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Основание на проверката – чл. 54 ЗСВ, Годишната програма на
Инспектората към ВСС за 2022 г. и заповед № ПП-22-16/04.05.2022 г. на главния
инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Стефка Мулячка и
експерти Сия Иванчова,  Мариела Митева и Ирина Начева.

Проверката беше извършена на място в РП - Добрич в периода от
16.05.2022 г. до 20.05.2022 г., в ТО - гр. Каварна и ТО - гр. Генерал Тошево на РП
- гр. Добрич в периода от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. и в ТО-Балчик и ТО-
Тервел на РП-Добрич от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

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, както и приключването им в
установените срокове, анализ на приключените преписки и дела и констатиране
на  противоречива практика. Предходната комплексна планова проверка на
Районна прокуратура – Добрич е извършена от Инспектората към ВСС през 2014
г. Настоящата проверка обхваща периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. и
01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде
установено реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в  Акта за
резултати от предходната проверка, както и да се направи сравнителен анализ и
оценка на организацията на дейността на прокуратурата в периода между двете
планови проверки.

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.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните  отчетни  доклади  на Районна прокуратура  – Добрич  за
2020 г. и 2021 г., на предоставените от РП – Добрич 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 и бързи производства /справка № 3/ и организацията на съдебния
надзор /справка № 4/. Справките съдържат информация за основните показатели,
по които се извърши проверката. Справки за 2020 г.  бяха предоставени за РП-
Балчик, РП-Каварна и РП-Генерал Тошево.
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КОНСТАТИВНА ЧАСТ

I. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВ-НАТА
ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРАТУРАТА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.54, АЛ.1, Т.1 ОТ
ЗСВ.
/Данните са от предоставените от РП-Добрич справки за 2020 г. и 2021 г.,
както и от предоставените от РП-Балчик, РП-Каварна и РП-Генерал Тошево
справки за 2020 г. /

Структурата на РП - гр.Добрич е определена с решение протокол №21 от
заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 19.07.2019 г. Тогава с Решение по
протокол №21 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 19.07.2018 г., РП-
Тервел е била закрита, а към РП-Добрич е открито Териториално отделение /ТО/
в Тервел, считано от 01.01.2019 г., като съдебният район на РП-Тервел е
преминал в съдебния район на РП-Добрич.

През 2020 г. с Решение по протокол №20 от заседание на Пленума на ВСС,
проведено на 13.08.2020 г. РП-Балчик, РП-Генерал Тошево и РП-Каварна са били
закрити, а към РП-Добрич са открити Териториално отделение /ТО/ в гр.Балчик,
Териториално отделение /ТО/ в гр.Генерал Тошево и Териториално отделение
/ТО/ в гр.Каварна, считано от 01.01.2021 г.

В периода от 26.06.2015 г. до момента административен ръководител на
РП-Добрич е прокурор Петко Тухчиев. Назначен е за административен
ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич, съгласно
протокол № 34/17.06.2015 г. от заседание на ВСС. Встъпил е в длъжност на
26.06.2020 г.

Той е титуляр на длъжността до 24.06.2020 г., когато е изтекъл мандатът
му. В периода от 26.06.2020г.  до 27.01.2021 г. прокурор Георгиев е изпълнявал
функциите на административен ръководител, съгласно протокол № 23/24.06.2020
г. от заседание на Прокурорската колегия на ВСС. Встъпил е в длъжност,
считано от 26.06.2020 г.

Съгласно протокол № 2/27.01.2021 г. от заседание на Прокурорската
колегия на ВСС, Петко Тухчиев е назначен за административен ръководител,
районен прокурор на Районна прокуратура - Добрич. Встъпил е в длъжността,
считано от 19.02.2021 г.

1.ЩАТНА осигуреност.
2020 г.
РП-Добрич
Брой прокурори - общо и поотделно в РП и ТО
Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на

магистратите в РП - Добрич към 01.01.2020 г. общият брой на прокурорите е 13 -
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районен прокурор, зам.районен прокурор, 9 прокурори, 2 мл.прокурори, от които
един прокурор работи в ТО - Тервел.

През 2020 г. са работили 8,07 прокурори. Двама прокурори са
командировани в други прокуратури.

Съгласно Заповед №376/16.10.2018 г. на апелативния прокурор на АП –
Варна, прокурор Ив.Борисов е командирован в РП - Варна, считано от 22.10.2018
г.

Съгласно Заповед № РД-07-224/25.02.2020 г. на главния прокурор,
П.Газдов е командирован  в СРП, считано от 04.03.2020 г.

Съгласно протокол № 25 от заседание на ПК на ВСС, проведено на
01.07.2020 г. мл.прокурор Д.Тепавичарова е преназначена на длъжност прокурор
в СРП, считано от 03.07.2020 г.

През 2020 г. няма отсъствали прокурори за повече от 1 месец.
Към 01.01.2020 г. в РП - Добрич една щатна бройка за прокурор е била

незаета, а  към 03.07.2020 г. са били незаети две щатни бройки – една за
прокурор и една за младши прокурор.

Съгласно протокол № 28/29.11.2020 г. от заседание на Пленума на ВСС са
съкратени 3 щатни длъжности в РП – Балчик, от които: 1 заета длъжност
„административен ръководител-районен прокурор“ и 2 длъжности „прокурор“; 2
длъжности в РП - Ген. Тошево, от които 1 заета длъжност „административен
ръководител – районен прокурор“ и 1 заета длъжност „прокурор“; 3 щатни
длъжности в Районна прокуратура - Каварна, от които 1 заета длъжност
„административен ръководител-районен прокурор“ и 2 заети длъжности
„прокурор“ и са разкрити 8 щатни длъжности „прокурор“ в РП - Добрич, считано
от 01.01.2021 г.

Предмет на настоящата проверка е работата на следните прокурори,
работили в РП - гр.Добрич в периода 2020-2021 г.:

РП-Добрич
Петко Петров Тухчиев - административен ръководител, районен прокурор

и прокурори:
Валерия Златева;
Даниел Илиев;
Даниела Тепавичарова;
Маринела Марчева;
Павел Любенов;
Панайот Газдов;
Радомир Станев;
Стефан Димитров;
Стефка Георгиева;
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ТО-Тервел
Живко Иванов Желязков-прокурор

РП-Балчик през 2020 г.,  ТО-Балчик през 2021 г.
Тодор Димов - администр. ръководител през 2020 г. и прокурори Красимир
Димитров и Цветелина Куманова;

РП-Каварна през 2020 г., ТО-Каварна през 2021 г.
Галин Илиев Гавраилов - администр. ръководител през 2020 г. прокурори
Стефан Иванов Пенчев и Бонка Иванова Костадинова;

РП-Генерал Тошево през 2020 г., ТО-Генерал Тошево през 2021 г.
Йорданка Чанева Христова – Желева- администр. ръководител през 2020 г.
и прокурор Мариян Стоянов Маринов.

Администрация:
РП-Добрич
Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на

съдебните служители в РП - Добрич за 2020 г. общият брой на щатните бройки за
служители е 15,5 - административен секретар, главен счетоводител, главен
специалист- човешки ресурси, старши специалист-счетоводител и касиер,
завеждащ служба, 7 съдебни деловодители, 1,5  призовкар, шофьор/куриер и
чистач.

В ТО-Тервел на РП-Добрич са работили двама съдебни деловодители и
призовкар на ½ щатна бройка.

През 2020 г. няма незаети бройки за съдебни служители.

РП-Балчик
Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на

магистратите в РП-Балчик към 01.01.2020 г. общият брой на прокурорите е 3 –
ма, от които районен прокурор и двама прокурори.

През 2020 г. са работили 3 прокурори, няма отсъствали прокурори за
повече от 1 месец;

 През 2020 г. в РП-Балчик няма незаети щатни бройки за прокурор.
 Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на

съдебните служители в РП-Балчик за 2020 г. щатните бройки са общо 4,5 -
административен секретар, гл.специалист - счетоводител,  1 съдебен деловодител
и 1 съдебен секретар, 1  призовкар.

 През 2020 г. няма незаети бройки за съдебни служители.
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РП-Генерал Тошево
Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на

магистратите в РП-Генерал Тошево към 01.01.2020 г. общия брой на
прокурорите е 2-ма - районен прокурор и прокурор.

През 2020 г. са работили 2-ма прокурори, няма отсъствали прокурори за
повече от 1 месец;

 През 2020 г. в РП-Генерал Тошево няма незаети щатни бройки.
Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на

съдебните служители в РП-Генерал Тошево за 2020 г. щатните бройки са общо
3,5 - гл. счетоводител, и.ф. административен секретар, съдебен деловодител,
съдебен секретар, ½ бройка призовкар.

През 2020 г. няма незаети бройки за съдебни служители.

РП-Каварна
Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на

магистратите в РП-Каварна към 01.01.2020 г. общия брой на прокурорите е 3 - ма
- районен прокурор и двама прокурори.

През 2020 г. са работили 3-ма прокурори, няма отсъствали прокурори за
повече от 1 месец;

През 2020 г. няма незаети щатни бройки за прокурори в РП-Каварна.
Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на

съдебните служители в РП-Каварна за 2020 г. щатните бройки  са общо 4 - главен
счетоводител, и.ф. административен секретар, съдебен деловодител, съдебен
секретар и  призовкар)

През 2020 г. няма незаети щатни бройки за съдебни служители.

2021 г.

Брой прокурори - общо и поотделно в РП и ТО:

         Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на

магистратите в РП Добрич към 01.01.2021 г. общият брой на прокурорите е 21
(районен прокурор, зам.районен прокурор, 17  прокурори, 2 мл.прокурори)

Районна прокуратура Добрич                                   12
 (районен прокурор, зам.районен прокурор,

 8  прокурори, 2 мл.прокурори)

ТО-Тервел 1

ТО-Генерал Тошево 2
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ТО-Балчик 3

ТО-Каварна 3

Общо 21

През 2021 г.  в РП-Добрич са работили 14,60 прокурори, като  двама са
командировани в други прокуратури. Съгласно Заповед № 376/16.10.2018 г. на
апелативен прокурор на АП – Варна, прокурор Ив. Борисов е командирован в РП-
Варна, считано от 22.10.2018 г.

Съгласно Заповед № РД-07-224/25.02.2020 г. на главния прокурор, П.Газдов
е командирован в СРП, считано от 04.03.2020 г.

През 2021 г. един прокурор е отсъствал поради заболяване за 30 календарни
дни.

 Съгласно протокол № 4 т.1 от заседание на ПК на ВСС, проведено на
03.02.2021 г. една щатна бройка за прокурор в РП - Добрич е трансформирана в
„заместник-районен прокурор“. Считано от 07.06.2021 г. длъжността е заета от
Стефка Георгиева.

 Към 01.01.2021 г.  са незаети две щатни бройки - за прокурор и младши
прокурор. От 03.02.2021 г. до 07.06.2021 г. са незаети две щатни бройки за
длъжностите заместник-районен прокурор и младши прокурор. От 07.06.2021 г.
до 02.07.2021 г. са незаети две щатни бройки - за прокурор и младши прокурор.

Съгласно протокол №23, т.4,27/23.06.2021 г. от заседание на ПК на ВСС,
считано от 02.07.2021 г. Валерия Златева е назначена на  длъжността „прокурор“
поради изтекъл срок по чл.240, ал.1 от ЗСВ.

Съгласно протокол № 28, т.6,35/28.07.2021 г. от заседание на ПК на ВСС
считано от 31.08.2021 г. на длъжност „младши прокурор“ е назначена Лиляна
Станчева.

От 31.08.2021 г. до края на 2021 г. е останала незаета една  щатна бройка за
„младши прокурор“.

Администрация - брой служители и конкретно заети длъжности общо
и поотделно в РП и ТО.

Съгласно утвърдено от главния прокурор длъжностно разписание на съдебните
служители в РП - Добрич за 2021 г. щатните бройки  са общо 26,5 - съдебен администратор,
главен счетоводител, главен специалист- човешки ресурси, старши специалист-
счетоводител и касиер, завеждащ служба, 12,5 бр. съдебни деловодители, 3 бр.
съдебен секретар, 4 бр. призовкари /3 щатни бройки и 2 бройки по ½/,
шофьор/куриер и  чистач.

  В ТО - Тервел са работили двама съдебни деловодители и призовкар – ½
щатна бройка – общо 2.5 щатни бройки.
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В ТО - Генерал Тошево са работили съдебен деловодител, съдебен
секретар и призовкар – ½ щатна бройка – общо 2,5 щатни бройки.

В ТО - Балчик са работили съдебни деловодители  - на 1 и ½ щатни
бройки, и по един съдебен секретар и призовкар – общо 3,5 щатни бройки.

В ТО - Каварна са работили съдебен деловодител, съдебен секретар и
призовкар – общо 3 щатни бройки.

През 2021 г. няма незаети щатни бройки за съдебни служители.

АДМИНИСТРАТИВНО ръководство
Административното ръководство през 2020 г. и през 2021 г. на РП -

Добрич се осъществява, както вече беше посочено от административния
ръководител, районен прокурор Петко Тухчиев.

Административното ръководство през 2020 г. на РП-Балчик се
осъществява от административния ръководител, районен прокурор Тодор Димов.

Съгласно протокол № 52/22.10.2015 г. от заседание на ВСС Тодор Димов
Тодоров е назначен на длъжността административен ръководител, районен
прокурор на Районна прокуратура-Балчик. Встъпил е в длъжност на 03.11.2015 г.
    Съгласно протокол № 38/28.10.2020 г. от заседание на Прокурорската
колегия на ВСС, Тодор Димов Тодоров е определен за изпълняващ функциите на
административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура-
Балчик. Встъпил е в длъжност, считано от 04.11.2020 г. и я е изпълнявал до
закриване на Районна прокуратура - гр. Балчик, съгласно решение на Пленума на
ВСС по Протокол №20/13.08.2020 г., т.1.

Административното ръководство през 2020 г. в РП-Генерал Тошево се
осъществява от административния ръководител, районен прокурор Йорданка
Чанева.

Съгласно Протокол №9/18.02.2016 г. на ВСС Йорданка Христова-Желева е
назначена на длъжност административен ръководител, районен прокурор на
Районна прокуратура - гр. Ген. Тошево. Встъпила е на 23.02.2016 г.

Административното ръководство през 2020 г. в РП-Каварна се
осъществява от административния ръководител, районен прокурор Галин
Гавраилов.

Съгласно протокол  № 9/18.02.2016 г. на ВСС Галин Гавраилов е назначен
на длъжността административен ръководител, районен прокурор на Районна
прокуратура - гр. Каварна. Встъпил е в длъжност на 23.02.2016 г.

Екипът установи, че в проверявания орган на съдебната власт е създадена
добра организация на административната дейност. Административното
ръководство на РП – гр. Добрич се осъществява на базата на Правилник за
вътрешния трудов ред и заповеди за дейността на администрацията, деловодната
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дейност и документооборота, както и въз основа на всички законови и
подзаконови актове, правилници, наредби  и указания, издадени от
висшестоящите прокуратури.

Със Заповед №РД-04-72, административният ръководител П.Тухчиев е
отменил Вътрешните правила за Предварителен контрол в РП-Добрич в сила от
2012 г., утвърдени от административния ръководител на РП-Добрич и утвърдил
Вътрешни правила за организацията на предварителен контрол за
законосъобразност на дейността на РП-Добрич.

Със Заповед №РД-04-2020 г. на административния ръководител П.Тухчиев
въз основа на решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/13.08.2020 г.
относно закриване на 38 районни прокуратури и разкриване на съответни
териториални отделения и във връзка със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на
главния прокурор на Р.България, раздел  III, т.3 относно случайното
разпределение, считано от 01.01.2021 г. са определени границите на
компетентност на:

- Териториално отделение – Тервел - включва населените места в община
Тервел, както следва: : гр. Тервел, с. Ангеларий, с. Балик, с. Безмер, с. Божан, с.
Бонево, с. Брестница, с. Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Гуслар, с.
Жегларци, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Коларци, с. Кочмар, с.
Мали извор, с. Нова Камена, с. Оногур, с. Орляк, с. Полковник Савово, с.
Попгруево, с. Професор Златарски, с. Сърнец, с. Честименско;

- Териториално отделение – Каварна - включва населените места в
община Каварна и община Шабла, както следва: гр. Каварна, с. Белгун, с. Било,
с.  Божурец,  с.  Българево,  с.  Видно,  с.  Вранино,  с.  Иречек,  с.  Камен бряг,  с.
Крупен, с. Могилище, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Раковски, с. Свети
Никола, с. Селце, 66281 с. Септемврийци, с. Топола, с. Травник, с. Хаджи
Димитър, с. Челопечене; гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горичане, с.
Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак, с. Езерец, с. Захари Стояново, с. Крапец, с.
Пролез, с. Смин, с. Стаевци, с. Твърдица, с. Тюленово, с. Черноморци, с.о.
Кария(гр.Шабла);

- Териториално отделение - Балчик включва населените места в община
Балчик, както следва: - гр. Балчик, с. Безводица, с. Бобовец, с. Брястово, с.
Гурково, с. Дропла, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Карвуна, с. Кранево, с.о. Поляните
/с. Кранево/, с. Кремена, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Преспа, с. Рогачево, с.
Сенокос, с. Соколово, с. Стражица, с. Тригорци, с. Храброво, с. Царичино,
с.Църква, к.к.Албена;

- Териториално отделение - Ген. Тошево включва населените места в
община Ген. Тошево, както следва: гр. Генерал Тошево, с. Александър
Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Вичово, с.
Горица, с. Градини, с. Дъбовик, с. Житен, 31303 с. Зограф, с. Изворово, с.
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Йовково, с. Калина, с. Кардам, с. Конаре, с. Краище, с. Красен, с. Къпиново, с.
Лозница, с. Люляково, с. Малина, с. Огражден, с. Петлешково, с. Писарово, с.
Пленимир, с. Преселенци, с. Присад, с. Пчеларово, с. Равнец, с. Рогозина, с.
Росен, с. Росица, с. Сираково, с. Сноп, с. Снягово, с. Спасово, с. Средина, с.
Сърнино, с. Узово, с. Чернооково.

2. КНИГИ, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

2020 г.
РП-Добрич и ТО-Тервел

№ Книга, регистър, дневник Основание за водене Вид  носител

1 Входящ дневник ПАПРБ Хартиен

2 Изходящ дневник ПАПРБ Хартиен

3 Разносна книга ПАПРБ Хартиен

4 Книга за веществени

доказателства

ПАПРБ Хартиен

5 Регистър за ВД - МПС Собствена преценка Електронен

6 Административен дневник  Собствена преценка Хартиен

7 Книга за завеждане на

следствени дела

Собствена преценка Хартиен

8 Азбучник към книгата Собствена преценка Хартиен

9 Книга за завеждане на

дознания

Собствена преценка Хартиен

10 Азбучник към книгата Собствена преценка Хартиен
11 Книга за завеждане на БП Собствена преценка Хартиен
12 Описна книга на внесените

ОА

Собствена преценка Хартиен

13 Описна книга на внесени

Споразумения

Собствена преценка Хартиен

14 Описна книга на внесени

БП

Собствена преценка Хартиен

15 Азбучник Собствена преценка Хартиен
16 Книга за изпълнение на

присъди

По указание на ВКП Хартиен

17 Азбучник По указание на ВКП Хартиен
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18 Книга за изпълнение на

присъди по делегация

По указание на ВКП Хартиен

19 Азбучник По указание на ВКП Хартиен
20 Регистър на обявени лица

за издирване

Собствена преценка Хартиен

21 Регистър на лица с

предварителни задържания

по присъди с ЛС с

приложен чл.66 от НК

По указание на ВКП Хартиен

22 Регистър за искания за

предоставяне на данни от

предприятията

предоставящи обществени

електронни съобщителни

мрежи и/или услуги по реда

на чл.159а, ал.1 от НПК

По указание на

Главен прокурор
Хартиен

23 Регистър за уведомления до

КОНПИ

Собствена преценка Електронен

24 Регистър ГСН Собствена преценка Електронен
25 Регистър ЗОДОВ Собствена преценка Електронен
26 Регистър ЗДОИ Собствена преценка Електронен
27 Архивна книга Собствена преценка Електронен
28 Регистър-график за съдебни

заседания

Собствена преценка Електронен

29 Регистър за извършени

разходи по ДП

Собствена преценка Електронен

30 Книга за положен

извънреден труд

Собствена преценка Хартиен

31 Книга за регистриране на

издадени болнични листове

Собствена преценка Хартиен

32 Книги за първоначален,

ежедневен и периодичен

инструктаж

Собствена преценка Хартиен

33 Книга за регистриране на Собствена преценка Хартиен
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трудови злополуки

34 Ревизионна книга за

вписване на констатации и

предписания на контролни

органи за спазване на

трудовото законодателство

по чл.408 от КТ

Собствена преценка Хартиен

ТО - Тервел

1 Помощен входящ дневник  ПАПРБ Хартиен

2 Разносна книга ПАПРБ Хартиен

3 Книга за веществени

доказателства

ПАПРБ Хартиен

4 Книга за завеждане на

следствени дела и ДП

Собствена преценка Хартиен

5 Азбучник Собствена преценка Хартиен

6 Книга за завеждане на БП Собствена преценка Хартиен

Общият брой на водените книги, регистри и дневници е 40, от които:
- водени на основание Правилника за организация на дейността на

администрацията на прокуратурата на Република България – 7 броя на хартиен
носител / от които 3 броя в ТО-Тервел/;

- водени по указание на ВКП и гл.прокурор – 6 броя на хартиен носител;
- водени по собствена преценка – 14 броя, водени на хартиен носител и 13

броя, водени на електронен носител – общо 27 броя.
От тях:
- водени на хартиен носител – 30 броя / от които 6 в ТО - Тервел/;
- водени на електронен носител – 13 броя.
От тях:
- водени в РП – 34 броя;
- водени в ТО – 6 броя, водени в ТО - Тервел на хартиен носител;

РП-Балчик
Общият брой на водените книги, регистри и дневници е 21, от които:
- водени на основание Правилника за организация на дейността на

администрацията на прокуратурата на Република България – 3 броя на хартиен
носител;
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- водени по указание на ВКП и гл.прокурор – 5 броя на хартиен носител;
- водени по собствена преценка – 11 броя, водени на хартиен носител и 2

броя водени на електронен носител – общо 13 броя.
От тях:
- водени на хартиен носител – 19 броя ;
- водени на електронен носител – 2 броя.

РП-Генерал Тошево
Общият брой на водените книги, регистри и дневници е 44, от които:
- водени на основание Правилника за организация на дейността на

администрацията на прокуратурата на Република България – 5 броя на хартиен
носител;

- водени по указание на ВКП и гл.прокурор – 5 броя на хартиен носител;
- водени по собствена преценка – 22 броя, водени на хартиен носител и 12

броя, водени на електронен носител – общо 34 броя.
От тях:
- водени на хартиен носител – 32 броя;
- водени на електронен носител – 12 броя.

РП-Каварна
Общият брой на водените книги, регистри и дневници е 29, от които:
- водени на основание Правилника за организация на дейността на

администрацията на прокуратурата на Република България – 4 броя на хартиен
носител;

- водени по указание на ВКП и гл.прокурор – 5 броя на хартиен носител;
- водени по собствена преценка –17 броя, водени на хартиен носител и 3

броя, водени на електронен носител – общо 20 броя.
От тях:
- водени на хартиен носител – 26 броя
- водени на електронен носител – 3 броя.

2021 г.
РП-Добрич и ТО-Тервел, ТО-Балчик, ТО-Каварна и ТО-Ген.Тошево
Общият брой на водените книги, регистри и дневници в РП и ТО е 56, от

които:
- водени на основание Правилника за организация на дейността на

администрацията на прокуратурата на Република България са 15 броя на хартиен
носител /от които 3 броя в ТО - Тервел, 3 броя в ТО - Каварна, 2 броя в ТО -
Балчик и 3 в ТО - Ген.Тошево/;
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- водени по указание на ВКП и гл.прокурор са 6 броя на хартиен носител;
- водени по собствена преценка са 35, от които 22 броя, водени на хартиен

носител и 13 броя, водени на електронен носител .
От тях:
- водени на хартиен носител са 43 броя / от които 6 в ТО - Тервел, 7 в ТО -

Каварна, 4 в ТО - Балчик, 5 в ТО - Ген.Тошево/;
- водени на електронен носител са 13 броя.
От тях:
- водени в РП – 34 броя;
- водени в ТО – 22 броя водени в ТО - Тервел, ТО - Каварна, ТО - Балчик и

ТО - Ген.Тошево  на хартиен носител;

3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:
Прокурорите в РП – Добрич ползват правната програма АПИС.

- деловодни програми -  районна прокуратура гр.Добрич работи в
Унифицираната информационна система, версия 3 /УИС-3/ на Прокуратурата
на Р. България

4. СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.
Преписките и досъдебните производства се разпределят чрез модула за

случайно разпределение на Унифицираната информационна система на ПРБ.
2020 г.
РП-Добрич
През 2020 г. преписките и делата в РП-Добрич се разпределят съгласно

Правилата за приложението на разпределението на преписките и ДП на
принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени от главния прокурор 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-04-
459/27.12.2018 г. на главния прокурор.

 От административният ръководител на РП-Добрич са издадени следните
заповеди №№ 95/31.12.2018 г.; РД-04-17/25.02.2020г.; РД-04-91/01.07.2020г.; РД-
04-161/29.12.2020 г.

В ТО-Тервел постъпват на място материали за първоначална регистрация
само в спешни случаи (бързи производства, материали по Закона за здравето, за
домашно насилие и жалби и сигнали на граждани и организации). Те се
отразяват от служба „Деловодство” на ТО-Тервел във вътрешен входящ
дневник. Входящите материали се сканират и се изпращат незабавно по ел. поща
от служба „Деловодство“ на ТО-Тервел до служба „Регистратура и деловодство“
на РП-Добрич, където съответния служител ги регистрира във входящия
дневник. След регистриране на постъпилите материали, незабавно се
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осъществява съответната комуникация, като служител от служба „Регистратура и
деловодство“ на РП-Добрич незабавно съобщава на служител в служба
„Деловодство“ на ТО по телефон и по електронна поща номера на преписката,
под който са регистрирани материалите.

В РП-Добрич, служба „Регистратура и деловодство“ постъпват за
първоначална регистрация всички преписки, досъдебни производства,
съдебни производства, призовки и други материали, включително и тези с
териториална компетентност на ТО, които не са от спешен характер.

След регистрацията им във входящия дневник на РП-Добрич и
разпределянето им в УИС, преписките с териториална компетентност – ТО-
Тервел се  изпращат до ТО с опис по пощата.
     При необходимост от спешно изпращане на резолюция на
административния ръководител на РП-Добрич с адресат служител или прокурор
с месторабота в ТО-Тервел,  документът се сканира и изпраща по електронната
поща.   При изпращане на материали от спешен характер от РП – Добрич към
ТО-Тервел, задължително служител от служба „Регистратура и деловодство” в
РП-Добрич осъществява  комуникация по телефона със служител в ТО.
      При нужда по телефона и чрез e-mail се осъществява спешна комуникация
между прокурор от ТО-Тервел и административния ръководител на РП-Добрич.

РП - Балчик
През 2020 г. преписките и делата в РП-Балчик също се разпределят

съгласно Правилата за приложението на разпределението на преписките ДП на
принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени от главния прокурор 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-04-
459/27.12.2018 г. на главния прокурор и на основание „Вътрешни правила за
разпределението в УИС-2 на преписките и ДП на принципа на случайния избор в
РП-Балчик“,  утвърдени със Заповед №РД-04-44/27.11.2015 г. и изм. Заповед
№РД-04-50/21.12.2015 г.

Административният ръководител на РП-Балчик прокурор Тодор Димов
периодично е издавал заповеди, в които е регламентирал разпределението на
преписките и делата  на принципа на случайният избор.

Това са:
Заповед №РД-04-43/27.11.2015 г.;
Заповед №РД-04-44/27.11.2015 г.;
Заповед №РД-04-50/21.12.2015 г.;
Заповед №РД-04-23/17.06.2016 г.;
Заповед №РД-04-05/01.03.2016 г.;



16

Заповед №РД-04-09/01.03.2016 г.;
Заповед №РД-04-36/03.11.2017 г.
В РП-Балчик постъпващите за регистрация преписки, досъдебни

производства, съдебни производства, призовки и други материали се завеждат
във входящия дневник и се разпределят.

Със Заповед №РД-04-44/27.11.2015 г. на административния ръководител са
утвърдени „Вътрешни правила за разпределението в УИС на преписките и ДП на
принципа на случайния избор в РП-Балчик“. Определени са съдебните
деловодители, които да работят с програмата за електронно разпределение. Във
вътрешните правила са определени групите, между които ще се извършва
разпределението на преписките и делата.

РП - Генерал Тошево
През 2020 г. преписките и делата в РП Генерал Тошево се разпределят

съгласно Правилата за приложението на разпределението на преписките ДП на
принципа на случайния подбор в ПРБ утвърдени от Главния прокурор 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-04-
459/27.12.2018 г. на главния прокурор.

 От административният ръководител на РП-Генерал Тошево са издадени
следните заповеди № РД-04-82/25.11.2015 г.; № РД-04-85/30.11.2015 г.; № РД-04-
90/17.12.2015 г.; № РД-04-15/18.04.2016 г.; № РД-04-10/15.02.2017 г.; № РД-04-
63/06.11.2017 г.; № РД-04-76/29.12.2017 г.

В РП - Генерал Тошево, служба „Регистратура и деловодство“   постъпват
за първоначална регистрация всички преписки, досъдебни производства, съдебни
производства, призовки и други материали.

След постъпването на жалбата, тя се регистрира във входящия дневник на
РП–Генерал Тошево, докладва се на административния ръководител за поставяне
на резолюция за типа и групата, въвежда се в УИС–3 и се разпределя. Изтегля се
подписаният протокол от разпределението, прилага се по преписката, след което
се докладва на наблюдаващият прокурор.

РП - Каварна
През 2020 г. преписките и делата в РП - Каварна се разпределят съгласно

Правилата за приложението на разпределението на преписките ДП на принципа
на случайния подбор в ПРБ, утвърдени от главния прокурор със Заповед № РД -
04-516/14.10.2015 г. и № 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-04-
459/27.12.2018 г. на главния прокурор.
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Със Заповед № РД-04-29/24.11.2015 г. административният ръководител на
РП-Каварна е определил групи преписки, които да се разпределят от софтуерния
продукт и процентна натовареност на прокурорите в РП-Каварна.

