е видно, че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години, отложено на
основание чл. 66 от НК за срок от 4 години. На 01.10.2019 г. е подадена
въззивна жалба чрез ОС-Варна до АС-Варна.

Допълнително проверени ПД: ПД № 32/2019 г.; ПД № 89/2020 г.;
ПД № 5/2020 г.

ПД № 56/20 г., наблюдаващ прокурор Красимир Конов. Делото е
постъпило на 25.06.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
27.07.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложена присъда № 5/21.01.2021 г. по
НДОХ № 20203100200792/2020 г., от която е видно, че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години, отложено на
основание чл. 66 НК за срок от 4 години. На основание чл. 343 от НК
лишава подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 3 години. На
02.02.2021 г. е подадена въззивна жалба чрез ОС-Варна до АС-Варна.

ПД № 100/20 г., наблюдаващ прокурор Деян Душев. Делото е
постъпило на 14.12.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
16.12.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложена присъда № 6/27.01.2021 г. по
НДОХ № 20203100201425/2020 г., от която е видно, че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 г. и 4 м., и глоба в размер
на 200 лв., както и на основание чл. 307а от НК отнема в полза на
държавата предмета на престъплението. На 04.02.2021 г. е подадена
въззивна жалба чрез ОС-Варна до АС-Варна.

ПД № 85/20 г., наблюдаващ прокурор Димитър Кайряков.
Делото е постъпило на 19.10.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 19.11.2020 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №
16/04.03.2021 г. по НДОХ № 20203100201322/2020 г., от която е видно, че
е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца,
отложено на основание чл. 66 НК за срок от 3 години.

Допълнително проверено ПД: ПД № 55/20 г.

ПД № 42/2019 г., наблюдаващ прокурор Виолета Радева. Делото
е постъпило на 18.06.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
09.07.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложена присъда № 61/08.10.2019г. по
НДОХ № 788/2020 г., от която е видно, че е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 8 години, и ЛПУМПС за срок от 11
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години. На 05.10.2019 г. е подадена въззивна жалба чрез ОС-Варна до
АС-Варна. На 01.11.2019 г. е подадено допълнение към жалбата.

Допълнително проверени ПД: ПД № 35/2020 г.; ПД № 39/2020 г.

ПД № 9/2019 г., наблюдаващ прокурор Галина Минчева. Делото
е постъпило на 21.12.2018 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
18.01.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. Разпореждане за насрочване от 21.01.2019 г. Не се установява
приложен акт на съда.

Допълнително проверено ПД: ПД № 31/2020 г.

ПД № 28/20 г., наблюдаващ прокурор Владислав Томов. Делото
е постъпило на 01.04.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
23.04.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. Разпореждане от 18.05.2020 г. за насрочване.По преписката е
приложена присъда № 26001/03.07.2020 г.. по НДОХ № 396/2020 г., от
която е видно, че е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от
1 година, отбожено с изпитателен срок от 3 години.

Допълнително проверено ПД: ПД № 44/2020 г.

ПД № 40/2019 г., наблюдаващ прокурор Нина Величкова.
Делото е постъпило на 20.06.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 02.07.2019 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №
56/25.09.2019г. по НДОХ № 762/2019 г., от която е видно, че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 години, и отнема в полза на
държавата на ВД. На 10.10.2019 г. е подадена въззивна жалба чрез ОС-
Варна до АС-Варна.

Допълнително проверено ПД: ПД № 40/20 г.

ПД № 6/2019 г., наблюдаващ прокурор Боянка Михайлова.
Делото е постъпило на 18.12.2018 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 14.01.2019 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. Разпореждане от 16.01.2019 г. за
насрочване. По преписката е приложена присъда № 17/26.02.2019г. по
НДОХ № 47/2019 г., от която е видно, че е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 1 години, с изпитателен срок от 3
години.

ПД № 48/20 г., наблюдаващ прокурор Милен Ставрев. Делото е
постъпило в ОП-Варна на 20.07.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 06.07.2020 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №



120

47/21.08.2020 г. по НДОХ № 20203100200686/2020 г., от която е видно, че
е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, с 3
години изпитателен срок,  и глоба в размер на 100 лв., като отнема в полза
на държавата ВД. Присъдата е влязла  в сила на 09.09.2020 г.

Допълнително проверени ПД: ПД № 51/2020 г.; ПД № 72/2019 г.

ПД № 36/2019 г., наблюдаващ прокурор Диана Кипрова. Делото
е постъпило на 05.03.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо
досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Варна. По
преписката е приложена присъда № 69/29.10.2019 г. по НДОХ №
698/2019 г., от която е видно, че е наложено наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от 3 години, с изпитателен срок от 5 години.

Допълнително проверено ПД: ПД № 47/2020 г.

ПД № 98/2020 г., наблюдаващ прокурор Антон Кондов. Делото е
постъпило на 25.11.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
14.11.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложена присъда № 13/23.02.2021 г. по
НДОХ № 20203100201417/2020 г., от която е видно, че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, с изпитателен срок
от 3 години и глоба в размер на 226 лв.

Допълнително проверени ПД: ПД № 15/2019 г.; ПД № 69/19 г.

ПД № 49/2020 г., наблюдаващ прокурор Александър Атанасов.
Делото е постъпило на 11.06.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 07.07.2020 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №
48/31.08.2020 г. по НДОХ № 700/2020 г., от която е видно, че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години, с изпитателен срок
от 5 години. На 01.09.2020 г. е изготвен протест срещу присъдата. С
Решение № 260063/27.05.2021 г. на ВАС изцяло е отменана присъдата на
ОС-Варна и делото е върнато за ново разглеждане.

Допълнително проверени ПД: ПД № 64/2020 г.; ПД № 31/2019 г.

ПД № 41/2019 г., наблюдаващ прокурор Светослав Стойнов.
Делото е постъпило на 24.06.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 02.07.2019 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №
43/19.07.2019 г. по НДОХ № 766/2019 г., от която е видно, че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 12 години и разпореждане да
се унищожат ВД. Влязла е в сила на 06.08.2019 г.

Допълнително проверено ПД: ПД № 82/19 г.
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ПД № 23/2019 г., наблюдаващ прокурор Росица Тонева. Делото е
постъпило на 19.03.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
19.04.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложена присъда № 36/20.05.2019 г. по
НДОХ № 486/2019 г., от която е видно, че е наложено наказание
„Лишаване от свобода“за срок от 8 месеца с изпитателен срок от 3
години.

Допълнително проверени ПД: ПД № 50/2020 г., 99/2020 г..

ПД № 7/2019 г., наблюдаващ прокурор Женя Енева. Делото е
постъпило на 31.1.2.2018 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
14.01.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложена присъда № 7/05.02.2019 г. по
НДОХ № 46/2019 г., от която е видно, че е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 2 години, с изпитателен срок от 5
години и глоба в размер на 5000 лв., отнема в полза на държавата
предмета на престъплението, като след влизане на присъдата в сила
следва да се унижощи. След жалба с Решение № 89/04.07.2019 г. на ВАС
по ВНОХД № 139/19 г. присъдата на ОС-Варна е потвърдена. Влязла е в
сила на 12.11.2019 г.

Допълнително проверени ПД: ПД № 73/2020 г.; ПД № 10/2020 г.

ПД № 46/2019 г., наблюдаващ прокурор Светлана Данева.
Делото е постъпило на 08.07.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 17.07.2019 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №
52/13.09.2019 г. по НДОХ № 818/2019 г., от която е видно, че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 години, с изпитателен срок
от 3 години и ЛУМПС за срок от 1 година. Влязла е в сила на 01.10.2019
г.

Допълнително проверени ПД: ПД № 17/2020 г.; ПД № 53/2020 г.;
ПД № 91/2018 г.

ПД № 48/2019 г., наблюдаващ прокурор Пламен Михайлов
Делото е постъпило на 03.07.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 19.07.2019 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №
45/21.08.2019 г. по НДОХ № 840/2019 г., от която е видно, че е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 години и  8 месеца,. На
02.09.2019 г. е подадена въззивна жалба. Решението на въззивната
инстанция не е приложено.

Допълнително проверено ПД: ПД № 94/2020 г.;
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ПД № 60/2020 г., наблюдаващ прокурор Стоян Загоров Делото е
постъпило на 23.07.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
13.08.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложен протокол от 02.10.2020 г. по НОХД
№ 880/2020 г. на ОС-Варна за одобрено споразумение по чл. 384 НПК, с
което е наложено наказание  „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години и
9 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване.

Допълнително проверени ПД: ПД № 45/20 г.; ПД № 103/20 г.

ПД № 56/2019 г., наблюдаващ прокурор Дияна Иванова Делото
е постъпило на 29.07.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
14.08.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложена  присъда № 57/25.09.2019 г. по
НДОХ № 942/2019 г., от която е видно, че е наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 1 година с 3 години изпитателен срок и
глоба в размер на 1000 лв.  Влязла е в сила на 11.10.2019 г.

Допълнително проверени ПД: ПД № 38/2019 г.;

ПД № 66/2020 г., наблюдаващ прокурор Златин Златев. Делото е
постъпило на 10.07.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
01.09.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложена въззивна жалба, от която е видно,
че с присъда № 58/02.11.2020 г. по НДОХ № 963/2020 г е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 8 месеца.

Допълнително проверено ПД: ПД № 74/20 г.;

ПД № 70/2020 г., наблюдаващ прокурор Антония Иванова
Делото е постъпило на 19.08.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 17.09.2020 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложен протокол от
30.12.2020 г. по НОХД № 1031/2020 г. на ОС-Варна за одобрено
споразумение по чл. 384 НПК, с което е наложено наказание  „Лишаване
от свобода“ за срок от 1 година.

Допълнително проверени ПД: ПД № 14/2019 г.;  ПД № 101/2020 г.

ПД № 63/2019 г., наблюдаващ прокурор Росица Георгиева
Делото е постъпило на 17.09.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 27.09.2019 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложена присъда №
65/15.10.2019 г. по НОХД № 1081/2019 г. на ОС-Варна, от която е видно,
че е наложено наказание  25 г. „Лишаване от свобода“ /след замяна на
доживотен затвор/ при първоначен строг режим на изтърпяване, както и
обезщетение в размер на по 100000 лв, ведно със законната лихва за
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неимуществени вреди на двамата наследници поотделно. Подадена е
въззивна жалба от 29.10.2019 г., като на 05.12.2019 г. – допълнение. Не е
приложено решение на съда по жалбата.

Допълнително проверени ПД: ПД № 21/2019 г.;  ПД № 33/2019 г.

ПД № 11/2020 г., наблюдаващ прокурор Боянка Михайлова
Делото е постъпило на 17.01.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 04.02.2020 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложен протокол от №
12/13.03.2020 по НОХД № 133/2020 г. на ОС-Варна за одобрено
споразумение по чл. 384 НПК.

ПД № 77/2019 г., наблюдаващ прокурор Росица Томова Делото е
постъпило на 11.11.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
15.11.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в
ОС-Варна. По преписката е приложен протокол от № 78/13.12.2019 г. по
НОХД № 1266/2019 г. на ОС-Варна за одобрено споразумение по чл. 384
НПК.

ПД № 70/2019 г., наблюдаващ прокурор Радослав Лазаров
Делото е постъпило на 26.09.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 28.10.2019 г. досъдебното производство е внесено с
обвинителен акт в ОС-Варна. По преписката е приложен протокол от №
82/17.12.2019 по НОХД № 1195/2019 г. на ОС-Варна за одобрено
споразумение по чл. 384 НПК. Протоколът е получен в ОП-Варна на
09.01.2020 г.

Допълнително проверено:  по чл. 384 от НПК: ПД № 84/2019 г.

Допълнително са преверени следните ПД, внесени  с ОА и
приключени със споразумение по реда на чл. 384 НПК:

ПД № 26/2019 г.; ПД № 23/2020 г.; ПД № 65/2020 г.; ПД № 36/2020
г.; ПД № 42/2020 г.; ПД № 44/2019 г.; ПД № 16/2019 г.; ПД № 35/2019 г.;
ПД 52/2020 г.; ПД № 33/2020 г.; ПД № 30/2020 г.; ПД № 21/2020 г.; ПД №
10/2019 г., ПД № 26/2020 г.; ПД № 41/2020 г.

На случаен принцип са проверени следните внесени в съда през٭
2019 г. и 2020 г. споразумения за решаване на делото по реда на чл. 381

от НПК:

С-3/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Светослав Стойнов. На 24.01.2020 г. досъдебното производство е
постъпило в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 29.01.2020 г.
споразумението е внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол от
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06.02.2020 г. по НОХД № 116/2020 г. на  ОС-Варна. С писмо от
09.03.2020 г. в ОП-Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени:С-6/2019 г.; С-36/2020 г.

С-45/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Дияна Иванова. На 12.11.2020 г. досъдебното производство е постъпило
в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 03.12.2020 г. споразумението е
внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 61 от 10.12.2020 г.
по НОХД № 1384/2020 г. на  ОС-Варна. С писмо от 27.01.2021г. в ОП-
Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени: С-34/2019 г.; С-28/2019 г.

С-36/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Милен Ставрев. На 30.10.2019 г. досъдебното производство е постъпило
в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 07.11.2019 г. споразумението е
внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 67 от 21.11.2019 г.
по НОХД № 1225/2019 г. на  ОС-Варна. С писмо от 12.11.2019 г. в ОП-
Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени: С-26/2020 г.

С-15/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Стоян Загоров. На 25.04.2019 г. досъдебното производство е постъпило в
ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 23.05.2019 г. споразумението е
внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 31 от 31.05.2019 г.
по НОХД № 604/2019 г. на  ОС-Варна. С писмо в ОП-Варна е получен
заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени:С-17/2020; С-27/2019 г.

С-14/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Женя Енева. На 03.04.2020 г. досъдебното производство е постъпило в
ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 07.04.2020 г. споразумението е
внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 15 от 15.04.2020 г.
по НОХД № 371/2020 г. на  ОС-Варна. С писмо от 07.05.2020 г. в ОП-
Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително  проверено:С-9/2019 г.

С-32/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Росица Тонева. На 10.09.2019 г. досъдебното производство е постъпило в
ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 30.09.2019 г. споразумението е
внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 58 от 09.10.2019 г.
по НОХД № 1092/2019 г. на  ОС-Варна. С писмо от 08.11.2019 г. в ОП-
Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени: С-12/2020 г.; С-11/2019 г.
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С-20/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Вале3нтина Дачевска. На 22.05.2020 г. досъдебното производство е
постъпило в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 09.06.2020 г.
споразумението е внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол №
260000 от 01.07.2020 г. по НОХД № 528/20 г. на  ОС-Варна. С писмо в
ОП-Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително  проверено:С-30/20 г.

С-13/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Катя Петрова. На 02.04.2020 г. досъдебното производство е постъпило в
ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 06.04.2020 г. споразумението е
внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 14 от 15.04.2020 г.
по НОХД № 369/2020 г. на  ОС-Варна. С писмо от 07.05.2020 г. в ОП-
Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително  проверено:С-9/2020 г.;

С-47/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Диана Кипрова. На 10.12.2020 г. досъдебното производство е постъпило
в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 16.12.2020 г. споразумението е
внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 63 от 23.12.2020 г.
по НОХД № 1419/2020 г. на  ОС-Варна. С писмо в ОП-Варна е получен
заверен препис от споразумението.

С-23/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Красимир Конов. На 09.06.2020 г. досъдебното производство е
постъпило в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 01.07.2020 г.
споразумението е внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол №
37от 08.07.2020 г. по НОХД № 658/20 г. на  ОС-Варна. С писмо от
28.08.2020 г. в ОП-Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително  проверено: С-9/2020 г.;

С-23/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Пламен Михайлов. На 21.06.2019 г. досъдебното производство е
постъпило в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 11.07.2019 г.
споразумението е внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол №
44 от 16.07.2019 г. по НОХД № 791/2019 г. на  ОС-Варна. С писмо от
09.08.2019 г. в ОП-Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително проверено:С-11/2020 г.;

С-2/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Антония Иванова. На 13.01.2020 г. досъдебното производство е
постъпило в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 22.01.2020 г.
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споразумението е внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 5
от 29.01.2020 г. по НОХД № 67/2020 г. на  ОС-Варна. С писмо от
10.02.2020 г. в ОП-Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени:С-18/2019 г.; С-42/2019 г.;

С-46/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Златин Златев. На 12.12.2019 г. досъдебното производство е постъпило в
ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 16.12.2019 г. споразумението е
внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 83 от 18.12.2019 г.
по НОХД № 1415/2019 г. на  ОС-Варна. С писмо от 09.01.20 г. в ОП-
Варна е получен заверен препис от споразумението.

С-34/2020 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Николета Аранаудова. На 03.08.2020 г. досъдебното производство е
постъпило в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 19.08.2020 г.
споразумението е внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол №
46 от 17.08.2020 г. по НОХД № 849/20 г. на  ОС-Варна. С писмо от
04.09.2020 г. в ОП-Варна е получен заверен препис от споразумението.

С-48/2019 г. по описа на ОП – Варна, наблюдаващ прокурор
Радослав Лазаров. На 30.12.2019 г. досъдебното производство е
постъпило в ОП – Варна с мнение за съд. С писмо от 31.12.2019 г.
споразумението е внесено в ОС – Варна, което е одобрено с протокол № 1
от 03.01.2020 г. по НОХД № 1484/2019 г. на  ОС-Варна. С писмо от
10.02.2020 г. в ОП-Варна е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително  проверено:С-19/2020 г.

Допълнително проверени споразумения по реда на чл. 381 НПК: С-
28/2020 г.; С-1/2020 г.; С-4/2019 г.; С-39/2020 г.; С-28/2020 г.; С-31/2019
г.; С-25/2019 г.; С-35/2019 г.; С-8/2020 г.; С-24/2020 г.; С-16/2020 г.

Извод:
Всички преписки са подредени хронологично, приложен е актът на

съда, отбелязана е датата на влизане в сила със син печат.

7. ВНЕСЕНИ през проверявания период в съда предложения по
реда на чл. 375 НПК ,за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание при условията на чл. 78а
НК.

7.1 Внесено през 2019 г. в съда предложение по реда на чл.375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а от НК е 1бр., което е
уважено .
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            7.2 През 2020 г. няма внесени 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.

Проверено е внесеното в съда предложение по реда на чл. 375 от٭
НПК - за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на

административно наказание при условията на чл.78а  НК:

Пр.пр. № 9077/2016 г. по описа на ОП - Варна, ДП № 4/2017 г. по
описа на ОДМВР-Варна, наблюдаващ прокурор Златин Златев.
Делото е постъпило в ОП - Варна на 07.03.2019 г. На 02.04.2019 г. в ОС –
Варна е внесено предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 375
от НПК .

С решение № 938/18.04.2019 г. по АНД № 363/19 г., лицето е
признато за виновно и му е наложено административно наказание –
„Глоба“ в размер на 1000 лв. Решението е влязло в сила на 04.05.2019 г.,
видно от положения печат. Препис от решението е получено в ОП –
Варна на 07.06.2019 г. Приложени са актът на съда и придружителното
писмо.

Извод:
Прокурорското постановление по гореописаното досъдебно

производство, внесено в съда с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание,
съдържа изискуемите от закона реквизити, обосновано е, точно и ясно е
изложена фактическата обстановка и изведените въз основа на нея
правни изводи.

Делото е окомплектовано с необходимите материали, касаещи
наказателното производство, включително и  с акта на съда.

        8. ПОДАДЕНИ ПРОТЕСТИ:
        8.1. През 2019 г. в ОП-Варна са подадени общо – 17бр. въззивни
протеста, както следва:

Вид протест Неуважен Уважен
Чакащ
решение Общо

Въззивен протест срещу
оправдателна присъда/решение 3 3 2 8
Въззивен протест срещу
осъдителна присъда/решение 2 5 1 8
Въззивен протест срещу частично
оправдателна присъда 1 1
Обща сума 5 9 3 17
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      От ОП Варна е бил подаден 1 касационен протест от предходен
период срещу оправдателна присъда, който е бил уважен през 2019г.

         8.2. През 2020 г. в ОП-Варна са подадени общо – 16бр. въззивни
протеста, както следва:

Вид протест Уважен
Чакащ
решение Неуважен Общо

Въззивен протест срещу
оправдателна присъда/решение 1 4 5
Въззивен протест срещу
осъдителна присъда/решение 2 5 7
Въззивен протест срещу частично
оправдателна присъда 4 4
Касационен протест срещу
оправдателна присъда 1 1
Обща сума 3 14 17

            Подаден е 1бр. касационен протест срещу оправдателна присъда,
който е неуважен.

          9. УЧАСТИЕ на прокурори в съдебни заседания по наказателни
дела.

9.1 Участието на прокурорите от ОП-Варна в съдебни заседания по
наказателни дела през 2019г. са-  общо 487,  от които по
първоинстанционни дела- 316бр., а по въззивни  дело-141бр.
          И по прокурори,както следва:

Прокурор Първоинст. дела
въззивни
дела

Обща
 сума

Александър Константинов
Атанасов 20 4 24
Антон Христов Кондов 10 10 20
Антония Димитрова Иванова 4 1 5
Боянка Андреева Михайлова 6 4 10
Валентина Владимирова
Дачевска 10 3 13
Виолета Манолова Радева 23 5 28
Галина Николова Минчева 15 4 19
Деян Кондов Душев 9 7 16
Диана Русева Недкова -
Кипрова 14 10 24
Димитър Василев Кайряков 9 11 20
Дияна Иванова Иванова 7 11 18
Женя Емилова Енева 9 15 24
Златин Атанасов Златев 17 17
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 13 3 16
Катя Стоянова Петрова 6 9 15
Красимир Маринов Конов 6 6
Милен Василев Ставрев 22 8 30
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 20 6 26
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Нина Величкова Величкова 7         8 15
Пламен Димитров Михайлов 20 1 21
Радослав Богомилов Лазаров 20 11 31
Росица Милчева Георгиева-
Радева 4 4
Росица Неделчева Тонева 6 6
Светлана Иванова Данева 18 9 27
Светослав Николаев. Стойнов 8 8 16
Силвиян Иванов Стоянов 10 8 18
Стоян Тодоров Загоров 9 9 18
Обща сума 316 141 487
            2019г.

Прокурор

Внесени МНО
пред първоинст.

съд

Участие
пред

въззивен съд
по МНО

Участие
в други
ВНЧД

Антон Христов Кондов 5 8       1

Антония Димитрова Иванова 19 4 1
Боянка Андреева Михайлова 3 4

Виолета Манолова Радева 19 1 1

Галина Николова Минчева 4 1

Деян Кондов Душев 1 1
Диана Русева Недкова -
Кипрова 1 5 1

Димитър Василев Кайряков 4 2 4

Дияна Иванова Иванова 1 3 1

Женя Емилова Енева 3 3 4

Златин Атанасов Златев 4 7 1
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 5 3 3

Катя Стоянова Петрова 11 1 1

Красимир Маринов Конов 1

Милен Василев Ставрев 9 1 3
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 4 2

Нина Величкова Величкова 7 5 1

Пламен Димитров Михайлов 4 4 1

Радослав Богомилов Лазаров 10 1 1
Росица Милчева Георгиева-
Радева 4 1 3

Росица Неделчева Тонева 4 1 1

Светлана Иванова Данева 1 6 2
Светослав Николаев Стойнов 7 3 3
Силвиян Иванов Стоянов 3 7

Обща сума 134 77 48
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    9.2 Участието на прокурорите в съдебни заседания по наказателни
дела през 2020 г. са общо - 438, от които по първоинстанционни дела
297, а по въззивни дела-141бр..

Прокурор
Първоинстанцио

нни дела
въззивни

дела
Обща
сума

Александър Константинов
Атанасов 22 22
Антон Христов Кондов 7 5 12
Антония Димитрова Иванова 19 11 30
Боянка Андреева Михайлова 2 2
Валентина Владимирова
Дачевска 4 4 8
Виолета Манолова Радева 12 20 32
Владислав Димитров Томов 7 18 25
Галина Николова Минчева 11 9 20
Деян Кондов Душев 3 4 7
Диана Русева Недкова -
Кипрова 10 2 12
Димитър Василев Кайряков 12 7 19
Дияна Иванова Иванова 10 12 22
Женя Емилова Енева 13 5 18
Златин Атанасов Златев 9 6 15
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 13 6 19
Катя Стоянова Петрова 19 6 25
Красимир Маринов Конов 7 7
Милен Василев Ставрев 6 6 12
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 13 13
Нина Величкова Величкова 13 2 15
Пламен Димитров Михайлов 17 17
Радослав Богомилов Лазаров 9 8 17
Росица Милчева Георгиева-
Радева 7 12 19
Росица Неделчева Тонева 5 5 10
Светлана Иванова Данева 11 11
Светослав Николаев Стойнов 15 6 21
Силвиян Иванов Стоянов 10 10
Стоян Тодоров Загоров 11 5 16
Тони Събчев Томов 5 5
Обща сума 297 141 438

      За 2020 г.:

Прокурор

Внесени МНО
пред

първоинстанцио
нен съд

Участие
пред

въззивен
съд по МНО

Участ
ие в

други
ВНЧД

Александър Константинов
Атанасов 5
Антон Христов Кондов 4 5 1
Антония Димитрова Иванова 25 1 3
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Боянка Андреева Михайлова 6 1
Валентина Владимирова
Дачевска 5 1 1
Виолета Манолова Радева 6 2 1
Владислав Димитров Томов 3 7 2
Галина Николова Минчева 8 1 2
Деян Кондов Душев 2
Диана Русева Недкова -
Кипрова 2 7 2
Димитър Василев Кайряков 2 2 2
Дияна Иванова Иванова 8 2
Женя Емилова Енева 7 1 2
Златин Атанасов Златев 5 1 2
Ивелина Кирилова Бухлева-
Ван Каутер 4 5 1
Катя Стоянова Петрова 8 1 3
Красимир Маринов Конов 8
Милен Василев Ставрев 2 3
Николета Лъчезарова
Добрилова-Арнаудова 15 1
Нина Величкова Величкова 4 1
Пламен Димитров Михайлов 6 2 2
Радослав Богомилов Лазаров 6 3 4
Росица Милчева Георгиева-
Радева 2 5 6
Росица Неделчева Тонева 2 1
Светлана Иванова Данева 6
Светослав Николаев.
Стойнов 4 3 1
Силвиян Иванов Стоянов 7
Стоян Тодоров Загоров 6 3 1
Тони Събчев Томов 1
Обща сума 158 63 43

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА:

         По първите две точки от плана за ревизията относно организацията
по изпълнение на наказанията -  „Привеждане на присъди за изпълнение“
и „Неприведени присъди в срок“ - данните са дадени в табличен вид за
отделните години 2019 и 2020, както и по прокурори.

Относно „ Отлагания на изпълнението на наказанието“ за 2019
и 2020 година в ОП- Варна не се установяват такива присъди.

получе
ни за
изпълн
ение

Приведе
ни
/изпрате
ни /

Приве
де
ни /с
нача
ло/

неприведени -
неизпратени
т.к. са
изтърпени/възо
бновени или
върнати на съд/
прокуратура

неприве
дени -
без
начало
на
наказан
ието

неприве
дени -
получен
а обр.
Инф-я ,
че
лицето
не е



132

издирен
о

Антония
Иванова 21 19 15 2 4 0
Антон
Кондов 26 25 21 1 4 0
Боянка
Михайлова 24 21 18 3 3 0
Росица
Георгиева 31 29 28 2 1 0
Общ брой
2019 102 94 82 8 12 0

получе
ни за
изпълн
ение

приведе
ни
/изпрате
ни /

привед
ени /с
начало
/

неприведени -
неизпратени
т.к. са
изтърпени/възо
бновени или
върнати на съд/
прокуратура

неприве
дени -
без
начало
на
наказан
ието

неприве
дени -
получен
а обр.
Инф-я ,
че
лицето
не е
издирен
о

Антония
Иванова 26 25 22 1 3
Антон
Кондов 25 24 20 1 3 1
Боянка
Михайлова 15 13 11 2 1 1
Росица
Георгиева 9 7 5 2 1 1
общ брой
2020 75 69 58 6 8 3

Извършена е проверка на случаен принцип на изпълнителни٭
преписки по описа на ОП-Варна. Движението на преписките е

проследено и в книгата за изпълнение на присъдите:

Присъдна преписка № Р-24/2019 г., прокурор Антония Иванова.
Съгласно присъда № 20 от 07.03.2019 г.  по НОХД № 1427/2018 г.

по описа на ОС-Варна, получена за изпълнение в ОП-Варна на 27.03.2019
г., (протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата), на



133

подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6
години и осем месеца при първоначален общ режим на изтърпяване. На
27.03.2019 г. е приложена електронна справка – свидетелство за
съдимост. На 28.03.2019 г. са изпратени преписи от присъдата на РД
„Охрана“ – Варна. На 04.04.2019 г. в ОП-Варна е получена справка от РД
„Охрана“ за извършена справка за съдимост на лицето и че същото се
намира в затвора. На 15.04.2019 г. е получано уведомление от затвора–
Варна, че присъдата е приведена в сила. На 17.04.2019 г. е уведомен
съдът.

Присъдна преписка № Р-33/2019 г., прокурор Антония Иванова.
Съгласно протокол №22/15.04.2019 г. по НОХД № 215/2019 г.,

получен за изпълнение в ОП-Варна на 16.04.2019 г., (протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от същата дата), на подсъдимия е наложено
наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година при първоначален
общ режим на изтърпяване. На 17.04.2019 г. е изпратен препис до ОП-
Силистра за изпълнение по делегация. С писмо от 03.06.2019 г., получено
от ОП-Силистра е видно, че са групирани наказания по НОХД на ОС-
Върна и на РС-Пловдив, като е определено общо наказание „лишаване от
свобода“ за срок от една година. Отбелязано е начало на изтърпяване  -
03.05.2019 г. в затвора – гр. Белене. На 06.06.2019 г. е уведомен съдът –
ОС-Варна. На 19.07.2019 г. в ОП-Варна е получено уведомление от ОП-
Силистра, че лицето е изтърпяло наказанието, поради зачитане на
предварителното задържана и 18 дни работа. На 22.07.2019 г. е уведомен
ОС-Варна.

Допълнително са проверени присъдни преписки на прокурор
Иванова: Р-1/2020 г.; Р-26/2020г. на ОП-Варна.

Присъдна преписка № Р-55/2019 г., прокурор Боянка
Михайлова.

Съгласно присъда № 75 от 14.11.2018 г.  по НОХД № 1167/2018 г.
по описа на ОС-Варна, получена за изпълнение в ОП-Варна на 18.06.2019
г., (протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата), на
подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3
години и 4 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване.. На
19.06.2019 г. е изпратен препис от присъдата до началника на затвора –
Варна. На същата дата е уведомен и съдът. На 25.06.2019 г. ОП-Варна е
уведомена, че наказанието е приведенео в изпълнение. На същата дата е
уведомен съдът. На 05.07.2021 г. ОП-Варна е уведомен, че наказанието е
изтърпяно. На 06.07.2021 е уведомен съдът.

Присъдна преписка № Р-85/2019 г., прокурор Боянка
Михайлова.
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Съгласно присъда № 3 от 15.01.2019 г.  по НОХД № 481/2018 г. по
описа на ОС-Варна, получена за изпълнение в ОП-Варна на 21.11.2019 г.,
(протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата), на
подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2
години с изпитателен срок – 4 години и ЛПУМПС за срок от 2 години.

 На 25.11.2019 г. е изпратен препис от присъдата до началника
сектор ПП на ОДМВР – Варна. На същата дата е уведомен и съдът. На
20.01.2020 г. ОП-Варна е уведомена, че наказанието е приведенео в
изпълнение, считано от 05.01.2020 г.  На 21.01.20 е уведомен съдът.

Присъдна преписка № Р-58/2020 г., прокурор Боянка
Михайлова.

Съгласно решение № 003104 от 12.03.2011 г.  на наказателен съд –
Брюксел по ЧНД №977/2020 г. на ОС-Варна на подсъдимия е наложено
наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 години като решението е
влязло в сила на 08.10.2020 г. Същото е получено в ОП-варна на
08.10.2020 г. Протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 09.10.2020 г.
По преписката е приложена кореспонденцията с ВКП, отдел
„Международен“ и МП за евенетуални дати за трансфер на осъденото
лице, бългаски гражданин, е получено писмо от ВКП на 06.07.2021 г., от
което е видно, че след получаване на решението на ВКП е започнато
уговаряне на дата за приемане на лицето, което е останало без резултат.
От същото писмо е видно, че лицето е освободено.

Присъдна преписка № Р-52/2019 г., прокурор Росица Георгиева.
Преписката е образувана на 10.06.2019 г. по повод получено писмо

от ВКП на основание чл. 416, ал.2, изр. 1, вр. чл. 418 НПК, с което са
изпратени преписи от съдебните актове за незабавно япривеждане на
присъта в изпълнение. Приложен е протокол за избор от 11.06.2019 т. На
13.06.2019 г. е получено писмо от ОС-Варна със заверени преписи на
присъда № 66/26.09.2018 г. по НОХД № 695/2018 г. на ОС-Варна, с която
на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 6
години и 3 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване;
решение № 30 на АС-Варна по ВНОХД № 411/2018 г., с което е
потвърдена присъдата на ОС-Варна; решение № 91/10.06.2019 г на ВКС
по н. дело № 368/2019 г., с което решението на ВАС е оставено в сила.
Приложена е електронна справка на свидетелство за съдимост от
13.06.2019 г. На 14.06.2019 г. ОП-Варна изпраща писмо до началника на
затвора – Варна, с копие до ОС-Варна, за изпълнение на наказанието. На
14.06.2019 г. е изпратено писмо до ВКС, с копие до ВКП, за предприетите
действия по привжедане на наказанито в изпълнение.На 24.06.2019 г. е
получено уведомление от началника на затвора – Варна за привеждане на
наказанието в изпълнение. На 26.06.2019 г. ОП-Варна уведомява ОС-
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Варна, че наказанието е приведено в изпълнение с начало 19.01.2018 г. По
преписката е приложено предложение от началника на затвора – Варна,
по повод получена призовка за страна до ОП-варна от ОС-Варна, за
промяна на режима на изтърпяване – от строг на специален. С
определение от 20.05.2020 г. на ВОС по ЧНД № 356/20 г. на ОС-Варна
режимът на изтърпяване е заменен със специален. С определие №
151/08.06.2020 г. на АС-Варна по ВЧНД № 150/20 определението на ОС-
Варна е потвърдено. Същото е влязло в сила 08.06.2020 г. На 12.06.2020 г.
е получено писмо от началника на затвора, с което уведомява ОП-Варна,
че от 11.06.2020г. е постановен на специален режим.

Допълнително са проверени  следните присъдни преписки на
прокурор Георгиева: Р-37/2019 г.; № Р-2/2020г.; № Р-24/2020 г.; №Р-
69/2020 г. на ОП-Варна.

Присъдна преписка № Р-67/2020 г., прокурор Антон Кондов.
Съгласно присъда №63/19.09.2018 г. по НОХД № 824/2018 г.,

получена за изпълнение в ОП-Варна на 15.08.2019 г., (протокол за избор
на наблюдаващ прокурор от същата дата), на подсъдимия е наложено
наказание „доживотен затвор”, заменено с „лишаване от свобода“ за срок
от 27 година при първоначален строг режим на изтърпяване. На
16.08.2019 г. е изпратен препис до началника на затвора – Варна. На
21.08.2019 г. ОП-варна е уведомена от затвора, че наказанието е
приведено в изпълнение. С постановление от 03.09.2019 г. на ОП-варна е
зачетено предварителното задържане. На 03.09.2019 г. е уведомен ОС-
Варна за началото на изтърпяването на наказанието.

Допълнително са проверени следните присъдни преписки на
прокурор Кондов: Р-35/2019 г.; Р-3/2020 г.; Р-42/2020 г. на ОП-Варна.

Изводи:
Преписките са самостоятелно обособени в отделни папки,

приложен е опис. На корицата е отбелязано името на наблюдаващия
прокуро по изпълнителната преписка, приложени са писмата за
уведомяване, както на органите на реда, така и на местата за лишаване
от свобода и съответния съд.

От направената проверка е видно, че предвиденият в чл. 416, ал. 6
от НПК срок се спазва от прокурорите от ОП – Варна, при изпълнение
на наказанията.

Спазва и Указание за дейността на прокуратурата по надзора
върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено
със заповед на главния прокурор  № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от
01.12.2014 г., изм. със заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-
71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.
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Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Преписките са подредени хронологично и прегледно, с възможност
за извършване на бърза справка по тях – от получаването на акта на
съда до приключване на изтърпяване на наказанието. Извежданията са
в срок.  Прилагат се копия от всички необходими актове и писма.

В ОП-Варна присъдните преписки се намират към съответното
ПД.

                          ІІ. ГРАЖДАНСКО – СЪДЕБЕН НАДЗОР

          1.Брой граждански дела с участието на прокурор.

          Общият брой на граждански дела с участието на прокурор за 2019 г.
е 270 бр., а за 2020 г. е 196бр. Броят на делата за годината е по-малък от
сбора на делата по прокурори, т.к. в различните съдебни заседания по
едно дело, понякога се явяват повече от един прокурор.

2019 2020
Общ брой дела за

годината 270 196
1 Антон Кондов 8 3
2 Боянка Михайлова 4
3 Валентина Дачевска 1 11
4 Владислав Томов 3 3
5 Галина Минчева 3 5
6 Деян Душев 4 17
7 Диана Недкова - Кипрова 20 9
8 Димитър Кайряков 1 21
9 Дияна Иванова 29 10

10 Женя Енева 40 23
11 Златин Златев 26 24

12
Ивелина Бухлева - Ван
Каутер 31 15

13 Катя Петрова 5 5
14 Красимир Конов 2 14
15 Милен Ставрев 53 19
16 Николета Арнаудова 4
17 Нина Величкова 10 3
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18 Пламен Михайлов 26 5
19 Радослав Лазаров 1 6
20 Росица Тонева 6 18
21 Светлана Данева  12
22 Светослав Стойнов  24 4
23 Стоян Загоров 7 3

общо дела по прокурори 300 238

1.1. Брой предявени граждански искове от прокурор:
         Общият брой на предявените граждански искове от прокурор през
2019 г. е - 148бр., а през 2020 г. – 102бр.
          Броят на предявени граждански искове от всеки от прокурорите в
гражданско съдебен надзор е представен в следната таблица:

общо Искови молби по
прокурори 2019 2020

148 102
1 Диана Недкова - Кипрова 20 11
2 Димитър Кайряков 1
3 Дияна Иванова 27 6
4 Женя Енева 44 17
5 Златин Златев 1 8

6
Ивелина Бухлева - Ван
Каутер 28 24

7 Милен Ставрев 28 28
8 Росица Тонева 7

Общо 148 102

    1.2.. Брой обжалвани съдебни решения от прокурорите
        -  Броят на въззивните жалби за 2019 г. е – 10бр. , а за 2020 г. - 8 бр.
        -  Броят на касационни жалби за 2019 г. е - 3 , а за 2020 г. – 4бр. .
          Въззивните и касационни жалби за всяка година по прокурори   от
гражданско - съдебен надзор е представен в следните таблици:

ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ -10 бр. 2019

Нина Величкова 3
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Дияна Иванова 1
Женя Енева 1
Стоян Загоров 2
Радослав Лазаров 1
Пламен Михайлов 1
Милен Ставрев 1
ОБЩО 10

ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 2020-8
бр.