2021 г.
През 2021 г. преписките и делата в РП - Добрич се разпределят съгласно

Правилата за приложението на разпределението на преписките ДП на принципа
на случайния подбор в ПРБ, утвърдени от главния прокурор 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-04-459/27.12.2018 г., Заповед № РД-02-
10/03.02.2021г., Заповед № РД-02-18/26.04.2021г.  на главния прокурор.

 От административния ръководител на РП - Добрич са издадени следните
заповеди №№ РД-04-47/27.04.2021 г.; РД-04-74/08.06.2021 г., РД-04-
123/30.08.2021 г.

В териториалните отделения постъпват всички преписки и материали
от териториална компетентност на съответното ТО. Получените преписки в
ТО се регистрират във вътрешния входящ дневник на съответното ТО.
Служителите от ТО  регистрират информацията за преписките в
информационната система на ПРБ – УИС-3.

В служба „Регистратура и деловодство“ на РП -Добрич постъпват по
електронна поща справки с данни за  брой,  номера и материалите от ТО в
сканиран вид за завеждане във входящия дневник на РП - Добрич, и чрез
функционалностите на УИС-3 се присъединяват по  номера преписка от
входящия дневник на РП и се разпределят от служители от РП - Добрич.
Случайното разпределение на преписките  се осъществява чрез съответните
функционалности на УИС -3 съгласно Правилата за това.

Още в деня на постъпване на материалите в ТО /жалби, сигнали,
преписки БП, ДП/ и след разпределение чрез УИС-3 от служителите в РП-
Добрич, се докладват на избрания наблюдаващ прокурор от ТО.

Със Заповед №РД-04-161/29.12.2020 г. прокурор П.Тухчиев, и.ф.адм.
ръководител и районен прокурор на РП-Добрич, като е взел предвид
предстоящото от 01.01.2021 г. фактическо  закриване на Районните прокуратури
в градовете Балчик, Генерал Тошево и Каварна,  формирането им  като ТО
/Териториални отделения / към Районна прокуратура-Добрич и данните за
натовареността на съответните прокуратури за 2019 и 2020 г., във връзка с
подобряване организацията и ефективността в дейността на прокурорите и
служителите от Районна прокуратура – Добрич и на основание чл.140, ал.1, т.1 от
Закона за съдебната власт, Решение на Пленума на ВСС протокол № 26 от
08.07.2020 г., чл. 4, ал. 3 от Правилата за приложението на разпределението на



18

преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ
е разпоредил:

I. Преписките и досъдебните производства в Районна прокуратура - Добрич да
продължат да се разпределят на принципа на случайния подбор, съобразно поредността на
постъпването им чрез Унифицираната информационна система - (УИС-3) и при спазване
на утвърдените „Правила за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ“.

II. Определя следните групи, участие в групите и процентна натовареност на
прокурорите в Районна прокуратура -  Добрич с ТО-Тервел, ТО-Балчик, ТО-Генерал
Тошево и ТО-Каварна при разпределяне на  преписките и делата, считано от 01.01.2021 г.

1.Група „Преписки“  с териториална компетентност  Община гр.Добрич, Община
Добричка и  Община Крушари.

Петко Петров Тухчиев И.ф.адм.ръководител
районен прокурор

70%

Павел Стойков
Любенов

Зам.районен прокурор 90%

Стефка  Георгиева
Георгиева

Прокурор 100 %

Маринела Иванова
Марчева

Прокурор 100 %

Даниел Миленов
Илиев               –

Прокурор 100 %

Стефан Георгиев
Димитров

Прокурор 100 %

Радомир Колев Станев Прокурор 100 %

Валерия Симеонова
Златева

Младши прокурор 100 %

Живко Иванов
Желязков

Прокурор 40%

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 40%

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 40%

Тодор Димов Тодоров Прокурор 50%

Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 50 %

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 50 %

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 60%
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Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 60%

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 60%

1.А Група „Преписки с териториална компетентност – Община Тервел“-
„Териториално отделение-Тервел“/ТОТ/

Живко Иванов
Желязков

Прокурор 100%

Петко Петров Тухчиев И.ф.адм.ръководител
районен прокурор

   5%

Павел Стойков
Любенов

Зам.районен прокурор 5%

Стефка  Георгиева
Георгиева

Прокурор 5%

Маринела Иванова
Марчева

Прокурор 5%

Даниел Миленов
Илиев               –

Прокурор 5%

Стефан Георгиев
Димитров

Прокурор 5%

Радомир Колев Станев Прокурор 5%

Валерия Симеонова
Златева

Младши прокурор 5%

1.Б  Група „Преписки с териториална компетентност –Община
Балчик“ - „Териториално отделение-Балчик“/ТОБ/

Тодор Димов Тодоров Прокурор 100%
Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 100%

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 100%

Галин Илиев Гаврилов Прокурор    1%

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор    1%

Стефан Иванов Пенчев Прокурор    1%
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                1.В  Група „Преписки с териториална компетентност – Община
Каварна и Община Шабла“- „Териториално отделение- Каварна“/ТОК/

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 100%

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 100%

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 100%

Тодор Димов Тодоров Прокурор    1%
Красимир Иванов
Димитров

Прокурор    1%

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор    1%

1.Г  Група „Преписки с териториална компетентност –Община
Генерал Тошево“ - „Териториално отделение-Генерал Тошево“/ТОГ/

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 100%

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 100%

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 1%

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 1%

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 1%

Тодор Димов Тодоров Прокурор 1%
Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 1%

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 1%

            2. Група  „Досъдебни  производства “ с териториална компетентност
Община гр.Добрич, Община Добричка и  Община Крушари.

Петко Петров Тухчиев И.ф.адм.ръководител
районен прокурор

70%

Павел Стойков
Любенов

Зам.районен прокурор 90%

Стефка  Георгиева
Георгиева

Прокурор 100 %

Маринела Иванова Прокурор 100 %
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Марчева
Даниел Миленов
Илиев               –

Прокурор 100 %

Стефан Георгиев
Димитров

Прокурор 100 %

Радомир Колев Станев Прокурор 100 %

Валерия Симеонова
Златева

Младши прокурор 100 %

Живко Иванов
Желязков

Прокурор 40%

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 40%

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 40%

Тодор Димов Тодоров Прокурор 50%

Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 50 %

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 50 %

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 60%

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 60%

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 60%

2.А Група „Досъдебни  производства с териториална компетентност – Община
Тервел“, „Териториално отделение-Тервел“/ТОТ/

Живко Иванов
Желязков

Прокурор 100%

Петко Петров Тухчиев И.ф.адм.ръководител
районен прокурор

 5%

Павел Стойков
Любенов

Зам.районен прокурор 5%

Стефка  Георгиева
Георгиева

Прокурор 5%

Маринела Иванова
Марчева

Прокурор 5%

Даниел Миленов
Илиев

Прокурор 5%

Стефан Георгиев Прокурор 5%
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Димитров
Радомир Колев Станев Прокурор 5%

Валерия Симеонова
Златева

Младши прокурор 5%

           2.Б Група  „Досъдебни производства с териториална компетентност –
Община Балчик“, „Териториално отделение-Балчик“/ТОБ/

Тодор Димов Тодоров Прокурор 100%
Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 100%

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 100%

Галин Илиев Гаврилов Прокурор    1%

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор    1%

Стефан Иванов Пенчев Прокурор    1%

2.В  Група „Досъдебни производства с териториална компетентност –
Община  Каварна и Община Шабла“, „Териториално отделение-
Каварна“/ТОК/

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 100%

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 100%

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 100%

Тодор Димов Тодоров Прокурор    1%
Красимир Иванов
Димитров

Прокурор    1%

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор    1%

2.Г Група  „Досъдебни  производства с териториална компетентност –
Община  Генерал Тошево“, „Териториално отделение-Генерал Тошево“/ТОГ/

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 100%

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 100%
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Галин Илиев Гаврилов Прокурор 1%

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 1%

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 1%

Тодор Димов Тодоров Прокурор 1%
Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 1%

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 1%

3. Група „Спрени досъдебни производства“- неразпределени

Петко Петров Тухчиев И.ф.адм.ръководител
районен прокурор

70%

Павел Стойков
Любенов

Зам.районен прокурор 90%

Стефка  Георгиева
Георгиева

Прокурор 100 %

Маринела Иванова
Марчева

Прокурор 100 %

Даниел Миленов
Илиев               –

Прокурор 100 %

Стефан Георгиев
Димитров

Прокурор 100 %

Радомир Колев Станев Прокурор 100 %

Валерия Симеонова
Златева

Младши прокурор 100 %

Живко Иванов
Желязков

Прокурор 100 %

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 100 %

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 100 %

Тодор Димов Тодоров Прокурор 100 %

Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 100 %

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 100 %

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 100 %
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Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 100 %

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 100 %

4. Група „Изпълнение на наказанията “

Даниел Миленов
Илиев               –

Прокурор 100 %

Стефан Георгиев
Димитров

Прокурор 100 %

Радомир Колев Станев Прокурор 100 %

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 1 %

Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 1 %

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 1 %

 5.  Група „Надзор за законност “- с териториална компетентност  Община
гр.Добрич, Община Добричка и  Община Крушари.

Стефка  Георгиева
Георгиева

Прокурор 100 %

Валерия Симеонова
Златева

Младши прокурор 100 %

        5.А Група „Надзор за законност “- с териториална компетентност –
Община Тервел“-  „Териториално отделение-Тервел“/ТОТ/

Живко Иванов
Желязков

Прокурор 100 %

Стефка  Георгиева
Георгиева

Прокурор   5 %

Валерия Симеонова
Златева

Младши прокурор   5 %
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        5.Б Група „Надзор за законност “- с териториална компетентност –
Община Балчик“, „Териториално отделение-Балчик“/ТОБ/

Тодор Димов Тодоров Прокурор 100 %

Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 50 %

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 50 %

  5.В  Група „Надзор за законност “ - с териториална компетентност –
Община  Каварна и Община Шабла“, „Териториално отделение-
Каварна“/ТОК/

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 100 %
Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 50 %

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 50 %

5.Г Група  „Надзор за законност “ - с териториална компетентност –
Община  Генерал Тошево“, „Териториално отделение-Генерал
Тошево“/ТОГ/

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 100 %

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 100 %

Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 1 %

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 1%

6. Група „Международно правно сътрудничество “

Петко Петров Тухчиев И.ф.адм.ръководител
районен прокурор

70%

Павел Стойков Зам.районен прокурор 90%
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Любенов
Стефка  Георгиева
Георгиева

Прокурор 100 %

Маринела Иванова
Марчева

Прокурор 100 %

Даниел Миленов
Илиев               –

Прокурор 100 %

Стефан Георгиев
Димитров

Прокурор 100 %

Радомир Колев Станев Прокурор 100 %

Валерия Симеонова
Златева

Младши прокурор 100 %

Живко Иванов
Желязков

Прокурор 100 %

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 100 %

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 100 %

Тодор Димов Тодоров Прокурор 100 %

Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 100 %

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 100 %

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 100 %

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 100 %

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 100 %

       7.  Група „Гражданско-съдебен надзор“

Маринела Иванова
Марчева

Прокурор 100 %

Живко Иванов
Желязков

Прокурор 100 %

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 100 %

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 100 %

Тодор Димов Тодоров Прокурор 100 %
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Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 100 %

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 100 %

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 100 %

               8. Група „Наказателно-съдебен надзор

Павел Стойков
Любенов

Зам.районен прокурор 100 %

Маринела Иванова
Марчева

Прокурор 100 %

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 100 %

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 100 %

Тодор Димов Тодоров Прокурор 100 %

Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 100 %

     Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 100 %

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 100 %

 9.  Група „За изпълнение  на указания на главния прокурор“

Петко Петров Тухчиев И.ф.адм.ръководител
районен прокурор

70%

Павел Стойков
Любенов

Зам.районен прокурор 90%

Стефка  Георгиева
Георгиева

Прокурор 100 %

Маринела Иванова
Марчева

Прокурор 100 %

Даниел Миленов
Илиев               –

Прокурор 100 %

Стефан Георгиев
Димитров

Прокурор 100 %
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Радомир Колев Станев Прокурор 100 %

Валерия Симеонова
Златева

Младши прокурор 100 %

Живко Иванов
Желязков

Прокурор 100 %

Йорданка Чанева
Христова - Желева

Прокурор 100 %

Мариян Стоянов
Маринов

Прокурор 100 %

Тодор Димов Тодоров Прокурор 100 %

Красимир Иванов
Димитров

Прокурор 100 %

Цветелина Куманова
Куманова

Прокурор 100 %

Галин Илиев Гаврилов Прокурор 100 %

Бонка Иванова
Костадинова-Белчева

Прокурор 100 %

Стефан Иванов Пенчев Прокурор 100 %

10. Група – Преписки относно „ Произнасяне по искания за удължаване на
срокове по чл. 234, ал.3, изречение второ от НПК" и   по чл.145,ал.2 от
ЗСВ.

Петко Петров Тухчиев И.ф.адм.ръководител
районен прокурор

100%

Павел Стойков
Любенов

Зам.районен прокурор 100%

Разпоредено е още групата, в която следва да се разпредели конкретна
преписка или досъдебно производство, подлежащи на случайно разпределение,
да се определя с резолюция от административния ръководител на Районна
прокуратура-Добрич, а в негово отсъствие от зам.административен прокурор
или от друг прокурор от РП-Добрич, изрично определен от административния
ръководител, като в полето „определящ“, съответният прокурор следва да вписва
името си.

 Със Заповед №РД-04-162/30.12.2020 г., прокурор П.Тухчиев, и.ф. адм.
ръководител и районен прокурор на РП-Добрич въвежда организация на
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деловодната дейност и използването на Унифицираната информационна система
в Районна прокуратура - Добрич във връзка с деловодното и информационно
обслужване на Териториално отделение - Балчик, Териториално отделение -
Генерал Тошево  и Териториално отделение - Каварна  и определяне границите
на компетентност Териториално отделение Балчик, Териториално отделение
Генерал Тошево  и Териториално отделение Каварна в съдебния район на
Районна прокуратура - Добрич, считано от 01.01.2021 г.

Считано от 01.01.2021 г. – съобразно Раздел V от ПАПРБ,
специализираната администрация в районната прокуратура се организира в
служба „Регистратура и деловодство“, а в ТО-Балчик, ТО-Генерал Тошево и ТО-
Каварна - в служба „Деловодство“. В същата заповед са определени  съдебни
служители от служба „Регистратура и деловодство“  в седалището на РП-Добрич
/В.И. и Ж.Н – съдебни деловодители/ и служители за служба „Деловодство“ в
ТО-Балчик – Р.Г. – съдебен секретар и М.К. – съдебен деловодител, служители за
служба „Деловодство“ в ТО-Генерал Тошево –М.С.– съдебен секретар и П.Г. -
съдебен деловодител, служители за служба „Деловодство“ в ТО-Каварна – Ж.А.
– съдебен секретар  и М.Д. - съдебен деловодител, които посредством описаните
електронни пощи и телефонни номера да  осъществяват кореспонденция между
РП и ТО и да обработват деловодно входящата и изходяща кореспонденция
между РП-Добрич, ТО-Балчик, ТО-Генерал Тошево и ТО-Каварна. Разпоредено е
същите да отразяват записи в съответните деловодни книги и в УИС, съобразно
Заповед № РД-04-475 от 09.12.2020 г. на главния прокурор и помощното
указание.

В служба „Регистратура и деловодство“ на РП постъпват материалите от
ТО в сканиран вид чрез функционалностите на УИС-3 за регистрация във
входящия дневник на РП-Добрич, присъединяване по преписка и разпределение.
Случайното разпределение на преписките се осъществява чрез съответните
функционалности, съгласно Правилата за това.

В служби „Деловодство“ на ТО - Балчик, ТО - Генерал Тошево и ТО -
Каварна постъпват за деловодно отразяване съдебните актове по внесените
прокурорски актове до 31.12.2020 г. След отразяване в УИС, присъдите ведно с
прокурорски дела или споразумения се изпращат в РП -Добрич. Същите от
01.01.2021 г.  се регистрират в книга за присъди на РП - Добрич за 2021 г.
Изпълнението на присъди се осъществява от прокурорите в РП - Добрич,
съобразно заповедта за случайно разпределение.

В служби „Деловодство“ на Териториалните  отделения се приемат за
първоначална регистрация само бързи производства, материали по Закона за
здравето, домашното насилие и др.пр., които изискват спешна реакция. На
тези документи се поставя щемпел с номер на преписката от входящия дневник
на РП-Добрич. Номера се получава незабавно, след като служител от служба
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„Регистратура и деловодство“ в РП-Добрич заведе материалите към преписка
в информационната система на ПРБ – УИС и регистрира информацията за
тях, съобразно указанията в ръководството за работа с УИС.

В заповедта е посочено, при дежурство на прокурор в празнични и почивни
дни, заедно с него в графика със съответна заповед на административния
ръководител, че се определя и дежурен служител, който да бъде повикан в
районната прокуратура или териториалното отделение, когато е необходимо да
се регистрират материали на хартиен носител и в УИС.

Считано от 01.01.2021 г. всички входящи и изходящи документи се
извеждат деловодно от служба „Регистратура и деловодство“  в РП-Добрич и
служби „Деловодство“ в ТО-Балчик, Генерал Тошево и Каварна  като в горния
им ляв ъгъл се поставя правоъгълен печат /щемпел/.

Със Заповед №РД-04-45/22.04.2021 г., П.Тухчиев, адм. ръководител  и
районен прокурор на РП-Добрич, във връзка с  настъпилите промени в кадровата
численост на прокурорите в РП – Добрич, обусловена от закриването на
районните прокуратури в гр. Генерал Тошево, гр.Балчик и гр.Каварна и
формирането им като ТО /Териториални отделения/ към РП-Добрич, с оглед
обезпечаване осъществяването дейността на РП-Добрич по различните видове
надзори и на основание чл.140,ал.1,т.1 от Закона за съдебната власт, е отменил
заповед №48/27.07.2017 г. на районния прокурор на Районна прокуратура -
Добрич, като изпълнила своето предназначение и изгубила своята актуалност.

Считано от  23.04.2021 г. е определил следните отговорници по надзори и
направления в РП-Добрич, съобразно структурата на ВКП, АП-Варна и ОП-
Добрич, както следва:

1.Надзори „Специализиран“ и „Досъдебен“ да се осъществяват от
административния ръководител - районния прокурор в  Районна прокуратура-
Добрич, в негово отсъствие - от зам.районен прокурор Павел Любенов, а при
отсъствие и на двамата,  от  изрично определен  с отделна заповед друг
заместващ прокурор.

2. Надзор  „Изпълнение на наказанията  и другите принудителни мерки“ да
се осъществява от прокурор Даниел Илиев, в негово отсъствие - от прокурор
Стефан Димитров, а при отсъствие и на двамата - от прокурор Радомир Станев.

3. Надзор  „Международна правна помощ“ да се осъществява от прокурор
Стефка Георгиева,  в нейно отсъствие - от  мл.прокурор Валерия Златева, а при
отсъствие и на двете - от прокурор Стефан Пенчев.

4. Надзор „Досъдебен „Противодействие на престъпления, извършени от
непълнолетни и посегателства срещу непълнолетни и малолетни" да се
осъществява от прокурор Тодор Димов,  при негово отсъствие - от прокурор
Цветелина Куманова, а при отсъствие и на двамата - от прокурор Бонка
Костадинова.
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5. „Наказателно-съдебен надзор“ да се осъществява от Павел Любенов -
зам.районен прокурор, при негово отсъствие - от прокурор Маринела Марчева, а
при отсъствие и на двамата - от прокурор Красимир Димитров.

6. „Гражданско-съдебен надзор“ да се осъществява от прокурор  Маринела
Марчева, в нейно отсъствие - от прокурор Йорданка Чанева, а при отсъствие и на
двамата - от прокурор Стефан Пенчев.

7. „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите” да се осъществява от прокурор Стефка Георгиева, в нейно
отсъствие - от прокурор Галин Гаврилов, а при отсъствие и на двамата - от
прокурор Мариян Маринов.

В заповедта е отразено също, че определените надзорници по т.1-7
осъществяват контрол по изготвянето и утвърждаването на статистическите
таблици, изготвят справки, анализи и доклади и осъществяват кореспонденцията
с  висшестоящите прокуратури по съответния надзор.

Със Заповед №РД-04-47/27.04.2021 г., П.Тухчиев, адм. ръководител  и
районен прокурор на РП-Добрич, като е взел предвид данните за  натовареността
на прокурорите в РП-Добрич за първото тримесечие на 2021 г., с оглед
подобряване организацията и ефективността в дейността на прокурорите и
служителите от Районна прокуратура – Добрич, е разпоредил преписките и
досъдебните производства в Районна прокуратура - Добрич да продължат да се
разпределят на принципа на случайния подбор, съобразно поредността на
постъпването им чрез Унифицираната информационна система - (УИС-3) и при
спазване на  утвърдените „Правила за приложението на разпределението на
преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в
ПРБ“. В заповедта е посочен и начина на организация  на разпределението  на
преписки и досъдебни производства, организацията при отсъствия на прокурори,
оcoбени правила за разпределяне на преписки и досъдебни производства, при
които принципът на случайния подбор да не се прилага за преписки и досъдебни
производства, по които се налага извършването на незабавни действия. Според
заповедта същите се разпределят на дежурния прокурор с мотивирана резолюция
на административния ръководител или оправомощен негов заместник, а на
дежурния за деня прокурор в седалището на РП-Добрич и в съответното
ТО/Териториално отделение/ се разпределят наказателните производства,
започнати от разследващ орган по реда на чл. 356 от НПК,  в двадесет и четири-
часовия срок на дежурството, считано от 08.30 ч. на съответния работен или
почивен, респ.празничен ден, както и такива,  започнати на основание чл. 212, ал.
2 от НПК, по които дежурният прокурор е одобрил постановление за привличане
на обвиняем или е предприел  мерки за процесуална принуда спрямо конкретно
лице.
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По започнати производства на осн. чл. 356 от НПК, както и такива на
основание чл. 212, ал. 2 от НПК, по които има вече определен наблюдаващ
прокурор, при постъпване на делото за доклад по чл. 219, ал. 1 от НПК или
депозиране на искане за вземане на  мярка за неотклонение, е регламентирано
материалите да се докладват на съответния наблюдаващ прокурор, включително
в почивни и празнични дни. При необходимост, в празнични и почивни дни,
както и след 17.00 часа на съответния работен ден, дежурният за деня прокурор в
РП-Добрич и съответното ТО/Териториално отделение/, дава указания във
връзка с разследването по досъдебни производства, започнати на основание чл.
212, ал. 2 от НПК, в рамките на 24 часовия срок на дежурството.

При изключителна натовареност на дежурния за деня прокурор в РП-
Добрич и съответното ТО/Териториално отделение/, с резолюция на
административен ръководител или оправомощен негов заместник, могат да се
преразпределят сред останалите прокурори от съответното ТО или РП-Добрич на
принципа за случаен подбор досъдебни производства и преписки, по които
наблюдаващ прокурор отсъства, а е налице необходимост от незабавно
произнасяне.

Разпоредено е още, преписки и досъдебни производства не се изпращат по
компетентност между отделните Териториални отделения и седалището на РП-
Добрич, когато касаят деяние, осъществено в района, покриващ съдебния район
на Районна прокуратура – Добрич, независимо от промяната на местната
подсъдност след първоначалното разпределение на преписката или досъдебното
производство. Изпратени по компетентност преписки и досъдебни
производства на друга прокуратура при връщането им /независимо от вида и
фазата, в която се намират/ се възлагат на първоначално определения
наблюдаващ прокурор.

Контролът по изпълнението на заповедта се извършва от
административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура –
Добрич, а в негово отсъствие - от заместващия го заместник районен прокурор.

8. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.

За 2020 г. средната натовареност на един прокурор в районна
прокуратура за страната, съобразно реално работилите прокурори е 1426, а в
РП – Добрич е 1938.1, като по този показател РП - Добрич е на 6-то място от
74 районни прокуратури в страната. /Приложение №14-2а от Приложението
към доклада на ПРБ за 2020 г. за натовареност, съгласно указанията  на ПРБ/

За 2020 г. средната натовареност на един прокурор в районна
прокуратура за страната, съобразно реално работилите прокурори е 1426, а в
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РП – Балчик е 952 като по този показател РП - Балчик е на 61-во място от 74
районни прокуратури в страната. / Приложение №14-2а от Приложението
към доклада на ПРБ за 2020г . за натовареност, съгласно указанията  на ПРБ/

За 2020 г. средната натовареност на един прокурор в районна
прокуратура за страната, съобразно реално работилите прокурори е 1426, а в
РП – Каварна е 930.7, като по този показател РП - Каварна е на 64-то място
от 74 районни прокуратури в страната. /Приложение №14-2а от
Приложението към доклада на ПРБ за 2020 г . за натовареност, съгласно
указанията  на ПРБ /

За 2020 г. средната натовареност на един прокурор в районна
прокуратура за страната, съобразно реално работилите прокурори е 1426, а в
РП – Г.Тошево  е 1278.5, като по този показател РП – Г.Тошево е на 37-то
място от 74 районни прокуратури в страната. /Приложение №14-2а от
Приложението към доклада на ПРБ за 2020 г . за натовареност, съгласно
указанията  на ПРБ /

 Въз основа на приетите от ВСС с решение по протокол № 60 от заседание,
проведено на 11.12.2014 г. Правила за измерване на натовареността на
прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и
следовател, средната натовареност за страната за 2020 г. при средната
натовареност на прокурор за ден е 3.06. / Приложение №14-1 от Приложението
към доклада на ПРБ за 2020 г ., съгласно правилата на ВСС /

В РП – Добрич средната натовареност на прокурор за ден е 3.62, като по този
показател РП - Добрич е на 11-то място от 74 районни прокуратури в страната.

В РП – Балчик средната натовареност на прокурор за ден е 1.57, като по този
показател РП - Балчик е на 69-то място от 74 районни прокуратури в страната.

В РП – Каварна средната натовареност на прокурор за ден е 1.82, като по този
показател РП - Каварна е на 67-мо място от 74 районни прокуратури в страната.

В РП – Генерал Тошево средната натовареност на прокурор за ден е 3.19, като по
този показател РП – Г.Тошево е на 23-то място от 74 районни прокуратури в страната.
/Приложение №14-1 от Приложението към доклада на ПРБ за 2020 г., съгласно
правилата на ВСС /

2021 г.

За 2021 г. средната натовареност на един прокурор в районна
прокуратура за страната, съобразно реално работилите прокурори е 1546.4,  а
в РП – Добрич е 1435.9, като по този показател РП - Добрич е на 17-мо място
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от 74 районни прокуратури в страната. /Приложение №14-2а от
Приложението към доклада на ПРБ за 2021 г . за натовареност, съгласно
указанията  на ПРБ /

Въз основа на приетите от ВСС с решение по протокол № 60 от заседание,
проведено на 11.12.2014 г. Правила за измерване на натовареността на
прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и
следовател, средната натовареност за страната за 2021 г. при средната
натовареност на прокурор за ден е 3.28. /Приложение №14-1 от Приложението
към доклада на ПРБ за 2021г .  съгласно правилата на ВСС /

В РП – Добрич средната натовареност на прокурор за ден е 2.88, като по този
показател РП - Добрич е на 20-то място от 74 районни прокуратури в страната.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.
Служителите от Районна прокуратура Добрич  изготвят месечни,

тримесечни, шестмесечни и годишни статистически таблици, съгласно
Указанието за организация на информационната дейност в ПРБ, утвърдено със
Заповед № ЛС-1985/30.05.2014г., изм. със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г.,
Заповед РД-02-17/27.06.2019 г. и Заповед № РД-02-20/05.07.2021 г. на главния
прокурор.

Служителите от Районна прокуратура - Балчик, Ген.Тошево и Каварна  са
изготвяли месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни статистически таблици,
съгласно Указанието за организация на информационната дейност в ПРБ,
утвърдено със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014 г., изм. със Заповед № РД-02-
27/21.11.2017 г., Заповед РД-02-17/27.06.2019 г. и Заповед № РД-02-20/05.07.2021
г. на главния прокурор.

10. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.
Съгласно Указанието за организация на информационната дейност в ПРБ в

срок до 25 януари на годината  се изготвя годишен доклад за дейността на
прокуратура за предходната година. Докладът за дейността се приема на отчетно
събрание на прокурорите.

Анализи се изготвят съгласно плана за дейността на РП - Добрич по
съответните надзори.

Анализи са изготвяни и съгласно плана за дейността на РП - Балчик,
Ген.Тошево и Каварна  по съответните надзори.

11. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ  от административния ръководител по чл.
311, т. 1 ЗСВ за проверявания период – няма.
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Предложения за поощрения, както и предложения за налагане   на
дисциплинарни наказания /чл. 312, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСВ/ за 2020 г. и 2021 г. / в
РП- Добрич, РП-Балчик, РП-Генерал Тошево и РП-Каварна - също няма.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

Съгласно чл.  74  от ПАПРБ в РП -  Добрич със заповед № РД-04-
10/17.01.2019 г. са определени служители в РП и ТО, които да водят  приемат,
съхраняват, предават веществените доказателства, постъпващи в прокуратурата,
да водят и съхраняват книгата за веществени доказателства на РП-Добрич и ТО-
Тервел, да подреждат и съхраняват протоколи, удостоверяващи движението на
веществени доказателства.
      Съгласно чл. 83, ал.1 от ПАПРБ в РП Добрич със заповед № РД-04-
14/10.02.2020 г. е назначена комисия, която да проверява ежегодно
веществените доказателства, съхранявани в РП-Добрич и ТО-Тервел, като
проверява налице ли са всички веществени доказателства, правилно ли се
съхраняват, има ли веществени доказателства, по отношение на които липсва
разпореждане от прокурор или разпореждането не е изпълнено.
       С нарочни заповеди се назначават комисии за унищожаване на веществени
доказателства.
       В РП-Добрич и ТО-Тервел са обособени отделни помещения, в които се
съхраняват веществени доказателства.