2020

Златин Златев 4 бр.
Ивелина Бухлева – Ван Каутер 2 бр.
Димитър Кайряков 1 бр.
Росица Тонева 1 бр.
ОБЩО 8

На случаен принцип са проверени следните преписки:

Пр.пр. № 2291/20 г. по описа на ОП-Варна
Преписката е образувана на 13.03.2020 г. по повод уведомление от

ТД на НАП –  Варна по реда на чл.  155,  т.3  ТЗ.  На 16.03.2020  г.  е
разпределена на случаен принцип. По преписката е приложена искова
молба до ОС-Варна на 28.04.2020 г., като и решение № 260045/2020 г. от

КАСАЦИОННИ ЖАЛБИ -3
бр.

2019

Дияна Иванова 1
Светослав Стойнов 1
Диана Недкова - Кипрова 1
ОБЩО 3

КАСАЦИОННИ ЖАЛБИ – 4
бр.

2020

Валентина Дачевска 1
Росица Тонева 1
Женя Енева 1
Галина Минчева 1
ОБЩО 4
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13.07.2020 г. по т.д. № 575/2020 г., с което е прекратено съответното
ЕООД и е открито производство по ликвидация на същото.

Приложени са актовете на ОС,  както и е наличен пълен опис на
преписката.

Пр.пр. № 2408/20 г. по описа на ОП-Варна
Преписката е образувана на 16.03.2020 г. по повод уведомление от

ТД на НАП –  Варна по реда на чл.  155,  т.3  ТЗ.  На 17.03.2020  г.  е
разпределена на случаен принцип. По преписката е приложена искова
молба до ОС-Варна на 14.05.2020 г., като и решение № 260146/20 г. от
31.07.2020 г. по т.д. № 609/2020 г., с което е прекратено съответното
ЕООД. Указано е, че подлежи на обжалване, като след влизане в сила, да
се изпрати на АВп за процедура по чл. 156 от ТЗ.

Приложени са актовете на ОС,  както и е наличен пълен опис на
преписката.

Пр.пр. № 6994/20 г. по описа на ОП-Варна
Преписката е образувана на 15.09.2020 г. по повод уведомление от

ТД на НАП –  Варна по реда на чл.  155,  т.3  ТЗ.  На 16.09.2020  г.  е
разпределена на случаен принцип. По преписката е приложена искова
молба до ОС-Варна на 08.10.2020 г., като и решение № 7/2021 г. по т.д. №
1136/2020 г., с което е прекратено съответното ООД. Указано е, че
подлежи на обжалване, като след влизане в сила, да се изпрати на АВп за
процедура по чл. 266 от ТЗ.

Приложени са актовете на ОС,  както и е наличен пълен опис на
преписката.

Допълнително са проверени следните пр.пр. по ГСН на ОП-Варна:
Пр.пр. № 7585/2019 г.; пр.пр. № 3175/2019 г.; пр.пр. № 2086/2020 г.;

пр.пр. 7584/2019 г.; пр.пр. № 2284/2020 г.; пр.пр. № 2421/2020 г.; пр.пр. №
8357/2019 г.; пр.пр. № 1876/2020 г.; пр.пр. № 2020/2020 г.; пр.пр. №
2289/2020 г.; пр.пр. № 2424/2020 г.; пр.пр. № 7340/2019 г.

Пр.пр. № 5174/2020 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
16.07.2020 г. по повод получено съобщение по в.гр.д. № 1245/2020 г. на
ОС-Варна на основание чл. 2б, ал.1 ЗОДОВ.

Приложено е  решение от 10.09.2020 г. по делото, получено на
29.09.2020 г. в ОП-Варна,  с което е потвърдено решение № 736/17.02.20
г. по гр.д. № 6697/2019 г. на РС-Варна, с което е отхвърлен предявения
иск срещу ПРБ.

По преписката е приложен опис, същата е хронологично
подредена. Приложен е актът на съда.
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Пр.пр. № 1415/2020 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
23.07.2020 г. по повод получено съобщение по в.гр.д. № 1415/2020 г. на
ОС-Варна на основание чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ.

Приложено е  решение по делото, получено на 29.09.2020 г. в ОП-
Варна,  с което е потвърдено решение № 5702/19 г. по гр.д. № 7155/2019
г. на РС-Варна, с което е осъдена ПРБ.

По преписката е приложен опис, същата е хронологично
подредена. Приложен е актът на съда.

Пр.пр. № 9186/2020 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
30.11.2020 г. по повод получена призовка по гр.д. № 2960/20 г. на ОС-
Варна на основание чл. 258 и сл. сл. ГПК вр. чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ.

Приложено е  решение № 361/18.02.21 г. по делото, получено на
01.03.21 г. в ОП-Варна,  с което е потвърдено решение № 3671/17.02.20 г.
по гр.д. № 17767/2019 г. на РС-Варна, с което е осъдена ПРБ.

По преписката е приложен опис, същата е хронологично
подредена. Приложен е актът на съда.

Допълнително са проверени преписки по ЗОДОВ: пр.пр. №
9463/2018 г.; пр.пр. № 11667/2019 г.; пр.пр. № 6038/2018 г.; пр.пр. №
3726/2019 г.; пр.пр. № 1138/2019 г. ; пр.пр. № 910/20 г.; пр.пр. №
6113/2019 г.; пр.пр. № 6112/2019 г.; пр.пр. № 2577/20 г.; пр.пр. №
6264/2919 г.; пр.пр. № 4692/2019 г.; пр.пр. № 3568/2019 г.; пр.пр. №
3764/2020 г.; пр.пр. № 9484/2020 г.; пр.пр. № 921/2020 г.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО – СЪДЕБЕН НАДЗОР

През 2019г.

         Със Заповед № 1244 от 27.11.2018 г. на Окръжен прокурор  на ОП-
Варна в група 8 „ Надзор за законност“ са разпределени 6 прокурора,
всички със 100% натовареност, а в група 8.1 „ Административно- съдебен
надзор са разпределени  6 прокурора, всички със 100% натовареност.
         Със Заповед № 1136/2019г. в групите 8 и 8.1 е включен още 1
прокурор със 100% натовареност.
         Броят на  административните дела с участието на прокурор през
2019г.са– общо – 254 бр.
       По прокурори,както следва:
Административни дела
 по прокурори

Наблюдаващ прокурор
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Александър Константинов Атанасов 45
Катя Стоянова Петрова 34
Нина Величкова Величкова 29
Росица Неделчева Тонева 35
Светослав Николаев Стойнов 37
Силвиян Иванов Стоянов 74
Обща сума 254
      - Като участието на прокурор по закон ,е  – 244 бр.
      - Участието по преценка е -  10 бр.

       През 2020 г.
       Със заповед № 52 от 14.01.2020г. на Адм.ръководител на ОП-Варна в
група 8 „ Надзор за законност“ са разпределени 7 прокурора, всички със
100% натовареност, а в група 8.1 „Административно- съдебен надзор са
разпределени  7 прокурора, всички със 100% натовареност.
        Със заповед № 119  от 03.02.2020г., считано от 04.02.2020г. в група
8.1 се определят трима прокурори, двама от които са със 100%
натовареност, а един е с 80% натовареност.

        Броят на  административните дела с участие на прокурор е  – общо
220 бр.

По прокурори:
Административни дела
 по прокурори бр.

Наблюдаващ прокурор
Александър Константинов Атанасов 60
Владислав Димитров Томов 36
Катя Стоянова Петрова 3
Нина Величкова Величкова 7
Росица Неделчева Тонева 8
Светослав Николаев. Стойнов 8
Силвиян Иванов Стоянов 97
Тони Събчев Томов 1
Обща сума 220
      -Участието по закон , е – 214 бр.дела
       -Участието по преценка, е  – 6 бр.дела.

На случаен принцип са проверени следните преписки по описа٭
на ОП - Варна:
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Пр.пр. № 2034/2020 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
05.03.2020 г. по повод получена призовка по а.д. № 484/2020 г. на АС-
Варна. Иковата молба е по реда на чл. 203 АПК, вр. чл. 1, ал.1 ЗОДОВ.
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 06.03.2020 г.
По преписката е пирожено решение № 1191/14.08.2020 г. на АС-Варна,
получено в ОП-Варна на 18.08.2020г., от което е видно, че е осъдена ИА
„Инспекция по труда“ – София за сумата от 325 лв., като е отбелязано, че
решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок.

По преписката е приложен опис, същата е хронологично
подредена. Приложен е актът на съда.

Пр.пр. № 1544/2020 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
20.02.2020 г. по повод получена призовка по а.д. № 370/2020 г. на АС-
Варна. Исковата молба е по реда на чл. 203 АПК, вр. чл. 1, ал.1 ЗОДОВ.
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 21.02.2020 г.
По преписката е приложено решение № 620/29.05.2020 г. по а.д. № 353/20
г. на АС-Варна, получено в ОП-Варна на 02.06.2020 г., от което е видно,
че е осъдена А „Митници“ – София за сумата от 720 лв., като е
отбелязано, че решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен
срок. Приложена е жалбата, която е получена в ОП-Варна на10.06.2020 г.
и същата е чрез АС-Варна до ВАС. Не е приложен актът на ВАС.

По преписката е приложен опис, същата е хронологично
подредена. Приложен е актът на съда.

Пр.пр. № 1551/2020 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
20.02.2020 г. по повод получена призовка по а.д. № 353/2020 г. на АС-
Варна. Исковата молба е по реда на чл. 203 АПК, вр. чл. 1, ал.1 ЗОДОВ.
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 21.02.2020 г.
По преписката е приложено решение № 830/02.07.2020 г. на АС-Варна,
получено в ОП-Варна на 06.07.2020г., от което е видно, че е осъдена А
„Митници“ – София за сумата от 984 лв., като е отбелязано, че решението
подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок.

По преписката е приложен опис, същата е хронологично
подредена. Приложен е актът на съда.

Пр.пр. № 3317/2019 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
21.03.2019 г. по повод получена призовка по а.д. № 528/2019 г. на АС-
Варна. Исковата молба е по реда на чл. 83, ал.6 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, вр. чл.
126 АПК.

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
22.03.2019 г. По преписката е приложено решение № 879/02.05.2019 г. по
а.д. № 528/2019 г. на АС-Варна, получено в ОП-Варна на 07.05.2019 г., от
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което е видно, че е отхвърлена жалбата като уазано, че решението
подлежи наобжалване. По преписката е приложен опис, същата е
хронологично подредена. Приложен е актът на съда.

Допълнително са проверени следните пр.пр. по описа на ОП-Варна:
пр.пр. № 4290/2020 г.; пр.пр. № 8460/2020 г.; пр.пр. № 2301/2020 г.; пр.пр.
№ 10987/2019 г.; пр.пр. № 6969/2019 г.; пр.пр. № 6331/2019 г.; пр.пр. №
583/2019 г.; пр.пр. № 8476/2019 г.

Проверени са следните пр.пр. по НЗЗОИПГ на ОП-Варна:

Пр.пр. № 2370/2020 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
16.03.2020 г. по повод получено указание от ВАП по повод публикации в
медиите за случаи на продажба на лекарствени продукти чрез обяви в
интернет. Приложен е протокол за разпределение от 16.03.2020 г. От
същата дата с постановление на основание чл. 145, ал.3, вр. ал.1, т.3 ЗСВ
до директора на ОДМВР, РЗИ-Варна, РДЗЗП, дик.ректора на ТД на НАП-
Варна и кметовете на общините  са възложени проверки, като е даден
срок от 13.04.2020 г. След приключване на проверката е изготвена
справка до АП-Варна на 18.05.2020 г.

По преписката е приложен опис, същата е хронологично
подредена.

Пр.пр. № 1055/2020 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
05.02.2020 г. по повод получено указание от ВАП във връзка с плана за
дейността на ВАП за установяване на незаконни сметища и налагане на
санкции на виновните лица. Приложен е протокол за разпределение от
06.02.2020 г. От същата дата с постановление на основание чл. 145, ал.1,
т.3 ЗСВ е възложена проверка  до кмета на община Варна. На 31.03.20 г. в
ОП-Варна е получена справка от РП-Варна. След допълнителни проверки
от съответните общини е изготвена обобщена справка от РП-Варна на
03.09.2020 г. и 08.09.2020 г. Справка е изпратена на ВАП на 11.09.2020 г.

По преписката е приложен опис, същата е хронологично
подредена.

Пр.пр. № 1704/2019 г. по описа на ОП-Варна е образувана на
22.02.2019 г. по повод резолюция на прокурор от ВАП във връзка с
указания, дадени за проверка за незаконосъобразност на чл. 20, ал.2
Наредбата за управление на горски територии, собственост на община
Аврен /чл. 119, ал.2 ЗГ/. Приложен е протокол за разпределение от
25.02.2019 г.

На 12.03.2019 г. е изготвен протест до АС-Варна с правно
основание чл. 186, ал.2 АПК, вр. чл. 185, ал.2 АПК, против чл. 20 от
Наредбата за управление на горски територии, собственост на община
Аврен. Препиката е приложено определение № 1196/09.05.2019 г. по а.д.
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№ 860/2019 г. на АС-Варна за насрочване на открито с.з. по протеста.
Приложено е и решение № 1965/23.10.2019 г. по същото дело, с което е
отменен чл. 20 от Наредбата. Указано е, че подлежи на обжалване в 14-
дневен срок пед ВАС. Няма данни да е обжалване.

По преписката е приложен опис, същата е хронологично
подредена.

Допълнително са проверени следните преписки по описа на ОП-
Варна:

Пр.пр. № 10629/2019 г.; пр.пр. № 850/2019 г.; пр.пр. № 10334/2019
г.; пр.пр. № 9780/2019 г.; пр.пр. № 1925/2020 г.

                  IV.Организация на работа по надзора за законност и
защита на  обществения интерес и правата на гражданите:
          През 2019 г.
       1.В ОП –Варна получените и образувани преписки  по този надзор,са
общо – 118бр.

 От тях:
      - образувани по инициатива на прокурора – 2 бр.
      - образувани по искане на граждани  и организации – 116 бр.
      2. Решени преписки - 97 бр.
       Подадени протести – 47 бр.
       От тях:  уважени протести – 35бр., неуважени протести – 0 и висящи
към края на отчетния период – 12 бр.
      3. Останали нерешени преписки в края на отчетния период  - 21 бр.
         През 2020 г.
      1.Получените и образувани преписки,са  общо – 157 бр.
        От тях:
      - образувани по инициатива на прокурора – 7 бр.
      - образувани по искане на граждани и организации -  150 бр.
      2. Решените преписки,са  – 144 бр.
          Подадени протести – 16 бр.
          От тях : уважени – 14 бр., неуважени – 1 бр. и висящи към края на
отчетния период 1 бр.
         3.Останали нерешени преписки  в края на периода – 13 бр.

Изводи:
Проверяващият екип констатира, че всички проверки са извършени

и приключили в срок, като са изпълнени дадените указания относно
предметният им обхват.
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Констатира се, че в ОП-Варна преписките по АСН са
хронологично подредени и с  налични описи. Приложени са материалите
от съда.

Констатира се също, че при осъществяване надзора за законност,
защита на обществения интерес и правата на гражданите,
прокурорите от ОП-Варна следват Методиката за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения
интерес и правата на гражданите, утвърдена със Заповед №
1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат
следните

ИЗВОДИ:

Книгите, регистрите и дневниците в ОП-Варна се водят
редовно, отбелязванията са достоверни и пълни, спазва се разпоредбата
на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ – номерацията се води по години. В тази връзка
може да се заключи, че същите отговарят на изискванията на ПАПРБ и
на Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ,
утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на РБ.

При проверката на входящите дневници се установи, че същите са
прономеровани и прошнуровани, при приключването са налице данни за
последния входящ номер за съответната календарна година.

Проверяващият екип  установи данни за ежемесечни проверки на
книгата за изпълнение на наказанията и регулярни проверки на
азбучниците към нея, което обуславя извода, че в ОП-Варна е спазена т.
70 от раздел VІІ от Указание за дейността на прокуратурата по
надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014
г., и изм. със заповеди с номера  № РД-04-203/28.04.2016 г. и  № РД-04-
71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

При осъществената проверка се констатира, че определените
групи за разпределение на прокурорските преписки и досъдебни
производства в ОП-Варна съответстват на унифицираните групи,
определени в чл. 4 от Правилата за приложението на разпределението
на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния
подбор в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и
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доп. със заповед № РД-02-6/06.04.2016 г., заповед № РД-02-23/02.11.2017
г. и  заповед № РД-004-459/27.12.2018 г.   на главния прокурор.

Констатира се също така, че в ОП-Варна са спазени разпоредбите
на чл.  7,  ал.1,  т.2  и т.3  и ал.2,  т.4;  чл.  8,  ал.1,  т.2  и т.3  и ал.2,  т.  4  от
Правилата, отнасящи се до задължителните групи и минималната
натовареност на административния ръководител и неговите
заместници.

В ОП - Варна се изготвят индивидуални протоколи за
разпределение на случаен принцип на конкретната прокурорска преписка,
които се прилагат към същата.

След анализ на гореизложеното и в резултат на извършената
проверка на прокурорските преписки и дела в ОП-Варна, не се
установяват отклонения от принципа за случайното разпределение на
преписките и делата.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства в ОП-Варна се осъществява прецизно в
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

Издадените в ОП-Варна заповеди съдържат реквизитите и
отговорят на изискванията на чл. 12 от Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-
7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на
Главния прокурор  на РБ.

В ОП-Варна е установена трайна практика  за осъществяване на
ефективна политика на управление на човешките ресурси, като са
създадени условия за постоянно повишаване на квалификацията и
поддържането на висока професионална компетентност, както на
магистратите, така и на съдебните служители.

Преписките приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство,  се решават от прокурорите в срок. Проверките са
извършени с необходимата пълнота и задълбоченост. Прокурорските
актове са обосновани.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство се указва възможността за обжалването им пред
горестоящата прокуратура. В случаите на обжалване на
постановленията за отказ, преписките се администрират своевременно
и се изпращат на АП – Варна  по компетентност.

Установи се, че всички конкретно проверени преписки по описа на
ОП-Варна са подредени хронологично, с приложен опис на същите.
Може да се направи справка по образуването и движението на същите.
Не се установяват несъответствия между записванията по
дневниците, водени на хартиен носител, отразяванията в УИС и
материалите по проверените прокурорски преписки.
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Не се констатират пропуски по повод прилагането и
съхраняването на материалите по преписките, уведомяването на
съответните лица и архивирането на преписките.