РП - Балчик
Организацията на дейността по съхраняване на веществени доказателства

се е осъществявала съгласно Правилника за администрацията на Прокуратура на
Р.България. През проверявания период се изпълнявали издадените заповеди на
административния ръководител, които се отнасят до съхраняването на
веществените доказателства /ВД/.

ВД се съхраняват в МВР или в складово помещение в сградата, където се
намира РП - Балчик. Разпоредено е прокурорите и съдебните служители да се
запознаят с раздел VIII „Общи правила за съхраняване на веществените
доказателства” от Правилника за администрацията на Прокуратурата на
Република България, както и воденето на книгата за веществените доказателства.
Указано е копията от протоколите за действия по разследването и от входящите
документи да се съхраняват в приложение към книгата за веществените
доказателства

В РП - Балчик дейността по получаването, съхраняването, разпореждането
и унищожаването на ВД се извършва от съдебния секретар. Дейността му е
възложена в длъжностната характеристика.
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Организацията е създадена съгласно ПАПРБ. Разпоредено е при внасянето
на досъдебните производства в РС - Балчик или при изпращането им на други
институции, да се изготвят приемо-предавателни протоколи за предаването на
съответните ВД. Протоколите се прилагат в отделна папка към книгата за ВД.

За всяка годишна проверка се съставя протокол, който се предоставя на
административния ръководител и се съхранява в деловодството на РП - гр.
Балчик като приложение към книгата на веществените доказателства. Наред с
това тя извършва унищожаването на веществените доказателства, когато има
изрично разпореждане на наблюдаващия прокурор. При унищожаването се
съставят протоколи, в които се описва номера на преписката на РП- Балчик,
номера на досъдебното производство и разследващия орган, вид, количество,
размер и състояние на веществените доказателства. Изготвените протоколи се
прилагат към съответните досъдебни производства /преписки/ и се предоставят за
извършване на необходимите отбелязвания в книгата за веществени
доказателства.

Води се отделен регистър на веществените доказателства - МПС по образец
съгласно чл.76, ал.2 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на
Република България.

Съгласно Заповед РД-04-10/27.01.2020 г. на адм. ръководител е определена
комисия със задача преглед на наличните ВД подлежащи на унищожаване.
/Изготвен е протокол № 1/31.01.2020 г./на основание чл. 83, ал.1 и ал.2 от
ПАПРБ/  и протокол № 2 /31.01.2020г/на основание чл. 85, ал.1 и 3 от ПАПРБ/.

Приемането, съхранението и предаването на веществените
доказателства, приобщени по преписки и ДП, наблюдавани от РП - гр. Балчик се
е извършвало при спазване на закона, Правилника за администрацията на
Прокуратурата на Република България и Вътрешните правила. Определеният
служител е водил дневниците редовно.

РП - Генерал Тошево
Организацията на дейността по съхраняване на веществени доказателства в

РП-Ген. Тошево е осъществявана съгласно чл. 74 от ПАПРБ. Със заповед № РД-
04-23/12.04.2018 г. е определен служител, който да води, приема, съхранява,
предава веществените доказателства, постъпващи в прокуратурата, да води и
съхраняват книгата за веществени доказателства на РП гр. Генерал Тошево.
Същият служител е бил задължен да подрежда и съхранява протоколи
удостоверяващи движението на веществените доказателства.

Съгласно чл.  83,  ал.1  от ПАПРБ в РП-Добрич със заповед № РД-09-
09/02.08.2019 г. е назначена комисия, която да проверява ежегодно
веществените доказателства, съхранявани в РП – Генерал Тошево - налице ли са
всички веществени доказателства, правилно ли се съхраняват, има ли веществени
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доказателства, по отношение на които не е било направено разпореждане от
прокурор или разпореждането не е изпълнено. Със същата заповед е назначена
комисия за унищожаване на веществените доказателства.

В РП - гр. Генерал Тошево е обособено отделно помещение, в което се
съхраняват веществените доказателства.

От извършената проверка на дневниците за веществени доказателства се
установи, че описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства през проверявания период е извършвано в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

РП – Каварна
Организацията на дейността по съхраняване на веществени доказателства в

РП-Каварна се е осъществявала съгласно чл. 74 от ПАПРБ. Съдебният секретар и
съдебният деловодител са приемали, съхранявали, предавали веществените
доказателства, постъпващи в прокуратурата, водили са и съхранявали книгата за
веществени доказателства на РП-Каварна. Подготвяли са, подреждали и
съхранявали протоколите, удостоверяващи движението на веществени
доказателства.

Съгласно чл. 83, ал.1 от ПАПРБ със заповед № РД-04-05/28.01.2020 г. на Г.
Гавраилов-районен прокурор на РП-Каварна е назначена комисия, която да
прегледа веществените доказателства, съхранявани в РП-Каварна, като провери
налице ли са всички веществени доказателства, правилно ли се съхраняват, има
ли веществени доказателства, по отношение на които не е било направено
разпореждане от прокурор или разпореждането не е изпълнено. Комисията е
унищожила веществените доказателства, по които е било направено
разпореждане от прокурор. За всяко унищожено веществено доказателство е
съставен протокол.

 В РП-Каварна веществените доказателства, подлежащи за унищожаване са
съхранявани в стаята на административния секретар. Останалите веществени
доказателства се съхраняват в стаята на деловодството.

От извършената проверка на дневниците за веществени доказателства
се установи, че описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ, както в РП-Добрич и
ТО-Тервел, така и в РП-Балчик, РП-Каварна, РП-Ген.Тошево през 2020 г. и в РП-
Добрич и прилежащите й ТО през 2021 г.

Приложение:
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Справка №1 за РП- гр. Добрич, ТО-Тервел за 2020 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

Справка №1 за РП- гр. Добрич, ТО-Тервел за 2021 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

Справка №1 за РП - гр. Балчик, за 2020 г. по организация на административната
дейност на прокуратурите;

Справка №1 за ТО - гр. Балчик, за 2021 г. по организация на административната
дейност на прокуратурите;

Справка №1 за РП - гр. Каварна, за 2020 г. по организация на административната
дейност на прокуратурите;

Справка №1 за ТО - гр. Каварна, за 2021 г. по организация на административната
дейност на прокуратурите;

Справка №1 за РП - гр. Генерал Тошево, за 2020 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

Справка №1 за ТО - гр. Генерал Тошево, за 2021 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

13. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.

РП-Добрич
През 2020 г. са издадени общо 164 броя заповеди и разпореждания:

 - по указание на главния прокурор -  16 броя;
 - по собствена преценка – 148 броя.

РП-Балчик
 През 2020 г. са издадени общо 51броя заповеди:

 - по указание на главния прокурор -  3 броя;
- по собствена преценка – 48 броя.

РП-Генерал Тошево
През 2020 г. са издадени общо 57 броя заповеди и разпореждания:

- по указание на главния прокурор – 17 броя;
- по собствена преценка – 40 броя.

Заповеди с по-голямо значение за създаване на организацията в РП –
Генерал Тошево са Заповед № РД-04-01/14.01.2020 г.; № РД-04-20/22.05.2020 г.;
№ РД-04-27/23.07.2020 г.

РП-Каварна
През 2020 г. са издадени общо 116 броя заповеди и разпореждания:
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- по указание на главния прокурор -  8 броя;
 - по собствена преценка –108 броя.

През 2021 г. административният ръководител на Районна прокуратура –
Добрич е издал общо 182 броя заповеди и разпореждания:

 - по указание на главния прокурор – 15 броя;
 - по собствена преценка – 167 броя.

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

През 2020 година в РП – Добрич не са извършени проверки по инициатива
на административния ръководител, както и комплексни и тематични проверки, с
изключение на тематична проверка в РП-Каварна - съгласно заповед №РД-04-
104/13.08.2020 г. на Радослав Бухчев -административен ръководител, окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич е извършена тематична ревизия от
прокурорите на ОП-Добрич на прекратените от РП-Каварна в периода 01.01.2020-
30.06.2020г. досъдебни производства, водени за престъпления по чл.354а, ал.3-
ал.5 и чл.345 в, ал.1 и ал.5 от НК.

От други органи на съдебната власт също не са извършвани проверки.

През 2021 г. в РП – Добрич не са били извършвани проверки от по-горните
прокуратури по инициатива на административния ръководител. Извършени са
комплексни проверки, както следва:

През 2021 г. е била извършена  цялостна планова  комплексна ревизия на
дейността на РП - Добрич през 2020 г.  от страна на  горестоящата ОП - Добрич.
Ревизията е  била назначена със Заповед № РД04-102/29.09.2021 г. на окръжния
прокурор на ОП-Добрич, изм. със заповед №РД04-124/26.10.2021 г. На
10.12.2021г. е изготвен докладът от ревизията и същият е предоставен за
запознаване на общо събрание на прокурорите при РП-Добрич. С този доклад са
били дадени общо 17 препоръки, най-вече относно подобряване на деловодната
дейност във връзка с регистрирането, обработката, извеждането на изх.№ и
вписване на дати в документи по преписки и ДП, както и отразяването им в
съответните регистри и прикачването им в УИС-3, защитата на личните данни,
унищожаване на  документи и др.
    Макар по заповедите на окръжния прокурор ревизията да е била възложена
за проверка дейността на РП-Добрич през 2020 г., то същата е обхванала и
дейността през 2021 г. на РП-Добрич, когато към РП-Добрич, считано от
01.01.2021 г. са присъединени като ТО /териториални отделения/  закритите
прокуратури на Балчик, Каварна и Ген.Тошево. Част от констатираните от ОП-
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Добрич пропуски, както е посочено, са най-вече в деловодната дейност, вкл. и в
съответните ТО през 2021 г. Те  са били отстранени в кратки срокове след
получаване на доклада и преди определените срокове до 30.01.2022 г. и
30.03.2022 г., като за множество от препоръките са налице и съответни заповеди
от минал период, за които е напомнено на съответните служители и прокурори да
ги спазват.

Извършени са 5 броя тематични проверки:
- тематична проверка на неприключилите досъдебни производства (водени

срещу лица с две и повече неприключени наказателни производства /на
производство и спрени) със срочност на разследване над 2 години към 27.05.2021
г., които са от компетентност на РП – Добрич;

- тематична проверка на прекратените и спрените от РП –Добрич досъдебни
производства, водени за корупционни престъпления;

- служебен контрол и анализ на прекратените и спрени през 2020 г. и
деветмесечие на 2021 г. в съдебен район – Добрич досъдебни производства,
водени за престъпления по чл. 159а-159в от НК;

- служебен контрол на ДП на производство към 30.09.2021г., водени за
престъпления по чл. 159а – 159в от НК. Проверка на законосъобразността на
прокурорските актове по делата за трафик на хора, ритмичността и
целенасочеността на разследването, ефикасността при използването на
инструментите за МПП;

- тематична проверка на РП – Добрич за двете полугодия на 2021 г. по
привеждане в изпълнение на всички видове наложени наказания по чл. 37, ал.1 от
НК.

Проверки на прокуратурата от други органи на съдебната власт -
съгласно заповед № РД-04-159/09.06.2021 г. на  зам. главен прокурор при

ВКП в периода от 21.06.2021 г.  до  25.06.2021 г. е бил извършен одит от звено
„Вътрешен одит“ в ПРБ.

15. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и съдебни
служители:

2020 г.
Прокурорите В.Златева,  Ст.  Георгиева и П.Любенав от РП-Добрич са

участвали в обучения на теми Наказателно-правни аспекти на домашното
насилие, Правото на справедлив съдебен процес по чл.6 от ЕКЗПЧ, Надзорът за
законност при извънредното положение. Престъпни състави и предизвикателства
пред органите на досъдебното производство по време на извънредното
положение, Предоставяне на достъп до обществена информация в ПРБ. Съдебна
практика, Почеркови и документни изследвания. Физикохимични изследвания.
ДНК анализ, Криминална психология, Присъствено продължаващо обучение за
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младшите прокурори випуск 2018-2019“, Киберпрестъпления. Нови
предизвикателства в събирането на доказателства в киберпространството на ЕС,
чиито форми на обучения са били дистанционни и присъствени, организирани от
НИП, Академия по европейско право и Европейска мрежа за съдебно обучение.

В РП-Балчик и РП-Каварна през 2020 г. прокурори и съдебни служители не
са участвали обучения, а съдебни служители от РП- Генерал Тошево са участвали
в обучения, организирани от НИП.

2021 г.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и съдебни

служители:
Прокурорите В.Златева и Й. Чанева през 2021 г. са участвали в обучение на

тема „Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие,
идентифициране, интервенции и междуведомствено сътрудничество, Интегриран
подход към деца, жертви или свидетели на домашно насилие, центриран към
техните нужди и най-добър интерес“ и „Видеоконференция в съда-
предизвикателства и добри практики“, организирани от НИП и ИДСП.

Съдебни служители са участвали в различни форми на обучение по теми
като: „Предоставяне на достъп до обществена информация в ПРБ. Съдебна
практика, Работа с текстове в съдебната система, Работа в УИС-3 и справочен
модул „Oracle B“-електронни регистри, справки, работа с програмите за случайно
разпределение на преписки и досъдебни производства, грешки при работа и
отстраняването им, Етично поведение на съдебния служител и Прилагане на
основните принципи за екипна ефективност в дейността на съдебната
администрация в ПРБ“, организирани от НИП.

ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА, НА
ОСНОВАНИЕ чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

1.ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ
През 2020 г.  в Районна прокуратура – Добрич общият брой на

наблюдаваните преписки е бил 2732. От общия брой, наблюдавани преписки в
РП-Добрич са били наблюдавани  2463 броя, а в ТО-Тервел – 269 броя.

Броят на новообразуваните преписки е бил 1993 броя в РП-Добрич и 234
броя в ТО-Тервел - общо 2197 броя, а образувани от предходни периоди – 266
броя – в РП-Добрич – 231 броя, а в ТО-Тервел – 35 броя.

РП-Балчик
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В РП-Балчик през 2020 г. общият брой на преписките е бил 381 броя, броят
на новообразуваните преписки е бил 370, а образувани от предходни периоди –
11 броя.

РП-Генерал Тошево
В РП-Ген.Тошево през 2020 г. общият брой на преписките е бил 263 броя,

броят на новообразуваните преписки е бил 228, а образувани от предходни
периоди – 35 броя.

РП-Каварна
В РП-Каварна през 2020 г. общият брой на преписките е бил 508 броя,

броят на новообразуваните преписки е бил 489, а образувани от предходни
периоди – 19 броя.

През 2021 г. в Районна прокуратура – Добрич общият брой на
наблюдаваните преписки е бил 3109, от тях новообразувани са 2899 общо, като

 - в РП-Добрич – 1129 броя,
 - в  ТО  -Тервел – 179 броя,
 -  в ТО - Балчик-595 броя,
 - в ТО - Каварна – 692 броя,
 - в ТО - Ген.Тошево – 304 броя.
 Образувани от предходни периоди са общо 210  броя преписки, като в РП-

Добрич са 108, ТО-Тервел – 20, ТО-Балчик - 35 броя, ТО-Каварна – 21 броя и
ТО-Г.Тошево – 26 броя.

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка:

През 2020 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени 752
броя преписки на РП-Добрич и 65 броя на ТО-Тервел.

РП-Балчик
През 2020 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени 113

броя преписки на РП-Балчик.

РП-Генерал Тошево
През 2020 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени 105

броя преписки на РП-Ген.Тошево.

РП-Каварна
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През 2020 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени 83
броя преписки на РП-Каварна.

През 2021 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени
общо 1099  броя преписки от РП-Добрич, като от тях 505 броя са на РП-Добрич,
71 броя - на ТО-Тервел, 215 броя - на ТО-Балчик, 175 броя - на ТО-Каварна и
133 броя - на ТО-Ген.Тошево.

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка:

През 2020 г. по 4 преписки прокурор В.Златева, Ст.Димитров и Р.Станев
от РП-Добрич лично са  извършили предварителна проверка.

През 2020 г. няма преписки, по които прокурори от РП-Балчик и РП-
Г.Тошево  лично да са  извършили предварителна проверка.

През 2020 г. има 1 преписка, по която прокурор Ст. Пенчев от РП-Каварна
лично е  извършил предварителна проверка.

През 2021 г. има 5 броя преписки, по които прокурорът лично е извършил
предварителна проверка – В.Златева – 1 бр., П.Любенов  - 1 бр., П.Тухчиев – 1
бр., Р.Станев – 1 брой  и Ст. Георгиева  - 1 бр., всички от РП-Добрич.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила повече от 3 месеца :
          През 2020 г. по 21 преписки от РП-Добрич предварителната проверка е
продължила над 3 месеца.

 През 2020 г. по 6 преписки от РП-Балчик предварителната проверка е
продължила над 3 месеца, няма преписки в РП-Каварна и РП-Г.Тошево, по
които предварителната проверка да е продължила над 3 месеца.

През 2021 г. преписките, по които предварителната проверка е
продължила над 3 месеца са: на РП-Добрич – 15 броя, на ТО-Тервел – 2 броя, на
ТО-Балчик – 7 броя, на ТО-Каварна – 3 броя.

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ
През 2020 г. в РП-Добрич са решени общо 2434 броя преписки, от тях:
- в РП-Добрич – 2158 броя,
- в ТО- Тервел – 276 броя,
- в РП-Балчик - 365 броя,
- в РП-Каварна -500 броя,
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- в РП-Ген.Тошево – 255 броя.
През 2021 г. в РП-Добрич са решени общо 3031 броя преписки, от които:
-  в РП-Добрич – 1376 броя,
- в ТО- Тервел – 181 броя,
- в ТО-Балчик -542 броя,
- в ТО-Каварна – 631 броя
- в ТО-Ген.Тошево – 301 броя.

5.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
През 2020 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно

производство в РП-Добрич са приключени общо 1238 броя преписки, от които:
-  в РП-Добрич – 1109 броя,
- в ТО-Тервел – 129 броя.
По общо 50 броя преписки на РП-Добрич отказите са обжалвани, като на

РП-Добрич са 45 броя, а на ТО-Тервел – 5 броя. От тях – по 45 броя преписки
общо в РП-Добрич постановленията са потвърдени - на РП-Добрич по 42 броя
преписки постановленията са потвърдени, а в ТО-Тервел по 3 броя преписки
постановленията за отказ потвърдени; отменени са постановленията за отказ от
образуване на ДП по 5 броя преписки общо - на РП-Добрич по 3 броя преписки и
на ТО-Тервел – по 2 броя.

През 2020 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство в РП-Балчик са приключени общо 238 броя преписки, като по 11
броя отказите са обжалвани, от които потвърдени – 9 броя, отменени – 2 броя.

През 2020 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство в РП-Каварна са приключени общо 421 броя преписки, като по 17
броя отказите са обжалвани, от които са потвърдени по 15 броя, а отменени – по
2 броя.

През 2020 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство в РП-Ген.Тошево са приключени общо 157 броя преписки, като по
9 броя отказите са обжалвани, от които потвърдените са по 7 броя преписки, а са
отменени – по 2 преписки.

През 2021 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство в РП-Добрич са приключени общо 1996 броя преписки,

В РП-Добрич постановленията за отказ са 757, като по 30 преписки
отказите са обжалвани, потвърдени са по 28 броя, а са отменени – по 2 броя.

В ТО-Тервел – 121 броя преписки са приключени с постановление за отказ
от образуване на досъдебно производство, като по 5 преписки отказите са
обжалвани, потвърдени са всичките 5 броя.
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В ТО-Балчик са приключили 406 броя преписки с постановление за отказ
от образуване на досъдебно производство, като по 11 преписки отказите са
обжалвани, потвърдени са по 9 броя, а 2 броя са отменени.

В ТО-Каварна са приключили 515 броя преписки с постановление за отказ
от образуване на досъдебно производство, като по 20 броя отказите са
обжалвани, всички са потвърдени, отменени няма.

В ТО-Ген.Тошево са приключили 197 броя преписки с постановление за
отказ от образуване на досъдебно производство, като по 4 броя отказите са
обжалвани, всички са потвърдени, няма отменени.

5.2.Образувани досъдебни производства:
Образуваните досъдебни производства през 2020 г.  в РП-Добрич са общо

596 броя, в РП-Добрич – 541 броя, в ТО-Тервел – 55 броя.
През 2020 г. в РП-Балчик са образувани 73 броя досъдебни производства.
Образуваните досъдебни производства през 2020 г. в РП-Каварна са 50

броя.
Образуваните досъдебни производства през 2020 г. в РП-Ген.Тошево са 57

броя.
Образуваните досъдебни производства през 2021 г.  в РП-Добрич са общо

627 броя:  в РП-Добрич – 281 броя, в ТО-Тервел – 45 броя, ТО-Балчик – 108 броя,
в ТО-Каварна – 103 броя и в ТО-Ген.Тошево – 90 броя.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период:

В края на 2020 г. при прокурорите в РП-Добрич, ТО-Тервел, РП-Балчик, РП-
Каварна и РП-Ген.Тошево  няма останали преписки за решаване.

В края на 2021 г. при прокурорите в РП-Добрич, ТО-Тервел, ТО-Балчик, ТО-
Каварна и ТО-Ген.Тошево няма останали преписки за решаване.

6.1. Преписки, по които не е извършена проверка или проверката е
приключила  и  които се намират за решаване при прокурора над един месец - през
2020 в, както и в РП-Добрич и всички ТО към нея през 2021 г.няма преписки, които
са престоявали за решаване при прокурора над един месец.

7. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне по реда на чл.
145, ал. 2, изр.2 от ЗСВ.

- През 2020 г. в РП-Добрич, ТО-Тервел, РП-Балчик, РП-Каварна и РП-
Ген.Тошево и през 2021 г. в РП-Добрич, ТО-Тервел, ТО-Балчик, ТО-Каварна и ТО-
Ген.Тошево няма преписки, по които прокурорът да се е произнесъл в срок, по-
дълъг от законоустановения.
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- През 2020 г. в РП-Добрич, ТО-Тервел, РП-Балчик, РП-Каварна и РП-
Ген.Тошево и през 2021 г. в РП-Добрич, ТО-Тервел, ТО-Балчик, ТО-Каварна и ТО-
Генерал Тошево няма преписки, по които прокурорът да се е произнесъл в срок, по-
дълъг от законоустановения.

На случаен принцип бяха проверени преписки, приключили през 2020 г. и
2021 г. с постановления за отказ от образуване на досъдебно производство,

както следва:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ
Пр.пр.№ 1114/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ младши

прокурор Валерия Златева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана в РП-Добрич по повод постъпила преписка
№17170-3273/20202 г. по описа на Първо РУ ОД МВР – Добрич във връзка с
извършена проверка на декларация, предоставена на КПП в гр.Добрич по време
на пандемията от „Ковид 19“ от А.Г., която е посочила като обстоятелство,
налагащо придвижване – посещение при родители, като се е установило, че в гр.
Балчик живее нейната свекърва, която била с влошено здравословно състояние.
Материалите са постъпили в РП – Добрич на 17.06.2020 г. С постановление от
25.06.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство. В
обстоятелствената част е записано, че при така установената фактическа
обстановка и след съвкупна оценка е преценка на всички данни, събрани в хода
на извършената проверка, не са събрани данни за извършено престъпление от
общ характер по смисъла на НК. В диспозитива е записано препис от
постановлението да се изпрати на началника на Първо РУ-ОД МВР Добрич за
сведение и че може да бъде обжалвано пред Окръжна прокуратура - гр. Добрич;

Пр. пр.№ 1102/2020 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор
Стефан Димитров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана в РП-Добрич въз основа на жалба от Г.Д., Е.Т. и Е.И.
във връзка с възникнал конфликт между тях и техен съсед в с. Батово, при който
той отправил обидни думи и заплахи за саморазправа към тях. В хода на
проверката, извършена от 02 РУ МВР – Добрич, Й.Г. бил официално
предупреден от органите на полицията да не извършва незаконосъобразни
действия спрямо трите жени, като той заявил, че ще се въздържа от такива
действия. Материалите са постъпили в РП – Добрич на 08.06.2020 г. С
постановление от същата дата е постановен отказ да се образува досъдебно
производство. В обстоятелствената част е записано, че се съдържат данни за
евентуално извършени престъпления, които са от частен характер – чл.144, ал.1 и
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чл.146, ал.1 от НК. Предвид липсата на данни за закана с убийство и ниската
степен на обществена опасност на извършеното с оглед евентуално престъпление
по чл.325 от НК, както и отправеното предупреждение по ЗМВР към дееца,
според прокурора необходимата превенция е осъществена. В диспозитива е
записано препис от  постановлението да се изпрати на трите жалбоподателки  и
че може да бъде обжалвано пред Окръжна прокуратура - гр. Добрич на
основание чл.213, ал.1 от НПК;

Пр. пр.№ 1195/2020 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор
Павел Любенов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана в РП-Добрич по повод постъпили материали от
извършена предварителна проверка по преписка на 01 РУМВР-Добрич.
Проверката е била по повод жалба на А.Х. срещу В.К. от същия град  във връзка
с конфликт между тях по повод нейното куче. В.К. бил предупреден по ЗМВР да
се въздържа от противоправни действия спрямо жалбоподателката. Материалите
са постъпили в РП – Добрич на 28.05.2020 г. С постановление от 26.06.2020 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство. В обстоятелствената
част е записано, че не са налице достатъчнто данни за извършено престъпление
от общ характер. В диспозитива е записано препис от  постановлението да се
изпрати на жалбоподателката и че може да бъде обжалвано пред Окръжна
прокуратура - гр.Добрич.

Пр. пр. №1324/20 г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор Петко
Тухчиев. Преписката е образувана на 11.06.2020 г. по повод материали от
извършена проверка на органите на МВР. Има протокол за разпределение на
принципа на случайния подбор от същия ден. С постановление от 12.06.2020 г.
прокурор П.Тухчиев отказал да образува досъдебно производство, защото били
налице  данни за престъпление по чл.182, ал.2 НК, което се възбужда  по тъжба
на пострадалия и се подава до компетентния районен съд. Указано е препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя и че може да се обжалва
пред ОП-Добрич. В материалите има известие за доставяне, от което става
ясно, че постановлението е връчено на посоченото лице.

Пр. пр. №1115/20 г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор
Радомир Станев. Преписката е образувана на 19.05.2020 г. по жалба на граждани,
че семейство в жилищната кооперация не спазва правилата на етажната
собственост, а съпругът се заканил с убийство на един от съседите. Приложен е
протокол за разпределение на принципа на случайния подбор от същия ден.  С
постановление от 20.05.2020 г. прокурор Станев възложил проверка на 01 РУ на
МВР Добрич, която да бъде извършена в едномесечен срок. Проверката



48

приключила и материалите били изпратени на РП - Добрич, постъпили са на
09.06.2020 г. С постановление от 10.06.2020 г. прокурорът е отказал да образува
досъдебно производство, поради липса на данни за извършено престъпление от
общ характер. Указано е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателите. Указано е,че постановлението може да се обжалва пред
ОП- Добрич. Постановлението е изпратено с обикновена поща.

Пр. пр. №1325/20г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор
Маринела Марчева. Преписката е образувана на 11.06.2020 г. по повод
постъпила справка от проверка, извършена от РУ на МВР-Добрич. Приложен е
протокол за разпределение на принципа на случайния подбор от същия ден.  С
постановление от 11.06.2020 г. прокурор М. Марчева отказала да образува
досъдебно производство, защото няма извършено престъпление от общ характер.
В мотивите посочила, че според експертната справка няма увреждания по номера
на рамата на автомобила, а номерът съответствал на този в документите. Указано
е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя и че може да се
обжалва пред ОП- Добрич.

Пр. пр.№ 4228/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ младши
прокурор Лиляна Станчева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по материали от извършена в първо РУ
МВР-Добрич проверка по повод подаден сигнал от лице, което е заявило, че има
намерение да се самоубие. Материалите са постъпили в РП – Добрич на
30.11.2021 г. С постановление от 16.12.2021 г. е постановен отказ да се образува
досъдебно производство. В обстоятелствената част е записано, че с оглед
фактическата обстановка, която се базира на събраните данни в преписката на
РУМВР-Добрич, може да се направи обоснован извод, че не е осъществен състав
на извършено престъпление от общ характер. В диспозитива е записано
екземпляр от  постановлението да се изпрати на лицето, подало сигнала, на
пострадалото лице и че може да бъде обжалвано пред Окръжна прокуратура –
Добрич. Приложени са известия за доставяне.

Пр. пр.№ 1163/2020 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор
Стефка Георгиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по изпратени материали от първо РУ МВР-Добрич,
съдържащи извършена проверка по подадена жалба от Д.В. от гр. Добрич,
против действията на Р.А. от гр. Добрич с оглед извършено престъпление по чл.
144, ал.1 от НК. Извършена е проверка, при която са снети сведения от различни
лица. Установено е, че поведението и думите на А. спрямо В. са възприети от
него като унизителни за честта и достойнството му и те биха изпълвали
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признаците на престъпление „обида“ по смисъла на чл. 146  от НК. Материалите
са постъпили в РП – Добрич на 26.05.2020 г. С постановление от 10.06.2020 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство. В обстоятелствената
част е записано, че съгласно особената разпоредба на чл. 161, ал. 1 от НК,
наказателното преследване на деянията по чл. 144, ал. 1 и чл. 146 от НК се
възбужда по тъжба на пострадалия до първоинстанционния съд и
обстоятелствата по извършването му следва да се преценяват в производство от
частен характер, което не е от компетентността на Прокуратура на Р.България. В
диспозитива е записано копие от  постановлението да се изпрати на подателя
на сигнал, и че може да се обжалва пред Окръжна прокуратура - Добрич.
Приложено е известие за доставяне.

Пр. пр. № 4110/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор
Даниел Илиев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод подадена жалба от С.И. от гр. Добрич с
твърдения, че неустановена жена, с която синът й живеел на семейни начала,
отказвала да й даде достъп до собствения й имот. Материалите са постъпили в
РП – Добрич на 10.12.2021 г. С постановление от 13.12.2021 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство. В обстоятелствената част е
записано, че в хода на проверката не са събрани достатъчно данни за извършено
престъпление от общ характер, нито е налице друго основание за намеса на
прокуратурата. В диспозитива е записано екземпляр от  постановлението да се
изпрати на жената, подала сигнала и че подлежи на обжалване пред Окръжна
прокуратура - Добрич. Приложено е известие за доставяне.