Инстанционните преписки в ОП-Варна се администрират
своевременно, а  произнасянията на прокурорите по тях са в кратки
срокове след получаването на преписките от съответните  районни
прокуратури. Постановленията са добре мотивирани и в тях се
отразява  както входящият номер по описа на ОП-Варна, така и
входящият номер на проверяваната преписка по описа  на ревизираната
прокуратура.

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от
акта на съответната районна прокуратура.

Произнасянията на прокурорите от ОП-Варна по спрените
досъдебни производства са обосновани и добре мотивирани и са  в срок.

Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от
постановлението за спиране е изпращано на същите и им е указвана
възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС-Варна.

Констатира се, че по  спрени досъдебните производства
наблюдаващите прокурори разпореждат на полицейските органи
извършване на съответните ОИМ по установяване на извършителят на
деянието ,както и указания за периодично уведомяване за резултатите
от издирването. Установяват се приложени към материалите
уведомителни писма със справки от разследващите органи.

В ОП-Варна се осъществява регулярен и срочен контрол върху
разследващите органи за проведените ОИМ и резултатите от тях, във
връзка с което може да се направи обоснован извод за проявявана
активност на наблюдаващите прокурори по спрените досъдебни
производства, с оглед спазване на разпоредбата на чл.245 от НПК.

Постановленията за прекратяване на досъдебните производства
са съобразени с разпоредбите на НПК.

От проверените досъдебни производства е видно, че копия от
постановленията за прекратяване на наказателното производство се
изпращат на страните. В постановленията се отразява, че същите
могат да се обжалват в 7-дневен срок от получаването им пред ОС -
Варна.

В ОП-Варна удължаването срока на разследване се осъществява
задължително с постановление, съобразно т.20 от Указания по новите
нормативни положения в ЗИДНПК, ДВ (бр. 63/2017 г.), утвърдени със
Заповед № РД-02-22/02.11.2017 г. на главния прокурор.

Следва да се предприемат действия по спазване на срока за
произнасяне от прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК–
общо 24 броя за проверявания период.
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От извършената проверка на конкретните дела се установи, че
прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в
разпоредбата на чл.242, ал.4 от НПК срок. Обвинителните актове
отговарят на изискванията на чл. 246 от НПК. Същите са изготвени
след като са събрани необходимите доказателства за разкриване на
обективната истина.

Произнасянията на прокурорите от ОП - Варна по приключилите
досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на чл. 381 от
НПК, са в рамките на предвидения в закона срок.

По всички проверени преписки, касаещи внесени в съда
споразумения за решаване на делото на досъдебното производство, се
установява прилагане на копие от определението на съда, с което е
одобрено постигнатото споразумение.

Прокурорското постановление внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание, отговаря на изкванията на НПК.

Прокурорските актове, постановени в ОП-Варна, са обработени
деловодно в съответствие с чл. 43, ал.4 от Инструкция за деловодна
дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-
7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.

От направената проверка е видно, че предвиденият в чл. 416, ал. 6
от НПК срок се спазва от прокурорите в ОП – Варна при изпълнение на
наказанията.

Спазва се и Указанието за дейността на прокуратурата по
надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед на главния прокурор  № 5306/24.11.2014 г., влязла в
сила от 01.12.2014 г., изм. със заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и №
РД-04-71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Преписките са подредени хронологично и прегледно, с възможност
за извършване на бърза справка по тях – от получаването на акта на
съда до приключване на изтърпяване на наказанието. Извежданията са
в срок.  Прилагат се копия от всички необходими актове и писма.

Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН в
ОП-Варна са окомплектовани и съдържат необходимите реквизити,
налични са описи. По всички са приложени решенията на съда,
призовките за участия в съдебните заседания.

Констатира се, че в ОП-Варна преписките по АСН са
хронологично подредени и с приложени описи. Приложени са
материалите от съда.

Констатира се също, че при осъществяване надзора за законност,
защита на обществения интерес и правата на гражданите,
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прокурорите от ОП-Варна следват Методиката за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения
интерес и правата на гражданите, утвърдена със Заповед №
1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.

Проверяващият екип констатира, че всички проверки са
извършени и приключили в срок, като са изпълнени дадените указания
относно предметният им обхват.

Въз основа на извършената планова проверка ИВСС намира, че
административният ръководител на ОП-Варна е създал организация за
реално изпълнение на препоръките, дадени в Акта с резултатите от
извършена КПП въз основа на Заповеди № ПП-01-71/14.05.2014 и№ ПП-
01-72/14.05.2014г. на Главния инспектор на ИВСС, което води до
положителните резултати в работата на прокуратурата./Издадена
заповед №789/12.09.2014г. на адм.ръководител на ОП-Варна/.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС
счита за необходимо да даде следните

     ПРЕПОРЪКИ:

             1. С цел недопускане неоправдано продължаване на
разследването по досъдебните производства и нарушаване на
изискването за разумен срок по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС,
административният ръководител да продължи упражняването на
непосредствен контрол по отношение срочността в работата на
прокурорите от АП – Варна.

  2. Административният ръководител да предприеме действия
по спазването на сроковете за произнасяне на прокурорите по реда
чл.242 ал.4 и ал.5 от НПК, като в тази връзка издаде съответната
заповед.

                                          ЧАСТ ВТОРА

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА – ВАРНА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
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 1.ЩАТНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ

1.1.Брой работили следователи за периода 2019 и 2020г.
През 2019 г. щатните бройки за следовател в ОслО при ОП-Варна٭

е 22 щ.бр. (1 щ. бр. завеждащ ОСлО, 19 щ.бр. следовател и 2 щ. бр.
младши следовател).

.През 2020 г. щатните бройки за следовател са - 23 щ.бр.(1 щ. бр٭
завеждащ ОСлО, 21 щ. бр. следовател и 2 щ. бр. младши следовател)

   С решение по Протокол № 4 от 20.02.2020 г. на Пленума на ВСС
щатната численост на ОСлО-ОП –Варна е съкратена с 1 свободна
длъжност „следовател“, считано от 20.02.2020 г. С решение по протокол
№ 23/24.06.2020 г. на ПК на ВСС е назначен магистрат на длъжност
„младши следовател“, считано от 01.07.2020 г. С решение по протокол №
25 от 01.07.2020 г. младши следовател от ОСлО-ОП-Варна е назначен на
длъжност „следовател“ в ОСлО-ОП-Варна, считано от 03.07.2020 г.

 През 2019 г. и 2020 г. е продължило командироването на следовател
от следствения отдел в СГП да изпълнява функциите на следовател в
ОСлО-ОП-Варна, съгласно заповед № РД-07-1555/12.07.2016 г. на
главния прокурор на РБ.

1.2.Незаети щатни бройки
-През 2019 г. незетите  щатни бройки ,са -4 бр. (3 щ. бр. следовател

и 1 щ. бр. младши следовател)
-През 2020  г.   са -2  щатни бройки (1  щ.  бр.  следовател и 1  щ.  бр.

младши следовател)

1.3.Брой и длъжности на съдебните служители
-През 2019 г. – 14 съдебни служители
-През 2020 г. – 14 съдебни служители

1.3.Въведенити информационни и деловодни програми са:
През 2019г. и 2020г. – ЦИССС /Централизирана информационна

система на следствените служби и УИС – 3
1.4. Прилагане на ”случайният принцип” на разпределение на

делата /има ли специализация на следователите според вида разследвани
дела/.

През 2019 г. – постъпващите в отдела досъдебни производства и
поръчки се разпределят на принципа „случайност“, чрез модула за
случайно разпределение на УИС – 3, посредством предоставения  от ПРБ
софтуер и съгласно заповеди на Окръжния прокурор на  Варна. На
случаен принцип се разпределят следствени поръчки /вътрешни и
международни/, новите, както и продължените /спрени, възобновени,
върнати/ дела, останали неприключени, разследвани в минали периоди от
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напусналите следователи, при 100% натовареност на всички следователи
и 80 % на завеждащия ОСлО. Обособени са две групи: „Досъдебни
производства в ОСлО“ и „Следствени поръчки в ОСлО“.

През 2020 г.  – постъпващите в отдела досъдебни производства и
поръчки също се разпределят на принципа „случайност“, чрез модула за
случайно разпределение на УИС – 3. На случаен принцип се разпределят
следствени поръчки /вътрешни и международни/, новите, както и
продължените /спрени, възобновени, върнати/ дела, останали
неприключени, разследвани в минали периоди от напусналите
следователи. Съгласно  заповеди на Окръжния прокурор от 20.01.2020 г.
са определени следните групи:
ü Група 1 – Група престъпления по чл. 115 – чл. 193а от НК;
ü Група 2 – Група престъпления по чл. 194 – чл. 252 от НК;
ü Група 3 – Група престъпления по чл. 253 – чл. 319 от НК;
ü Група 4 – Група престъпления по чл. 319а – чл. 319е от НК;
ü Група 5 – Група престъпления по чл. 320 – чл. 370 от НК;
ü  Група 6 – Група „Дела, съдържащи данни за извършени умишлени

престъпления от държавни служители по смисъла на чл142, ал. 1, т. 1 от
ЗМВР или по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗДАНС, от държавни служители на ГД
„Охрана и ГД „Изпълнение на наказанията“, извършени при или по повод
изпълнение на служебните им задължения“;
ü Група 7 – „Следствени поръчки“;
ü Група 8 – „Международни следствени поръчки“;

при различна процентна натовареност в различните групи.
Само в група 4 участват - 3 следователи, а в група 6 - 4 следователи.

В останалите групи тези следователи са с натовареност 90%, а
Завеждащия ОСлО е с натовареност 80% във всички групи.

1.5.Водени книги,регистри и дневници
През 2019 г. в ОслО – при ОП-Варна се водят следните

регистри,дневници и книги :
1. Общи регистри:

- Регистър за входяща поща – в деловодството и при Зазвеждащ
служба „Деловодство”;

- Регистър за изходяща поща – в деловодството и при
Завеждащ служба „Деловодство”;

- Регистър за писмата;
- Разносни книги;

2. Специализирани регистри:
- Регистър за новообразувани досъдебни производства;
- Регистър за върнати досъдебни производства;
- Регистър за възобновени досъдебни производства;
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- Регистър за следствени поръчки /общ за международни
следствени поръчки и следствени поръчки от страната/;

- Регистър за пострадали лица;
- Регистър за контрол на достъп до НБД „Население”;
- Регистър за веществените доказателства, съхранявани в ОСлО

– ОП – Варна;
- Регистър за банкови сметки и сейфове;
- Регистър за досъдебни производства и следствени поръчки

/електронен/;
- Регистър за случайно разпределение на досъдебни

производства и следствени поръчки /на хартиен носител и електронен/;
- Регистър за досъдебни производства от каталога за

корупционни престъпления /електронен/;
- Регистър за издадени удостоверения от УИС /електронен/;
- Регистър за проверка на банкови сметки;
През 2020 г., са:

3. Общи регистри:
- Регистър за входяща поща – в деловодството и при Зазвеждащ

служба „Деловодство”;
- Регистър за изходяща поща – в деловодството и при

Завеждащ служба „Деловодство”;
- Регистър за писмата;
- Разносни книги;

4. Специализирани регистри:
- Регистър за новообразувани досъдебни производства;
- Регистър за върнати досъдебни производства;
- Регистър за възобновени досъдебни производства;
- Регистър за следствени поръчки /общ за международни

следствени поръчки и следствени поръчки от страната/;
- Регистър за пострадали лица;
- Регистър за контрол на достъп до НБД „Население”;
- Регистър за веществените доказателства, съхранявани в ОСлО

– ОП – Варна;
- Регистър за банкови сметки и сейфове;
- Регистър за досъдебни производства и следствени поръчки

/електронен/;
- Регистър за случайно разпределение на досъдебни

производства и следствени поръчки /на хартиен носител и електронен/;
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- Регистър за досъдебни производства от каталога за
корупционни престъпления /електронен/;

- Регистър за издадени удостоверения от УИС /електронен/;
- Регистър за проверка на банкови сметки;
- Електронен регистър за проверка в Търговския регистър;

:Проверени са следните книги в ОСлО при ОП - Варна٭

Вътрешни входящи и изходящи дневници, регистър следствени
дела:

Представени за проверка са по пет тома от входящия дневник.
За 2019 г.:
Първи том - прошнурован и прономерован, с положен печат на

ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 154 листа.
Води се от № 1- до 1064/28.02.2019 г. Приключен та съответната

дата с подпис на длъжностно лице, печат на ОСлО-ОП-Варна.
Втори том - прошнурован и прономерован, с положен печат на

ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 153 листа.
Води се от № 1065 до 2933/22.05.2019 г. Приключен та съответната

дата с подпис на д.л., печат на ОСлО-ОП-Варна.
Трети том - прошнурован и прономерован, с положен печат на

ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 153 листа.
Води се от № 2934 до 4604/07.08.2019 г. Приключен на съответната

дата с подпис на д.л., печат на ОСлО-ОП-Варна.
Четвърти том - прошнурован и прономерован, с положен печат на

ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 153 листа.
Води се от № 4605 до 6166/30.10.2019 г. Приключен на съответната

дата с подпис на д.л., печат на ОСлО-ОП-Варна.
Пети том - прошнурован и прономерован, с положен печат на

ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 153 листа.
Води се от № 6167 до 744731.12.2019 г. Приключен на съответната

дата с подпис на д.л., печат на ОСлО-ОП-Варна.

За 2020 г.:
Първи том - прошнурован и прономерован, с положен печат на

ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 153 листа.
Води се от № 1 до 1676/20.03.2020 г. Приключен та съответната

дата с подпис на д.л., печат на ОСлО-ОП-Варна.
Втори том - прошнурован и прономерован, с положен печат на

ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 153 листа.
Води се от № 1677 до 5337/24.06..2020 г. Приключен та съответната

дата с подпис на д.л., печат на ОСлО-ОП-Варна.
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Трети том - прошнурован и прономерован, с положен печат на
ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 153 листа.

Води се от № 5338 до 7095/11.09.2020 г. Приключен та съответната
дата с подпис на д.л., печат на ОСлО-ОП-Варна.

Четвърти том - прошнурован и прономерован, с положен печат на
ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 153 листа.

Води се от № 7096 до 8729/27.11.2020 г. Приключен та съответната
дата с подпис на д.л., печат на ОСлО-ОП-Варна.

Пети том - прошнурован и прономерован, с положен печат на
ОСлО-ОП-Варна. Съдържа 155 листа.

Води се от № 8730 до 9508/31.12..2020 г. Приключен наа
съответната дата с подпис на ДлЛ, печат на ОСлО-ОП-Варна.

Отделно се води изходящ дневник на ОСлО–ОП-Варна за 2019 и
2020г.  – три тома. Прошнуровани и прономеровани, водят се книги по
образец.

 Предоставен за проверка е регистър следствени поръчки – по 1
том за двете проверявани години. Същите са прономеровани и
прошнуровани , с подпис на длъжностно лице.

- Проверени са:
-Регистър за справки на банковите сметки и сейфове – започнат е на

02.03.2017 г. и се води към ммента. Календарните години са приключени
с подпис и печат на длъжностно лице към 31.12., прошнурован и
прономерован.

-Регистър възобновени ДП:
Прономерован и прошнурован, съдаржа 152 листа. Започнат на

04.01.2017г. и към момента. Календарните години са приключени
приключени с подпис и печат на длъжностно лице към 31.12 на
съответната година.

-Дневник за регистриране на протоколите по чл. 6а, ал.3 от
ЗПФКПП.

-Дневници за следствените дела  - два тома за 2018 и 2019 г., и за
2020 г. – води се и понастощем. Календарните години са приключени с
подпис и печат на длъжностно лице към 31.12 на съответната година.
Книгите са по образец.

:Дневник за веществените доказателства в ОСлО-ОП-Варна٭
Дневникът се състои от две части – входяща и изходяща, като се

води от 2018 г. Води се книга по образец, прономерована и
прошнурована, съдържа 52 листа. С положен подпис на
административния ръководител на ОП-Варна и печат на ОСлО-ОП-
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Варна. Календарните години са приключени с регистриран последен
номер на 31.12. на съответната година с подпис на дл. лице и печат.

Към дневника са представени 2 бр. класьори за 2019 г и 2020 г. с
приемателно-предавателни протоколи.

Със заповед на адм. ръководител на ОП-Варна №1153/26.11.2019г. е
изпършена пълна инвентаризация на дълготрайните материални и
нематериални активи към 31.12.2019г., като е изготвен протокол от
31.01.2020г. Със заповед №984/10.09.2018г./изменена с запавед
№1134/25.11.2019г./ на адм. ръководител на ОП-Варна е определена
постоянна комисия за унищожаване на веществени доказателства.

Приемането, съхраняването, предаването и унищожаването на
веществените доказателства се извършва в пълно съответствие с
указанията вписани във Вътрешните правила изготвени от ОСлО ОП
Варна на база Правилника на прокуратурите на РБ.

Веществените доказателства по досъдебните производства в ОСлО
при ОП-Варна се съхраняват в специални обособени помещения,
оборудвани със стелажи и/или метални шкафове. Веществените
доказателства, изискващи специален режим на съхранение до
предаването им на компетентен орган се съхраняват в отделно помещение
оборудвано със СОТ система за сигурност.

Със заповед № 553/14.06.2018 г. на Административния ръководител
- Окръжен прокурор на ОП - Варна е определен служител -  съдебен
секретар от служба „Деловодство“ за Окръжния следствен отдел при ОП
Варна за приемане, съхранение и предаване на веществените
доказателства по досъдебни производства разследвани от следователи в
ОСлО – ОП – Варна.

Веществените доказателства се описват подробно в хартиен
/дневник-книга/ и електронен регистър.  При досъдебни производства с
наличие на множество обекти, поради големия им обем при описването в
хартиения и електронния регистър се отбелязва, че са приети по
приложения опис от приемо – предавателния протокол.

Предаването на веществените доказателства се извършва с приемо –
предавателен протокол изготвен от служителя определен със заповед при
поискване от следовател.

Унищожаването на веществените доказателства се извършва на база
прокурорски или съдебен акт от постоянно назначената комисия с
заповед № Заповед № 547/12.06.2018 г. на Административния
ръководител на ОП Варна и Заповед № 984 от 10.09.2018 г. на и.ф.
Административния ръководител - окръжен прокурор на ОП Варна.

2.РАЗСЛЕДВАНИ  досъдебни производства
2.1.Общ брой /средна натовареност на следовател/
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- Образуваните досъдебни производства  през периода ,са :
През 2019 г. – 220 досъдебни производства
През 2020 г. – 187 досъдебни производства

- Образуваните през предходни периоди,са:
През 2019 г. – 307 досъдебни производства
През 2020 г. – 345 досъдебни произодства

- Възобновените през периода,са :
За 2019 г. – 42 досъдебни производствда
За 2020 г. – 46 досъдебни производства

- Образуваните ДП срещу ИИ,са :
За 2019 г. – 61 досъдебни производства
За 2020 г. – 46 досъдебни производства

- Образуваните ДП срещу НИ, са :
През 2019 г. – 522 досъдебни производства
През 2020 г. – 548 досъдебни производства

Средната натовареност на следовател от ОСлО при ОП-Варна , е :
За 2019 г. – 26 ДП

 За 2020 г. – 25,92 ДП.

- Дела в двумесечния срок
2019 г. – 32 досъдебни производства
2020 г. – 26 досъдебни производства

- Дела в срок, продължен при условията на чл. 234, ал.2 НПК
  Няма такива дела за двете проверявани години.

- Дела в срок, продължен при условията на чл. 234, ал.3 пр.1 НПК
За 2019 г. – 72 досъдебни производства
За 2020 г. – 71 досъдебни производства

- Дела в срок, продължен при условията на чл. 234, ал.3, пр.2 НПК
от адм. ръководител или оправомощен от него прокурор .

2019 г. – 315 досъдебни производства
2020 г. – 343 досъдебни производства

- Брой привлечени лица .
За 2019 г. – по 50 досъдебни производства
За 2020 г. –по 54 досъдебни производства
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Постановленията за привличане  на обвиняем се изпращат на
наблюдаващата прокуратура.

- Доклади по реда на чл.226 от НПК .
2019 г. – по 223 досъдебни производства
2020 г. – по 240 досъдебни производства

- Обвиняеми лица с МНО „Задържане под стража”
За 2019 г. се отчита  1бр. обвиняемо лице с тази мярка.
За 2020 г. – няма обвиняемо лице с МНО „ЗПС“

3.ПРИКЛЮЧЕНИ ДП
3.1.Общият брой  на приключените досъдебни производства ,е :
- В двумесечен срок
2019 г. – 12 досъдебни производства
2020 г. – 11 досъдебни производства

- С продължен срок
2019 г. – 220 досъдебни производства
2020 г. – 238 досъдебни производства
- Не се установяват досъдебни производства извън срок.

И по следователи, както следва:
- в двумесечен срок
През 2019 г.
№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.

ДП

1 АТАНАС ИЛЧЕВ 3

2
ВАЛЕНТИНА
ОГНЕВА 1

3
ГЕРГАНА
СТОЯНОВА 1

4
ДИМИТРИНА
СТОЕВА 2

5

ИВЕЛИН
СТАМАТОВ  КОМ.
ОТ СО - СГП 1

6
НИКОЛАЙ
ГАВРИЛОВ 1

7 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 1
8 ТОДОР КОСТОВ 2
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ОБЩО: 12

През 2020 г.
№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.

ДП

1 АТАНАС ИЛЧЕВ 2

2
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 1

3
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 2

4
ДИАНА
ГОСПОДИНОВА 2

5
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 2

6 ЛОРА ЖЕЛЕВА 1
7 ТОДОР КОСТОВ 1

ОБЩО: 11

- с продължен срок
 През 2019 г.
№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БРОЙ
ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ -
ЗАВ. ОСлО 8

2 АТАНА ИЛЧЕВ 9

3
ВАЛЕНТИНА
ОГНЕВА 8

4
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 16

5
ГЕРГАНА
СТОЯНОВА 6

6
ДАНИЕЛА
ПЕТРОВА 10

7
ДИАНА
ГОСПОДИНОВА 4

8
ДИМИТРИНА
СТОЕВА 11

9
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 10

10 ЕВГЕНИЯ 8
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ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА

11

ИВЕЛИН
СТАМАТОВ -
КОМ.  ОТ СО -
СГП 9

12
ИВЕЛИНА
АНГЕЛОВА 15

13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 12
14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 12

15
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 8

16 ЛОРА ЖЕЛЕВА 1

17
МИЛЕН
МИХАЛЕВ 11

18
НИКОЛАЙ
ГАВРИЛОВ 16

19 ПЕТЯ КОЛЕВА 7

20
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 3

21
СТАНИСЛАВ
СТАНЕВ 13

22
СТЕЛИАН
КРАЛЕВ 10

23 ТОДОР КОСТОВ 13
ОБЩО: 220

 През 2020 г.

№

ПО

РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БРОЙ

ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ -
ЗАВ. ОСлО 7

2 АТАНА ИЛЧЕВ 3

3
ВАЛЕНТИНА
ОГНЕВА 10

4
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 10

5
ГЕОРГИ
ИВАНОВ 2
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6
ГЕРГАНА
СТОЯНОВА 4

7
ДАНИЕЛА
ПЕТРОВА 7

8
ДИАНА
ГОСПОДИНОВА 9

9
ДИМИТРИНА
СТОЕВА 9

10
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 12

11

ЕВГЕНИЯ
ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА 13

12

ИВЕЛИН
СТАМАТОВ -
КОМ.  ОТ СО -
СГП 10

13
ИВЕЛИНА
АНГЕЛОВА 13

14 ИЛИЯ ИЛИЕВ 18
15 ИЛИЯ ПЕТРОВ 9

16
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 12

17 ЛОРА ЖЕЛЕВА 5

18
МИЛЕН
МИХАЛЕВ 12

19
НИКОЛАЙ
ГАВРИЛОВ 12

20 ПЕТЯ КОЛЕВА 15

21
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 15

22
СТАНИСЛАВ
СТАНЕВ 10

23
СТЕЛИАН
КРАЛЕВ 11

24 ТОДОР КОСТОВ 10
ОБЩО: 238

3.2.Върнати от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от
НПК .

През 2019 г. е върнато – 1 ДП ,като указанията са изпълнени в срок
и  същото е приключено.
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През 2020 г.  са върнати – 4 ДП /Указанията са изпълнени в срок и
досъдебните производства са приключени/

3.3. Приключени досъдебни производства с мнение за съд;
През 2019 г.  са приключени – 39 ДП с мнение за съд.
През 2020 г. приключените ДП с това мнение са  43бр.

3.4. Приключени досъдебни производства с мнение за
прекратяване.

През 2019 г. са 97 досъдебни производства
През 2020 г. са 102 досъдебни производства

3.5. Приключени досъдебни производства с мнение за спиране
През 2019 г. са приключени  79 досъдебни производства
През 2020 г. са  86 досъдебни производства

3.6. Според датата на образуване:
- новообразувани през периода
2019 г. – 44 досъдебни производства
2020 г. – 47 досъдебни производства
- образувани през минали периоди
2019 г. – 188 досъдебни производства
2020 г. – 202 досъдебни производства
- възобновени
2019 г. – 46 досъдебни производства
2020 г. – 51 досъдебни производства

3.7. Приключени дела на специален надзор.
 През 2019 г. е приключени  1 досъдебно производство на СН
 През 2020 г. са -7 досъдебни производства

3.8. Приключени дела с голям обществен интерес.
През 2019 г. са приключени  35 досъдебни производства
През 2020 г. са 43 досъдебни производства

4.Останали неприключени в край на периода.
4.1. Общ брой и по следователи
2019 г. – 176 досъдебни производства
2020 г. – 140 досъдебни производства

ü стари
2019 г. – 175 досъдебни производства
2020 г. – 205 досъдебни производства
ü възобновени
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2019 г. – 23 досъдебни производства
2020 г. – 26 досъдебни производства
- според извършителя (ИИ, НИ)
2019 г.

ü ИИ –   26 досъдебни производства
ü НИ – 325 досъдебни производства

          2020 г.
ü ИИ –   24 досъдебни производства
ü НИ – 321 досъдебни производства

- според срока (двумесечен, продължен от прокуратурата, извън
срок)

ü двумесечен
2019 г. – 20 досъдебни производства
2020 г. – 15 досъдебни производства

ü продължен от прокурора
2019 г. – 331 досъдебни производства
2020 г. – 330 досъдебни производства

ü извън срок
2019 г. – няма
2020 г. – няма

- с взета по тях МНО „Задържане под стража”
2019 г. – няма
2020 г. – няма

- на специален надзор
2019 г. – 8 досъдебни производства
2020 г. – 6 досъдебни производства

- с голям обществен интерес
2019 г. – 55 досъдебни производства
2020 г. – 57 досъдебни производства

- срещу непълнолетни лица
2019 г. – няма
2020 г. – няма

- дела, по които разследването е продължило над 2 години
2019 г. – 130 досъдебни производства
2020 г. – 134 досъдебни производства

По следователи:
- според датата на образуване
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ü новообразувани
За 2019 г.

№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БРОЙ
ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 3

2 АТАНА ИЛЧЕВ 5
3 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 9

4
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 6

5 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 6
6 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 7

7

ДИАНА
ГОСПОДИНОВА – МЛ.
СЛЕДОВАТЕЛ 7

8 ДИМИТРИНА СТОЕВА 9

9
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 4

10
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА
- ВЪЛЧЕВА 8

11
ИВЕЛИН СТАМАТОВ -
КОМ. ОТ СО - СГП 5

12 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 7
13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 11
14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 7

15
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 8

16

ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ 5

17 МИЛЕН МИХАЛЕВ 8
18 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 12
19 ПЕТЯ КОЛЕВА 10

20
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 14

21 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 12
22 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 10
23 ТОДОР КОСТОВ 3

ОБЩО: 176

 За 2020 г.
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№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 6

2 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 7

3
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 5

4
ГЕОРГИ ИВАНОВ – МЛ.
СЛЕДОВАТЕЛ 1

5 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 6
6 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 7
7 ДИАНАГОСПОДИНОВА 2
8 ДИМИТРИНА СТОЕВА 7

9
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 7

10
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА 6

11
ИВЕЛИН СТАМАТОВ -
КОМ. ОТ СО - СГП 4

12 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 7
13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 7
14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 8

15
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 7

16

ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ 5

17 МИЛЕН МИХАЛЕВ 5
18 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 8
19 ПЕТЯ КОЛЕВА 5

20
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 5

21 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 9
22 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 10
23 ТОДОР КОСТОВ 6

ОБЩО: 140
ü стари
За 2019 г.

№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1 ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ. 4
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ОСлО
2 АТАНА ИЛЧЕВ 3
3 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 13

4
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 6

5 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 4
6 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 9

7

ДИАНА
ГОСПОДИНОВА –
МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ 1

8 ДИМИТРИНА СТОЕВА 14

9
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 8

10
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА
- ВЪЛЧЕВА 11

11
ИВЕЛИН СТАМАТОВ -
КОМ. ОТ СО - СГП 2

12 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 12
13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 10
14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 9

15
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 4

16 МИЛЕН МИХАЛЕВ 8
17 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 10
18 ПЕТЯ КОЛЕВА 9

19
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 11

20 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 3
21 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 18
22 ТОДОР КОСТОВ 6

ОБЩО: 175

За 2020 г.
№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 3

2 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 16

3
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 9

4 ГЕОРГИ ИВАНОВ – 0
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МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ

5 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 9
6 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 10

7
ДИАНА
ГОСПОДИНОВА 5

8 ДИМИТРИНА СТОЕВА 15

9
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 7

10
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА
- ВЪЛЧЕВА 12

11
ИВЕЛИН СТАМАТОВ -
КОМ. ОТ СО - СГП 3

12 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 9
13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 5
14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 12

15
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 5

16

ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ 4

17 МИЛЕН МИХАЛЕВ 10
18 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 14
19 ПЕТЯ КОЛЕВА 11

20
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 14

21 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 8
22 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 18
23 ТОДОР КОСТОВ 6

ОБЩО: 205
ü възобновени

За 2019 г.
№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
 ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 1

2 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 2
3 ДИМИТРИНА СТОЕВА 1

4
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 1

5 ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА 3
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- ВЪЛЧЕВА

6
ИВЕЛИН СТАМАТОВ -
КОМ. ОТ СО - СГП 2

7 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 4
8 ИЛИЯ ПЕТРОВ 3

9
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 2

10 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 1

11
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 1

12 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 1
13 ТОДОР КОСТОВ 1

ОБЩО: 23

За 2020 г.
№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 1

2 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 3

3
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 3

5 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 1
6 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 1
8 ДИМИТРИНА СТОЕВА 1

9
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 2

10
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА
- ВЪЛЧЕВА 5

13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 1
14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 1
17 МИЛЕН МИХАЛЕВ 2
19 ПЕТЯ КОЛЕВА 1
22 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 2
23 ТОДОР КОСТОВ 2

ОБЩО: 26
- според извършителя (ИИ, НИ)

За 2019 г. ИИ

ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1 ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ. 1
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ОСлО
2 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 2

3

ДИАНА ГОСПОДИНОВА
– МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ 2

4 ДИМИТРИНА СТОЕВА 1

5
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА 1

6
ИВЕЛИН  СТАМАТОВ -
КОМП. ОТ СО - СГП 1

7 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 3
8 ИЛИЯ ИЛИЕВ 2

9
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 3

10 МИЛЕН МИХАЛЕВ 2

11
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 3

12 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 1
13 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 4

ОБЩО: 26
ü НИ

№
ПО
 РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 6

2 АТАНА ИЛЧЕВ 8
3 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 20
4 ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 12
5 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 10
6 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 16

7

ДИАНА ГОСПОДИНОВА
– МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ 6

8 ДИМИТРИНА СТОЕВА 22

9
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 12

10
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА 18

11
ИВЕЛИН СТАМАТОВ -
КОМ. ОТ СО - СГП 6

12 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 16
13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 19
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14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 16

15
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 9

16
ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ 5

17 МИЛЕН МИХАЛЕВ 14
18 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 22
19 ПЕТЯ КОЛЕВА 19

20
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 22

21 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 14
22 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 24
23 ТОДОР КОСТОВ 9

ОБЩО: 325
За 2020 г.
ü ИИ

№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
 ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 1

2 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 2
3 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 1
4 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 1
5 ДИМИТРИНА СТОЕВА 1

6
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА 2

7 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 1
8 ИЛИЯ ПЕТРОВ 1

9
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 3

10 МИЛЕН МИХАЛЕВ 1
11 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 2
12 ПЕТЯ КОЛЕВА 1

13
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 2

14 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 1
15 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 4

ОБЩО: 24
ü НИ

№
ПО СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
 ДП
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 РЕД

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 8

2 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 21
3 ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 14

4
ГЕОРГИ ИВАНОВ –
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ 1

5 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 14
6 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 16
7 ДИАНА ГОСПОДИНОВА 7
8 ДИМИТРИНА СТОЕВА 21
9 ИМИТРИЧКА ГАНЧЕВА 14

10
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА 16

11
ИВЕЛИН СТАМАТОВ -
КОМ. ОТ СО - СГП 7

12 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 15
13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 12
14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 19

15
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 9

16
ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ 9

17 МИЛЕН МИХАЛЕВ 14
18 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 20
19 ПЕТЯ КОЛЕВА 15

20
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 17

21 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 16
22 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 24
23 ТОДОР КОСТОВ 12

ОБЩО: 321
- според срока (двумесечен, продължен от прокуратурата, извън

срок)
ü двумесечен

За 2019 г.
№
ПО
 РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1 АТАНА ИЛЧЕВ 2
2 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 1
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3 ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 2
4 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 1
5 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 2
6 ДИМИТРИНА СТОЕВА 1

7
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 2

8
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА 2

9 ИЛИЯ ИЛИЕВ 1
10 ИЛИЯ ПЕТРОВ 1

11
ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ 1

12 МИЛЕН МИХАЛЕВ 2
13 ПЕТЯ КОЛЕВА 2

ОБЩО: 20
За 2020 г.

№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БРОЙ
ДП

1 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 1
2 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 2
3 ДИАНА ГОСПОДИНОВА 1

4
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 1

5 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 1
6 ИЛИЯ ПЕТРОВ 1

7
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 1

8
ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ 1

9 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 3
10 ПЕТЯ КОЛЕВА 2
11 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 1

ОБЩО: 15
ü продължен от прокурора
За 2019 г.

№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 7

2 АТАНА ИЛЧЕВ 6
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3 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 21
4 ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 10
5 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 9
6 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 14

7

ДИАНА ГОСПОДИНОВА
– МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ 8

8 ДИМИТРИНА СТОЕВА 22

9
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 10

10
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА 17

11
ИВЕЛИН СТАМАТОВ -
КОМ. ОТ СО - СГП 7

12 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 19
13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 20
14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 15

15
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 12

16
ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ 4

17 МИЛЕН МИХАЛЕВ 14
18 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 22
19 ПЕТЯ КОЛЕВА 17

20
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 25

21 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 15
22 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 28
23 ТОДОР КОСТОВ 9

ОБЩО: 331

За 2020 г.
№
ПО
 РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 9

2 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 23
3 ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 14

4
ГЕОРГИ ИВАНОВ –
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ 1
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5 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 14
6 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 15
7 ДИАНА ГОСПОДИНОВА 6
8 ДИМИТРИНА СТОЕВА 22

9
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 13

10
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА -
ВЪЛЧЕВА 18

11
ИВЕЛИН СТАМАТОВ -
КОМ. ОТ СО - СГП 7

12 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 15
13 ИЛИЯ ИЛИЕВ 12
14 ИЛИЯ ПЕТРОВ 19

15
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 11

16
ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ 8

17 МИЛЕН МИХАЛЕВ 15
18 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 19
19 ПЕТЯ КОЛЕВА 14

20
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 19

21 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 16
22 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 28
23 ТОДОР КОСТОВ 12

ОБЩО: 330

ü извън срок
За 2019 г.  и 2020 г. – няма

 - на специален надзор
За 2019 г.

№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 1

2

ДИАНА
ГОСПОДИНОВА –
МЛАДШИ 1
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СЛЕДОВАТЕЛ
3 ДИМИТРИНА СТОЕВА 1

4
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 1

5 МИЛЕН МИХАЛЕВ  1
6 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 1
7 ПЕТЯ КОЛЕВА 1

8
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 1
ОБЩО: 8

За 2020 г.

№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 1

2
ДИАНА
ГОСПОДИНОВА 1

3 ИВЕЛИН СТАМАТОВ 1
4 МИЛЕН МИХАЛЕВ 1

5
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 1

6 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 1
ОБЩО: 6

- с голям обществен интерес
За 2019 г.

№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1
ПЕТЪР ГАНЧЕВ - ЗАВ.
ОСлО 1

2 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 2

3
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 2

4 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 1
5 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 1

6

ДИАНА
ГОСПОДИНОВА –
МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ 2

7 ДИМИТРИНА СТОЕВА 7
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8
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 1

9
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА
- ВЪЛЧЕВА 2

10 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 6
11 ИЛИЯ ИЛИЕВ 5
12 ИЛИЯ ПЕТРОВ 1

13
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 1

14

ЛОРА ЖЕЛЕВА –
МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ 2

15 МИЛЕН МИХАЛЕВ 5
16 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 6
17 ПЕТЯ КОЛЕВА 2

18
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 3

19 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 2
20 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 3

ОБЩО: 55

За 2020 г.
№
ПО
РЕД СЛЕДОВАТЕЛ

БР.
ДП

1 ВАЛЕНТИНА ОГНЕВА 1

2
ВЕНЦИСЛАВ
НИКОЛОВ 2

3 ГЕРГАНА СТОЯНОВА 3
4 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 2

5
ДИАНА
ГОСПОДИНОВА 2

6 ДИМИТРИНА СТОЕВА 6

7
ДИМИТРИЧКА
ГАНЧЕВА 2

8
ЕВГЕНИЯ ДЪБНИШКА
- ВЪЛЧЕВА 4

9 ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА 4
10 ИЛИЯ ИЛИЕВ 1
11 ИЛИЯ ПЕТРОВ 4

12
КРАСИМИРА
ДРЕНЧЕВА 3

13 ЛОРА ЖЕЛЕВА – 2
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МЛАДШИ
СЛЕДОВАТЕЛ

14 МИЛЕН МИХАЛЕВ 3
15 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ 2
16 ПЕТЯ КОЛЕВА 1

17
СТАНИМИРА
ДИМИТРОВА 3

18 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ 1
19 СТЕЛИАН КРАЛЕВ 8
20 ТОДОР КОСТОВ 3

ОБЩО: 57

- срещу непълнолетни лица
2019 г. – няма
2020 г. – няма

В края на 2019 г. са останали на производство 351 ДП, от които
към 05.07.2021 г. са приключени 218 ДП,  останали за разследване –
133 ДП.
   В края на 2020 г. са останали на производство 345 ДП, от които
към 05.07.2021 г. са приключени – 118 ДП, останали за разследване –
227 ДП.
   Към 05.07.2021 г. са останали на производство 239 ДП.