Проверени още:
Пр.пр.№ 1095/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ младши

прокурор Валерия Златева;
Пр.пр.№ 4203/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ младши

прокурор Валерия Златева;
Пр.пр.№1073/2020 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор

Стефан Димитров;
Пр.пр.№ 4221/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор

Стефан Димитров;
Пр.пр.№ 1144/2020 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор

Павел Любенов;
Пр.пр.№ 4185/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор

Павел Любенов.
Пр.пр. № 1279/20г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор

П.Тухчиев;
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Пр.пр. № 4157/21г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор
П.Тухчиев;

Пр.пр. № 4379/21г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор П.
Тухчиев;

Пр.пр. №1234/20г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор М.
Марчева;

Пр.пр. №4127/21г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор М.
Марчева;

Пр.пр. №3095/21г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор М.
Марчева;

Пр.пр. №4127/21г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор М.
Марчева;

Пр.пр. №1237/20г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор
Р.Станев;

Пр.пр. №3818/21г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор
Р.Станев;

Пр.пр. №3959/21г. по описа на РП- Добрич, наблюдаващ прокурор
Р.Станев;

Пр.пр.№ 3993/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ младши
прокурор Лиляна Станчева;

Пр.пр. № 1128/2020 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор
Стефка Георгиева;

Пр.пр. № 3986/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор
Стефка Георгиева;

Пр.пр. № 3470/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор
Стефка Георгиева;

Пр.пр. № 4280/2021 г. по описа на РП-Добрич с наблюдаващ прокурор
Даниел Илиев;

 Пр.пр. № 1119/2020 г. по описа на РП- Добрич с наблюдаващ прокурор
Даниел Илиев;

Пр.пр. № 1084/2020 г. по описа на РП- Добрич с наблюдаващ прокурор
Даниел Илиев.

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – ТЕРВЕЛ ПРИ РП - ДОБРИЧ
Пр.пр. № 759/2020 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел с наблюдаващ

прокурор Живко Желязков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по материали от извършена проверка на
Второ РУ-гр.Добрич по повод сигнал от кмета на с. Стефаново, общ. Добрич,
съдържащ данни за евентуално извършено престъпление по чл.355 от НК от С.С.,
която е нарушила дадените й предписания от РЗИ за поставяне под карантина по
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време на извънредното положение във връзка с разпространението на Ковид 19.
Извършената проверка установила, че РЗИ не са издавали спрямо лицето
медицински предписания, такива са твърденията и на С.С. Материалите са
постъпили в РП – Добрич, ТО-Тервел на 31.03.2020 г. С постановление от
10.04.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство. В
обстоятелствената част е записано, че С.С.с деянието си формално е осъществила
състава на престъплението по чл.355, ал.2 от НК, но същото е несъставомерно от
субективна страна, поради което прокурорът е приел, че липсват данни за
извършено престъпление от общ характер. В диспозитива е записано препис от
постановлението да се изпрати на кмета на с.Стефаново и че може да се
обжалва пред Окръжна прокуратура - гр.Добрич, приложено е  известие за
доставка.

Проверени още:
Пр.пр. № 1649/2020 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел с наблюдаващ

прокурор Живко Желязков;
Пр.пр. № 2312/2020 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел с наблюдаващ

прокурор Живко Желязков;
Пр.пр. № 1526/2020 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел с наблюдаващ

прокурор Живко Желязков;
Пр.пр. № 1568/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел с наблюдаващ

прокурор Живко Желязков;
 Пр.пр. № 2519/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел с наблюдаващ

прокурор Живко Желязков.

Постановленията за отказ да се образува ДП се изпращат чрез
„Български пощи“. Всеки ден се съставят описи с изпратените пратки,
съдържащи номерата на прокурорските преписки и имената на адресатите.
Описите с постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
се съхраняват в класьор.

Проверката от ИВСС установи, че към наблюдателните материали има
приложени разписки за получаване от страните. Постановленията за отказ от
образуване на ДП, се изпращат до съответните населени места по пощата с
обратна разписка, където се получават от страните.

Ако не са получени на адрес в страната, то те се връщат обратно в
прокуратурата, след което по преписката се търси допълнителна информация
за контакт.

Наблюдаващите прокурори се произнасят в срок, като в постановлението
за отказ от образуване на ДП винаги се указва копие от него да бъде изпратено
на жалбоподателя, както и че подлежи на обжалване пред ОП-Добрич.
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Извършването на предварителните проверки е в указаните от
прокурорите срокове за тяхното провеждане. Наблюдаващите прокурори,
осъществявайки непрекъснат контрол върху работата на полицейските органи,
не са позволявали назначените от тях предварителни проверки да продължават
повече от 3 месеца. В единични случаи се е допускало проверките формално да
надвишат този срок, но често причина за това е, че макар и действията по
проверките да са били приключени, то извършващите ги служители
несвоевременно са изпращали материалите в прокуратурата, въпреки
напомнителните писма. Друга причина е и значителното натоварване на
служителите от С „ПИП“ при ОД на МВР-Добрич, предвид малкия им брой по
щат с възложени компетентности и действия на територията на цялата
област Добрич.

Отказите от образуване на досъдебно производство представляват
50,26% от общия брой преписки, по които през годината са работили
прокурорите от Районна прокуратура гр. Добрич. За сравнение този процент
през 2019г. е  57,7%, а  през 2018 г. е бил 42,8%. /От Отчетен  доклад за дейността
на РП-Добрич за 2020 г. и 2021г./

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-БАЛЧИК ПРЕЗ 2020 г.,
ТО-БАЛЧИК ПРИ РП-ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.
Пр.пр. № 1208/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Балчик с наблюдаващ

прокурор Красимир Димитров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по жалба на И.С., подадена чрез Р.Р., който
заедно със съпругата си полагал грижи за него, с оглед евентуално причинени
телесни увреждания на първия. Извършена е проверка от Първо РУ при ОД
МВР-Добрич, в хода на която са снети обяснения, изискани са медицински
документи. Материалите са постъпили в РП – Добрич на 16.04.2021 г. С
постановление от 22.04.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство. В обстоятелствената част е записано, че при така изложената
фактическа обстановка не се установяват достатъчно данни, от които да се
направи обосновано предположение  за упражнено насилие върху жалбоподателя
и отправени закани от страна на внука му. По отношение на внука е съставен
предупредителен протокол на основание чл.65 от ЗМВР. В диспозитива е
записано препис от  постановлението да се изпрати на пострадалия и на
подателя на сигнала и че може да се обжалва пред Окръжна прокуратура - гр.
Добрич. Приложени са известия за доставка;

Пр.пр.№ 1219/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Балчик с наблюдаващ
прокурор Цв. Куманова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
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прокурор./ Преписката е образувана на 28.02.2021 г. по материали, изпратени по
жалба от С.Д. касаеща животни, пуснати в нива в землището на с. Оброчище,
общ. Балчик. След извършена проверка, материалите от която са постъпили в РП
на 16.04.2021 г., с постановление от 22.04.2021 г.  е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е
записано, че от проверката е установено, че няма извършено престъпление от
общ характер. Доколкото може да е осъществено престъпление, то същото би
било с правна квалификация по смисъла на чл. 216, ал. 4 от НК, а съгласн
разпоредбата на чл. 218, ал. 1, т. 1 от НК за осъществени деяния по смисъла на
чл. 216, ал. 4 от НК, когато предмет на престъплението е частно имущество
наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия до съответния
първоинстанционен съд.  Като основание за постановяването на отказа са
посочени чл. 199 и чл. 213, ал.1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Посочено е, препис
от постановлението да се изпрати на С.Д. Записано е, че то подлежи на
обжалване пред ОП – Добрич.

Приложено е известие за получаване на постановлението.

Пр.пр. №189/21 г. по описа на РП - Добрич, ТО - Балчик, наблюдаващ
прокурор Тодор Димов. Преписката е образувана на 19.01.2021 г. по повод
материали от извършена проверка на органите на МВР. Приложен е протокол за
разпределение на принципа на случайния подбор от същия ден. С постановление
от 01.02.2021 г. прокурор Тодор Димов отказал да образува досъдебно
производство, защото липсват данни за престъпление по чл.296 НК. Указано е
препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя и че може да се
обжалва пред ОП - Добрич. В материалите има известие за доставяне, от
което е видно, че постановлението е връчено на посоченото лице.

Проверени още:
Пр.пр.№ 586/2020 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Балчик с наблюдаващ

прокурор Красимир Димитров;
Пр.пр.№ 299/2020 г. по описа на РП-Балчик  с наблюдаващ прокурор

Красимир Димитров;
Пр.пр.№ 493/2020 г. по описа на РП-Балчик  с наблюдаващ прокурор

Красимир Димитров;
Пр.пр.№ 542/2020 г. по описа на РП-Балчик с наблюдаващ прокурор Цв.

Куманова;
Пр.пр.№ 424/2020 г. по описа на РП-Балчик с наблюдаващ прокурор Цв.

Куманова;
Пр.пр.№ 536/2020 г. по описа на РП-Балчик с наблюдаващ прокурор Цв.

Куманова;
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Пр.пр.№923/21г. по описа на РП-Добрич, ТО-Балчик, наблюдаващ
прокурор Тодор Димов;

Пр.пр.№380/20 г. по описа на РП-Балчик, наблюдаващ прокурор Тодор
Димов.

Срочността на извършване на проверките в РП-Балчик и решаването им
от прокурор след това е на добро ниво. Всички са решени в срок. От данните
относно обжалваните откази от образуване на досъдебно производство може
да се направи и извода, че произнасянето е не само бързо, но и качествено.

Протоколите за разпределение на преписките на принципа на случайния
подбор са приложени към всички преписки.

В проверените постановления за отказ от образуване на ДП се посочва, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП - гр. Добрич.

Постановленията за отказ от образуване на ДП са изпращани с известия
за доставяне, които са приложени към преписката.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА–КАВАРНА ПРЕЗ 2020 г.,
ТО–КАВАРНА ПРИ РП-ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.
Пр.пр.№ 2483/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна с наблюдаващ

прокурор Стефан Пенчев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по сигнал на Х.Х. от гр.Д. срещу Г.Г. от
с.Ж., община Тервел  за това, че бившият й съпруг и родителите му настройвали
децата й срещу нея, които живеели при тях по силата на съдебно решение, а на
19.07.2021 г. те отказали да я посетят. С разпореждане на РП-Добрич, ТО-
Каварна е възложено на РУМВР-Тервел извършване на проверка по случая с
оглед установяване на достатъчно данни за извършено престъпление по чл.182,
ал.2 от НК, в хода на която са снети обяснения, изискани са съдебни актове по
две граждански дела и изготвянето на социален доклад от ДСП-гр.Тервел.
Материалите са постъпили в РП – Добрич, ТО-Каварна на 26.08.2021 г. С
постановление от 27.08.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство. В обстоятелствената част е записано, че в преписката не се
съдържат данни за извършено престъпление от общ характер и в частност такова
по чл.182, ал.2 от НК, поради което е налице основание за отказ от образуване на
наказателно производство. В диспозитива е записано препис от
постановлението да се изпрати на подателката на сигнала и че може да се
обжалва пред Окръжна прокуратура - гр.Добрич;

Пр.пр.№ 468/2020 г. по описа на РП-Каварна с наблюдаващ прокурор
Галин Гавраилов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана на 08.07.2020 г. по материали, изпратени по жалба от
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В.М. за отправени заплахи от охраната на ВС-Русалка, която се е държала грубо
и не ги допускала до плажа с автомобил. След извършена проверка, материалите
са постъпили в РП на 27.07.2020 г.

С постановление от 28.07.2020 г.  е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че от
проверката е установено, че няма извършено престъпление от общ характер. В.Б.
и Р.С. – охранители на к.к.Русалка  са били предупредени с протокол за
полицейско предупреждение на основание чл. 65, ал. 2 от ЗМВР да не извършват
нарушение по чл. 4, ал. 1 от ЗУЧК и престъпление по чл. 144, ал.1 и чл. 146 от
НК. Посочено е, препис от постановлението да се изпрати на   В.М. Записано е,
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Добрич.

Пр.пр.№ 3941/2021 г. по описа на РП- Добрич, ТО - гр.Каварна с
наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова - Белчева. Преписката е образувана на
08. 11. 2021 г. по повод получен сигнал по електронна поща от Н.С. от гр.
Каварна по повод изказване на министъра на образованието г-н Денков относно
въвеждане на тестване на учениците от първи до четвърти клас и връщането им
присъствено в училище. Същия ден е разпределена на прокурор Костадинова -
Белчева. В материалите на преписката се намира протокол за избор на
наблюдаващ прокурор. С постановление от 11.11.2021 г. е постановен отказ да се
образува ДП. В мотивите е посочено, че липсват данни за извършено
престъпление. В диспозитива е указано препис от постановлението да бъде
изпратен на жалбоподателя. Посочено е, че може да се обжалва пред ОП-
Добрич.

Проверени още:
Пр.пр. №1450/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна с наблюдаващ

прокурор Стефан Пенчев;
Пр.пр. №18/2020 г. по описа на РП-Каварна  с наблюдаващ прокурор

Стефан Пенчев;
Пр.пр. №489/2020 г. по описа на РП-Каварна с наблюдаващ прокурор

Галин Гавраилов.
Пр.пр. №3082/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна с наблюдаващ

прокурор Галин Гавраилов.
Пр.пр. №2224/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна с наблюдаващ

прокурор Галин Гавраилов.
Пр.пр. №1980/2020 г. по описа на РП- Добрич, с наблюдаващ прокурор

Костадинова- Белчева;
Пр.пр. №16/2020 г. по описа на РП- Каварна, с наблюдаващ прокурор

Костадинова- Белчева;
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Пр.пр. №512/2020г. по описа на РП- Каварна, с наблюдаващ прокурор
Костадинова- Белчева.

Протоколите за разпределение на преписките на принципа на случайния
подбор в РП-Каварна и ТО-Каварна при РП-Добрич са приложени към всички
преписки.

Проверените постановления за отказ от образуване на ДП са мотивирани
и винаги се посочва, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП - гр.
Добрич.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА–ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРЕЗ 2020 г.,
ТО-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ РП-ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.
Пр.пр.№ 1903/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Генерал Тошево с

наблюдаващ прокурор Йорданка Чанева. /Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор./ Преписката е образувана във връзка с изпратени
материали от РУМВР – Генерал Тошево след извършена проверка по сигнал на
председателя на управителния съвет на Асоциация на българските
зърнопроизводители 2006 – гр.Г.Тошево до директора на ОД МВР-Добрич
относно нанесени значителни щети на обработваеми площи със земеделски
култури в землищата на гр.Генерал Тошево, с.Люляково, с.Преселенци, с.Горица
и др., вследствие на извършена реконструкция на Вл 110 кV „Дропла“.
Проверката е установила, че вследствие дейностите, извършени от
Електроенергиен системен оператор ЕАД София са засегнати  есенници,
пролетници и трайни насаждения. Материалите са постъпили в РП – Добрич,
ТО-Генерал Тошево на 14.06.2021 г. С постановление от 21.06.2021 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство. В обстоятелствената
част е записано, че не е извършено престъпление от общ характер и конкретно
унищожаване и повреждане на чужди движими и недвижими вещи, тъй като
липсва субективния елемент, а обезщетение може да се търси по общия ред,
предвиден в ГПК при непозволено увреждане. В диспозитива е записано
постановлението да се изпрати на подателя на сигнала и че може да се
обжалва по общия ред за обжалване на постановленията, предвиден в чл.200 от
НПК;

Пр.пр.№ 548/2019 г. по описа на РП-Ген.Тошево с наблюдаващ прокурор
Мариян Маринов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана на 09.12.2019 г.  по материали, изпратени по жалба от
А.М.. за  данни за умишлено неплащане на издръжка на детето си Т.Г. След
извършена проверка, материалите от която са постъпили в РП на 04.02.2020 г.
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С постановление от 04.03.2020 г.  е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е посочено, че от
проверката е установено, че след като е  била осъдена с влязло в сила на
05.10.2019 г. съдебно решение, М.А. не внесла две поредни месечни вноски, за
което А. М. е внесъл жалба. След запознаване с текста на чл. 183, ал.3 от НК,
М.А. внесла всички дължими вноски по издръжката, а за детето не са настъпили
други вредни последици. Като основание за постановяването на отказа са
посочени чл. 199 и чл. 213 от  НПК. Посочено е, препис от постановлението да
се изпрати на А.М. и че подлежи на обжалване пред ОП – Добрич. Приложена е
разписка за получаване на постановлението.

Проверени още:
Пр.пр. №2603/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Генерал Тошево с

наблюдаващ прокурор Йорданка Чанева;
 Пр.пр. №373/2020 г. по описа на РП-Генерал Тошево с наблюдаващ

прокурор Йорданка Чанева;
Пр.пр. №234/2020 г. по описа на РП-Генерал Тошево с наблюдаващ

прокурор Йорданка Чанева;
Пр.пр. №189/2020 г. по описа на РП-Г.Тошево с наблюдаващ прокурор

Мариян Маринов;
Пр.пр. №216/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Ген.Тошево с

наблюдаващ прокурор Мариян Маринов.
Пр.пр.№ 295/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Ген.Тошево с

наблюдаващ прокурор Мариян Маринов.

Проверените постановления за отказ от образуване на ДП са мотивирани
и в тях винаги се посочва, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП -
гр. Добрич.

Постановленията за отказ от образуване на ДП са изпращани с известие
за доставяне, които са приложени към преписката.

IІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ
ПРОИЗВОДСТВА В РП –  ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.  54,  АЛ.  1,  Т.  2
ЗСВ

1.Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП.
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НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства в РП – Добрич през
2020 г. са общо 2842 броя,  от които  в РП-Добрич са 2596 броя, а в ТО-Тервел –
246 броя.

От тях – новообразуваните ДП в РП-Добрич са общо 937 броя, от които  в
РП-Добрич са 843 броя, а в ТО-Тервел – 94 броя.

 Образуваните в предходен период в РП – Добрич ДП през 2020 г. са общо
1476 броя,  от които в РП-Добрич са 1352 броя, а в ТО-Тервел – 124 броя.

Общо наблюдаваните ДП в РП – Добрич през 2020 г. са 2413 броя,  от
които в РП-Добрич са 2195 броя, а в ТО-Тервел – 218 броя.

Наблюдаваните бързи производства в РП-Добрич през 2020 г. са общо -429
броя - в РП-Добрич – 401, а в ТО-Тервел -28 броя.

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства в РП-Балчик през
2020 г. са 466 броя. От тях – новообразуваните ДП в РП-Балчик са 140 броя.
Образуваните в предходен период в РП – Балчик през 2020 г. са 260 броя, като
общо наблюдавани ДП в РП – Балчик през 2020 г. са 400 броя.   Наблюдаваните
бързи производства в РП-Балчик през 2020 г. са 66 броя.

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства в РП-Каварна през
2020 г. са 341 броя. От тях новообразуваните ДП в РП- Каварна са 130 броя.
Образуваните в предходен период в РП – Каварна през 2020 г. са 143 броя, като
общо наблюдавани ДП в РП – Каварна през 2020 г. са 273 броя.   Наблюдаваните
бързи производства в РП-Каварна през 2020 г. са 68 броя.

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства в РП-Ген.Тошево
през 2020 г. са 414 броя. От тях новообразуваните ДП в РП- Ген.Тошево са 156
броя. Образуваните в предходен период в РП – Ген.Тошево през 2020 г. са 192
броя, като общо наблюдавани ДП в РП – Ген.Тошево през 2020 г. са 348 броя.
Наблюдаваните бързи производства в РП- Ген.Тошево през 2020 г. са 66 броя.

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства в РП – Добрич
през 2021 г. са общо 4244 броя,  от които:

- в РП-Добрич са 2314 броя,
- в ТО-Тервел – 226 броя,
- в ТО-Балчик – 606 броя,
- в ТО –Каварна – 559 броя,
- в ТО-Ген.Тошево – 539 броя.
От тях – новообразуваните ДП в РП-Добрич са общо 1186 броя:
- в РП-Добрич са 502 броя,
-в ТО-Тервел – 72 броя,
- в ТО-Балчик – 76 броя,
- в ТО –Каварна – 235 броя,
- в ТО-Ген.Тошево – 165 броя.
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Образуваните в предходен период в РП – Добрич през 2021 г. са общо 2466
броя,  като в РП-Добрич са 1465 броя, в ТО-Тервел – 133 броя, в ТО-Балчик – 101
броя, в ТО –Каварна – 259 броя, в ТО-Ген.Тошево – 251 броя.

Общо наблюдавани ДП в РП – Добрич през 2021 г. са 3652 броя,  от които:
-  в РП-Добрич са 1967 броя,
- в ТО-Тервел – 205 броя,
- в ТО-Балчик – 530 броя,
- в ТО-Каварна – 494 броя,
- в ТО-Ген.Тошево- 456 броя.

Наблюдаваните бързи производства в РП- Добрич през 2021 г. са общо -
592 броя, като в РП-Добрич са 347 броя, в ТО-Тервел - 21 броя,  в ТО-Балчик –
76 броя, в ТО-Каварна – 65 броя, в ТО-Ген.Тошево - 83 броя.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2020 г. в РП-Добрич досъдебни и бързи
производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК
срокове са  общо 2189 броя,  от които в РП-Добрич са 2000 броя, а в ТО-Тервел –
189 броя.

От тях новообразуваните ДП в РП-Добрич са общо 616 броя - в РП-Добрич
са 546 броя, а в ТО-Тервел – 70 броя. Образуваните в предходен период в РП –
Добрич през 2020 г. са общо 1385 броя,  като в РП-Добрич са 1276 броя, а в ТО-
Тервел – 109 броя. Общо решени ДП в РП – Добрич през 2020 г. са 2001 броя,
като в РП-Добрич са 1822 броя, а в ТО-Тервел – 179 броя.

Приключените бързи производства в РП-Добрич през 2020 г. са общо -188,
в РП-Добрич – 178, а в ТО-Тервел -10 броя.

Останали нерешени към края на 2020 г. общо в РП-Добрич са 12 броя ДП, а
в РП-Тервел – 1 брой, по които разследването е приключило, но се намират при
прокурорите в законовия им срок за произнасяне.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни и бързи производства в РП-Балчик през
2020 г. са 380 броя. От тях новообразуваните ДП в РП-Балчик са 102 броя.
Образуваните в предходен период в РП – Балчик през 2020 г. са 273 броя, като
общо решени ДП в РП – Балчик през 2020 г. са 375 броя.

Приключените бързи производства в РП-Балчик през 2020 г. са общо 5
броя. Останали нерешени към края на 2020 г. в РП-Балчик са 5 броя ДП, по които
разследването е приключило, но се намират при прокурорите в законовия им
срок за произнасяне.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни и бързи производства в РП-Каварна
през 2020 г. са 289 броя. От тях новообразуваните ДП в РП-Каварна са 120 броя.
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Образуваните в предходен период в РП – Каварна през 2020 г. са 135 броя, като
общо решени ДП в РП – Каварна през 2020 г. са 255 броя.

Приключените бързи производства в РП-Каварна през 2020 г. са общо 34
броя. Останало е нерешено към края на 2020 г. в РП-Каварна едно ДП, по което
разследването е приключило, но се е намирало при прокурор в законовия срок за
произнасяне.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни и бързи производства в РП-Ген.Тошево
през 2020 г. са 343 броя. От тях новообразуваните ДП в РП- Ген.Тошево са 94
броя. Образуваните ДП в предходен период в РП – Ген.Тошево през 2020 г. са
183 броя, като общо решени ДП в РП – Ген.Тошево през 2020 г. са 277 броя.

Приключените бързи производства в РП- Ген.Тошево през 2020 г. са общо
-66 броя. Останали нерешени към края на 2020 г. в РП-Г.Тошево са 5 броя ДП, по
които разследването е приключило, но се намират при прокурорите в законовия
им срок за произнасяне.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2021 г.  в РП-Добрич досъдебни и бързи
производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК
срокове са  общо 3431 броя,  от които:

- в РП-Добрич са 1824 броя,
- в ТО-Тервел – 173 броя,
- в ТО-Балчик – 550,
- в ТО-Каварна – 437 броя,
- в ТО-Ген. Тошево – 447 броя .
От тях новообразуваните ДП в РП-Добрич са общо 842 броя, в РП-Добрич

са 415 броя, в ТО-Тервел – 49 броя, ТО-Балчик – 128, ТО-Каварна – 143 броя,
ТО-Ген. Тошево – 107 броя.

Образуваните в предходен период в ДП в РП-Добрич са общо 2305 броя, в
РП-Добрич са 1232 броя, в ТО-Тервел – 114 броя, ТО-Балчик – 409, ТО-Каварна
– 262 броя, ТО-Ген. Тошево – 288 броя.

Общо решени ДП в РП – Добрич през 2020 г. са 3147 броя:
- в РП-Добрич - 1647 броя,
- в ТО-Тервел – 163 броя,
- в ТО-Балчик – 537,
- в ТО-Каварна – 405 броя,
- в ТО-Ген. Тошево – 395 броя.
Приключените бързи производства в РП-Добрич през 2021 г. са общо -297,

в РП-Добрич – 178, в ТО-Тервел -10 броя,  ТО-Балчик – 13, ТО-Каварна – 32
броя, ТО-Ген. Тошево – 52 броя.
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Останали нерешени към края на 2021 г. общо в РП-Добрич са 45 броя ДП,
в ТО-Тервел – 2 броя, ТО-Балчик – 5, ТО-Каварна – 5 броя, ТО-Ген. Тошево – 8
броя, по които разследването е приключило, но се намират при прокурорите в
законовия им срок за произнасяне.

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2020 г., по които
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са в РП-Добрич
общо 340 броя,  като в РП-Добрич са 315 броя, в ТО-Тервел – 25 броя, РП-Балчик
– 66, РП-Каварна – 34 броя, РП-Ген. Тошево – 46 броя.

През 2020 г. БП, по които разследването е приключило в срока по чл. чл.
357, ал. 1, т. 5 от НПК в РП-Добрич са общо 349 броя,  като в РП-Добрич са 330
броя, в ТО-Тервел – 19 броя, РП-Балчик – 0, РП-Каварна – 0 броя, РП-Ген.
Тошево – 2 броя.

През 2020 г. БП, при които е постановено разследването да се извърши по
общия ред в РП-Добрич са общо 152 броя,  като в РП-Добрич са 137 броя, в ТО-
Тервел – 15 броя, РП-Балчик – 61, РП-Каварна – 34 броя, РП-Ген. Тошево – 18
броя.

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2021 г., по които
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са в РП-Добрич са
общо 145 броя,  като в РП-Добрич са 96 броя, в ТО-Тервел – 4 броя, ТО-Балчик –
7, ТО-Каварна – 12 броя, ТО-Ген. Тошево – 26 броя.

През 2021 г. БП, по които разследването е приключило в срока по чл. чл.
357, ал. 1, т. 5 от НПК в РП-Добрич са общо 153 броя, в РП-Добрич са 94 броя, в
ТО-Тервел – 6 броя, ТО-Балчик – 7 броя, ТО-Каварна – 20 броя, ТО- Ген. Тошево
– 26 броя.

През 2021 г. БП, при които е постановено разследването да се извърши по
общия ред в РП-Добрич са общо 263 броя,  като в РП-Добрич са 153 броя, в ТО-
Тервел – 9 броя, ТО-Балчик – 59, ТО-Каварна – 25 броя, ТО-Ген. Тошево – 17
броя.

Преобразуваните бързи производства в РП-Добрич в голямата си част
касаят разследвания с предмет наркотични вещества - престъпления по
чл.354а,ал.3-5 от НК или управление на МПС след употреба на наркотични
вещества, за които формално са налице предпоставките за започване като
бързи производства, но забавянето с месеци, а в някои случаи и над година
изготвянето на назначените физико-химични експертизи в БНТЛ-Варна и
НИКК-София и химически експертизи в съответните МБАЛ, води до
необходимостта от преобразуването им. В тази връзка  са били  предприети
мерки и от ръководните органи в МВР, като по множество ДП е било
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извършено превъзлагане на експертизите за извършване в други лаборатории,
разширили са се възможностите за изследване на повече видове наркотици в гр.
Варна, вместо да бъдат изпращани в гр. София, което е ускорило
приключването им.

Все пак  отново е необходимо да се отбележи, че значително е увеличен
броят на приключените и решени като бързи производства дела, от общия брой
започнати такива, като този по показател ръстът би могъл още да се увеличи
през следващия отчетен период. /Отчетен доклад за дейността на Районна
прокуратура - Добрич през 2020 година-2021 година/

            Необходимо е да се посочи, че срокът за разследване на БП е кратък, но
наблюдаващите прокурори и разследващите органи са осъществили в пълен
обем правомощията си, съобразно процесуалните изисквания за събиране на
доказателства и приключване на тези производства.

2.Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2020 г. ДП, които през проверявания период на основание чл. 242, ал. 2

от НПК са изпратени на разследващ орган в РП-Добрич са общо 93 броя,
- РП-Добрич - 90 броя
- ТО-Тервел – 3 броя.
От РП-Балчик са 6 броя, РП-Каварна – 1 брой и РП-Ген. Тошево – 4 броя.
ДП по които прокурорът сам е извършил необходимите действия са общо

24 броя: РП-Добрич - 24 броя, а в  ТО-Тервел – няма. В РП-Балчик, РП-Каварна и
РП-Г. Тошево – няма.

За 2021 г. ДП, които през проверявания период на основание чл. 242, ал. 2
от НПК са изпратени на разследващ орган в РП-Добрич са общо 65 броя, от
които:

-  от РП-Добрич – 60 броя,
- от ТО-Тервел – 3 броя,
- от ТО-Балчик – няма,
- от ТО-Каварна – 1 брой,
- от ТО-Ген. Тошево – 1 брой.
ДП, по които прокурорът сам е извършил необходимите действия са 29

броя и те са на РП-Добрич, на ТО- Тервел, ТО-Балчик, ТО-Каварна и ТО-
Г.Тошево – няма такива ДП.