       5. ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛЕГАЦИЯ – брой и срокове на извършване.
2019 г. – 389 броя делегации, изпълнени в срок
2020 г. – 506 броя делегации, изпълнени в срок

        6. Работа по спрени ДП.
        6.1. Брой на спрените ДП – общо

2019 г. – 80 досъдебни производства
2020 г. – 77 досъдебни производства

.Проверени са следните  ДП по описа на ОСлО в ОП-Варна٭

       Следовател Петър Ганчев - ДП № 69/2020 г., пр. пр. 7030/2018 г. по
описа на РП - Варна
       Досъдебно производство № 691/2020 г. по описа на ОСлО – ОП –
Варна се води по чл. 323, ал. 1 от НК срещу НИ и е образувано на
12.10.2018  г. с постановление на РП – Варна.Досъдебното производство
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е превъзложено на следовател с постановление на Окръжен прокурор на
05.05.2020 г.По делото няма обвиняеми лица.
        В хода на разследването са разпитани  в качеството на свидетели 7
/седем/ лица и някои от тях с протоколи за доброволно предаване са
предоставили документи, необходими за разследването.Изикани и са
проложени документи от различни институции. Предстои изпращане на
досъдебното производство на доклад по реда на чл. 203, ал. 4 от НПК;

ДП № 131/2020 г., пр. пр. 4361/2020 г. по описа на ОП – Варна
Досъдебно производство № 131/2020 г. по описа на ОСлО – ОП –

Варна се води по чл. 249, ал. 1 от НК срещу НИ  и е образувано на
25.06.2020  г. с постановление на ОП – Варна.Досъдебното производство
е възложено на следовател с постановление на адм.ръководител  на ОП-
Варна на 18.09.2020 г.  По досъдебното производство няма привлечен в
качеството на обвиняем. По досъдебнато производство няма наложени мерки
на процесуална принуда.

 В хода на разследването са извършени: оглед на веществени
доказателства .Изпратени са писма до всички банки за установяване на
титулярите на банкови сметки и са получени всички отговори. Изискани
са други справки .За периода от 05.05.2021 г. до 18.06.2021 г. са
разпитани  в качеството на свидетели 42 /четиредесет и две/ лица;
изпратени са постановления за възлагане на отделни следствени действия
по делегация – разпит на двама свидетели до ОСлО – ОП – Шумен и
ОСлО – ОП – Добрич. След установяване на двете лица предстои
разпитите им в качеството на свидетел. Получаване на изпратените
делегации за разпит на свидетели. Изпращане на писма до банките за
разкриване на банкова тайна;

Следовател Атанас Илчев -  ДП № 11/2019 год. по описа на ОСлО
в ОП-Варна.

ДП е образувано от ОП-Варна  ,пр.пр.№ 9800/2017 г. по описа на
ВОП на 25.07.2017 г. срещу ИИ по чл.255 ал.3 вр.ал.1 т.2 и т.6 от НК.
Първоначално разследването е водено от ОДМВР-Варна под техен №
295/2017 год.По предложение на наблюдаващия прокурор от ВОП,
и.ф.окръжен прокурор на ОП-Варна със свое постановление от 21.01.2019
г. е възложил разследването на ОСлО в ОП-Варна.

С протокол за избор на следовател от 21.01.2019 г. за водещ
разследването е определен Атанас Илчев. Поради продължителен отпуск
с протокол за избор на следовател от 23.06.2020 год. за водещ
разследването е определен следовател Милен Михалев. Отново с
протокол за избор на следовател от 06.01.2021 год. за водещ
разследването отново е определен Атанас Илчев.По делото са извършени
множество разпити – над 25 лица, справки, изискана информация от ТД
на НАП Варна, предложения за ЕЗА, разкриване на банкова тайна,
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назначени експертизи и т.н. По делото предстои доклад с мнение за
спиране до получаване на изпратените два броя ЕЗА.

ДП № 34/2020 год. по описа на ОСлО в ОП-Варна

Досъдебното производство е образувано от РП-Варна ,пр.пр.№
13899/2019 г.  на 19.02.2020 г.  за престъпление по чл.212 ал.2 вр.ал.1 от
НК. По предложение на наблюдаващия прокурор, окръжен прокурор на
ОП-Варна със свое постановление от 25.02.2020 г. е възложил
разследването на ОСлО в ОП-Варна. С протокол за избор на следовател
от 26.02.2020 г. за водещ разследването е определен Атанас Илчев .
Поради продължителен отпуск с протокол за избор на следовател от
23.06.2020 г. за водещ разследването е определен следовател Димитрина
Стоева. Отново с протокол за избор на следовател от 06.01.2021 год. за
водещ разследването отново е определен Атанас Илчев. По ДП са
разпитани в качеството на свидетели -  42 броя лица, взети образци за
сравнително изследване –от 24 броя лица, изготвени постановления за
изискване на образци за сравнително изследване-21 броя, декларации-21
броя, искания за справки от НБД“Население“-   за 22 лица и т.н. Няма
повдигнати обвинения и взети мерки за неотклонение. По делото
предстои назначаване и изготвяне на ССчЕ и СГЕ,изготвяне на
постановления за възнаграждения на вещите лица,доклад пред
наблюдаващия прокурор , изготвяне на проекто-диспозитив на
обвинение,предявяване на материалите по делото.

Следовател  Валентина Огнева - ДП 80/2020г. по описа на ОСлО-
ОП-Варна

Досъдебното производство  е  образувано с постановление на РП -
Варна на 12.05.2020г. за престъпление по чл. 123, ал.1 от НК.  С
Постановление на ВОП от 26.05.2020г.  разследването по ДП №
159/2020г. по описа на Пето РУ на МВР –Варна, прието по компетентност
от ОП-Варна, е  възложено на следовател  при  ОСлО-ОП-Варна. В хода
на разследването няма привлечени в качеството на обвиняеми лица и не
са взети мерки за неотклонение. Изискана и приобщена е относимата по
случая медицинска и друга документация . По досъдебното  производство
предстои  доклад на наблюдаващия прокурор по реда на чл.203 от НПК и
евентуално  да бъдат дадени следващи указания за по-нататъшния ход на
разследването, а при необходимост - събиране на допълнителен
доказателствен материал за доизясняване на фактическата обстановка по
делото,  разпити на още свидетели, допълнително изискване и
приобщаване на относими документи и др. При преценка за събиране на
достатъчно доказателства за виновността на конкретно лице - извършител
на престъплението, да се изискат справки относно данни за съдимостта
му, да се предяви обвинение и се извърши разпит на обвиняем;
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предявяване на материалите от разследването и изготвяне на
заключително мнение по реда на чл.235 от НПК.

ДП 126/2019г. по описа на ОСлО-ОП-Варна
         Досъдебното производство е  образувано с постановление на ВРП на
19.07.2019г. за  престъпление по чл. 316, вр. чл.308, ал.2 от НК.

В хода на разследването е назначена и изпълнена СТЕ .
По ДП е изготвен проект на постановление за привличане на

обвиняем, приобщен към доклад на наблюдаващия прокурор по реда на
чл.219, ал.1 от НПК, изпратен на ВРП на 01.07.2021г. След одобрението
му, предстои привличане на обвиняем, разпит на обвиняем, предявяване
на  разследването и приключването му по реда на чл.235 от НПК.

Следовател Венцислав Николов ДП №58/2018г., по описа на
ОСлО-ОП-Варна

Досъдебно производство №58/2018г., по описа на ОСлО-ОП-Варна
е образувано на 11.04.2018г., срещу НИ , за престъпление по чл. 255, ал.
1, т. 5 и т. 6, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. С постановление от 12.04.2018г. на
Окръжния прокурор на ОП-Варна, ДП е било възложено на ОСлО-ОП-
Варна. В качеството на свидетели са разпитани множество лица, взети са
образци за сравнително изследване на почерк и подписи,  получени  са
документи, касаещи разследваното дружество, назначена е съдебно-
графическа експертизаи допълнителна такава. На 15.06.2021г.
материалите по разследването са докладвани устно на наблюдаващия
прокурор, а на 21.06.2021г. е изготвен и изпратен по електронната поща
проект на постановление за привличане в качеството на обвиняемо лице.

ДП №195/2019г., по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура-
Варна.

С постановление от 28.01.2019г. е образувано досъдебно
производство за престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С
постановление от 05.11.2019г. прокурор от ОП-Варна е приел по
компетентност воденото ДП №52/2019г., по описа на ОДМВР-Варна.
Разпоредил е разследване с оглед престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1,
т.3, т.4 и т.7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. С постановление от 11.11.2019г. на
и.ф. Окръжен прокурор на ОП-Варна, ДП е било възложено на ОСлО-ОП-
Варна. Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен
извършител.

      В качеството на свидетели са разпитани множество лица,
изискани са множество документи.На 19.07.2019г. са направени искания
за обявяване на ОДИ с мярка „установяване на адрес“ на определени
лица. На 07.04.2020г., ДП е изпратено на доклад на наблюдаващия
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прокурор, на основание чл. 203, ал. 4 от НПК.  На 10.06.2020г.
материалите по ДП ведно с материали по следствена поръчка за
международна правна помощ са изпратени на наблюдаващия прокурор.
Изпратена е делегационна поръчка до СО-СГП-София ,приложена е
частично изпълнена ЕЗР, съдържаща писмо от ОП-Варна за неизпълнен
разрит. На 01.02.2021г. ДП е изпратено на доклад на наблюдаващия
прокурор на основание чл. 203, ал. 4 от НПК. На 04.03.2021г. ДП е
върнато в ОСлО-Варна с дадени указания, когато е назначена съдебно-
счетоводна експертиза, която към момента не е изготвена. На 09.07.2021г.
съдебно-счетоводната експертиза е изготвена и материалите по ДП са
предадени в ОСлО-Варна от вещото лице.

Младши  следовател Георги Иванов - ДП № 72/2021г. в ОСлO -
ОП - Варна
            Досъдебно производство № 72/2021 г. по описа на ОСлО –ОП
Варна, пр. пр.№ 1391/2021 г. по описа на Окръжна прокуратура – Варна, е
образувано на 12.05.2021г. за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал.1, т.2
от НК .По досъдебното производство няма лица привлечени в качеството
на обвиняем. По досъдебното производство няма наложени мерки на
процесуална принуда. В хода на разследването са изискани документи от
НАП ,разпитани са свидетели,   изискана и получена справка за банкови ,
възложени са разпити по делегация.

ДП № 20/2021г., пр.пр. № 15086/2020 г. на РП- Варна
       Досъдебно производство № 20/2021 г. по описа на ОСлО – ОП –
Варна е образувано на 11.02.2021г. на основание чл. 212, ал. 1 от НПК,
за престъпление по чл.179, ал.1 от НК срещу НИ. По досъдебното
производство няма лица привлечени в качеството на обвиняем. По
досъдебното производство няма наложени мерки на процесуална принуда.

Изискани са справки и копия на документи,  изготвена е справка за
съдимост, изготвена е справка за задгранични пътувания, отправени са
няколко запитвания, чрез ДМОС, за постоянен адрес и наличие на
сключен брак в чужбина. По делото предстои доклад по реда на чл.226 от
НПК и приключване на разследването.

Следовател Гергана Стоянова - ДП № 49/20  по описа на  ОСлО
– при  ОП-Варна

Досъдебно производство №1085/2018г по описа на 01 РУ-МВР
Бургас е  образувано с  постановление  на прокурор от  РП-Бургас на
20.11.2018г,  за извършено престъпление  по чл. 206 ал 1 от НК.С
постановление на РП-Бургас  от 04.03.2020г, делото  е  изпратено по
компетентност на РП-Варна .Срока за разследване е  удължен от
03.03.2020 г до 03.05.2020 г .С постановление от 20.03.2020г. на РП -
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Варна ,пр.пр.№ 3858/20г. делото е прието по компетентност, като
разследването е възложено на следовател.. До момента  по делото няма
привлечено лице в качеството на обвиняем и не са вземани мерки за
неотклонение и такива за процесуална принуда. С постановление от
27.07.20г делото е спряно, предвид отсъствието на евентуалния
извършител на  деянието и необходимостта от провеждането на   негов
разпит в качеството на  свидетел. Същия е обявен за  издирване .С
постановление от  03.06.2021г след установяването му, делото е
възобновено и  издирваното лице разпитано. Срокът за  разследване е
удължен до  03.08.2021г . Изпратени  са постановления за  разпит по
делегация на  лица живущи в района на  гр Бургас .

 Предстои по делото да  бъде разкрита банкова  тайна  и след
получаването на   разпитите  по  делегация, делото да се  докладва на
наблюдаващия прокурор, за преценка дали евентуалния извършител ще
бъде привлечен към наказателна  отговорност.

 ДП № 23 /2019г по описа на ОСлО- ОП Варна
Досъдебно производство № 23/2019г по описа на ОСлО - ОП

Варна , пр. пр. № 13584/18 по описа на  РП-Варна  е образувано с
постановление на прокурор при РП Варна   на 23.01.2019г за престъпление
по чл. 309 ал 1 във вр с чл 26 ал 1 от НК .Делото е превъзложено на ОСлО
при ОП -Варна с постановление на Окръжния прокурор на ОП -Варна  от
04.02.2019г поради фактическа и правна сложност. Срокът за  разследване
е продължен до   23.07.2021г

В хода на разследването има лица привлечени в качеството на
обвиняеми .  Разпитани са огромен брой  свидетели /около 45 човека/ .
Назначени и изготвени са три графически експертизи. По надлежния ред
от различни  органи  и институции са изискани  голям брой документи,
имащи отношение към предмета на разследването.

В настоящия момент, делото е на фаза предявяване  на материалите
по делото.

Следовател  Даниела Петрова - ДП №13/2019 г. по описа на
ОСлО при ОП- Варна, прокурорска преписка №15058/18 г. по описа на

РП- Варна
В ОСлО при ОП- Варна се води разследване по досъдебно

производство №13/2019 г. по описа на отдела. Досъдебното производство
е  образувано на 12.11.2018 г. срещу  НИ за престъпление по чл. 209 ал.1
от НК.Делото е водено от разследващ полицай. С постановление от
23.01.2019 г. на и.ф. адм. ръководител – Окръжен прокурор при ОП-
Варна разследването е възложено на следовател. Разпитана е
пострадалата, поискана е информация за получени електронни съобщения
в електронна поща, разкрита е банкова информация и са приобщени
документи, до наблюдаващия прокурор е изготвено предложение за
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МПП. Досъдебното производство е  спряно до изготвяне на молбата и
след получаването и същото е  възобновено.Приобщен е преведеният
отговор на молбата за правна помощ и на 05.04.2021 г. делото отново е
спряно от прокурора на основание чл. 244 ал.1 т.1, вр. чл. 25 ал.2 от
НПК.С постановление на прокурора от 21.06.2021 г. досъдебното
производство е възобновено и е извършен доклад по реда на чл. 203 ал.4
от НПК на наблюдаващия прокурор. Разследването е  приключено на
16.07.2021 г.

ДП №140/2020 г. по описа на ОСлО при ОП- Варна,    прокурорска
преписка №140/2020 г. по описа на ОП- Варна

В ОСлО при ОП- Варна се води разследване по досъдебно
производство №140/2020 г. по описа на отдела. Досъдебното
производство е образувано на  12.10.2020 г. с постановление на прокурор
от ОП- Варна срещу  НИ за престъпление по чл. 123 ал.1 от НК. На 13.10.
2020 г. разследването е възложено на следовател. В хода на разследването
са приобщени множество  документи.На 23.10.2020 г. е  назначена и
изготвена тройна съдебно-медицинска експертиза. Разследването не е
приключило до момента, поради  необходимост да бъде разпитан като
свидетел,лице намиращо се в чужбина. След това следва материалите от
разследването да бъдат предявени на пострадалите лица.

Следовател  Диана Господинова –ДП № 39/2019 г. по описа на ОСЛО-
ОП-Варна, пр. пр. № 9953/2018 г. по описа на РП-Варна

  Досъдебното производство е образувано на 12.04.2017 г. по реда на чл.
212, ал. 1 от НПК, с постановление на прокурор при ОП-Варна по пр. пр. №
4854/2016 г. по описа на ОП-Варна, за престъпление по чл.256, ал.2, вр.ал.1,
вр. чл.26, ал.1 от НК.Досъдебното производство е започнато като ДП №
176/2017 г. по описа на ОД МВР-Варна. С постановление от 12.07.2018 г. на
ОП-Варна е било частично прекратено досежно валификацията на деянието
по чл.256 от НК и със същото постановление материалите по делото са
изпратени по компетентност на РП-Варна с указания разследването да
продължи, с оглед извършено престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.26, ал.1
от НК. С постановление на РП-Варна от 10.08.2018 г. по пр. пр. №
9953/2018 г. по описа на ВРП, досъдебното производство е било прието по
компетентност. С постановление от 28.02.2019 г. на и.ф. адм. ръководител
на ОП-Варна, постановено по преписка № 1848/2019 г. по описа на ВОП,
разследването е възложено на следовател.След приключване на
разследването, досъдебното производство е изпратено в РП-Варна, с
писмено мнение, съгласно разпоредбата по чл.235 от НПК, за прекратяване
на наказателното производство. С постановление на РП-Варна от 29.07.2020
г. наказателното производство е  прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1
вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Същото  е обжалвано пред РС-Варна. С
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Определение № 1411/11.09.2020 г. по ЧНД № 20203110203322/2020 г. по
описа на РС-Варна, 1-ви състав, влязло в сила на 25.09.2019 г.,
постановлението на РП-Варна за прекратяване на наказателното
производство е било отменено.

      С постановление от 28.10.2020 г. на РП-Варна, материалите по
делото са изпратени на водещия разследването, за изпълнение на
указанията, дадени от съдебната инстанция.В хода на разследването са
извършени множество процесуално-следствени действия: претърсване и
изземване в частен дом и в лек автомобил; разпити на множество свидетели
и провеждане на допълнителен разпит на част от свидетелите; снети са
образци за сравнително изследване от почерк и подпис; разкрита е банкова
тайна относно наличностите и операциите по сметките на множество лица;
назначена и изготвена е съдебно-техническа експертиза и две съдебно-
почеркови експертизи; извършен е оглед на ВД; приобщени са голям обем
писмени доказателства – документи .По досъдебното производство няма
лице, привлечено в качеството на обвиняем. На 09.04.2021 г. делото е
изпратено на доклад в РП-Варна, на основание чл. 203, ал. 4 и чл.226 от
НПК. На 05.07.2021 г. материалите по делото са постъпили в ОСлО-ОП-
Варна, с указания разследването да се приключи и делото да се изпрати в
РП-Варна с писмено мнение, съгласно разпоредбата на чл.235 от НПК.

      По делото предстои да се изготви заключително мнение на основание
чл. 235 от НПК и да се изпрати на РП-Варна за решаване по
същество.Срокът за разследване е бил продължен, считано до 30.07.2021 г.