Следва все пак да бъде отбелязано, че ежеседмичното  изпращане  от
страна на административния ръководител  на РП-Добрич до  началника на
отдел „Разследване“ в ОД на МВР-Добрич на списъци с ДП с предстоящ
изтичащ срок за разследване  е оказало влияние и през 2020 г. и общия брой на
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несвоевременно докладвани от разследващи досъдебни производства е бил
намален. /Отчетен доклад за дейността на РП-Добрич за 2020 г./

3.Спрени наказателни производства
СПРЕНИТЕ наказателни производства в РП – Добрич през 2020 г. общо

473 броя,  от които в РП-Добрич са 395 броя, а в ТО-Тервел – 78 броя. В РП-
Балчик спрените наказателни производства са 70 броя, в РП-Каварна – 80 броя, в
РП-Ген. Тошево – 56 броя.

От тях спрените срещу неизвестен извършител през 2020 г. в РП-Добрич
общо 446 броя,   като в РП-Добрич са 371 броя,  а в ТО-Тервел – 75 броя.  В РП-
Балчик спрените срещу НИ производства са 67, в РП-Каварна – 80 броя, в РП-
Ген. Тошево – 52 броя.

СПРЕНИТЕ наказателни производства в РП – Добрич през 2021 г. в РП-
Добрич общо 558 броя,  от които:

-  в РП-Добрич са 289 броя,
- в ТО-Тервел – 60 броя,
- в ТО-Балчик – 91 броя,
- в ТО-Каварна – 71 броя,
- в ТО-Ген. Тошево – 47 броя.
От тях спрените срещу неизвестен извършител през 2021 г. в РП-Добрич са

общо 542 броя,  като в РП-Добрич са 278 броя, в ТО-Тервел – 59 броя, в ТО-
Балчик – 88, в ТО-Каварна – 70, ТО-Ген. Тошево – 47.

4.Възобновени наказателни производства
ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства в РП – Добрич през 2020 г.

са общо 137 броя, от които в РП - Добрич са 123 броя, а в ТО - Тервел – 14 броя.
В  РП - Балчик възобновените НП са 27 броя,  в РП - Каварна – 13 броя, а в  РП-
Ген. Тошево – 20 броя, като от тях срещу неизвестен извършител в РП – Добрич
през 2020 г. са общо - 114 броя - в РП-Добрич са 101 броя, а в ТО-Тервел – 13
броя. В РП-Балчик възобновените производства срещу НИ са 23 броя, в РП-
Каварна – 10, а в РП-Ген. Тошево – 13.

Възобновените НП срещу известен извършител в РП – Добрич през 2020 г.
са общо 23 броя - в РП-Добрич са 22 броя, а в ТО-Тервел – 1 брой. В РП-Балчик
са 4, в РП-Каварна – 3 броя, а РП-Ген. Тошево – 7 броя.

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2021 г.  в РП-Добрич
общо 229 броя,  от които:

-  в РП-Добрич са 142 броя,
- в ТО-Тервел – 0,
- в ТО-Балчик – 38,
- в ТО-Каварна – 10 броя,
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-в  ТО-Ген. Тошево – 19 броя,
като от тях срещу неизвестен извършител в РП – Добрич през 2021 г. са

общо 180 броя: в РП-Добрич са 107 броя, в ТО-Тервел – 0, в РП-Балчик – 28, в
РП-Каварна – 10, в РП-Ген. Тошево – 19.

Срещу известен извършител в РП – Добрич през 2021 г. възобновените са
общо 49 броя наказателни производства,  като в РП-Добрич са 35 броя, в ТО-
Тервел – 0, в ТО -Балчик – 10, в ТО –Каварна - 0, в ТО-Ген. Тошево – също 0.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени ДП, водени срещу
НИ и срещу ИИ през  2020 г. и 2021 г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ

Пр.пр.№ 262/2018 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 128/2018 г. по описа
на 01 РУМВР – гр.Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е
образувано на 01.02.2018 г. от прокурор Тухчиев за извършено престъпление по
чл.215, ал.1 от НК, за това, че в края на м.декември 2017  г. с цел да се набави
имотна облага е придобита чужда движима вещ – куче от породата
кокершпаньол, собственост на Д.Д. от гр.Добрич, за което се е знаело или е
можело да се предположи, че е придобито от другиго чрез престъпление.
Производството е спирано веднъж през 2019 г. и на 24.01.2020 г. – възобновено.
Материалите по ДП са постъпили окончателно в РП – Добрич на 16.03.2020 г. с
мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от
20.03.2020 г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от
НПК. В диспозитива на постановлението е записано препис от него да се
изпрати на жалбоподателя и на Първо РУ МВР-Добрич, на което се възлага
продължаване на действията по издирването на извършителя, както и
изпращането на справки на всеки 6 месеца за резултатите от него. Няма
приложена кореспонденция с МВР по повод издирването на извършителя.
Приложено е известие за доставяне на постановлението и писмо за
изпращането на делото на 01 РУ МВР-Добрич;

Пр.пр.№ 3246/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 868/2019 г. по описа
на 01 РУМВР – гр.Добрич с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано на 13.08.2019 г. от прокурор Димитров за извършено
престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 11.09.2019 г. е отнета чужда
движима вещ –телефон „Самсунг“ от владението на И.Ю. без негово съгласие с
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намерение противозаконно да го присвои. Материалите по ДП са постъпили в РП
– Добрич на 24.09.2020 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от
НПК. С постановление от 29.09.2020 г. досъдебното производство е спряно на
основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е
записано препис от него да се изпрати на жалбоподателя и на Първо РУМВР-
Добрич, ведно с делото, за продължаване издирването на извършителя, както и
че може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на преписа пред РС-
Добрич на основание чл.244, ал.5 от НПК. Няма приложена кореспонденция с
МВР по повод издирването на извършителя. Приложено е известие за
доставяне на постановлението и писмо за изпращането на делото на
01РУМВР-Добрич.

Пр.пр. №1894/19 г. по описа на РП-Добрич, ДП № 271/2019 г. по описа на
ОД на МВР - гр.Добрич, наблюдаващ зам.- районен прокурор Павел Любенов.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор. ДП е
образувано  на 29.11.2019  г.  с постановление на прокурора за  това,  че на
01.01.2016 г. бил съставен от дееца или чрез другиго неистински частен
документ - устав на търговско дружество в частта му за подпис на собственик -
учредител, за да се докаже, че съществува някое правно отношение, а именно, че
търговското дружество ще се представлява и управлява от М.Б. и го употребил
пред Агенцията по вписванията в гр. Добрич - прест. по чл. 309, ал. 1 от НК и за
това, че на 01.12.2016 г., бил съставен от дееца или чрез другиго неистински
частен документ - протокол от 01.12.2016 г. на общото събрание на търговско
дружество, в частта му за подпис на собственик на ЕООД А.А. - престъпление по
чл. 309, ал.1 от НК.

Срокът за разследване бил удължаван няколко пъти. На 03.11.2020 г.
делото е получено в РП- Добрич с мнение за спиране.  С постановление от
26.11.2020 г. прокурор Любенов спрял ДП поради това, че извършителят на
престъпленията не бил разкрит. Указал делото да се изпрати на ОД на МВР за
провеждане на ОИМ за разкриване на извършителя. Посочено е, че
постановлението може да бъде обжалвано пред РС- Добрич в 7-дневен срок от
получаването му. Приложени са разписки, че постановлението е получено от
адресатите и писмо, че е изпратено на МВР. Не е приложена кореспонденция
относно периодичен доклад за резултатите от ОИМ.

Пр.пр. №559/20 г. по описа на РП- Добрич, ДП№ 181/2020 г. по описа на
Първо РУ на МВР - гр.Добрич, наблюдаващ прокурор Маринела Марчева.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор. ДП е
образувано по реда на чл. 212, ал.2 от НПК с първото действие по разследването
- разпит на свидетел за извършено престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. В срока
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на досъдебното производство извършителят на престъплението не е разкрит. На
23.12.2020 г. ДП е получено в РП- Добрич с мнение за спиране. С постановление
от 29.12.2020 г. прокурор Марчева спряла ДП на осн.чл.244, ал.1,т.2 от НПК.
Прокурорът възложил издирването на извършителя на Първо РУ на МВР -
Добрич. Указала екземпляр от постановлението да се изпрати на
пострадалата. Посочено е, че постановлението може да бъде обжалвано пред
РС- Добрич в 7-дневен срок от получаването му. Приложено е известие, че
постановлението е получено от адресата и писмо, че е изпратено на РУ на
МВР. Не е приложена кореспонденция относно периодичен доклад за
резултатите от ОИМ.

Пр.пр. №156/20 г. по описа на РП - Добрич, ДП №54/2019 г. по описа на
Първо РУ на МВР - гр.Добрич, наблюдаващ прокурор Радомир Станев.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор. ДП е
образувано за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. В срока на досъдебното
производство извършителят на престъплението не е разкрит. На 20.11.2019 г. ДП
е получено в РП - Добрич с мнение за спиране. С постановление от 13.02.2020 г.
прокурор Радомир Станев спрял ДП на осн. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.
Прокурорът възложил издирването на извършителя на РУ на МВР- Добрич.
Указал на всеки 6 месеца да се изготвя и изпраща в РП-Добрич справка за
извършените ОИМ. Посочено е, че постановлението може да бъде обжалвано
пред РС - Добрич в 7-дневен срок от получаването му. Приложено е известие, че
постановлението е получено от адресата и писмо, че е изпратено на РУ на
МВР. Не е приложена кореспонденция относно периодичен доклад за
резултатите от ОИМ.

Пр.пр. №2597/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 823/2020 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е
образувано на 03.11.2020 г. от прокурор Илиев за извършено престъпление по чл.
194, ал. 1 от НК за това, че на 17.10.2020 г. в гр. Добрич е отнел чужда движима
вещ - 1бр. мобилен телефон от Й.И. от гр. Добрич, без неговото съгласие с
намерение противозаконно да го присвои.  Материалите по ДП са постъпили в
РП – Добрич на 27.07.2021 г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2
от НПК. По делото не е било привлечено лице в качеството на обвиняем. С
постановление от 28.07.2021 г. досъдебното производство е спряно на основание
чл. 244, ал. 1, т. 2 и чл. 245, ал.1 от НПК. В диспозитива на постановлението е
записано препис от него да се изпрати на първо РУ на МВР – Добрич, за
продължаване издирването на извършителя на престъплението. Приложена е
кореспонденция с МВР по повод издирването на лицето.
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Пр.пр. №1683/2021 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 305/2021 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева. /Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е
образувано на 28.05.2021 г. от прокурор Златева за извършено престъпление по
чл. 195, ал.1, т. 3, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК в гр. Добрич, за това, че на 03.05.2021
г. в гр. Добрич, чрез разрушаване и повреждане на прегради са отнети чужди
движими вещи от Н.Л., без неговото съгласие с намерение противозаконно да
бъдат присвоени.  Материалите по ДП са постъпили в РП – Добрич на 28.07.2021
г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. Не е било
привлечено лице в качеството на обвиняем. С постановление от 28.07.2021 г.
досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 и чл. 245,
ал.1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано препис от него да се
изпрати на Първо РУ на МВР – Добрич, за продължаване издирването на
извършителя на престъплението. Не е приложена кореспонденция с МВР по
повод издирването на лицето.

Пр.пр. №900/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №317/2020 г. по описа
на Първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано на 30.04.2020 г. от прокурор Георгиева за извършено
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК за това, че на
04.03.2020 г. в гр. Добрич, чрез повреждане на преграда са отнети чужди
движими вещи от К.Я., без неговото съгласие с намерение противозаконно да
бъдат присвоени.  Материалите по ДП са постъпили в РП – Добрич на 21.08.2020
г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. Не е било
привлечено лице в качеството на обвиняем. С постановление от 17.09.2020 г.
досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 и чл. 245, ал.
1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано препис от него да се
изпрати на Първо РУ на МВР – Добрич, където да бъдат извършени ОИМ за
установяването и издирването на извършителя на престъплението,а за
резултатите от проведените ОИМ периодично да се изпращат справки в РП-
Добрич.  Не е приложена кореспонденция с МВР по повод установяването и
издирването на лицето.

Проверени още:
Пр.пр. №1590/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №520/2020 г. по описа

на 01 РУМВР – гр.Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев;
Пр.пр. №1701/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №197/2020 г. по

описана 02 РУМВР – гр.Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев;
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Пр.пр. №2056/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП №692/2019 г. по описа
на 01 РУМВР – гр.Добрич с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;

 Пр.пр. №2513/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №801/2020 г. по описа
на 01 РУМВР – гр.Добрич с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;

Пр.пр. №432/2021 г. по описа на РП – Добрич, ДП №18/2021 г. по описа на
ОДМВР – гр.Добрич с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;

Пр.пр. №2855/2019 г. по описа на РП - Добрич, ДП №1017/19 г. по описа на
Първо РУ- Добрич, наблюдаващ прокурор Павел Любенов;

Пр.пр. №134/2020 г. по описа на РП - Добрич, ДП №20/20 г. по описа на
Първо РУ - Добрич, наблюдаващ прокурор П. Любенов;

Пр.пр. № 2469/2020 г. по описа на РП - Добрич, ДП №178/20г. по описа на
ОД на МВР - Добрич, наблюдаващ прокурор П.Любенов;

Пр.пр. № 991/2019 г. по описа на РП - Добрич, ДП №379/19 г. по описа на
Първо РУ на МВР - Добрич, наблюдаващ прокурор Р.Станев;

Пр.пр. №2522/2020 г. по описа на РП - Добрич, ДП №771/20 г. по описа на
Първо РУ на МВ Р- Добрич, наблюдаващ прокурор Р.Станев;

Пр.пр. №2424/2021 г. по описа на РП - Добрич, ДП №471/21 г. по описа на
Първо РУ на МВР - Добрич, наблюдаващ прокурор Р.Станев;

Пр.пр.  №563/2019 г.  по описа на РП - Добрич,  ДП №225/19 г.  по описа на
ОДМВР - Добрич, наблюдаващ прокурор М.Марчева;

Пр.пр. № 3037/2020 г. по описа на РП - Добрич, ДП №20/20 г. по описа на
Първо  РУ МВР - Добрич, наблюдаващ прокурор М.Марчева;

Пр.пр. № 227/2020 г. по описа на РП - Добрич, ДП №17/20 г. по описа на
ОД на МВР - Добрич, наблюдаващ прокурор М.Марчева;

Пр.пр. №1483/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №9/2020 г. по описа на
ТСБОП – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

 Пр.пр. №1640/2018 г. по описа на РП – Добрич, ДП №788/2017 г. по описа
на първо РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

Пр.пр. №1927/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 655/2019 г. по описа
на първо РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

Пр.пр. №1119/2021 г. по описа на РП – Добрич, ДП №126/2021 г. по описа
на второ РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

 Пр.пр. №2385/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП №749/2019 г. по описа
на първо РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

 Пр.пр. №1863/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП №1015/2019 г. по
описа на първо РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

Пр.пр. №1523/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП №178/2019 г. по описа
на ОД МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;

Пр.пр. № 1776/2021 г. по описа на РП – Добрич, ДП №377/2021 г. по описа
на първо РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;
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Пр.пр. № 642/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 179/2019 г. по описа
на ОД МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  - ТЕРВЕЛ ПРИ РП - ДОБРИЧ

Пр.пр. №2889/20 г. по описа на РП-Добрич, ТО-гр.Тервел, ДП №131/2020
г. по описа на РУ на МВР-гр.Тервел, наблюдаващ прокурор Живко Желязков.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор. ДП е
образувано по реда на чл. 212, ал.2 от НПК с първото действие по разследването
- разпит на свидетел, за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. На досъдебното
производство извършителят на престъплението е привлечен като обвиняем,
изготвени са съдебно - стокова експертиза и видео-техническа експертиза.
Наложило се нов разпит на обвиняемия и тогава разследващият полицай
установил, че същият отсъства от страната. Според негови близки бил в
Германия. Обвиняемият е обявен за ОДИ с телеграма, чийто номер е посочен в
постановлението за спиране. На 13.07.2021 г. ДП е получено в ТО - Тервел с
мнение за спиране. С постановление от 15.07.2021 г. прокурор Желязков спрял
ДП на осн. чл. 244, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 25, т. 2 от НПК. Прокурорът изпратил
препис от постановлението на водещия разследването. Указал екземпляр от
постановлението да се изпрати на пострадалия и е посочил, че може да бъде
обжалвано пред РС - Тервел в 7-дневен срок от получаването му. Приложено е
известие, че постановлението е получено от адресата.

Проверени още:
Пр.пр. №2825/2019 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел, ДП №1/20 г. по

описа на ОСлО при ОП-Добрич, наблюдаващ прокурор Живко Желязков;
Пр.пр. №1478/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел, ДП №48/21 г. по

описа на РУ МВР-Тервел, наблюдаващ прокурор Живко Желязков;
Пр.пр. №668/2020 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел, ДП №29/20 г. по

описа на РУ МВР-Тервел, наблюдаващ прокурор Живко Желязков;
Пр.пр. №1310/2020 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел, ДП №78/20 г. по

описа на РУ МВР-Тервел, наблюдаващ прокурор Живко Желязков.

По пр.пр. №2405/21 г. по описа на РП- Добрич, ДП №77/2021 г. по описа на
РУ на МВР - Тервел с наблюдаващ прокурор М.Марчева и по пр.пр. №975/2020 г.
по описа на РП - Добрич, ДП №53/2020 г. по описа на РУ МВР - Тервел с
наблюдаващ прокурор П.Любенов са приложени план за провеждане на
издирвателни мероприятия за извършени престъпления, но това са изключения
от общата практика.
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В рамките на добрите практики би било добре прокурорите от РП-
Добрич периодично да извършват проверка по спрените ДП какви действия са
предприети за издирване на съответните лица.

Делата, спрени на осн. чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК се съхраняват в
деловодството. Един месец преди изтичане на срока по чл.244, ал.8 от НПК
деловодителите ги докладват на прокурорите за възобновяване. Няма дела,
възобновени след изтичане на едногодишния срок.

В постановленията за спиране на наказателното производство
прокурорите от РП - Добрич винаги постановяват препис да бъде изпратен на
пострадалото лице, посочен е  срокът за обжалване и пред кой орган.

В наблюдателните преписки по проверените  спрени ДП са приложени
разписка за получаване на постановленията за спиране на наказателното
производство от пострадалите лица.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-БАЛЧИК ПРЕЗ 2020 г.,
ТО-БАЛЧИК ПРИ РП-ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №1942/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Балчик, ДП №63/2021 г.
по описа на РУМВР – Балчик с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано на 21.06.2021 г. от прокурор Димитров за извършено
престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 14-16.05.2021 г. в с. Сенокос са
отнети чужди движими вещи – 5 бр. моторни триони „Щил“ от владението на
И.К. Материалите по ДП са постъпили в РП – Добрич, ТО-Балчик  на 06.08.2021
г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от
същата дата досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от
НПК. В диспозитива на постановлението е записано препис от него да се изпрати
на пострадалия и на РУМВР-Балчик, ведно с делото за продължаване
издирването на извършителя. Указано е водещият разследването да набележи
мерки за издирване на НИ, които да възложи  на органите на полицията, която и
съгласно заповед № ЛС-181/13.10.2016 г.на ОП-Добрич на всеки 6 месеца да
съобщава на РП-Добрич, ТО-Балчик за резултатите от ОИМ. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред
РС-Балчик. Няма приложена кореспонденция с МВР по повод издирването на
извършителя. Приложен е плик с постановлението и известие за доставяне, с
отбелязване, че лицето отсъства;

Пр.пр. №415/2020 г. по описа на РП-Балчик, ДП №68/2020 г. по описа на
РУП-Албена с наблюдаващ прокурор Цв. Куманова. /Приложен е протокол за
избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е образувано на
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14.08.2020 г. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.
Срокът за разследването е бил удължен. Материалите по ДП са постъпили в РП-
Балчик на 17.12.2020 г.  с мнение за спиране на ДП. С постановление от
17.12.2020 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2,
вр. чл. 215, ал. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да
се изпрати на пострадалото лице Д.И., указано е копие от постановлението,
ведно с делото, да се изпрати на Началника на РУП – Албена за продължаване на
издирването на извършителя на престъплението. Приложено е предложение от
МВР за провеждане на ОИМ. Посочено е, че постановлението може да се
обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Балчик.   Приложена е
разписка за получаване, приложена е и справка;

Пр.пр.  №689/21 г.  по описа на РП-Добрич,  ТО-Балчик,  ДП №34/2021 г.  по
описа на РУ на МВР- гр. Балчик, наблюдаващ прокурор Тодор Димов. Приложен
е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор. ДП е образувано
по реда на чл. 212, ал.2 от НПК с първото действие по разследването - оглед на
местопроизшествие, за престъпление по чл.195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от
НК. В срока на досъдебното производство извършителят на престъплението не е
разкрит. На 18.08.2021 г. ДП е получено в РП- Балчик с мнение за спиране. С
постановление от 19.08.2021 г. ДП е спряно на осн.чл.244, ал.1,т.2 от НПК.
Прокурорът възложил издирването на извършителя на РУ на МВР - Балчик.
Указал екземпляр от постановлението да се изпрати на пострадалия. Посочено
е, че постановлението може да бъде обжалвано пред РС- Балчик в 7-дневен
срок от получаването му. Приложено е известие, че постановлението е
получено от адресата.

Проверени още:
Пр.пр.  № 69/2020 г. по описа на РП-Балчик, ДП №30/2020 г. по описа на

РУМВР – гр.Балчик с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;
Пр.пр. №260/2019 г. по описа на РП-Балчик, ДП № 33/2019 г. по описа на

РУМВР – Албена с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;
Пр.пр. №371/2020 г. по описа на РП-Балчик, ДП №58/2020 г. по описа на

РУМВР-Албена  с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;
Пр.пр. №407/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Балчик, ДП №63/2020 г.

по описа на РУП-Албена с наблюдаващ прокурор Цв. Куманова;
Пр.пр. №496/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Балчик, ДП №9/2020 г. по

описа на РУП-Балчик с наблюдаващ прокурор Цв. Куманова;
Пр.пр. №329/2020 г. по описа на РП-Балчик, ДП №49/2020 г. по описа на

РУП-Албена с наблюдаващ прокурор Цв. Куманова;
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Пр.пр. №394/2020 г. по описа на РП-Балчик, ДП №66/20 г. по описа на
РУП – Албена, наблюдаващ прокурор Тодор Димов;

Пр.пр. № 394/2020г. по описа на РП- Балчик, ДП№66/20г. по описа на РУ-
Албена наблюдаващ прокурор Тодор Димов;

Пр.пр. №345/2020г. по описа на РП-Балчик, ДП №52/20 г. по описа на
РУП- Албена, наблюдаващ прокурор Тодор Димов.

В постановленията за спиране на наказателното производство
прокурорите от ТО-Балчик винаги постановяват препис да бъде изпратен на
пострадалото лице, посочват срока за обжалване и пред кой орган – в случая
РС-Балчик.

В наблюдателните преписки по проверените спрени ДП са приложени
разписки за получаване на постановленията за спиране на наказателното
производство от пострадалите лица.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КАВАРНА ПРЕЗ 2020 г.,
ТО - КАВАРНА ПРИ РП - ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №2368/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна, ДП №492/2021
г. по описа на 01 РУМВР – гр.Добрич с наблюдаващ прокурор Бонка
Костадинова-Белчева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Наказателното производство е образувано на 21.07.2021 г. от прокурор Белчева
за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 10.06.2021  г. в
гр. Добрич е отнет велосипед марка „Спринт“ на стойност 600 лв., собственост
на Г.Д. Материалите по ДП са постъпили в РП-Добрич, ТО-Каварна на
14.09.2021 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С
постановление от 15.09.2021 г. досъдебното производство е спряно на основание
чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие от
него да се изпрати на Първо РУМВР-Добрич за продължаване издирването на
извършителя и на жалбоподателя. Указано е водещият разследването и
съответните органи при 01 РУ на МВР - Добрич на всеки 6 месеца да
съобщават резултатите от ОИМ, както и да предоставят събраните нови
материали по делото на наблюдаващия прокурор. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред
РС-Каварна. Няма приложена кореспонденция с МВР по повод издирването на
извършителя. Приложено е известие за доставяне на постановлението;

Пр.пр. №189/2020 г. по описа на РП-Каварна, ДП №53/2020 г. по описа на
РУП-Каварна с наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев. /Приложен е протокол за
избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е образувано на
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09.04.2020 г. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.
Материалите по ДП са постъпили в РП-Каварна на 09.06.2020 г.  с мнение за
спиране на ДП. С постановление от 09.06.2020 г. досъдебното производство е
спряно на основание чл. 244, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, вр. чл. 215, ал. 1 и чл. 245, ал. 1
от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на
пострадалото лице Ж.Г., указано е копие от постановлението, ведно с делото, да
се изпрати на РУП – Каварна за продължаване на издирването на извършителя на
престъплението, като на всеки 6 месеца разследващият орган и оперативните
служби на МВР да докладват писмено резултатите от извършването на ОИМ.
Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред РС – Каварна.   Приложена е разписка за получаване,
приложена е и справка;

Пр.пр. №2762/21 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна, ДП №132/2021 г.
по описа на Второ РУ на МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Галин
Гавраилов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Наказателното производство е образувано с  постановление на прокурор
Гавраилов за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 13.10.2021 г. срокът за
разследване е бил удължен. Материалите по приключеното ДП са постъпили в
ТО-Каварна при РП-Добрич на 30.11.2021 г. с мнение за спиране на осн. чл. 244,
ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 01.12.2021 г. досъдебното производство е
спряно на основание чл. 244,  ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на
постановлението е указано копие да се изпрати на пострадалия и на Второ РУ –
Добрич. Посочено е, че подлежи на обжалване пред Районен съд-Каварна в 7-
дневен срок от получаването на преписа.  Приложено е известие за доставяне
на постановлението. Разпоредено е да се извършат ОИМ за установяване
извършителите на деянието и други свидетели. Указано е на всеки 6 месеца
прокурорът да бъде уведомяван за резултата от ОДИ.

Проверени още:
Пр.пр. №676/2020 г. по описа на РП-Каварна, ДП №167/2020 г. по описа на

РУМВР – гр.Каварна с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова-Белчева;
Пр.пр.№ 395/2020 г. по описа на РП-Каварна, ДП №94/2020 г. по описа на

РУМВР – гр.Каварна с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова-Белчева;
Пр.пр. №243/2020 г. по описа на РП-Каварна, ДП №70/2020 г. по описа на

РУП – Каварна с наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев;
Пр.пр. №1560/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна, ДП №309/2021

г. по описа на РУП – Каварна с наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев;
Пр.пр. №2572/2021 г. по описа на РП-Каварна, ДП №98/2021г. по описа на

РУП – Каварна с наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев;
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Пр.пр. №2865/21 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна ДП №573/2021 г.
по описа на Първо РУ на МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Галин
Гавраилов;

Пр.пр. №484/20 г. по описа на РП-Каварна, ДП №119/2020 г. по описа на
РУ на МВР – Каварна с наблюдаващ прокурор Галин Гавраилов.

В наблюдателните преписки по проверените  спрени  ДП е приложена
разписка за получаване на постановлението за спиране на наказателното
производство от пострадалото лице.

При спрените ДП наблюдаващите прокурори от РП-Каварна/ТО-Каварна
указват на водещия разследването и съответните органи на МВР на всеки 6
месеца да съобщават за резултатите от ОИМ, както и да предоставят
събраните нови материали по делото на наблюдаващия прокурор, макар в
проверените наблюдателни преписки да няма приложена кореспонденция с МВР
по повод издирването на извършителя.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРЕЗ 2020 г.,
ТО-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ РП – ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №29/2021 г. РП-Добрич, ТО-Генерал Тошево с наблюдаващ
прокурор Мариян Маринов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Наказателното производство е образувано на 24.02.2021 г. с  първото
действие по разследването, което в случая е оглед на местопроизшествие и за
което РП-Добрич, ТО-Генерал Тошево е уведомена на 24.02.2021 г. Същия ден
делото е разпределено на прокурор М. Маринов. Разследването е водено за
престъпление по чл. 195, ал.1,т.3,  вр. с чл. 194, ал.1 от НК- кражба с взлом на
електрожен. Материалите по приключеното ДП са постъпили в ТО-Ген.Тошево
на 19.03.2021 г. с мнение за спиране на осн. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С
постановление от 22.03.2021 г. досъдебното производство е спряно на основание
чл. 244,  ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е указано копие
да се изпрати на пострадалия и на РУ – Ген.Тошево. Посочено е, че подлежи на
обжалване пред Районен съд-Ген. Тошево в 7-дневен срок от получаването на
преписа. Приложено е известие за доставяне на постановлението. Разпоредено
е да се извършат ОДИ за установяване извършителите на деянието и други
свидетели на деянието. Указано е на всеки 4 месеца прокурорът да бъде
уведомяван за резултата от ОДИ.

Пр.пр. №363/20 г. по описа на РП-Генерал Тошево, ДП №189/2020 г. по
описа на РУ на МВР – гр. Генерал Тошево с наблюдаващ прокурор Йорданка
Чанева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
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Наказателното производство е образувано на 28.10.2020 г. с  постановление на
наблюдаващия прокурор за това, че на 25.09.2020 г. е бил откраднат мобилен
телефон - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.  Материалите по приключеното
ДП са постъпили в РП – Ген. Тошево на 28.01.2021 г. с мнение за спиране на осн.
чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. Срокът за разследване е удължаван своевременно. С
постановление от 12.01.2021 г. досъдебното производство е спряно на основание
чл. 244,  ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е указано копие да
се изпрати на пострадалата и на РУ – Ген. Тошево. Посочено е, че подлежи на
обжалване пред Районен съд - Ген. Тошево в 7-дневен срок от получаването на
преписа. Приложено е известие за доставяне на постановлението. Разпоредено
е да се извършат ОДИ за установяване извършителите на деянието и други
свидетели на деянието. Указано е на всеки 6 месеца прокурорът да бъде
уведомяван за резултата от ОДИ.

Проверени още:
Пр.пр. № 441/20 г. по описа на РП-Ген.Тошево, ДП №21/2021 г. по описа

на РУ на МВР – Ген. Тошево с наблюдаващ прокурор Йорданка Чанева;
Пр.пр. №609/21 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Ген. Тошево, ДП №21/2021

г. по описа на РУ на МВР – Ген. Тошево с наблюдаващ прокурор Йорданка
Чанева;

Пр.пр. №1825/21 г. по описа на РП-Добрич, ДП №130/2021 г. по описа на
РУ на МВР – Ген. Тошево с наблюдаващ прокурор Мариян Маринов;

Пр.пр. №273/1г. по описа на РП-Генерал Тошево, ДП №117/2019 г. по
описа на РУ на МВР – Ген. Тошево с наблюдаващ прокурор Мариян Маринов.