ДП № 142/2019 г. по описа на ОСЛО-ОП-Варна, пр. пр. № 7861/2019 г.
по описа на OП-Варна

    Досъдебното производство е образувано на 09.08.2019 г. по реда на
чл.212, ал.2 от НПК за  престъпление по чл.123, ал.1 от НК.
        В хода на разследването са извършени множество разпити, оглед,
назначени и изготвени са съдебно-медицинска експертиза, две съдебно-
химически експертизи, съдебно-техническа експертиза на документи и
почеркова експертиза, назначена е комплексна съдебно-техническа и
експертиза по ЗБУТ, като заключението на вещите лица до момента не е
изготвено, приобщени са голям обем писмени доказателства .Предстои по
делото да бъдат извършени следните ПСД- изготвяне на заключението на
вещите лица по назначената комплексна съдебно-техническа експертиза,
доклад на материалите по делото на основание чл. 203, ал. 4 от НПК, при
събиране на достатъчно доказателства за виновността на конкретно лице -
доклад на основание чл. 219, ал. 1 от НПК, привличане и разпит в
качеството на обвиняем, доклад на материалите по делото на основание чл.
226, ал. 1 от НПК и предявяване на разследването.

      Като причината за неприключване на разследването се явява
неизготвянето на заключението на вещите лица по назначената още през
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месец януари 2020 г. комплексна – съдебно техническа експертиза. Към
настоящия момент материалите по делото не се намират при разследващия
орган, тъй като са предоставени на вещите лица, с оглед изготвяне на
експертното заключение.

Следовател  Димитрина Стоева -  ДП №103/20Г, по описа на
ОСЛО-ОП-Варна.

На производство в ОСлО -ОП- Варна е ДП № 103/20 г. започнало,
като ДП № 2163/17г по описа на  РУ-МВР-Провадия  за престъпление по
чл.343 ал.1 б.“В“ пр.1 вр.чл.342 ал.1 от НК.

В  хода на ДП 2163/17 на РУ-Провадия  на 16.04.19г  е  привлечено
лице към наказателна отговорност.Направено е искане  за назначаване на
нова комплексна АТЕ. С постановление от 16.07.20 г. е  назначена нова
комплексна АТЕ  и за участието на вещо лице  съдебен лекар. С
постановление от 20.07.2020г. на Окръжен Прокурор на ВОП
досъдебното производство е възложено  на следовател . На 21.08.2020г. е
назначена комплексна АТЕ ,която към настоящия момент   е изготвена.
Изготвени и изпратени  са писма  за извършване на справки. Към
настоящия момент са пристигнали отговори на всички от тях.     Изготвен
и е изпратен доклад по реда на чл.219 от НПК до набл. прокурор
.Извършено е ново привличане към нак.отговорност на 21.05.2021г.  С
оглед необходимостта да  бъдат пердявени материалите по делото , е
назначена СМЕ в областта на психиатрията ,която към момента не е
изготвена.   След изготвянето и,предстоят дейстивя по предявяване на
материалите по делото.

ДП №185/2019г. на ОСлО-ОП-Варна. , пр.пр.№571320/19 г. на
ВРП

На производство в ОСлО- ОП- Варна е  ДП № 185/19 г. образувано
с постановление на ВРП от 10.10.19г. и водено за престъпление по  чл.
209 ал.1 от НК .

    На основание чл.2 ал.1 и ал.2 от ЗЕЗР на 18.06.2020г. и на
07.07.2020г. са отправени предложения до наблюдаващия делото
прокурор,да  изготви искане до компетентни органи на Кралство
Великобритания и Северна  Ирландия и Федерална Република Германия
с  оглед  на  събиране на доказателства с касателство към разследването
по  ДП.На 15.07.2020г. е изготвено мнение  за спиране на досъдебното
производство   на основание чл.25 ал.2 от НПК. С постановление от
23.02.2021г.  на ВРП нак.производство е възобновено,като са постъпили
материали от изпълнена ЕЗР на ФРГермания.

  Към настоящия момент,материалите от изпълнена ЕЗР на
Кралство Великобритания и Северна Ирландия  са постъпили в ОСлО. В
хода на разследването  на 26.04.21г  е извършен оглед на  ВД –
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съдържанието на CD –R  приложен от компетентните органи на Кралство
Великобритания и Северна Ирландия.След разпечатването му на хартиен
носител същия е възложен за превод на 31.05.2021г. Към настоящия
момент преводът не е извършен и не е приложен по делото.След
получаването му предстои доклад по реда на чл.203 ал.4 от НПК и
евентуално извършване на допълнителни проц.следствени действия по
делото.

Следовател  Димитричка Ганчева - ДП    №  168/2020  г.  от  -
следовател   в   ОСлО –  ОП  гр.Варна,пр. №  3137/2020г. на ВРП.
         На производство  в  ОСлО – ОП  гр. Варна  е  ДП  №168/2020г.,
образувано  на 31.07.2020г. с постановление на РП-Варна за престъпление
по чл.206,  ал.1  от НК.       Разследването  по делото е  възложено на
следовател на  17.11.2020г. с постановление на адм. ръководител на ОП-
Варна на осн. на чл.194, ал.1,т.4 от НПК.   На 19.11.2020г. са изпратени
постановления за възлагане на отделни действия по разследването на РУ-
Айтос и ІV РУ на МВР-Варна,получени отговори на 09.12.2020г. и на
11.12.2020г.  Проведен разпит в качеството на свидетел на 17.12.2020г. и
взети образци от почерк и подпис за сравнително изследване  и предадени
документи. Приложена справка-съдимост. На 18.01.2021г. е изискана
справка от сектор „ОАПС“ при ОД на МВР-Варна ,получен отговор на
22.01.2021г. На 03.02.2021г. извършен доклад по чл.203 от НПК с
наблюдаващия производството  прокурор от РП-Варна. На 20.05.2021г.
възложени преводи на документи. На 06.07.2021г.   на осн. на чл.159 от
НПК изискана  справка от  „Уникредит Булбанк“АД.

 Срокът на разследване по делото е продължен  до 30.07.2021г. До
настоящият момент няма предявено обвинение и взета мярка за
процесуална принуда.       Причини за  забавяне на разследването - не са
разпитани    три лица - тъй като същите се намират в чужбина.

ДП    №  154/2019 г. ОСлО –  ОП  гр.Варна,пр. № 8767/2019г. по
описа на ВОП.

      На производство  в  ОСлО – ОП  гр.  Варна  е  ДП  №154/2019г.,  с
постановление от 13.09.2019г. от ОП-Варна за разделяне на  материали от
досъдебно производство №101/2017г. по описа на ОСлО-Варна и от ДП
№ 202/2016г.  и водено  за престъпление по чл.253,ал.3,т.1 от НК.
Разследването  по делото е  възложено на следовател  на 17.09.2019г.

     Извършени   следствени действия- разпити на свидетели ,справки  и
документи от банкови институции ,справки от    други
институции.Приложени експертизи от ДП № 101/2017г. и ДП 202/2016г.
Действия по обявяване на лица за издирване. С постановление на ОП-
Варна  от 28.04.2020г.  наказателното производство е спряно  и
възобновено на 12.08.2020г.,последващо спиране на 27.11.2020г. и
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възобновено на 18.12.2020г. Материали от изпълнени ЕЗР  до Р Естония
за призоваване  в качеството на обвиняем на две лица. Разпити на
свидетели, справка от банка,справка –съдимост.Делото е изпратено с
доклад  по чл.203 от НПК и  с  изготвен проект на постановление за
привличане в качеството на обвиняем.

С постановление от 02.06.2021г.  на ОП-Варна  са  дадени
указания за отделяне на  материали  от настоящото производство и
образуване на  ново производство  срещу ИИ- чужд гражданин.  Срокът
на разследване по делото е продължен  до 03.09.2021г.     До настоящия
момент няма предявено обвинение и взета мярка за процесуална принуда.
Причини за  забавяне на разследването-изпълнение на ЕЗР.

Следовател Евгения Дъбнишка -ДП 88/2020г. по описа на ОСлО –
ОП - Варна

      Досъдебното производството е образувано  на 22.06.2020 г. за
престъпление по чл. 123, ал.І от НК.Разследването по делото от се води от
следовател Евг. Дъбнишка – Вълчева  от ОСлО в ОП – Варна, а
наблюдаващ прокурор е прокурор при ОП – Варна – прокурор Росица
Георгиева. Проведени са разпити на 21 бр. свидетели,изискани са
необходимите документи..Възложен е разпит на свидетел в друг съдебен
район. Възложена  е комплексна СМЕ по писмени данни.След постъпване
на заключението от назначената комплексна СМЕ, доклад на материалите
по разследването на наблюдаващият делото прокурор по реда на чл. 219
от НПК или по чл. 226 от НПК , в зависимост от даденото заключение.

ДП 191/2019г. по описа на ОСлО – ОП – Варна
    Досъдебното производството е образувано с постановление на ОП –

Варна от   05.11.2019 г. за престъпление по чл. 123, ал.І от НК.С протокол
за случайно разпределение от 07.11.2019г.  за водещ разследването е
определен следовател Евг. Дъбнишка – Вълчева  от ОСлО в ОП –
Варна.Наблюдаващ прокурор е прокурор при ОП – Варна – Д. Кайряков.
Проведени са разпити на  свидетели ,изискани са множество документи.
Изискан е списък на вещи лица ,които да изготвят експертизата..След
получаване на списъка с посочените специалисти е възложена
комплексна  СМЕ.Заключението на  експертизата е докладвано на
наблюдаващият делото прокурор. Материалите по разследването са
предявени на правоимащите лица. От наблюдаващият делото прокурор в
ОП – Варна е постъпило произнасяне по направените искания. Предстои
изготвяне на заключително мнение и изпращане на делото в ОП – Варна.
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Следовател Ивелин Стаматов - ДП № 148/20 г. ОСлO в ОП -
Варна

Досъдебно производство № 148/20 г. по описа на ОСлО – ОП –
Варна е образувано по реда на чл.212 от НПК на 18.07.2017г. за
престъпление по чл.206, ал.1 от НК. С постановление на Административен
ръководител -Окръжен прокурор при ОП Варна от 14.10.2020г. е
възложено за разследване на ОСлО-ОП Варна. С протокол за избор на
следовател от 15.10.2020г. делото е разпределено на следовател Ивелин
Стаматов от ОСлО в ОП – Варна . Разпределен за наблюдаващ прокурор
в РП – Варна- Б.Маринова.По делото са извършени следните
процесуално-следствени действия: Назначена е комплексна СППЕ/
11.11.2020г./ -заключението изготвено през м.12.2020г. Изискани са
банкови документи/14.01.21г. 18.01.21г.08.02.2021г.,
18.02.2021г.Подписани са декларации по чл.62 ал.2 от ЗКИ от две лица на
14 и 15.01.21г.Заявление до БНБ/22.10.2020г.14.01.21г./ Изискани и
приложени документи от Агенция по вписванията /18.02.21г./, разпити,
делото е изпратено на осн.чл.226 от НПК на РП Варна/19.05.2021г./,и
зискани са справки от НБД Население. Срокът на разследване по
горецитираното досъдебно производство  е удължаван четири пъти пъти.
След проведен доклад е указано от налбюдаващия прокурор провеждане
на очни ставки. Същите са насрочени за 13.07.21г.След което делото ще
бъде приключено.

ДП № 168/19 г.ОСлO в ОП - Варна
         Досъдебно производство № 168/19 г. по описа на ОСлО – ОП –
Варна е образувано с постановление  на ОП Варна на 25.09.2019г. за
престъпление по чл.255, ал.3 вр. ал.1 т.2 и т.6, вр.чл.26 ал.1 от НК. С
постановление на И.Ф.Административен ръководител -Окръжен
прокурор при ОП - Варна е възложено за разследване на ОСлО-ОП Варна
.С протокол за избор на следовател от 07.10.2019г. делото е разпределено
на  следовател Ивелин Стаматов от ОСлО в ОП – Варна . Разпределен за
наблюдаващ прокурор в ОП – Варна- Д.Кайряков. По делото, след
превъзлагането му,  са извършени следните процесуално-следствени
действия: изискана и приложена е справка от ТД на НАП Варна, изискани
са множество документи от различни институции , получено е
разрешение от РС-Варна за разкриване на банкова тайна,изискана е
информация от различни банкови институции в страната,изискани са
SWIFT съобщения от банки,изискани документи от Митница Варна,
изискана и получена е допълнителна информация от ТД на НАП
Варна,изпратена е ЕЗР до компетентните власти в чужбина, назначена и
изготвена е СГЕ,изискани са решение от Административен съд
Варна,изпратено е предложение за изготвяне на ЕЗР,направени са
множество криминалистични справки.



188

         Досъдебното производство не е приключило до този момент,
поради необходимостта от провеждане на допълнителни процесуално-
следствени действия, с оглед изясняване на обективната истина и
изпълнение на ЕЗР. Проблем при разследването е и , че собственика на
проверяваното дружество е израелски гражданин и същия не пребивава на
територията на Република България. Предстои изготвяне на ЕЗР с оглед
проверка в тяхната агенция по приходите и разпитване на служители на
чуждестранни дружества.

Следовател  Ивелина Ангелова – ДП №66/2019 г. ОСлО - Варна
ДП е образувано на 15.05.2019 г., с първите действия по

разследването – оглед на местопроизшествие,  за оглед на труп, като
незабавното им извършване е било единствена възможност за събиране и
запазване на доказателства, съгл. чл. 212 ал.2 от НПК. Извършени
действия по разследването, както следва:Оглед на местопроизшествие,
Допълнителен оглед на местопроизшествие Оглед на труп, Назначаване
на две съдебно медицински експертизи, едната с аутопсия, /за две
пострадали лица/.Разпити на 21 свидетели, /като двама от тях са
разпитвани допълнително/, в това число – майка, брат, две сестри, жена, с
която живее  на семейни начала, и запознаването им с правата им, в
качеството на пострадали лица. Назначаване  и изготвяне на съдебно –
техническа експертиза. Назначаване и изготвяне на съдебно графическа
експертиза.Изискване и събиране на голям обем документи, необходими
за установяване на виновните лица, както и за изготвяне на
гореописаните експертизи. Справка в НАП за трудови договори.
Привличане на двама обвиняеми и разпитите им;

Делото не е приключено, поради фактическа и правна сложност,
забавяне в изготвянето на съдебно техническата експертиза. След
връщане на водещият разследването следовател от платен годишен
отпуск, ДП ще бъде докладвано на наблюдаващия прокурор от ОП –
Варна, който също е в платен годишен отпуск и ще бъде приключено.

ДП №145/2020 г. ОСлО - Варна
ДП е образувано на 08.10.2020 г. от прокурор в РП- Варна за

престъпление по чл. 227б ал.2 от НК.Разпитани  са 5 свидетели, по
делегация, тъй като никой от тях не живее на територията на гр.
Варна.Поискани и получени от ТД на НАП – Варна документи, на
разследваното дружество. Поискана и получена информация от 26 банки
за банковите сметки на дружеството.Поискана  и получена справка от
Агенция по вписванията за всички вписвания по партидата. Получена
справка от „ПП - КАТ“ за наличие на регистрирани моторните превозни
средства, ремаркета и каравани, собственост на дружеството.Назначена
и изготвена ССчЕ. Справка от сектор „Оперативен анализ“ при ОД на
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МВР – Варна за задграничните пътувания на лице. Доклад на
диспозитив, за привличане в качеството на обвиняем, на наблюдаващия
досъдебното производство прокурор от РП – Варна. ДП не е
приключено, поради забавяне на предоставянето от банки на исканата
информация, както и на ССчЕ. След връщане на водещият разследването
следовател от платен годишен отпуск, делото ще бъде приключено.

   Следовател Илия Илиев -ДП № 146/2020 г. по описа на ОСлО –
ОП –    Варна пр.пр. № 12237/2020 г. на РП – Варна

          Досъдебното производство е образувано с постановление от
12.10.2020 г. на РП – Варна, за престъпление по чл.206 ал.1 от НК. Води
се разследване и с оглед на чл.323 и чл.216 от НК. С постановление от
14.10.2020 г. на ОП – Варна, на основание чл.194 ал.1 т.4 от НПК,
делото е възложено за разследване на следовател. С постановление от
16.12.2020 г. на РП – Варна, присъединени материали по пр.пр. №
16308/2020 г. С постановление от 17.05.2021 г. на РП – Варна,са
присъединени материали по пр.пр. № 6059/2020 г.
            По делото са извършени: оглед на местопроизшествие и
изготвени албуми. Разпитани  множество свидетели.  Във връзка с
присъединените преписки по делото извършени допълнителни разпити
на част от свидетелите.  С протоколи за доброволно предаване
приобщени в значителен обем относими по делото информация,
документация и снимков материал. На основание чл.159а от НПК,
изготвени искания до РС – Варна. Същите уважени и изпратени до
мобилните оператори в страната – изпълнени. Назначена Тройна
Комплексна Съдебно-строително-техническа и оценителна експертиза.
Предстоящи действия по разследването:разпити на свидетели ,изготвяне
на експертиза, доклади по чл.203 и 226 от НПК,предявяване на
обвинение, предявяване на разследването.

                ДП № 199/2019 г. по описа на ОСлО – ОП – Варна, пр.пр.
11593/2019 г. на РП – Варна
              Досъдебното производство е образувано на 09.09.2019 г. с
първото действие по разследването – оглед на местопроизшествие по
чл.195 ал.1 т.4 вр. чл.194 ал.1 от НК, и първоначално е  водено под №
273/2019 г. по описа на 04 РУ на МВР – Варна. С постановление от
18.11.2019 г. на ОП – Варна, на основание чл.194 ал.1 т.4 от НПК,
разследването е възложено на следовател.
            По делото са извършени:оглед на местопроизшествие,приобщен
албум,разпит на свидетели. С приемно-предавателен протокол е прието
В.Д.  Изискани са необходимите документи.С постановление на
основание чл.218 от НПК, са възложени ОИМ на 04 РУ на МВР – Варна –
изпълнено. Установени са множество пострадали. Изготвени са
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постановления за действия по разследването по делегация до СГП, ОП –
Добрич, ОП – Бургас, ОП – Ловеч и ОП – Хасково – изпълнени. На
основание чл.218 от НПК, постановени ОИМ на МВР.
           Предстоящи действия по разследването:Разпит на свидетели,
Назначаване на СОЕ, Доклад по реда на чл.219 от НПК,Назначаване на
СПЕ-зи.Разпит на обвиняем и предявяване на разследването.

Следовател  Красимира Дренчева -ДП № 98/2019г. по описа на
ОСлО – ОП – Варна
 ДП е образувано   на   27.06.2019г. за престъпление по чл.123 ал.1

от НК .
     Извършени  са следните действия  по  разследването-Огледи  на

труп  и местопроизшествие, Разпитани   са  множество свидетели,
изискана   и   получена   е  голям  обем  документация,    извършени са
преводи на документация от италиански на български език, назначена и
изготвена съдебно медицинска експертиза, назначена и изтготвена
съдебно  техническа експертиза, назначена и изготвена тройна
комплексна съдебно техническа експертиза, назначена и  изготвена
допълнителна комплексна съдебно техническа експертиза ,В  качеството
на обвиняеми за извършени престъпления по чл.123 ал.1 от НК  са
привлечени две лица, Материалите  по разследването са предявени на
пострадалите и на двамата  обвиняеми, Делото  е  изпратено на
наблюдаващия досъдебното производство за произнасяне на  реда на
чл.229 от НПК  предвид  направените  от обвиняемите   доказателствени
искания.

ДП № 148/2018г. по описа на ОСлО – ОП – Варна
  Образувано  на  28.10.2018г. за  извършени престъпления по по

чл.123 ал.1  от НК и чл.134 ал.1 т.2 от НК .
  Извършени  са следните действия  по  разследването:Огледи  на

труп  и местопроизшествие,разпитани  са  множество свидетели
,назначени  и  изготвени са  две съдебно  медицински експертизи и една
допълнителна  съдебно медицинска експертиза, назначени и  изготвени
са  две съдебно- технически експертизи, една тройна  пожаротехническа
експертиза  и допълнителна   тройна  съдебно пожаротехническа
експертиза, материалите по делото са докладвани многократно по реда на
чл.203 от НПК, В  качеството  на  обвиняем за  извършено престъпления
по чл.123 ал.1 от НК и чл.134 ал.1 т.2  от НК  е  привлечено едно лице, На
общодържавно издирване с цел  установяване на адрес  е обявено  едно
лице  и след установяване на  местонахождението му предстои
привличането му  в качеството на обвиняем за престъпления по чл.123
ал.1  от НК и чл.134  ал.1  т.2   от НК.     Предстои  да  бъдат извършени
следните действия по разследването:  Предявяване на обвинения на още
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едно лице,  предявяване на  материалите  по  разследването  на
пострадалите  и  обвиняемите     и   приключване   на   разследването.

Следовател Милен Михалев- ДП № 96/2020г по  описа на ОСлО-
Варна

Досъдебно производство № 96/2020 г.,пр.пр.№ 4501/2020 на ОП-
Варна е  образувано   на 13.07.2020 г. за престъпление по 123 ал.I от НК.

До настоящият момент в хода на разследването се проведени
следните процесуални следствения действия: Назначена и проведена
СМЕ експертиза на труп. Изискани са и са представени документи от
работодател на починалият. Разпитани са длъжностни лица о
същата фирма в връзка със правилата по ЗБУТ които са се прилагали от
страна на фирата при конкретните условия на работа а именно наши
работници на работа във друга държава и прилагането съответно на
техните правила по ЗБУТ. Разпитани са  свидетелите очевидци на
стланото, като се изчаква тяхното завръщане в страната предвид
сменният режим на работа, проведени са и съответните разпити пред
съдия.  Изискани съдействие от ДМОС-МВР за установяване на
номера на воденето в чужбина производство, след като информацията е
получена е изпратена ЕЗР за получаване на копие от материалите.

Устно е уведомен следователят от прокурора, че документите са
получени и са изпратени за превод. Към настоящият момент превода не
е изготвен.

    ДП № 129/2019г по  описа на ОСлО-Варна
Досъдебно производство №129/2019 г. пр.пр.№ 1503/2020 на ОП-

Варна е   образувано  на 19.03.2019г. , за престъпление по 249 ал.1 вр.чл.26
ал.І  от НК.

    В резултат на осъществени ОИМ от полицията  извършителят на
деянията е установен, иззети са записи от охранителните камери и на
трите обекта. В последствие лицата предали записите от камерите са
разпитани в качеството на свидетели, получен е сравнителен материал от
извършителят във връзка с провеждането на ЛИЕ същата назначена и
проведена а в последствие е назначена и проведена и ССЕ за оценка на
вещите.

По искане на обвиняемия му е назначен служебен
защитник,привлечен като обвиняем,снети обяснения взета мярка за
неотклонение, щетите възстановени, предстои предявяване на ДП на
обвиняемият и защитника му.

    Следовател Николай Гаврилов - досъдебно производство –
сл.дело № 91/2019г. ОСлО – ОП – Варна
         Досъдебно производство – сл.дело № 91/19 г. по описа на ОСлО –
ОП – Варна е образувано на 18.06.2019г. от ОП-Варна. По делото са
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извършени следните действия по разследване: разпитани   в качеството на
свидетел са  19лица , Привлечено в качеството на обвиняем е едно лице, с
извършени три разпита в това качество, извършени разпознавания на
лица по снимки с 6 разпознаващи лица ,изискани  справки от РУ-
Провадия при ОД на МВР гр.Варна, извършено е претърсване  и
изземване на ВД по реда на чл.164 ал.1 от НПК , Изискани са справки от
Агенция по вписванията  и ТД на НАП гр.Варна. Оставащи действия по
разследване - съгласно дадените указания на ОП-Варна, разпити в
качеството на свидетел на пет лица пред съдия от ОС-Варна,-
предявяване на разследването, изготвяне на мнение по приключеното
разследване.

Досъдебно производство – сл.дело № 170/2020г. ОСлО – ОП –

Варна

Досъдебно производство – сл.дело № 170/20 г. по описа на ОСлО –
ОП – Варна е започнато на 20.11.2020г. по реда чл.212 ал.2 от НПК.По
делото са извършени следните действия по разследване: разпитани   в
качеството на свидетел са  6 лица, извършени са три огледа на
местопроизшествие , извършен е оглед на ВД , назначени са три броя
експертизи / СМЕ, СБЕ и СФХЕ/  , които са изготвени ,- изискани са
писмени доказателства от ОД на МВР гр.Варна и Второ РУ-Варна ;
извършени са справки в НБД „Население“  връчени призовки за
предявяване на разследването.3.Оставащи действия по разследване ,
предявяване на разследването , изготвяне на мнение по приключеното
разследване.

Следовател  Петя  Колева- ДП № 2/2019г. прокурорска преписка
на РП- ВАРНА № 10765/2017г.

Досъдебно производство № 2/2019 г. по описа на ОСлО – ОП –
Варна е образувано с Постановление на РП- Варна на 28.08.2018г. за
престъпление по чл. 308 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК. Разпитани са
81/ осемдесет и един/ на брой свидетели от територията на цялата страна.
С Постановление на ВКП са дадени указания, че следва да бъде
прецизирана квалификацията в престъпление по чл 309 ал.1 от
НК,Извършени са допълнителни процесуално- следствени действия
Предявени са материалите по делото. В момента водещия разследването
изготвя заключително постановление от водещия разследването и
изпращането му в РП- Варна.

ДП    №  159/2020 г.   ОСлО –  ОП  гр.Варна
           ДП № 159/2020г. образувано   на  основание чл. 212 ал.2 от НПК на
20.09.2019г.  за престъпление по чл. 325 ал.1 от НК. С Постановление от
29.10.2020г. производството е било превъзложено на следовател при
ОСлО- ОП- Варна. Разпитани са свидетелите очевидци, Повдигнато е
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обвинение за извършени хулигански действия, нарушаващи обществения
ред, изразяващи се в отправяне на обиди, заплахи, нанасяне на удар,
спрямо тъжителя, което от своя страна следва да бъде квалифицирано
като престъпление по чл. 325 ал.1 от НК. Делото е било докладвано на
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 203 от НПК. Дадени са
задължителни указания за приключването му в срок. Предстои в срок до
16.07.2021г. досъдебното производство да бъде приключено.

Следовател Станимира Димитрова ДП №77/2018 г. ОСлО – ОП
– Варна

       Досъдебното производството е образувано на 25.05.2018 г.за
престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. Разследването по делото ще се води
от следовател Ст. Димитрова от ОСлО в ОП – Варна, а наблюдаващ
прокурор е – до м.юни прокурор при ОП – Варна – Зл. Златев, а от м. юни
– зам. окръжен прокурор Н. Величкова. На 23.04.2021 г. е извършено
привличане на лице в качеството на обвиняем и разпит в това качество.
Проведени са разпити в качеството на свидетели на всички лица имащи
касателство към разследваното деяние – 25 души. Изискани са множество
документи. На 08.02.2019 г.  е назначена Тройна съдебно медицинска
експертиза, На 02.07.2019 г.  е назначена Петорна съдебно медицинска
експертиза. На 22.01.2020 г. делото е изпратено на наблюдаващия
прокурор със заключително постановление. С Постановление от
10.02.2020 г. прокурор при ОП – Варна е прекратил ДП. С Определение
на ВОС от 10.04.2020 г. е потвърдено постановлението за прекратяване на
ВОП. С Решение от 28.09.2020 г. ВАС е отменил определението на ВОС и
постановлението на ВОП и е върнал делото за доразследване. С Протокол
от 06.10.2020 г. е разпределено на следовател. Проведени са
допълнителни разпити. На 14.01.2021 г.  е назначена допълнителна
Петорна съдебно медицинска експертиза.Изискани са допълнителни
документи и справка за съдимост. Правени са 4 писмени доклада по
делото до наблюдаващия прокурор – на 05.12.2018 г. доклад по реда на
чл. 203 от НПК; на 30.03.2021 г. доклад по реда на чл. 219 от НПК; на
12.04.2021 г. доклад по реда на чл. 203 от НПК; на 05.05.2021 г. доклад по
реда на чл. 226 от НПК. Предстои да бъде назначена допълнителна СМЕ.
Досъдебното производство  е с разрешен срок на разследване до
02.08.2021 г.

Следовател Станислав Станев  ДП № 89/2021 год. по описа на
ОСлО-ОП-Варна
На производство в ОСлО – ВОП - Варна е ДП № 89/2020 г. Същото

е образувано на 28.05.2020 г.  и се води, за престъпление по чл. 209  ал. 1
от НК. В хода на разследването е разкрита банкова тайна и са изискани
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писмени доказателства от „Банка ДСК“. Същите са получени и
приобщени към материалите по делото. В хода на разследването са
изискани писмени доказателства от Агенция по вписванията, Първо РУ
Варна, Районен и Окръжен съд – Варна. Извършен разпит на странични
свидетели. След събиране на всички доказателства, делото е било
изпратено на 05.03.2021 г. на наблюдаващият прокурор с писмен доклад
по реда на чл. 203 ал. 4 от НПК. С постановление от 10.03.2021 г. делото е
било върнато с постановление на наблюдаващия прокурор, със
задължителни писмени указания. След изпълнение на указанията делото е
било изпратено отново с писмен доклад на наблюдаващият прокурор,
като е върнато с указание да се съберат допълнителни писмени
доказателства. След изпълнение на указанията, делото е докладвано на
наблюдаващият прокурор по реда на чл. 226 от НПК и е взето решение,
досъдебното производство да приключи, с мнение за прекратяване на
наказателното производство. Предстои предявяване на материалите по
делото и изготвяне на заключително мнение.

 ДП № 166/2019 год. по описа на ОСлО-ОП-Варна ВРП №
08991/2019 г. ;
          На производство в ОСлО – ОП - Варна е ДП № 166/2019 г. Същото
е образувано  за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 12, вр. с чл. 194, ал. 1 от
НК.  В хода на разследването са разпитани в качеството на свидетели.
Материалите по посоченото досъдебно производство са били обединени
от наблюдаващият прокурор, към материалите по ДП № 166/2019 година
по описа на ОСлО-ОП-Варна. От  наблюдаващият прокурор е
изготвена МПП с цел, на какъв етап е разследването и има ли привлечени
лица в качеството на обвиняем.  Лицата са били обявени за издирване с
мярка „установяване на адрес“, а по късно и на международно издирване
в ШИС. На 27.05.2021 година наказателното производство е било спряно.
Служители на СИРЕНЕ-ДМОС са установили актуален адрес и
наказателното производство е било възобновено на 02.07.2021 година.
Към настоящият момент се подготвят документи с оглед изготвяне и
изпращане на ЕЗР.

Следовател  Стелиан Кралев по ДП № 12/ 20 г. по описа на
ОСлО- ОП- Варна

 ДП № 12/20  г.  по описа на ОСлО-  ОП-  Варна,  пр.  пр.  № 10549/
2019 г. по описа на ОП- Варна е образувано с постановление на ВОП от
10.01.2020 г. за престъпление по чл. 302, ал. 1, т. 1 от НК. На 11.02.20 г.
към него са обединени материалите по ДП № 16/ 20 г. по описа на ОСлО-
ОП- Варна, пр. пр. № 11531/ 19 г. по описа на ОП- Варна. По делото са
разпитани 4- ма свидетели, като трима от тях са по реда на чл. 218, ал. 1
от НПК. В последствие е извършен допълнителен разпит на един от
свидетелите, както и две разпознавания на лица, отново по реда на чл.
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218, ал. 1 от НПК. Назначена е съдебна видео- техническа експертиза за
приобщения към доказателствения материал видеоклип. Изискани са
заповеди за назначаване, длъжностни характеристики, характеристики от
пряк ръководител, справки от журнали, движение по ДжиПиЕс на
служебен автомобил и други документи, относими към доказване на
престъплението. На 03.06.2021 г. е извършено привличане в качеството на
обвиняем на едно лице, както и разпита му. На 28.06.2021 г. е извършено
ново привличане и разпит на обвиняем, както и предявяване на
материалите по делото. Направени са доказателствени искания от
защитника на обвиняемия и делото е изпратено за произнасяне по тях от
набл. делото прокурор. На 08.07.2021 г. материалите са върнати с
произнасяне, като исканията са отхвърлени. Предстои изготвяне на
Заключително постановление и изпращане на делото за предаване на
обвиняемия на съд. Делото е разследвано продължителен период от
време, поради необходимостта от технологично време за предоставяне на
всички искани материали, разпити на лица по чл. 218, ал. 1 от НПК и
изготвянето на видео- техническа експертиза.

ДП № 17/ 19 г. по описа на ОСлО- ОП- Варна
ДП № 17/ 19 г. по описа на ОСлО- ОП- Варна, пр. пр. № 7417/ 2018

г. по описа на ОП- Варна е образувано с постановление на ВРП от
16.11.2018 г. и водено първоначално в ОД на МВР- Варна като ДП № 342/
18 год. и превъзложено за разследване в ОСлО- ОП- Варна с
постановление на и.ф. Административен ръководител на ВОП на
24.01.2019 г. Наказателното производство е за престъпление по чл. 308,
ал.  1,  вр.  чл.  26,  ал.  1  от НК.На 03.04.2019  г.  към настоящото ДП,  с
постановление на ВРП е обединено и ДП № 7/ 2019 г. по описа на ОД на
МВР- Варна, тъй като касае идентичен с предмета на разследване случай.

В хода на разследването са установени и разпитани 22- ма
свидетели, както и още 22- ма установени и разпитани по реда на чл. 218
от НПК. Неустановени до настоящия момент са 7 свидетели, които не
живеят на посочените от тях адреси. По 7 изпратени делегации за рзапит
на свидетели по реда на чл. 218 от НПК се очаква изпълнение. Изисквани
са справки и документи от различни общини в Р. България, досежно
платен данък за МПС. Изискана е информация от Министерството на
транспорта, която и към настоящия момент все още не е получена. Все
още производството не е приключено, тъй като е трудно установяването
на всички свидетели, които следва да бъдат разпитани, а също и поради
факта, че самите свидетели са в живущи на територията на цялата страна.

  Следовател Тодор Костов - Досъдебно производство,
следствено дело№ 56/2019 г. по описа на ОСлО- ОП- Варна

 Досъдебно производство, следствено дело № 56/2019 г. е  било
образувано на 12.01.2015 г. с постановление на РП-Варна за престъпление
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по чл. 217 ал.1 от НК. Първоначално наказателното производство е
заведено под формата на дознание  № 11/2015 г. в компетентност на
РУП – гр.Аксаково .По предложение на наблюдаващия прокурор при РП
– Варна от 12.02.2019 г. и с постановление на И.Ф.Административен
ръководител на Окръжна прокуратура гр.Варна от 05.04.2019 г.  същото е
възложено на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –
гр.Варна . С протокол от 08.04.2019 г.  е определен  следовател. Водещият
разследването следовател счита, че е извършило всички необходими
действия по разследването и документирано е поискало доклади и
произнасяне от ВРП.

ДП следствено дело № 68/2020 год. по описа на ОСлО- ОП- Варна
На производство в Окръжен следствен отдел в Окръжна

прокуратура – гр.Варна е досъдебно производство, следствено дело №
68/2020 год.   образувано на 04.05.2020 г. от Окръжна прокуратура –
Варна, пр.пр. 2898/2020 г. , за престъпление по чл.248 А ,ал.3, вр.ал.2
вр.чл.26 ал.1 от НК. По делото е извършено – мащабен оглед с участие на
вещо лице, експерти, други, фотозаснемане, разпити на голяма част от
работници и служители работещи към процесните фирми, всички
необходими разпити на служители на ДФ „Земеделие“, изискана цялата
информация от ДФ Земеделие, свалена данъчна тайна, изиската и
получена документацията от НАП / множество ревизии и проверки /,
разпити и изпратени делегации за разпити на контрагенти / доставчици и
поддоставчици / на машини , съоръжения, транспортни средство,
изискани банкови сметки, справки за МПС на множество лица, справки
от Агенцията по вписванията за недвижими имоти, сделки, справка от
Митниците и други. По делото следва – 1 / да се разпитат доставчици и
поддоставчици ,да се изпратят МПП в други страни за проверка на
чуждите търговци, доставчици и производители за внесените,
произведени машини, съоръжения, детайли и др. относно скъпите марки
и модели и да се сравни с установеното при огледите 3 / евентуална
допълнителна ТЕ  4 / сваляне на банковата тайна и справка за
инвестиционните кредите , солидарни длъжници, гаранти, приобщаване
на тази информация 5 / анализи и доклади, 6 / преценка на
съставомерност и наказателноотговорни лица   7 / други.

По делото се работи регулярно но изработването на делегациите
изискват време в предвид информацията в  документите на НАП и ДФ
Земеделие – многобройни томове и папки. При самите разпити се изисква
обемна документация и  информация  от  самите свидетелите.    Повечето
свидетели и основно разследваните лица живеят в гр.София и др.
отдалечени райони.   До момента не са предявени обвинения.
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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат
следните

ИЗВОДИ:
Констатира се, че в Окръжния следствен отдел при ОП-Варна са

спазени разпоредбите на чл. 4, т.10 от Правилата, отнасящи се до
задължителните групи в ОСлО при окръжните прокуратури.

Преписките и делата се разпределят съобразно чл. 9 от ЗСВ. Не
се установяват отклонения от принципа за случайно разпределение на
делата.

При извършване на настоящата планова проверка на ОСлО при
ОП – Варна, се констатира, че регистрите и дневниците в ОСлО при
ОП-Варна се водят добре, съдържат нужната информация. Същите са
прономеровани, прошнуровани. Отразяванията в тях са пълни.
Приключени са с обозначаване на последния номер за календарната
година.

При настоящата проверка се констатира, че  част от делата,
разследвани в ОСлО-ОП-Варна, са с фактическа и правна сложност,
което от своя страна, обуславя по-голяма продължителност на
разследването.

Дейността по съхраняване на веществени доказателства в ОСлО
при ОП – Варна през 2019 г. и 2020 г. се осъществява съобразно ПАПРБ.

Проверяващият екип констатира, че част от делата, разследвани
в ОСлО-ОП-Варна, са с фактическа и правна сложност, което, от своя
страна, обуславя при някои от тях по-голяма продължителност на
разследването.

 Процесуалните срокове се спазват от следователите в ОСлО-
ОП-Варна, поради което не се установяват дела извън срок.

С оглед установените положителни резултати в работата на
ОСлО при ОП-Варна и на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ,
проверяващият екип от ИВСС намира, че не е необходимо да бъдат
давани препоръки.

Екземпляр от Акта да се изпрати на Административния
ръководител,Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна (на
хартиен и електронен носител).

Административният ръководител да запознае прокурорите,
следователите и съдебните служители при ОП - Варна с резултатите от
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