При проверката на описаните по-горе ДП се установи, че в
постановленията за спиране наблюдаващите прокурори винаги посочват, че
постановлението може да се обжалва пред РС - гр. Генерал Тошево на
основание чл.244, ал.5 от НПК.

Указва се на съответните органи да уведомяват РП-гр.Генерал Тошево
за изготвените планове за ОИМ и резултатите от издирването на
извършителя на престъплението, като на всеки 6 месеца прокурорът да бъде
уведомяван за резултата от ОДИ.

5. Прекратени наказателни производства
ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2020 г. в РП – Добрич

са общо 1153 броя - в РП-Добрич - 1077 броя, а в ТО-Тервел – 76 броя. В РП-
Балчик те са 227 броя, в РП-Каварна – 110 броя, в РП-Ген. Тошево – 159 броя.
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От тях срещу известен извършител в РП – Добрич през 2020 г. са общо 174
броя,   като в РП-Добрич са 159  броя,  а в ТО-Тервел –  15  броя.  В РП-Балчик
срещу НИ са 14 броя, в РП-Каварна – 2 броя, в РП-Ген. Тошево – 8 броя.

Срещу неизвестен извършител в РП – Добрич през 2020 г. са общо - 979
броя,   като в РП-Добрич са 918  броя,  а в ТО-Тервел –  61  броя.  В РП-Балчик
прекратените ДП срещу НИ са 213, в РП-Каварна – 108, в РП-Ген. Тошево – 151.

Пред съда обжалваните постановления на РП – Добрич през 2020 г. са
общо 18 броя - в РП-Добрич са 18 броя, а на ТО-Тервел – 0.

На РП-Балчик обжалваните постановления за прекратяване са 3броя, на
РП-Каварна – 2 броя, а на РП-Ген.Тошево – 3 броя.

Отменените постановления за прекратяване през 2020 г. на РП – Добрич са
общо 5 броя - на РП-Добрич са 5 броя, а на ТО-Тервел – няма. На РП-Балчик е
отменено една постановление за прекратяване, на РП-Каварна – също едно, а на
РП-Г.Тошево – 2.

Пред по-горестоящи прокуратури обжалваните постановления за
прекратяване през 2020 г. на РП – Добрич са общо 13 броя,  като на РП-Добрич
са 12 броя, от които са отменени 2, а на ТО-Тервел е едно и то е потвърдено. На
РП-Балчик е обжалвано едно постановление пред горестояща прокуратура и е
потвърдено, на РП-Каварна – също е едно и е потвърдено, на РП-Г.Тошево са 5
броя обжалваните постановления за прекратяване, отменено е едно.

Служебно отменените постановления за прекратяване на ДП през 2020 г. в
РП – Добрич са общо 4 броя,  като те са на РП-Добрич, на ТО-Тервел – няма. На
РП-Балчик са 5 броя, на РП-Каварна – 2 броя, на РП-Ген. Тошево – 0.

 От общо прекратените НП, прекратените поради изтекъл давностен срок
през 2020 г. в РП – Добрич са общо 686 броя,  като на РП-Добрич са 653 броя, а
на ТО-Тервел – 33 броя На РП-Балчик са 113, на РП-Каварна – 39 броя, на РП-
Г.Тошево – 98 броя.

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2021 г.   в РП – Добрич
са общо 2091 броя:

- в РП-Добрич са 1011 броя,
- в ТО-Тервел – 81 броя,
- в ТО-Балчик – 447,
- в ТО-Каварна – 277 броя,
- в  ТО-Ген. Тошево – 275 броя.
От тях прекратените ДП срещу известен извършител в РП-Добрич през

2021 г. са общо - 155 броя,  като в РП-Добрич са 100 броя, в ТО-Тервел – 11 броя,
ТО-Балчик – 24, ТО-Каварна – 9 броя, ТО-Г. Тошево – 11 броя.

Срещу неизвестен извършител прекратените НП в РП – Добрич през 2021
г. са общо - 1936 броя,  като в РП-Добрич са 911 броя, а в ТО-Тервел – 70 броя,
ТО-Балчик – 423, ТО-Каварна – 268 броя, ТО-Ген. Тошево – 264 броя.
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Пред съда обжалваните постановления през 2021 г. на РП-Добрич са общо
44 броя,  като на РП-Добрич са 23 броя, на ТО-Тервел – 2 броя, на ТО -Балчик –
11, на ТО-Каварна – 6 броя, на ТО-Ген. Тошево – 2 броя, като отменени
постановления за прекратяване през 2021 г. са общо 9 броя,  като на РП-Добрич
са 5 броя, на ТО-Тервел – 1 брой, на ТО -Балчик – 2, на ТО -Каварна – 0 броя и
на ТО - Ген. Тошево – 1 брой.

Пред по-горестоящи прокуратури обжалваните постановления за
прекратяване през 2021 г. са общо 2 броя,  като на РП-Добрич е едно, отменените
са 0, на ТО-Тервел няма обжалвани, на ТО-Балчик също е едно, обжалвано е и е
потвърдено, на ТО-Каварна и на ТО-Г. Тошево – няма обжалвани.

Служебно отменените постановления за прекратяване на ДП през 2021 г. в
РП –  Добрич са общо 5  броя,   като в РП-Добрич са 2  броя,  в ТО-Тервел,  ТО –
Балчик и ТО-Каварна нямат, а на ТО-Г.Тошево са 3 броя.

От общо прекратените НП, прекратените поради изтекъл давностен срок
през 2021 г. в РП – Добрич са общо 1458 броя,  като в РП-Добрич са 649 броя, в
ТО-Тервел – 56 броя, в ТО -Балчик – 340, в ТО -Каварна – 204 броя, в ТО-
Г.Тошево – 209 броя.

Прекратени ДП
2020 г.

-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.1,  вр.  с чл.  24,  ал.1,  т.  1  от НПК -   в РП –
Добрич са общо 308 броя:

- в РП-Добрич са 279 броя,
- в ТО-Тервел – 29 броя,
- в РП-Балчик – 101 броя,
- в РП-Каварна – 53 броя,
- в  РП-Ген.Тошево – 37 броя;
-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.2  от НПК-  в РП –  Добрич са общо 9

броя,   като в РП-Добрич са 7 броя,  в ТО-Тервел – 2 броя,  в РП-Балчик – 1,
РП-Каварна – 0, в РП-Г.Тошево – 5.

2021 г.
-  на основание чл.  243,  ал.  1,  т.1,  вр.  с чл.  24,  ал.  1,  т.  1  от НПК
прекратените НП в РП – Добрич са общо 370 броя:

- в РП-Добрич са 184 броя,
- в ТО-Тервел – 12 броя,
 -в ТО-Балчик – 74 броя,
- в ТО-Каварна – 59 броя,
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 - в ТО-Г. Тошево – 41 броя;
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК прекратените в РП – Добрич

са общо 6  броя,   като в РП-Добрич е 1  брой,  а в ТО-Тервел –  1  брой,  ТО-
Балчик – 0, ТО-Каварна – 3 броя, ТО-Ген. Тошево – 6 броя.

6. Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване:

През 2020 г.  в РП –  Добрич е имало общо 2  броя протести срещу
определения на съда за отмяна на постановления за прекратяване на НП,
като на РП-Добрич са 2 броя, а на ТО-Тервел, РП-Балчик, РП-Каварна и
РП-Ген. Тошево – няма.

През 2021 г. в РП – Добрич е имало общо 8 броя протести срещу
определения на съда за отмяна на постановления за прекратяване на НП,
като на РП-Добрич са 6 броя, от които 2 броя са уважени и 5 броя са
неуважени, на ТО-Балчик са 2 броя, от които единият е уважен, а в ТО-
Тервел, ТО-Каварна и ТО-Ген. Тошево – няма.

Извърши се проверка на избрани на случаен принцип дела, по които
наказателното производство е било прекратено през 2020 г. и 2021 г. и

постановленията не са обжалвани:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. ДОБРИЧ

Пр. пр. №1118/2020 г. по описа на РП – Добрич, БП №354/2020 г. по описа на
Първо РУ-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева.  /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е образувано
на 19.05.2020 г. по реда на чл.356, ал.1 от НПК с първото действие по разследването –
разпит на свидетел, за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 от НК. Материалите
по делото са постъпили в РП-Добрич на 26.05.2020 г. с мнение за прекратяване. С
мотивирано постановление от същата дата наказателното производство е прекратено
на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК и чл.9, ал.2 от НК. В
обстоятелствената част на постановлението е отразено, че с деянието си Х.Й.  е
осъществил признаците на престъпление по смисъла на чл.354а, ал.3, т.1 от НК, но в
случая обществената опасност на деянието е явно незначителна, поради което
извършеното не съставлява престъпление, предвид характеристичните данни на лицето
и количеството, вида и стойността на наркотичното вещество. В диспозитива на
постановлението е записано препис от него да се изпрати на извършителя, след
влизането му в сила и на Агенция „Митници“, ЦМУ, отдел НОП и 01 РУ на МВР –
Добрич, за частта касаеща разпореждането с наркотично вещество, както и че може да
се обжалва пред РС-Добрич в 7-дневен срок от получаването му. Постановлението
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съдържа разпореждане относно веществените доказателства. Приложени са документи
за връчване. Приложено е и писмо от ОП-Добрич във връзка с осъществен служебен
контрол по заповед на адм.ръководител на ОП-Добрич въз основа на т.14 от
Указанието за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със заповед на главния прокурор на Р.България, над
постановлението на РП-Добрич, с което то е потвърдено като правилно и
законосъобразно.

Пр. пр. № 808/2020 г. по описа на РП – Добрич, БП №252/2020 г. по описа на
Първо РУ-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е образувано
на 03.04.2020 г. по реда на чл.356, ал.1 от НПК за извършено престъпление по чл.354а,
ал.5 вр.с ал.3, т.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в РП-Добрич на
09.04.2020 г. с мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от 10.04.2020 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24,
ал.1, т.1 от НПК и чл.9, ал.2 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е
отразено, че установеното в държане на обвиняемия наркотично вещество е в
сравнително малко количество, а при преценка на данните за личността му е видно, че
той не е осъждан досега, не се водят спрямо него наказателни производства и е с добри
характеристични данни и следователно е налице хипотезата на чл.9, ал.2 от НК. Макар
формално с действията си обвиняемият да е реализирал състава на престъплението по
чл.354а, ал.5 вр.с ал.3, т.1 от НК, то предвид изложените аргументи, наказателното
производство следва да бъде прекратено. В диспозитива на постановлението е
записано препис от него да се изпрати на извършителя, който може да се обжалва пред
РС-Добрич в 7-дневен срок от получаването му. Препис да бъде изпратен на
разследващия орган от 01 РУ-МВР-Добрич, който да организира изпращането му
ведно със съхраняваното ВД-наркотично вещество на Агенция „Митници“, ЦМУ за
изпълнение разпореждането за унищожаване. Приложени са документи за връчване.
Приложено е и писмо от ОП-Добрич във връзка с осъществен служебен контрол по
заповед на административния ръководител на ОП-Добрич над постановлението на
РП-Добрич, с което то е потвърдено като обосновано, правилно и законосъобразно.

Пр.пр. №459/20 г. по описа на РП-Разград, ДП №147/20 г. по описа на
Първо РУ-гр.Добрич, наблюдаващ прокурор Радомир Станев. На осн. чл. 212,
ал.1 от НПК, на 18.02.2020 г. е образувано ДП за престъпление по чл. 345, ал.2,
вр. ал.1 от НК, извършено в гр. Добрич. На 20.02.2020 г. е изпратено съобщение
на РП-Добрич за образуваното ДП. Приложен е протокол за разпределение на
принципа на случайния подбор от същия ден. Върху него е положен подпис на
наблюдаващия прокурор от същия ден, че е уведомен. На 26.03.2020 г. ДП е
получено в РП-Добрич за запознаване с материалите. Прокурор Станев
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прекратил наказателното производство с постановление от 31.03.2020 г., тъй като
били налице основанията по чл. 9, ал.2 от НК. Приел, че деянието покрива
законовите признаци на административно нарушение по ЗДвП и поради това
постановлението, ведно с делото следва да се изпрати на Началника на Сектор
„Пътна полиция“ към ОД на МВР - Добрич с оглед правомощията, свързани с
реализирането на административно наказателна отговорност, което и указано в
диспозитива на постановлението. Посочено е, че то подлежи на служебен
контрол на осн. чл.  243, ал. 9 от НПК.

Пр.пр. №2832/19 г. по описа на РП-Добрич, ДП№924/19 г. по описа на
Първо РУ на МВР-гр.Добрич, наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев. ДП е
образувано на 10.11.2019 г. на осн. чл. 212, ал. 2 от НПК с първото действие по
разследването - оглед на МПС, за престъпление по чл. 122, ал.1 от НПК.
Съобщението е получено в РП-Добрич на 12.11.2019 г. Приложен е протокол за
разпределение на принципа на случайния подбор от същия ден. На 02.03.2020 г.
ДП е получено в РП-Добрич с мнение за прекратяване. С постановление от
02.03.2020 г. наказателното производство е прекратено, тъй като липсват
доказателства за извършено престъпление от общ характер. В мотивите на
постановлението е посочено, че според заключението на вещото лице причина за
смъртта на лицето е остро нарушение на сърдечния ритъм, довело до остра
сърдечна недостатъчност. Указано е препис да се изпрати на наследниците на
починалия. Посочено е, че постановлението може да се обжалва пред РС-
Добрич в 7-дневен срок от получаване на преписа. Приложени са известия за
доставяне, от които е видно, че наследниците на починалия са получили преписи
от постановлението.

Пр.пр. №1200/19 г. по описа на РП-Добрич, ДП №433/19 г. по описа на
01РУ-гр.Добрич, наблюдаващ прокурор Ст.Димитров. ДП е образувано на
10.05.2019 г. за престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“, вр. с чл. 342, ал.1, пр. 3-то от
НК с първото действие по разследване - в случая оглед на местопроизшествие.
Писмото, с което прокурорът е уведомен за образуване на ДП е получено в РП –
Добрич на 14.05.2019 г. Налице е протокол за разпределение на принципа на
случайния подбор от същия ден. Срокът за разследване е удължаван
многократно. Искането на прокурора за удължаване на срока е под формата на
писмо с приложена таблица по образец, изготвен от местната РП. При изготвяне
на искането не са отбелязани действията по разследване, извършени след
последното удължаване на срока. ДП е получено в РП-Добрич с мнение за
прекратяване. Прокурор Ст. Димитров е прекратил наказателното производство с
постановление от 14.05.2020 г., поради това, че пострадалият е заявил, че желае
наказателното производство да бъде прекратено на осн. чл. 343, ал.2 от НК. Има
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произнасяне по веществените доказателства. Указано е екземпляр от
постановлението да се изпрати на обвиняемия и пострадалия. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва пред РС-Добрич в 7-дневен срок от
получаването. Има известие за доставянето.

Пр. пр. № 647/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 203/2020 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев.  /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
образувано на 10.03.2020 г. по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК с първото действие
по разследването – разпит на свидетел, за извършено престъпление по чл. 354а,
ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК. Материалите по делото са постъпили в РП-Добрич на
17.03.2020 г. с мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от
17.03.2020 г. наказателното производство е прекратено на основание чл. 243, ал.
1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е отразено, че не са
налице данни за осъществено престъпление от общ характер по повдигнатия
текст – поради изключително малкото количество и твърде ниската стойност на
наркотичното вещество марихуана е неоправдано да се води наказателно
производство и да се търси наказателна отговорност от лице, което държало
нищожно количество наркотично вещество за лична употреба. В диспозитива на
постановлението е записано копие от него да се връчи на извършителя и
разследващия полицай при Първо РУ на МВР-Добрич, за изпълнение на същото
в частта с разпореждането за вещественото доказателство, което следва да бъде
унищожено, както и че може да се обжалва пред РС – Добрич в 7-дневен срок
от узнаването му. Приложени са разписки за връчване.

Пр. пр. № 616/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 200/2020 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 07.03.2020 г. по реда на чл. 356, ал. 1, т. 1 от НПК с
първото действие по разследването – разпит на свидетел, за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК. Материалите по делото са
постъпили в РП-Добрич на 16.03.2020 г. с мнение за прекратяване. С мотивирано
постановление от 16.03.2020 г. наказателното производство е прекратено на
основание чл.  357,  ал.  1,  т.  1  вр.  с чл.  24,  ал.  1,  т.  1,  пр.  2  от НПК.  В
обстоятелствената част на постановлението е отразено, че не са налице данни за
осъществено престъпление от общ характер по повдигнатия текст – деянието е
малозначително, което изключва обществената опасност и противоправността му
– съвсем малкото количество наркотично вещество, предназначено за лична
употреба. В диспозитива на постановлението е записано копие от него да се
връчи на извършителя и на разследващ полицай при Първо РУ на МВР-Добрич,
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за изпълнение на същото в частта с разпореждането за вещественото
доказателство, което да бъде унищожено, както и че може да се обжалва пред
РС – Добрич в 7-дневен срок от узнаването му. Приложени са разписки за
връчване.

Пр. пр. № 531/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 266/2019 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 05.03.2019 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с
първото действие по разследването – разпит на свидетел, за извършено
престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в РП-
Добрич на 27.03.2020 г. с мнение за прекратяване на основание чл. 243, ал.1, вр. с
чл. 24, ал. 4, т. 1 от НПК. С мотивирано постановление от 30.03.2020 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, вр. с чл. 24,
ал. 4, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е отразено, че
Д.Т. се води на диспансерен отчет и според изготвената по делото оценъчната
експертиза се налага извод, че с оглед размера на щетата в случая се касае за
деяние с явна незначителна обществена опасност. В диспозитива на
постановлението е записано препис от него да се изпрати на пострадалия и че
подлежи на обжалване пред РС-Добрич в 7-дневен срок от получаване на
преписа.

Проверени още:
Пр. пр. №3112/2019 г. по описа на РП – Добрич, БП №144/2020 г. по описа

на Първо РУ-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;
 Пр. пр. №2438/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП №651/2019 г. по описа

на Първо РУ-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;
Пр. пр. №1934/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №225/2020 г. по описа

на ПИП при ОД-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;
Пр. пр. №521/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №188/2020 г. по описа

на Първо РУ-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов;
 Пр. пр. №2069/2021 г. по описа на РП – Добрич, ДП №421/2021 г. по описа

на Първо РУ-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов;
Пр.пр.  №3181/19 г. по описа на РП-Добрич, ДП №38/20 г. по описа на ОД

на МВР- Добрич ,наблюдаващ прокурор Ст. Димитров;
Пр.пр. №1376/21 г. по описа на РП-Добрич, ДП №271/21 г. по описа на ОД

на МВР-Добрич ,наблюдаващ прокурор Ст. Димитров;
Пр.пр. №146/20 г.по описа на РП-Добрич, ДП №66/20 г. по описа на 01 РУ

на МВР-Добрич, наблюдаващ прокурор Р.Станев;
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Пр.пр. №1479/21 г. по описа на РП-Добрич, ДП №52/21 г. по описа на РУ
на МВР-Тервел, наблюдаващ прокурор Р.Станев;

Пр.пр. №103/21 г. по описа на РП-Добрич, ДП №8/21 г. по описа на 02 РУ
на МВР-Добрич, наблюдаващ прокурор Р.Станев;

Пр.пр. №2914/19 г. по описа на РП-Добрич, ДП №945/19г. по описа на
Първо РУ на МВР-Добрич, наблюдаващ прокурор П.Тухчиев;

Пр.пр. №1228/21г. по описа на РП-Добрич, ДП№436/16г. по описа на
Първо РУ на МВР-Добрич ,наблюдаващ прокурор П.Тухчиев;

Пр.пр. №3525/21 г. по описа на РП-Добрич, ДП №193/21 г. по описа на
Първо РУ на МВР-Добрич, наблюдаващ прокурор П.Тухчиев;

Пр.пр. №1847/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 874/2018 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

 Пр. пр. №1927/2017 г. по описа на РП – Добрич, ДП №995/2017 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

 Пр.пр. №3216/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП №1036/2019 г. по
описа на Първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

Пр.пр. №589/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №51/2020 г. по описа на
сектор ПИП при ОДМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

 Пр.пр. №1994/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №154/2020 г. по описа
на сектор ПИП при ОДМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

 Пр.пр. №2546/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП №283/2019 г. по описа
на второ РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

 Пр.пр. №2495/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП №839/2019 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева;

Пр.пр. №1665/2021 г. по описа на РП – Добрич, ДП №329/2021 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева;

 Пр.пр. №2002/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП №624/2020 г. по описа
на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева.

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – ТЕРВЕЛ ПРИ РП - ДОБРИЧ
Пр.пр. №1917/2020 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Тервел, ДП № 88/2020

г. по описа на  РУП – гр. Тервел с наблюдаващ Живко Желязков.  /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Наказателното производство е
образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 11.08.2020 г. за това, че на същата
дата на път III-207- гр. Тервел-с. Ч. при управление на МПС „Рено”, модел…,
нарушавайки правилата на движение по пътищата-чл.20, ал.2 от ЗДвП-движейки
се с несъобразена скорост, по непредпазливост е причинена средна телесна
повреда на С.М. ог гр. К., изразявяща се в разстройство на здравето, временно
опасно за живота – престъпление по чл. 343, ал. 1, б”б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал.1 от
НК и чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. В процеса на разследването са разпитани свидетели,
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назначени са били експертизи. След проведеното разследване пострадалата С.М.
е заявила, че е запозната с правата си на пострадало лице в наказателния процес,
както и с разпоредбата на чл. 343, ал. 2, т. 2 от НК, посочвайки че желае
наказателното производство да се прекрати, респективно  да не бъде търсена
наказателна отговорност от Н.В.

Материалите по ДП са постъпили в РП – Тервел на 13.10.2020 г. с мнение
за прекратяване на наказателното производство. С мотивирано постановление от
22.10.2020 г. наказателното  производство е прекратено на основание чл. 243, ал.
1, т. 1 от НПК и чл. 343, ал.2, т. 2 от  НПК. В постановлението е посочено, че
независимо че по ДП е установено, че са налични данни за извършено
престъпление по см. на НК, с оглед изпълнение задължението на прокуратурата
произтичащо от разпоредбата на чл. 36, ал.2 от ЗАНН спрямо Н.В. следва да
бъдат предприети необходимите административно-наказателни мерки, водещи
до ангажирането му към административно-наказателна отговорност, заради
виновно допуснато нарушение на ЗДвП.

В постановлението е посочено препис от нег, ведно със заверени копия от
ДП, да се изпратят на пострадалата С.М. и че може да се обжалва пред РС-
Тервел в 7 – мо дневен срок от получаването му. Препис да бъде изпратен и на
Началника на РУП-Тервел, за упражняване на предвидените в ЗДвП
административно-наказателни разпоредби спрямо Н.В., след което да бъдат
изпратени на РП-Добрич, ТО-Тервел заверени преписи от образуваната
административно-наказателна преписка.

На 06.11.2020 г. в РП-Добрич от РУП-Тервел е получено копие от издадено
НП №20----/04.11.2020 г по описа на РУП-Тервел. Приложени са разписки  за
получаване.

Проверени още:
Пр.пр. №717/2020 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Тервел, ДП №31/2020 г.

по описа на  РУП – гр. Тервел с наблюдаващ Живко Желязков;
Пр.пр. №993/2021 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Тервел, ДП №26/2021 г.

по описа на  РУП – гр. Тервел с наблюдаващ Живко Желязков.
Пр.пр. №2309/2020 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Тервел, ДП №166/2020

г. по описа на  сектор ПИП, ОД на МВР-Добрич с наблюдаващ Живко Желязков.

Постановленията за прекратяване на наказателното производство са
добре обосновани и подробно мотивирани.

В проверените прокурорски актове за прекратяване на наказателното
производство винаги е посочена възможността за обжалване.

Прилагат се известия за доставяне на постановленията за прекратяване
на ДП.
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Удължаване на срока за разследване се иска своевременно.
В постановлението за прекратяване на наказателното производство,

наблюдаващият прокурор винаги се произнася относно веществените
доказателства, ако има такива.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БАЛЧИК ПРЕЗ 2020 г., ТО-БАЛЧИК
ПРИ РП – ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр. пр. № 241/2020 г. по описа на РП – Балчик, ДП № 74/2020 г. по описа
на РУ-МВР – Балчик с наблюдаващ прокурор Тодор Димов. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
образувано на 25.05.2020 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК с първото действие по
разследването – оглед на местопрестъплението, за извършено престъпление по
чл.122, ал.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в РП-Балчик на
15.09.2020 г. с мнение за спиране на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.с чл.24, ал.1,
т.1 от НПК. С мотивирано постановление от 16.09.2021 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.с чл.24, ал.1, т.1 от
НПК. В обстоятелствената част на постановлението е отразено, че причината за
настъпване на смъртта на Г.Й. е остра сърдечна недостатъчност и че не са били
установени травматични увреждания, които да имат връзка със смъртта.  В
диспозитива на постановлението е записано препис от него да се изпрати на
дъщерята на починалата и че подлежи на обжалване пред РС-Балчик в 7-дневен
срок от получаването му. Приложен е документ за връчване.

Пр. пр. № 1676/2021 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Балчик, ДП № 65/2021
г. по описа на  РУП – гр. Балчик с наблюдаващ прокурор Цв. Куманова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Наказателното
производство е образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 02.08.2020 г. за
това, че на 21.05.2021 г. е подаден сигнал от С.Д. – кметски наместник на с. Д.,
общ. Балчик, за починало лице в частен дом, находящ се в с. Д., общ. Балчик. В
процеса на разследването са разпитани свидетели, назначени са експертизи. След
проведеното разследване не са събрани доказателства, които да доведат до извод
за причиняване на смъртта на пострадалия по непредпазливост или
насилственото от трето лице, респ. за извършено престъпление от общ характер.

Материалите по ДП са постъпили в РП – Балчик на 15.07.2021 г. с мнение
за прекратяване на наказателното производство. С мотивирано постановление от
16.07.2021 г. наказателното  производство е прекратено на основание чл. 243, ал.
1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1,  от НПК. В постановлението е посочено препис от
него, ведно със заверени копия от ДП, да се изпратят на наследниците на И.И. и



86

че може да се обжалва пред РС-Балчик в 7 – мо дневен срок от получаването
му. Приложени са разписки  за получаване.

Пр.пр. №175/20 г. по описа на РП-Балчик, ДП №28/20 г. по описа на РУ на
МВР-гр. Албена, наблюдаващ прокурор Красимир Димитров. ДП е образувано
на 03.04.2020 г.  с постановление на наблюдаващия прокурор за престъпление по
чл. 131, ал.1, т.12 от НПК. На 17.12.2020 г. ДП е получено в РП-Балчик с мнение,
че делото е от частен характер. С постановление от 06.01.2021г. прокурор
Кр.Димитров спрял наказателното производство, тъй като деянието се преследва
по тъжба на пострадалия и не са налице основания за продължаване на
производството по реда на чл.49, ал.1 от НПК. Налице са основанията по чл.244,
ал.1,т.1, вр. чл. 25, ал.1,т.6 от НПК за спиране на досъдебното производство.
Изпратено е съобщение по чл.50 и чл. 81 от НПК до пострадалия, че може да
подаде тъжба до РС-Балчик в 6-месечен срок от деня, в който е получил
настоящото съобщение. Приложено е известие за доставяне. На 16.07.2021 г.
наблюдаващия прокурор изискал от председателя на РС-Балчик информация
дали пострадалият е завел дело от частен характер. На 19.07.2021 г. от РС -
Балчик са уведомили ТО-Балчик, че не е заведено дело, което да отговаря на
търсените критерии. С постановление от 20.07.2021 г. прокурор Димитров
прекратил делото по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК. Указано е препис от
постановлението да се изпрати на пострадалия. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва пред РС- Балчик в 7-дневен срок от
получаване на преписа. Приложени са известия за доставяне.

Проверени още:
Пр.пр. №20/2020 г. по описа на РП – Балчик, ДП №156/2019 г. по описа на

РУ-МВР – Албена с наблюдаващ прокурор Тодор Димов;
Пр.пр. №358/2019 г. по описа на РП – Балчик, ДП №98/2019 г. по описа на

РУ-МВР – Балчик с наблюдаващ прокурор Тодор Димов;
Пр.пр. №799/2019 г. по описа на РП Балчик, ДП №197/2019 г. по описа на

РУП – гр. Балчик с наблюдаващ прокурор Цв. Куманова;
Пр.пр. №354/2019 г. по описа на РП - Балчик, ДП №45/2021 г. по описа на

РУП – Албена с наблюдаващ прокурор Цв. Куманова;
Пр.пр. №235/2020 г. по описа на РП –Балчик, ДП №67/2020 г. по описа на

РУП – гр. Балчик с наблюдаващ прокурор Цв. Куманова;
Пр.пр. №430/21 г. по описа на РП - Добрич, ДП №23/21 г. по описа на РУ

на МВР- Балчик, наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;
Пр.пр. №680/18 г. по описа на РП - Балчик, ДП №196/18 г. по описа на РУ

на МВР- Балчик, наблюдаващ прокурор Красимир Димитров.
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Постановленията за прекратяване на наказателното производство са
добре обосновани и подробно мотивирани.

В проверените прокурорски актове за прекратяване на наказателното
производство винаги е посочена възможността за обжалване.

Прилагат се известия за доставяне на постановленията за прекратяване
на ДП.

Удължаване на срока за разследване се иска своевременно.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КАВАРНА ПРЕЗ 2020 г.,
ТО - КАВАРНА ПРИ РП – ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №2377/2021 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Каварна, ДП №86/2021
г. по описа на РУ-МВР – Балчик с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова-
Белчева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 15.07.2021 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК с
първото действие по разследването – оглед на местопрестъплението, за
извършено престъпление по чл.122, ал.2 от НК. Материалите по делото са
постъпили в РП-Добрич, ТО-Каварна на 09.11.2021 г. с мнение за прекратяване
на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С мотивирано постановление от 10.11.2021
г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. с
чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е отразено,
че причината за настъпване на смъртта на Й.П. е остра дихателна и сърдечна
недостатъчност и че не са били установени травматични и други увреждания,
както и действия на други лица, които да имат отношение към настъпването на
смъртта. В диспозитива на постановлението е записано препис от него да се
изпрати на близък на пострадалия и че може да се обжалва пред РС-Каварна в
7-дневен срок от получаването му. Приложени са документи за връчване.

Пр.пр. № 483/2020 г. по описа на РП - Каварна, БП №118/2020 г. по описа
на  РУП – гр. Каварна с наблюдаващ прокурор Г.Гавраилов.  / Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Наказателното производство е
образувано на 02.08.2020 г. за това, че на 02.08.2020 г. е държано високорисково
наркотично вещество – престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1 от НК. В процеса на
разследването са назначени експертизи. Тъй като намереното в непълнолетния
В.В. наркотично вещество е много малка количество и с много ниска стойност,
предназначено за негова лична употреба, случаят според наблюдаващият
прокурор, се оказва малозначителен по см. на чл. 9, ал.2 от НК.

Материалите по ДП са постъпили в РП – Каварна на 11.08.2020 г. с мнение
за прекратяване на наказателното производство. С мотивирано постановление от
11.08.2020 г. наказателното  производство е прекратено на основание чл. 243, ал.
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1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 8, чл. 243, ал. 2 от НПК чл. 61 от НК и чл.16, ал.1, т. 1 от
ЗБППМН.

В постановлението е посочено препис от него, ведно със заверени копия
от ДП,  да се изпратят на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община
Добрич с предложение за образуване на възпитателно дело и налагане на
възпитателни мерки по чл. 13 от  ЗБППМН по отношение на непълнолетния
В.В. Прокурорът се е произнесъл и по отношение на веществените
доказателства.

Пр.пр. № 604/2020 г. по описа на РП - Каварна, ДП № 144/2020 г. по описа
на РУ на МВР- Каварна с наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев.  /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. ДП е започнало на 18.09.2020 г. за
причиняване на смърт по непредпазливост по чл. 122, ал.1 от НК. Образувано е
по реда на чл. 212, ал.2 от НПК с първото действие по разследването, което в
случая е оглед на местопроизшествие. По делото няма привлечен обвиняем.
Разследването приключило и материалите са изпратени в РП-Добрич/ТО-
Каварна/ с мнение за прекратяване, получени са на 13.01.2021 г. С мотивирано
постановление от 13.01.2021г. наказателното производство е прекратено на
основание чл.243, ал.1,т.1, вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част
на постановлението е записано, че според СМЕ причина за смъртта е остро
нарушение на сърдечния ритъм, довело до остра сърдечна недостатъчност.
Направен е извод, че няма данни за извършено престъпление. В диспозитива на
постановлението е указано препис от него да се изпрати на наследниците на
починалия. Посочено е, че може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването
му пред РС – Каварна. Спазен е срокът по чл. 242, ал.5 от НПК. Няма действия,
извършени извън срока за разследване. Делото периодично е докладвано по реда
на чл. 203 от НПК. Приложена е разписка за получаване.

Проверени още:
Пр.пр. №2314/2021 г. по описа на РП – Добрич /ТО-Каварна/, БП №

87/2021 г. по описа на РУ-МВР – Каварна с наблюдаващ прокурор Бонка
Костадинова-Белчева;

Пр.пр. №544/2020 г. по описа на РП – Каварна, БП № 126/2020 г. по описа
на РУ-МВР – Каварна с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова-Белчева;

Пр.пр. №919/2019 г. по описа на РП-Каварна, ДП № 269/2018 г. по описа
на РУ-МВР – Каварна с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова-Белчева;

Пр.пр. №771/2021 г. по описа на РП – Добрич, ТО- Каварна, ДП №35/2021
г. по описа на  РУП – гр. Каварна с наблюдаващ прокурор Г.Гавраилов;
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Пр.пр. №423/2020 г. по описа на РП - Каварна, ДП №26/2020 г. по описа на
РУП – гр. Каварна с наблюдаващ прокурор Г.Гавраилов;

Пр.пр. № 656/2020 г. по описа на РП - Каварна, ДП №169/2020 г. по описа
на  РУП – гр. Каварна с наблюдаващ прокурор Г.Гавраилов;

Пр.пр. №1442/21 г. по описа на РП - Добрич, БП №57/21 г. по описа на РУ
на МВР гр. Каварна, наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев;

Пр.пр. №151/20 г. по описа на РП - Каварна, ДП №12/20 г. по описа на РУ -
Шабла, наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев.

Постановленията за прекратяване на наказателното производство са
изготвени в срок от наблюдаващите прокурори, обосновани са и подробно
мотивирани. В тях се съдържат указания за срока за обжалване и органа, пред
който да бъде направено това.

Приложени са разписки за получаване на постановленията за
прекратяване на ДП.

В  постановлението за прекратяване на наказателното производство
прокурорът винаги се произнася относно веществените доказателства.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРЕЗ
2020 г., ТО - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ РП – ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. № 32/2021 г. по описа на РП – Добрич /ТО-Генерал Тошево/, ДП
№4/2021 г. по описа на РУ-МВР – Генерал Тошево с наблюдаващ прокурор
Мариян Маринов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е образувано на 02.03.2021 г. с постановление на
прокурор Маринов за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4,  вр. с чл.194,
ал.1 от НК. Материалите по делото са постъпили в РП-Добрич, ТО-Генерал
Тошево на 08.04.2021 г. с мнение за повдигане на обвинение и предаване на съд
за извършено престъпление по посочените текстове от НК. С мотивирано
постановление от 07.05.2021 г. наказателното производство е прекратено на
основание чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК и чл.9, ал.2 от НК. В
обстоятелствената част на постановлението е отразено, че с деянието си Д.Д. е
осъществил признаците на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.с чл.194, ал.1 от
НК., но предвид изключително ниския размер на причинените вреди, които са
възстановени, и липсата на други наказателни производства, чисто съдебно
минало и др. деянието е с явно незначителна обществена опасност и не
съставлява престъпление. В диспозитива на постановлението е записано препис
от него да се изпрати на Д.Д, както и на кмета на общината, като пострадал и
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че може да се обжалва пред РС-Ген.Тошево в 7-дневен срок от получаването
му. Има разпореждане с ВД. Приложени са документи за връчване;

Пр.пр. №111/2020 г. по описа на РП - Ген.Тошево, ДП №49/2020 г. по
описа на  РУП – гр. Ген.Тошево с наблюдаващ прокурор Й.Чанева.  /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Наказателното производство е
образувано на 27.02.2020 г. за това, че в землището на с. Къпиново, общ.
Г.Тошево без редовно писмено позволително за сеч, отсякъл, взел и извозил от
държавен горски фонд 1 куб.м. дърва за огрев  от вида „Г” и ½ куб.м. дърва за
огрев от друг вид на обща стойност 84.60 лв. В процеса на разследването е било
установено, че е проведено административно-наказателно производство, което е
приключило, като свидетелят Ю. е платил наложените му с наказателни
постановления на Директора на РДГ - Варна глоби.

Наказателните постановления са влезли в законна сила на 10.06.2020 г. От
назначената СИЕ се установява, че намерените във фадромата дървета са на
обща стойност 84.60 лв.  Тъй като обществената опасност на деянието и тази на
дееца е маловажна, случаят според наблюдаващия прокурор е малозначителен по
см. на чл. 9, ал.2 от НК.

Материалите по ДП са постъпили в РП – Ген.Тошево на 15.09.2020 г. с
мнение за предаване на съд. С мотивирано постановление от 30.09.2020 г.
наказателното  производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл.
24, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 9 ал.2 от НК.

В постановлението е посочено препис от него, ведно със заверени копия
от ДП, да се изпратят на обвиняемия и на пострадалото лице - в случая ТПГДС
Ген.Тошево. Посочено е, че постановлението може да се обжалва пред РС-
Ген.Тошево.

Проверени още:
Пр.пр. №297/2020 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Генерал Тошево, ДП №

173/2020 г. по описа на РУ-МВР – Генерал Тошево с наблюдаващ прокурор
Мариян Маринов;

Пр.пр. №409/2019 г. по описа на РП – Генерал Тошево, БП №146/2019 г. по
описа на РУ-МВР – Генерал Тошево с наблюдаващ прокурор Мариян Маринов;

Пр.пр. №169/2021 г. по описа на РП – Генерал Тошево, ДП №108/2019 г. по
описа на РУ-МВР – Генерал Тошево с наблюдаващ прокурор Мариян Маринов;

Пр.пр. №227/2019 г. по описа на РП - Ген.Тошево, ДП №85/2020 г. по
описа на  РУП – гр. Ген.Тошево с наблюдаващ прокурор Й.Чанева;

Пр.пр. №2635/2021 г. по описа на РП –Добрич,  ТО - Ген.Тошево, ДП
№49/2020 г. по описа на  РУП – гр. Ген.Тошево с наблюдаващ прокурор
Й.Чанева.
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Постановленията за прекратяване на наказателното производство са
изготвени в срок от наблюдаващите прокурори, обосновани са и подробно
мотивирани. В тях се съдържат указания за срока за обжалване и органа, пред
който да бъде направено това.

Приложени са разписки за получаване на постановленията за
прекратяване на ДП.

В  постановлението за прекратяване на наказателното производство
прокурорът винаги се произнася относно веществените доказателства.

През 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура - Добрич са
прекратили общо  2091  досъдебни производства, което представлява 49,26%
от наблюдаваните през годината 4244 дела.

През 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура - Добрич са
прекратили общо  1153  досъдебни производства, което представлява 40,57%
от наблюдаваните през годината 2842 дела.

За сравнение през 2019 г. са били прекратени общо  1007  досъдебни
производства, което е представлявало 33,60 % от наблюдаваните през
годината 2997 дела.

Налице е  повишение на прекратените дела в сравнение с предходните две
години, което се дължи на по-високия брой прекратени ДП по давност с
неразкрит извършител.
          Останалите прекратени през 2021 г. дела, извън тези по давност, са били
общо 633, от които водените срещу лица с повдигнати обвинения са били 145.
          За сравнение през 2020 г. тези прекратени дела се били 467, от които с
лица с повдигнати обвинения  са били  172.  През 2019 г.  тези показатели са
били съответно 589 прекратени дела, от които ДП с лица с повдигнати
обвинения  са били 227.

Искания за ускоряване на ДП по чл.368 от НПК  през годината са били
направени в 7 случая, докато през 2020 г., 2019 г., както и от въвеждането на
тези разпоредби в НПК не е имало такива.
        Може да се отбележи,  че е преодоляна  отрицателната тенденция,  в
предходните години  на сравнително висок брой на прекратени ДП с повдигнати
обвинения, което се е дължало основно на големия брой образувани бързи
производства по чл.354а, ал.5 от НК, който в последствие са се прекратявали
на осн. чл.9, ал.2 от НК . /Годишен отчетен доклад за дейността на РП- Добрич
2020 г., 2021г./

7. Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства:
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Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване за
2020 г. в РП – Добрич са общо 3245 броя - в РП-Добрич са 2969 броя, а в
ТО-Тервел – 276 броя, като всички са уважени; в РП-Балчик – 621,
уважени са 617; в  РП-Каварна – 200 броя и всички са били уважени; в РП-
Ген. Тошево – 301, уважени са 296.

Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на съответната
прокуратура за 2020  г.  в РП –  Добрич са общо 1999  броя,   като в РП-
Добрич са 1976 броя, от които са уважени 1974 броя; в ТО-Тервел – 23
броя, всички са уважени; в РП -Балчик – 298,уважени – 298; в  РП -Каварна
– 101, всички са били уважени; в РП -Ген. Тошево – 57 броя, уважени са
57.

Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за удължаване на срока за разследване за
2021 г. са общо 7186 броя, както следва :

РП-Добрич - 2316 броя уважени, неуважени – 32 броя;
ТО-Тервел - 194 броя уважени, неуважени – 0;
ТО-Балчик – 509 броя уважени, неуважени – 1;
ТО-Каварна – 277 броя уважени, неуважени – 0;
ТО-Генерал Тошево – 264 броя уважени, неуважени – 0.

Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока на разследване до административния ръководител на съответната
прокуратура за 2021 г. са общо 4008 броя, както следва :

РП-Добрич - 1555 броя уважени, неуважени – 4;
ТО-Тервел - 0 броя уважени, неуважени – 0 броя;
ТО-Балчик – 256 броя уважени, неуважени – 0;
ТО-Каварна – 115 броя уважени, неуважени – 0;
ТО-Генерал Тошево – 74 броя уважени, неуважени – 0.

8. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството

8.1 ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца за
2020 г. на  РП – Добрич през 2020 г.са общо - 63 броя,  като в РП-Добрич
са 55 броя, а в ТО-Тервел – 8 броя В РП-Балчик са 40, в РП-Каварна – 11, в
РП -Ген. Тошево - 55.



93

За 2021 г. делата с продължителност на разследването повече от 6
месеца в РП – Добрич са общо 171 броя,  като в РП-Добрич са 109, а в ТО-
Тервел – 7, в ТО-Балчик – 35, в ТО-Каварна – 10, в ТО-Ген.Тошево – 10.

Причини за продължителност на разследването по ДП повече от  6 месеца:

1. Неизготвяне в шестмесечния срок от започване на разследването на
заключенията по назначените различни видове експертизи по съответните ДП -
най-често физико-химични експертизи за изследване наличието на наркотични
вещества в кръвните проби, взети от извършителите на престъпления или на
наркотични вещества, на автотехнически експертизи, строително-технически,
компютърни, съдебно-психиатрични и психологически експертизи и др.
Причината за това е, че в Област Добрич често липсват експерти в
съответната област, поради което се  забавя с месеци, а в някои случаи и над
година изготвянето на назначените физико-химични експертизи в БНТЛ-Варна,
НИК-София и химически експертизи в МБАЛ и лаборатории при ВМА Варна;

2. Забавяне при изготвянето на съдебномедицински експертизи, тъй
като в района на Добрич работи само един съдебен лекар;

3. Забавяне на съдебно-счетоводни експертизи, поради ограничен брой
компетентни вещи лица в област Добрич;

4. Голям брой ДП, по които се издирват лица с продължително
пребиване на адреси в чужбина;

5. Невъзможност разследването по делото да приключи в отсъствието
на обвиняемия, който не е бил издирен от органите на МВР или заболяване на
обвиняемия, което се явява пречка за приключване на разследването.

6. Неиздирване на свидетел, очевидец на деянието.

С оглед задълженията, вменени с разпоредбата на чл.140, ал.3 от ЗСВ,
административният ръководител на РП – Добрич е създал организация  по
отношение спазването на сроковете и контрола за това. Ежеседмично се
докладват производства с изтичащи срокове и се пишат напомнителни писма
до разследващия орган за изготвяне на искане за удължаване на срока. Целта е
да не се допусне неразумно продължителен срок на разследване, който е
основание за прилагане на процедурата по Глава двадесет и шеста от НПК, за
осъждане на ПРБ по ЗОДОВ и на страната – от ЕСПЧ.

В  тази връзка отново следва да се имат предвид и множеството
забавени дела в БНТЛ –Варна заради изследване на наркотични вещества, което
бе споменато във връзка с множеството  преобразувани  за разследване по
общия ред бързи производства.
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Също така абсолютните стойности на делата, разследвани над 6 месеца
са увеличени и чрез включване в регистъра на срочността и на множество
възобновени ДП без обвинение, които в предходни години не са се отразявали.

Предвид това, че в процеса реално участват органите на
разследването, прокуратурата и съда, с цел преодоляване допуснатите
слабости се провеждат срещи с представители на посочените ведомства
на определен период от време, на които се анализират конкретни случаи и
се набелязват мерки за подобряване на работата и недопускане на
противоречива практика в различните етапи на производствата. Такива
са провеждани през годината по повод издадени указания и инструкции
от Главния прокурор и съвмести инструкции между Главния прокурор и
МВР, срещи с разследващите полицаи за обсъждане на делата с
фактическа и правна сложност и обучения на състава на полицията и
разследващите полицаи по различни теми. /Отчетни доклади за
дейността на РП-Добрич през 2020 г. и 2021 г./

8.2 ДП, по които от привличането на обвиняемия са изтекли повече
от две години: за 2020 г. – РП-Добрич - 2 броя, ТО-Тервел – 0 броя, РП-
Балчик – 1 брой, РП-Каварна -1 брой,  РП-Ген.Тошево – 1 брой.

За 2021 г. за РП-Добрич са 3 броя.
1.Пр.пр. №1386/2018 г. по описа на РП-Добрич, ДП №38/2018 г. по

описа на ОСлО при ОП-Добрич. Цялостното изпълнение на указанията на
наблюдаващия прокурор  е било забавено изключително поради това, че
изисканите копия от  първоначалните разпити на свидетелите и
пострадалите, проведени преди 30.11.2017 г. по пр.пр №10019/201 7г. по
описа на СГП, приложена в последствие по пр.пр.№543/2018 г. по описа на
Специализираната прокуратура, са били предоставени със значително
забавяне едва към средата на 2020 г., като се е наложило  изискването им
допълнително и от Специализирания съд, където делото е било внесено с
обвинителен акт.

Забавянето в приключването на разследването е продиктувано и от
въведените от м.март 2020 г. извънредни мерки по повод
разпространението на „Ковид 19“. Към настоящия момент тече поредна
процедура по  чл.227 и сл. от НПК за предявяване на разследването, като
срокът по делото е удължен в тази връзка до 25.05.2022 г.;

2.Пр.пр. №954/2013 по описа на РП-Добрич, ДП  №52/2013г. по описа
на Сектор  „ПИП“ при ОД на МВР – Добрич. Причини за забавяне на
разследването са от една страна допуснатите повече от веднъж съществени
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нарушения на процесуални правила, които са довели до ограничаване правата на
обвиняемото лице, респ. до двукратното връщане на делото от съда на
прокурора, от друга страна - неритмично провежданите процесуално-
следствени действия от разследващия орган, който е бил неизменно един и същ
от образуване на наказателното производство до настоящия момент и
недостатъчната самоинициатива от негова страна за срочното и качествено
приключване на разследването, като същевременно по делото са се сменяли
наблюдаващите прокурори и това допълнително е допринесло за
недостатъчния контрол върху органа по разследване. Съществено е и
обстоятелството, че през периода 2016-2020 г. средната натовареност на
прокурорите при РП – Добрич е била сравнително висока, при кадрови дефицит
и често преразпределяне на дела и преписки от един наблюдаващ прокурор на
друг, което допълнително е препятствало ефективния контрол над
разследващите органи. Към момента разследването е приключило и по делото
предстои изготвяне на обвинителен акт;

3. Пр.пр. №2539/2018 г. по описа на РП Добрич, ДП № 356/2018 г. по
описа на 02 РУ на МВР Добрич. Основната причината, довела до
продължителност на разследването за период от над две години, е
забавянето на изготвянето на заключенията по двете физикохимични
експертизи, назначени за изследване на наркотичните вещества, които са
предмет на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от
НК. Допълнителна причина е обстоятелството, че обвиняемата не е била
установена на адресите й в страната и е била обявена за общодържавно
издирване.Очаква се досъдебното производство да бъде получено с
приключено разследване и със заключително писмено мнение от
разследващия орган.

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

за 2020 г. – РП-Добрич-няма, ТО-Тервел – няма, РП-Балчик – няма,
РП-Каварна – няма, РП-Ген.Тошево - 7 броя;

за 2021 г. в РП-Добрич, ТО-Тервел, ТО-Балчик, ТО-Каварна, ТО-
Ген.Тошево – няма такива ДП.

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

- за 2020 г. –– общо в РП-Добрич – 4 броя, ТО-Тервел – няма, РП-
Балчик – няма, РП-Каварна – няма, РП-Ген.Тошево- няма;
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- за 2021 г. – общо за РП-Добрич – 1, РП-Добрич-1 брой, ТО-Тервел
– няма, ТО-Балчик – няма, ТО-Каварна – няма, ТО-Ген.Тошево- няма.

9. Внесени искания до съда за:
Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3

НПК през проверявания период – за 2020 г. – общ брой за РП-Добрич - 23, от тях
- РП-Добрич – 23 броя,уважени – 4 броя, неуважени -19 броя,
- ТО-Тервел -0 броя,
- РП-Балчик – няма,
- РП-Каварна – 4 броя и те са уважени,
- РП-Ген.Тошево - 1 брой и тя е уважена.

- за 2021 г. –  общо за РП-Добрич – 3 броя: РП-Добрич-2 броя, уважени,
ТО-Тервел – 1 брой, уважена, ТО-Балчик – няма, ТО-Каварна – няма, ТО-
Ген.Тошево- няма.

Внесени мерки за неотклонение през проверявания период :
За 2020 г. внесените в съда искания за определяне на МНО „Задържане под

стража” са както следва: общ брой за РП-Добрич - 42, РП-Добрич – 42 броя,
уважени – 40 броя, неуважени -2 броя, ТО-Тервел - 0 броя; за РП-Балчик – 2
броя, уважени – 2 броя; за РП-Каварна – 5 броя, уважени са 5 броя, за РП-
Ген.Тошево - 43 броя,  всички са уважени.

През 2020 г. е подаден 1 протест от РП-Добрич срещу МНО и той е
неуважен. От РП-Балчик,  РП-Каварна, РП-Г.Тошево няма подадени
протести.

Предложения за вземане на МНО „Домашен арест” през 2020 г. от РП-
Добрич, ТО-Тервел, РП-Балчик,  РП-Каварна, РП-Ген.Тошево не са внасяни.

За 2021 г.  внесените в съда искания за определяне на МНО „Задържане
под стража” са както следва:

общ брой за РП-Добрич - 85, от които на РП-Добрич са 30 броя и те са
уважени, неуважени няма;

на ТО-Тервел - 1 брой;
на ТО-Балчик – 6 броя, уважени – 6 броя;
на ТО-Каварна – 10 броя, неуважени са 2 броя;
на ТО-Ген.Тошево - 38 броя,  всички са уважени.

Подадените протести през 2021 г. от прокурорите от РП-Добрич срещу
определени  МНО са общо един брой, подаден е от ТО - Каварна и е уважен.
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МНО „Домашен арест” – в РП-Добрич- общо – 2 броя, РП-Добрич – 2 броя,
уважени, ТО –Балчик -няма,  ТО –Каварна -няма, ТО -Ген.Тошево- няма

Предложенията за вземане на МНО „Домашен арест” през 2021 г. от РП-
Добрич са общо 2 броя, те са на РП-Добрич и са уважени. От ТО-Тервел, ТО-
Балчик,  ТО-Каварна и ТО-Ген.Тошево не са внасяни такива предложения.

10. Наказателни производства на специален надзор.
През 2020 г. наказателните производства на специален надзор за РП-

Добрич са общо 22 броя: на РП-Добрич – 17 броя и на ТО-Тервел - 5 броя. На
РП-Балчик са 7 броя,  на РП-Каварна – 6,  на РП -Ген.Тошево - 3.

 През 2021 г. общият брой на НП, взети на специален надзор на РП-Добрич
е 22: на РП-Добрич – 3 броя, на ТО-Тервел - 1, на ТО-Балчик – 2, на ТО -Каварна
– 4,  на ТО-Ген.Тошево - 12.

11. Информация относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 от НПК.

2020 г.
Съгласно предоставените справки,  произнасяне на прокурор след срока по

чл. 242, ал. 4 от НПК  в РП-Добрич и ТО-Тервел  няма, в РП - Балчик – няма,
РП-Каварна – няма,  в РП -Ген.Тошево има 1 забавяне с 28 дни, причините за
което са, че наблюдаващият прокурор е бил в болничен, а заместващият го
прокурор е подал самоотвод, който е уважен от ОП-Добрич. Срокът за решаване
е бил продължен на осн. чл. 242, ал. 5 от НПК.

2021 г.
Съгласно предоставените справки,  произнасяне на прокурор след срока по

чл. 242, ал. 4 от НПК в РП-Добрич и всички ТО - няма.

ІV. ПРОВЕРКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР, на
основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

1.Наказателно-съдебен надзор

2020 г.
Внесени обвинителни актове.
През 2020 г. в РП – Добрич внесените обвинителни актове са общо 213

броя, от които на РП-Добрич – 196 броя, а на ТО-Тервел - 17 броя. Внесените ОА
от РП-Балчик са 25 броя,  на РП-Каварна – 12 броя,  на РП-Ген.Тошево - 30 броя.



98

По досъдебни производства, образувани през годината, обвинителните
актове в РП – Добрич са общо 108 броя - на РП-Добрич са 96 броя, а на ТО-
Тервел - 12 броя. На РП-Балчик са 14 броя,  на РП-Каварна – 20 броя, на РП-
Ген.Тошево - 21 броя.

 ОА по ДП, образувани в предходни години на РП-Добрич  са общо 105
броя - на РП-Добрич – 100 и на ТО-Тервел – 5. На РП -Балчик са 11 броя,  на РП
-Каварна – 12 броя, на РП -Г.Тошево- 9 броя.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове:

РП-Добрич и ТО-Тервел
През 2020 г. на РП-Добрич са били върнати 6 броя ОА за допуснати

процесуални нарушения, всички са на прокурори от РП, както следва:
- Пр.пр. № 723/2020 г., прокурор Валерия Златева, без протест;
- Пр.пр. № 1795/2018 г., районен прокурор Петко Тухчиев, без протест;
- Пр. пр. № 601/2017 г., прокурор Радомир Станев, неуважен протест.
- Пр.Пр. № 1478/2020 г., прокурор Стефан Димитров, уважен протест;
- Пр.Пр. № 1963/2017 г., прокурор Стефка Георгиева, уважен протест;
- Пр.Пр. № 2370/2018 г., прокурор Стефан Димитров, уважен протест.

Върнати от съда на осн. чл. 248а от НПК през 2020 г. са 2 броя ОА с ОФГ
на прокурори от РП:

- Пр.пр. № 412/2018 г.,  прокурор Даниел Илиев, без протест;
- Пр. пр. № 1847/2017 г., прокурор Радомир Станев, без протест.

Няма върнати от съда ОА на осн. чл. 288 от НПК.
Делата, върнати от съда, по които не е подаден протест са 2 броя и те са по

ОА на прокурори от РП :
-  Пр.пр. №723/2020 г., прокурор Валерия Златева. Не са налице основания

за протест, доколкото сочените от съда нарушения действително са
допуснати. В актовете, които ангажират наказателната отговорност на
обвиняемия (постановление за привличане и обвинителен акт) не е посочено чия
собственост е обсебената вещ. Дори във фактическата обстановка в
обвинителния акт не е изяснена собствеността на вещта. Това е довело до
невъзможност за обвиняемия да разбере в какво точно е обвинен, като се има
предвид, че не става ясно дали процесната вещ действително е чужда за дееца
и чия е нейната собственост. Самият състав на престъплението изисква да
бъде вписана собствеността на вещта и от гледна точка на това, че е
необходимо обвиняемият да е наясно и на какво правно основание я владее.
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Прокурорът счита, че действително нарушенията следва да се отстранят чрез
ново привличане на обвиняем и изготвяне на нов обвинителен акт.

- Пр.пр. № 1795/2018 г., районен прокурор Петко Тухчиев. Има допуснато
процесуално-нарушение, което  не е съществено и е отстранено впоследствие с
обвинителния акт.

РП-Балчик – върнати дела:
- върнати от съда на осн. чл. 249, ал.1 от НПК – няма;
- върнати от съда на осн. чл. 248а от НПК –няма;
- върнати от съда на осн. чл. 288 от НПК- няма;
- дела, върнати от съда, по които не е подаден протест- няма.

РП-Каварна – върнати дела:
- върнати от съда на осн. чл. 249, ал.1 от НПК – няма;
- върнати от съда на осн. чл. 248а от НПК –няма;
- върнати от съда на осн. чл. 288 от НПК- няма;
- дела, върнати от съда, по които не е подаден протест- няма.

РП-Генерал Тошево – върнати дела:
- върнати от съда на осн. чл. 249, ал.1 от НПК – няма;
- върнати от съда на осн. чл. 248а от НПК –няма;
- върнати от съда на осн. чл. 288 от НПК- няма;
- дела, върнати от съда, по които не е подаден протест- няма.

Решени от съда дела по обвинителен акт.
През 2020 г. решените от съда дела, които са приключили с осъдителни

присъди са съответно - за РП – Добрич са общо - 48 броя, протестирани присъди
няма, от които на РП - Добрич са 40 броя, протестирани – 1 бр., а на ТО - Тервел
- 8 броя, протестирани няма.

Решените дела, приключили с осъдителни присъди за РП - Балчик са 6
броя, протестирани присъди няма; за  РП - Каварна – 21 броя, протестирани
няма; за РП - Ген.Тошево са 9 броя, протестирани няма.

Оправдателни присъди по делата, разглеждани по общия ред – през 2020 г.
на РП – Добрич - няма, протестирани – също няма, по дела на ТО-Тервел – също
няма оправдателни присъди, както и протестирани. По дела с внесени ОА от РП -
Балчик и от РП -Ген.Тошево няма оправдателни присъди, както и протестирани.
По ОА на  РП -Каварна има 2 броя оправдателни присъди, подаден е 1 протест.

Осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл. 371 и сл. НПК/  през
2020 г.  по дела на РП –  Добрич   са  общо11 броя,  протестирани няма -  на РП-
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Добрич – 4 броя, протестирани – няма и на ТО-Тервел - 7 броя, протестирани
също няма. По ОА на РП -Балчик осъдителните присъди по глава ХХVІІ от
НПК/чл. 371 и сл. НПК/  са 3 броя, протестирани няма,  на РП -Каварна – 6 броя,
протестирани – 1 брой и  на РП -Ген.Тошево - няма.

Оправдателни присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ през
2020 г. по дела на РП – Добрич   няма, на ТО-Тервел, на РП-Балчик, на РП -
Каварна и  на РП -Ген.Тошево - няма.

Внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на
съдебното следствие.

През  2020 г. в съда в хода на съдебното следствие са одобрени
споразумения, внесени от РП – Добрич общо на брой -114, от които на РП-
Добрич са 109, а на ТО-Тервел - 5. Внесените споразумения на  РП-Балчик са 4,
на РП-Каварна – 8, на РП-Ген.Тошево - 17.

Внесени в съда споразумения /чл. 381 НПК/ за решаване на делото в
досъдебно производство

През  2020 г. внесените в съда споразумения на основание чл. 381 от НПК
от РП – Добрич са общо на брой 219, от които на РП-Добрич са 210, а на ТО-
Тервел – 9. Внесените в съда споразумения по чл.381 от НПК от РП -Балчик са
39,   одобрени са 38; от РП-Каварна – 45, всички саодобрени; от РП-Ген.Тошево -
74, всички са одобрени.

2021 г.
Внесени обвинителни актове.
През 2021 г. от РП – Добрич са внесени общо на брой 247 обвинителни

актове, от които:
- на РП - Добрич - 165,
- на ТО - Тервел - 22,
- на ТО - Балчик - 16,
-  на ТО - Каварна - 19,
-  на ТО - Ген.Тошево - 25.
По досъдебни производства, образувани през годината, обвинителните

актове на РП – Добрич са общо 123: на РП-Добрич – 71, на ТО-Тервел - 15, на
ТО -Балчик - 7,  на ТО -Каварна - 14,  на ТО -Ген.Тошево - 16.

 По ДП, образувани в предходни години ОА на РП – Добрич  са общо 124:
на РП-Добрич – 94, на ТО-Тервел - 7, на ТО-Балчик – 9,  на ТО-Каварна – 5,  на
ТО-Ген.Тошево – 9.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове през 2021 г.
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- върнати от съда на осн. чл. 249, ал.1 от НПК  –  върнати са 9 броя ОА за
допуснати процесуални нарушения, като 3 са върнати на прокурор от РП -
Добрич; 2 бр. са върнати на прокурор от ТО - Балчик, 2 бр. са върнати на
прокурор от ТО - Каварна, един обв.акт е върнат на прокурор от ТО - Тервел и 1
ОА е върнат на прокурор от ТО - Ген.Тошево:

- Пр.пр. №ТОК 577/2020 г., прокурор Стефан Пенчев, ТО-Каварна, без
протест;

- Пр.пр. №ТОК 305/2019 г., прокурор Бонка Костадинова, ТО-Каварна, без
протест;

- Пр.пр. №1049/2010 г., напуснал прокурор от РП-Добрич, без протест.
- Пр.пр. №257/2014 г., напуснал прокурор от РП-Добрич, без протест;
- Пр.пр. №1050/2021 г., прокурор Живко Желязков, ТО-Тервел, уважен

протест;
- Пр.пр. №1510/2021 г., прокурор Цветелина Куманова, ТО-Балчик, уважен

протест;
- Пр.пр. №ТОБ 528/2019 г., прокурор Цветелина Куманова, ТО-Балчик,

уважен протест;
- Пр.пр. №ТОГ 46/2020 г., прокурор Йорданка Чанева, ТО-Ген.Тошево,

уважен протест;
- Пр.пр. №2675/2018, прокурор Радомир Станев, РП-Добрич, неуважен

протест.

- върнати от съда на осн. чл. 248а от НПК през 2021 г. - върнати са 2 ОА с
ОФГ на прокурори от РП:

- Пр.пр. №1990/2020 г.,  прокурор Даниел Илиев, РП-Добрич, без протест;
- Пр.пр. №2675/2011 г., прокурор Радомир Станев, РП-Добрич, уважен

протест.

- върнати от съда на осн. чл. 288 от НПК -  няма върнати на това основание;

- дела, върнати от съда, по които не е подаден протест – причини:
Не са подадени протести по 4 броя върнати от съд дела, 2 са били на

напуснал прокурор от РП-Добрич и 2 са на прокурор от ТО-Каварна:
- Пр.пр. №ТОК 577/2020 г., прокурор Стефан Пенчев, ТО-Каварна, няма

основания за подаване на протест;
- Пр.пр. №ТОК 305/2019 г., прокурор Бонка Костадинова, ТО-Каварна,

В обстоятелствената част на обвинителният акт не са били изложени факти
относно това от къде се извежда извода, че инкриминираното превозно средство
е МПС. Поради отчуждаване на процесния мотопед още в хода на досъдебното
производство не е възможно по безспорен начин да се определи типа на
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превозното средство, въпреки че в хода на производството пред въззивната
инстанция е била изготвена експертиза, която дава принципни отговори на
въпросите в тази насока;

- Пр.пр. №1049/2010 г., напуснал прокурор от РП-Добрич, в ОА липсва
конкретизация от обективна страна на престъпен състав;

- Пр.пр. №257/2014 г., напуснал прокурор от РП-Добрич. В диспозитива на
постановлението за привличане на обвиняем по досъдебното производство, както
и в изготвения впоследствие обвинителен акт не са били посочени конкретни
норми от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, които са били
нарушени и към които препраща бланкетната норма на чл.172б, ал.1 от НК. В
диспозитива на обвинението, както в постановлението за привличане, така и в
обвинителния акт липсва препратка към разпоредбите на ЗМГО.

Решени от съда дела по обвинителен акт.
Решените от съда дела през 2021 г., които са приключили с осъдителни

присъди по общия ред на РП – Добрич  са общо 70 броя, протестирани - няма, от
които :

- на РП-Добрич – 45 броя, протестирани – 1 брой,
- на ТО-Тервел - 6 броя, протестирани няма,
- на ТО -Балчик – 5 броя, протестирани няма,
- на ТО -Каварна – 10 броя, протестирани няма
- на ТО -Ген.Тошево - 4 броя, протестирани няма.
Оправдателните присъди по делата, разглеждани по общия ред през 2021 г.

за РП – Добрич са 0, както и за ТО-Тервел, ТО-Балчик и ТО-Каварна, няма и
протестирани присъди, а по дело на ТО-Ген.Тошево има 1 оправдателна присъда,
подаден е протест и той е неуважен.

Оправдателните съдебни актове за 2021 г. представляват 0,25 % от
всички решени през същата година от съда 788 броя дела, образувани по
внесените през 2021 г. 773 прокурорски актове, както и по внесените
прокурорски актове от предходни периоди.

При сравняване с данните от предходни години е видно следното:
През 2020 г. в РП – Добрич, вкл. ТО – Тервел е нямало оправдателни

присъди, но е имало 4 влезли в сила оправдателни съдебни акта, постановени по
дела на РС –  Каварна (2 броя) и на РС – Ген. Тошево (2 броя), образувани по
прокурорски актове съответно на прокурори от бившите РП – Каварна и РП –
Ген. Тошево, които считано от 01.01.2021 г. са били закрити и са се „влели“
като ТО към РП – Добрич.

Оправдателните съдебни актове за 2019 г. представляват 0,37 % от
всички решени от съда, образувани по внесени прокурорски актове от РП –
Добрич.
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Анализът на статистическите данни по наказателно-съдебния надзор
показва, че по отношение на върнатите дела и оправдателни присъди в РП –
Добрич не съществуват проблеми, които да налагат вземането на нарочни
мерки и приемането на конкретен план за отстраняване на допусканите
пропуски. Въпреки това, следва да продължи полагането на усилия за
синхронизиране на практиката на съда и прокуратурата. През 2021 г., също
както в предходни години е продължило съблюдаването на създадената
организация на работа, при която прокурорът, внесъл делото с прокурорски
акт в съда, се явява в съдебните заседания по делото и лично защитава
обвинителната си теза, освен при обективна невъзможност за това. Така се
цели максимално качество на прокурорските актове, респ. познаване на
материалите по делото от наблюдаващите прокурори и адекватната защита
на обвинителната теза пред  съда.

Осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл. 371 и сл. НПК/ през
2021 г. по дела на РП – Добрич са общо 38 броя, протестирани няма, от които:

- на РП - Добрич – 17 броя,
- на ТО - Тервел - 4 броя,
- на ТО - Балчик – 6 броя,
- на ТО - Каварна – 4 броя,
- на ТО - Ген.Тошево - 7 броя.
Оправдателни присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ през

2021 г. по дела на РП – Добрич   няма, протестирани – също няма.

Внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на
съдебното следствие.

През  2021 г. в съда в хода на съдебното следствие са одобрени
споразумения, внесени от РП – Добрич общо на  брой 149, от които :

-  на РП - Добрич - 111 броя,
-  на ТО - Тервел - 9 броя,
-  на РП - Балчик - 6 броя,
-  на РП - Каварна - 11 броя,
-  на РП - Ген.Тошево - 12 броя.

Внесени в съда споразумения /чл. 381 НПК/ за решаване на делото в
досъдебно производство

През  2021 г. внесените в съда споразумения на основание чл. 381 от НПК -
от РП – Добрич са общо на брой 427,  одобрени са 426 броя,  от които:

-  на РП - Добрич - 231 броя,
- на ТО - Тервел - 4 броя,
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- на ТО - Балчик – 62 броя, едно неодобрено споразумение
- на ТО - Каварна – 42 броя,
- на ТО - Ген.Тошево - 88 броя.

На случаен принцип бяха проверени следните дела с внесен в съда
обвинителен акт през проверявания период и с постигнати споразумения в

съдебна фаза:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР. ДОБРИЧ

Пр.пр. №1370/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №166/2019 г. по описа
на сектор ПИП при ОД МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка
Георгиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е образувано на 31.05.2019 г. по реда на чл.212, ал.2
от НПК с първото действие по разследването – претърсване и изземване за
извършено престъпление по чл.234, ал.1 от НК. С постановления от 09.01.2020 г.,
съставени въз основа на дадени от наблюдаващия прокурор с постановление от
23.12.2019 г. указания за привличане на две лица към наказателна отговорност за
престъпление по чл.234, ал.3, т.2 и 3 от НК е повдигнато обвинение на И.Г. и
К.К. На 18.03.2020 г. ДП е постъпило в РП-Добрич с мнение за повдигане на
обвинение. Изпратени са и част от ВД, а другите е отбелязано, че са на
съхранение в ОД на МВР-Добрич, поради техния обем.  На 15.04.2020 г. в РС-
Добрич е внесен ОА срещу двамата обвиняеми. В  обвинителния акт са посочени
изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити.

На 31.07.2020 г. съдът е одобрил споразумение между обвиняемите,
техните защитници и представителя на обвинението прокурор П.Любенов, в
което обвиняемите се признават за виновни и страните са се споразумели да им
бъдат наложени наказания „Лишаване от свобода” за срок от 2 години, чието
изпълнение е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 години за
двамата поотделно. Споразумението включва съгласие по въпросите изрично
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, включително и на кого се възлага
възпитателната работа с условно осъдените – на районния инспектор по
местоживеене. Към преписката е приложено копие от акта на съда, одобрил
споразумението и бланка с обобщена информация за развитието на делото в
двете фази, изготвена въз основа на заповед №93/2016 г.

 Пр.пр. №3215/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП № 1035/2019 г. по
описа на Първо РУ на МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 21.12.2019 г. по реда на чл.356, ал.2 от НПК с
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първото действие по разследването – разпит на свидетел, за извършено
престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С постановление от 21.12.2019 г. е
повдигнато обвинение на Ф.О. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С
постановление от 27.12.2019 г. производството е преобразувано в такова по
общия ред. На 11.02.2020 г. ДП е постъпило в РП-Добрич с мнение за повдигане
на обвинение предаване обвиняемия на съд. На 17.02.2020 г. в РС-Добрич е
внесен ОА. В обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от
НПК задължителни реквизити.

На 20.05.2020 г. съдът е одобрил споразумение между обвиняемия, неговия
защитник и прокурор Димитров, в което подсъдимият се признава за виновен и
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание „Лишаване от
свобода” за срок от 5 месеца, чието изпълнение е отложено на основание чл.66,
ал.1 от НК за срок от 3 години. Лишаване от право да управлява МПС не се
налага, тъй като той не е придобивал  правоспособност за управление на МПС.
Споразумението включва съгласие по въпросите изрично, изброени в чл. 381, ал.
5 от НПК, включително и че възпитателната работа по отношение на
осъдения се възлага на полицейския инспектор по местоживеене. Към
преписката е приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението и
бланка с обобщена информация за развитието на делото в двете фази,
изготвена въз основа на заповед №93/2016 г.

Пр.пр. №2073/20 г. по описа на РП- Добрич, БП№644/20г. по описа на
01РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Радомир Станев, има протокол от
разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за престъпление
по чл. 343б, ал.1 от НК. На 08.09.2020 г. делото е получено  в РП - Добрич с
мнение за предаване обвиняемия на съд. На 10.09.2020 г. е внесено в РС-Добрич
с обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него престъпление по чл.
343б, ал.1 от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. С
разпореждане от 10.09.2020 г. РС-Добрич насрочил съдебно заседание за
17.09.2020 г. Делото било отложено поради неявяване на обвиняемия за
01.10.2020 г. Междувременно, между обвиняемия и неговия защитник и
прокурора било сключено споразумение, с което  подсъдимият се признал за
виновен в извършване на престъплението и се съгласил да му бъде наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, което на осн. чл. 66, ал.1
от НК да бъде отложено за срок от 3 години и „Глоба“ в размер на 150 лв. С
протоколно определение от 01.10.2020 г. осн. чл.384 от НПК споразумението
било одобрено. Съдържанието на споразумението е съобразено с чл.381, ал.5 от
НПК. В прокурорското дело има копие от постановения съдебен акт. Приложен
е и формуляр „Обобщена информация“, утвърден със заповед №93/2016 г.на
районния пркурор.
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Пр.пр. №896/18 г. по описа на РП-Добрич, ДП №441/18 г. по описа на
Първо РУ на МВР - Добрич, с наблюдаващ прокурор Маринела Марчева, има
протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за
престъпление по чл.354а, ал.1, т.3 от НК. На 18.02.2020 г. делото е получено в РП
- Добрич с мнение за предаване обвиняемото лице на съд. На 19.02.2020 г. е
внесено в РС-Добрич с обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него
престъпление по чл.354а, ал.1, т.3 от НК, вр. чл. 26, ал.1 от НК. Обвинителният
акт съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. С разпореждане от 20.02.2020 г. РС
- Добрич насрочил съдебно заседание за 15.04.2020 г. Делото било отложено
поради неявяване на обвиняемия за 29.04.2020 г., а след това - за 09.06.2020 г.,
също поради неявяване на обвиняемия. Междувременно между обвиняемия и
неговия защитник и прокурора било сключено споразумение, с което
обвиняемият се признал за виновен в извършване на престъплението и се
съгласил да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3
месеца, което на осн. чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 години,
както и „Глоба“ в размер на 500 лв.  Споразумението съдържа клаузи за
веществените доказателства. С протоколно определение от  09.06.2020 г. на осн.
чл.384 от НПК споразумението е одобрено. Съдържанието на споразумението е
съобразено с чл.381, ал.5 от НПК. В прокурорското дело е приложено копие от
постановения съдебен акт. Приложен е и формуляр „Обобщена информация“,
утвърден със заповед №93/2016 г. на районния прокурор П.Тухчиев.

Пр.пр. №348/20 г. по описа на РП- Добрич, БП №116/20 г. по описа на 01
РУ на МВР - Добрич, наблюдаващ прокурор Павел Любенов, има протокол от
разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за престъпление
по чл. 343б, ал.3 от НК. На 11.02.2020 г. делото е получено в РП-Добрич с
мнение за предаване обвиняемия на съд. На 11.02.2020 г. е внесено в РС- Добрич
с обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него престъпление по чл.
343б, ал.3 от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. С
разпореждане от 12.02.2020 г. РС-Добрич насрочил съдебно заседание за
17.02.2020 г. Междувременно, между обвиняемия и неговия защитник и
прокурора било сключено споразумение, с което  подсъдимият се признал за
виновен в извършване на престъплението и се съгласил да му бъде наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, което на осн. чл. 66, ал.1
от НК да бъде отложено за срок от 3 години и „Глоба“ в размер на 1500 лв. С
протоколно определение от 17.02.2020 г. на осн. чл.384 от НПК споразумението
било одобрено. Съдържанието на споразумението е съобразено с чл.381, ал.5 от
НПК. В прокурорското дело е приложено копие от постановения съдебен акт.
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Приложен е и формуляр „Обобщена информация“, утвърден със заповед
№93/2016г. на районния прокурор П.Тухчиев.

Пр.пр. №1951/20 г. по описа на РП-Добрич, ДП №611/2020 г. по описа на
Първо РУ на МВР-Добрич, наблюдаващ прокурор Валерия Златева. Има
протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за
престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК. На 12.10.2020 г. делото е получено в РП-
Добрич с мнение за предаване обвиняемия на съд. На 13.10.2020 г. е внесено в
РС-Добрич с обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него
престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите
по чл. 246 от НПК. С разпореждане от 5.08.2020 г. РС-Добрич насрочил съдебно
заседание за 19.11.2020 г. Междувременно, между обвиняемия и неговия
защитник и прокурора било сключено споразумение, с което  подсъдимият се
признал за виновен в извършване на престъплението и се съгласил да му бъде
наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, което на осн. чл.
66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 години и „Глоба“ в размер на 250
лв. С протоколно определение от 19.11.2020 г. на осн. чл.384 от НПК
споразумението било одобрено. Съдържанието на споразумението е съобразено с
чл.381, ал.5 от НПК. В прокурорското дело е приложено копие от постановения
съдебен акт. Приложен е и формуляр „Обобщена информация“, утвърден със
заповед №93/2016 г. на районния прокурор П.Тухчиев.

Пр.пр. № 3006/2020 г. по описа на РП – Добрич,  БП №138/2021 г. по описа
на РУ МВР – Тервел с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев.  /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
образувано на 27.12.2020 г. по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК с първото действие
по разследването – разпит на свидетел за извършено престъпление по чл. 343б,
ал. 1 от НК. С постановление от 28.01.2021 г., докладвано по реда на чл. 219, ал.
1 от НПК на наблюдаващия прокурор, е повдигнато обвинение на И.О. за
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На 22.02.2021 г. ДП е постъпило в РП –
Добрич с мнение за предаване обвиняемия на съд.  На 23.02.2021 г. в РС –
Добрич е внесен ОА. В  обвинителния акт са посочени  изброените в чл. 246, ал.
2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 25/2021 г. по
описа на РС – Добрич.

С присъда подсъдимият И.О. е признат за виновен за извършено
престъпление по чл. 343 б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и му е наложено
наказание „ЛОС” от 6 месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от
НК се отлага за срок от 3 години, както и „глоба“ в размер на 200 лв. Приложено
е копие от акта на съда, разпореждане  за насрочване на делото и писмена
форма на Приложение към заповед № 93/2016 г..
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 Пр.пр. № 2281/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №758/2019 г. по
описа на първо РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано като бързо производство по реда на чл. 356, ал. 1 от
НПК на 10.09.2019 г. с първото действие по разследването – разпит,  за
извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. С постановление от
11.09.2020 г., докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на наблюдаващия
прокурор, е повдигнато обвинение на Д.А. за престъпление по чл. 354а, ал. 5, във
вр. с ал. 3, т. 1 от НК. На 07.01.2021 г. ДП е постъпило в РП – Добрич с мнение за
предаване обвиняемия на съд.  На 11.01.2021 г. в РС – Добрич е внесен ОА. В
обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК
задължителни реквизити.   Образувано е НОХД № 47/2021 г.  по описа на РС –
Добрич.

С присъда подсъдимият Д.А. е признат за виновен за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК
и му е наложено наказание „Глоба” в размер на 300,00 лева. Приложено е копие
от акта на съда, разпореждане  за насрочване на делото и писмена форма на
Приложение към заповед № 93/2016 г.

Проверени още:
Пр.пр. №2399/2020 г. по описа на РП – Добрич,  БП №755/2020 г. по описа

на Първо РУ-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;
Пр.пр. №918/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №292/2020 г. по описа

на Първо РУ-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;
Пр.пр. №914/2021 г. по описа на РП – Добрич,  БП №190/2021 г. по описа

на Първо РУ-МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева.;
Пр.пр. №277/2020 г. по описа на РП – Добрич,  БП №27/2020 г. по описа на

Второ РУ на МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;
Пр.пр. №246/2021 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №927/2020 г. по описа

на Първо РУ на МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;
Пр.пр. №182/2021 г. по описа на РП – Добрич,  БП №2/2021 г. по описа на

Второ РУ на МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров.
Пр.пр. №2739/19 г. по описа на РП- Добрич, ДП №294/2019 г. по описа на

02 РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Валерия Златева;
Пр.пр. №2780/19 г. по описа на РП - Добрич, ДП №909/2019 г. по описа на

01 РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Валерия Златева;
Пр.пр. №867/21 г. по описа на РП - Добрич, ДП №179/2021 г. по описа на

01 РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Валерия Златева;
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Пр.пр. №948/17г. по описа на РП - Добрич, БП №145/2017 г. по описа на
ОД на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Радомир Станев;

Пр.пр. №1615 /21 г. по описа на РП - Добрич, ДП №320/2021 г. по описа на
01 РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Радомир Станев;

Пр.пр. №766 /21 г. по описа на РП - Добрич, ДП №159/2021 г. по описа на
01 РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Радомир Станев;

Пр.пр. №721/17 г. по описа на РП - Добрич, ДП №346/2017 г. по описа на
01 РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Павел Любенов;

Пр.пр. №1141/21 г. по описа на РП - Добрич, ДП №233/2021 г. по описа на
01 РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Павел Любенов;

Пр.пр. №1835/20 г. по описа на РП - Добрич, ДП №211/2020 г. по описа на
02 РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Павел Любенов;

Пр.пр. №751/18 г. по описа на РП - Добрич, ДП №359/2018 г. по описа на
01 РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Маринела Марчева;

Пр.пр. №651/21 г. по описа на РП- Добрич, БП №37/2021 г. по описа на 01
РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Маринела Марчева;

Пр.пр. №444/17 г. по описа на РП- Добрич, ДП №255/2017 г. по описа на 01
РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Маринела Марчева;

Пр.пр. № 596/2021 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №31/2021 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

Пр.пр. № 718/2017 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №95/2017 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

Пр.пр. №483/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП № 192/2019 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

Пр.пр. №1838/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №572/2019 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев;

Пр.пр. №1689/2012 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №257/2014 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев;

Пр.пр. №2892/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №304/2019 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев.

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – ГР.ТЕРВЕЛ ПРИ РП - ДОБРИЧ
Пр.пр. № 895/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ТО-Тервел, ДП № 43/2020

г. по описа на РУМВР – Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 23.04.2020 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК за
извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.“а“ вр.с чл.342, ал.2 от НК. С
постановления от 23.04.2020 г. и 11.06.2021 г.е повдигнато обвинение на Я.Я.за
извършено престъпление по чл.343, ал.3, б.“а“, пр.2 вр.с ал.1 вр.с чл.342, ал.1 от
НК. На 24.06.2021 г. ДП е постъпило в РП-Добрич, ТО-Тервел с мнение за
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предаване обвиняемия на съд. На 12.07.2021 г. в РС-гр.Тервел е внесен ОА срещу
Я.Я. В  обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК
задължителни реквизити.

С присъда от №6 от 21.09.2021 г. по НОХД №63/2021 г. по описа на РС-
Тервел  Я.Я. е признат за виновен и е осъден на „Лишаване от свобода“ за срок
от две години, чието изпълнение на основание чл.66 от НК е отложено за срок от
три години, както и на „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от две
години. Към преписката е приложено копие от присъдата и мотивите към нея.

Проверени още:
Пр.пр. №1566/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ТО-Тервел, ДП №81/2020

г. по описа на РУМВР – Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков;
Пр.пр. №591/2021 г. по описа на РП – Добрич,  ТО-Тервел, БП  №18/2021 г.

по описа на РУМВР – Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков;
Пр.пр. №81/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ТО-Тервел, ДП №3/2020 г.

по описа на РУМВР – Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязко;
Пр.пр. №540/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ТО-Тервел, ДП №23/2020 г.

по описа на РУМВР – Тервел с наблюдаващ прокурор Живко Желязков.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – БАЛЧИК ПРЕЗ 2020 г.,
ТО - БАЛЧИК ПРИ РП ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. № 416/2018 г. по описа на РП – Балчик,  ДП №60/2018 г. по описа на
РУП-Албена, с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП - Балчик на 20.07.2021 г. с мнение за предаване обвиняемия Ц.Т.
на съд. На 22.07.2021 г. е внесен обвинителен акт РС – Балчик по обвинението на
Ц.Т. за извършено престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК. В  обвинителния акт са
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни
реквизити. Образувано е НОХД № 197/2021 г. по описа на РС - Балчик.

Към момента на проверката делото не е приключило в РП-Балчик, датата
за следващо с.з. е 28.06.2022 г.

Пр.пр. № 2/2020 г. по описа на РП - Балчик,  ДП № 155/2018 г. по описа на
РУП-Балчик, с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП - Балчик на 31.01.2020 г. с мнение за предаване на обвиняемия
З.Д. на съд. На 21.02.2020 г. е внесен обвинителен акт в РС – Каварна по
обвинението на С.А. за извършено престъпление по чл. 209, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1
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от НК. В  обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4
от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 63/2020 г. по описа
на РС - Балчик.

С присъда от 17.09.2020 г. по НОХД № 63/2020 г. по описа на РС-Балчик
З.Д. е осъден на „ЛОС” за срок от 2 години. На основание чл. 373, ал. 2, вр. 372,
ал. 4 от НПК, вр. чл. 58, ал. 1 от НК съдът е намалил наложеното наказание с 1/3
и определил изтърпяване на наказанието за срок от 1 г. и 4 месеца, което на
основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от 3 години.
Възпитателната работа по отношение на подсъдимия по време на
изпитателния срок се възлага на районният инспектор по местоживеене.

Пр.пр. №2840/21 г. по описа на РП - Добрич, ДП №37/21 г. по описа на РУ
на МВР - Албена, наблюдаващ прокурор Цветелина Куманова. Приложен е
протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за
престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК. На 08.09.2020 г. делото е получено в РП-
Добрич с мнение за предаване обвиняемия на съд. На 30.09.2021 г. е внесено в
РС - Балчик с обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него
престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите
по чл. 246 от НПК. С разпореждане от 01.10.2021 г. РС - Балчик насрочил
съдебно заседание за 30.11.2021 г. Делото било отложено поради неявяване на
обвиняемия за 13.01.2022 г. Междувременно между обвиняемия и неговия
защитник и прокурора било сключено споразумение, с което  подсъдимият се
признал за виновен в извършване на престъплението и се съгласил да му бъде
наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, което на осн. чл.
66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 години и глоба в размер на 250 лв.
На осн. чл.343г от НК на обвиняемия е наложено лишаване от право да
управлява МПС за срок от 10 месеца. С протоколно определение от 05.01.2022 г.
осн. чл.384 от НПК споразумението било одобрено. Съдържанието на
споразумението е съобразено с чл.381, ал.5 от НПК. В прокурорското дело има
копие от постановения съдебен акт. Приложен е и формуляр „Обобщена
информация“.

Пр.пр. №201/20 г. по описа на РП - Добрич, ДП №59/20 г. по описа на РУ
на МВР - Балчик, наблюдаващ прокурор Тодор Димов. Приложен е протокол от
разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за престъпление
срещу С.М. по за престъпление по чл. 216, ал.1, вр. с чл. 20, ал.1 от НК и по чл.
129, ал.1 от НК, срещу С.М. и Н.М. и срещу двама за престъпление по чл. 216,
ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. На 20.10.2021 г. делото е получено в ТО- Добрич с
мнение за предаване обвиняемите на съд. На 18.11.2021 г.е внесено в РС- Балчик
с обвинителен акт срещу три лица за извършените от тях престъпления,
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посочени по-горе. Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. С
разпореждане от 22.11.2021 г. РС-Балчик насрочил съдебно заседание за
18.01.2022г. Към настоящия момент делото е висящо.

Проверени още:
Пр.пр. №150/2021 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Балчик,  ДП №190/2018

г. по описа на РУП-  Балчик, с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;
Пр.пр.№ 84/2020 г. по описа на РП –Балчик,  ДП № 31/2020 г. по описа на

РУП- Балчик, с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;
Пр.пр. №660/2018 г. по описа на РП –Балчик,  ДП №190/2020 г. по описа на

РУП- Балчик, с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;
Пр.пр. №153/20 г. по описа на РП- Добрич, ДП №44/2020 г. по описа на

РУ- Балчик, наблюдаващ прокурор Тодор Димов;
Пр.пр. №379/18 г. по описа на РП - Балчик, ДП №113/2018 г. по описа на

РУ- Балчик, наблюдаващ прокурор Тодор Димов;
Пр.пр. №161/21 г. по описа на РП - Добрич, ДП №4/2021 г. по описа на

ОСлО на ОП-Добрич, наблюдаващ прокурор Цветелина Куманова;
Пр.пр. №574/18 г. по описа на РП- Балчик, ДП №172/2018 г. по описа на

РУ на МВР- Балчик, наблюдаващ прокурор Цветелина Куманова.

Проверените обвинителни актове са изготвени в срок и в тях са посочени
изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.

В прокурорското дело се съдържа копие от постановения съдебен акт.
Приложен е и формуляр „Обобщена информация“ за развитието на делото в
двете фази на процеса, изготвена въз основа на заповед №93/2016 г.

Към всички прокурорски дела се прилага разпореждане, с което
районният прокурор определя друг прокурор за участие в съдебно заседание,
когато титулярът е възпрепятстван.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КАВАРНА ПРЕЗ 2020 г.,
ТО – КАВАРНА ПРИ РП - ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №340/2020 г. по описа на РП – Каварна,  ДП № 32/2020 г. по описа
на РУМВР – Шабла с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова-Белчева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 12.06.2020 г. с постановление на прокурор Белчева
за извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С постановление от 16.07.2020
г. е повдигнато обвинение на И.С.за извършено престъпление по чл.211, пр.2, вр.
чл.209, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и „б“, вр. с чл.26, ал.1 от НК. На 21.08.2020 г.
ДП е постъпило в РП-Добрич, ТО-Каварна с мнение за предаване обвиняемия на
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съд. На 24.08.2020 г. в РС-Каварна е внесен ОА срещу И.А. В  обвинителния акт
са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити.

На 19.10.2020 г. съдът е одобрил споразумение между обвиняемия, неговия
защитник  и представителя на обвинението прокурор Б.Костадинова-Белчева, в
което обвиняемият се признава за виновен и страните са се споразумели да му
бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година, което да
бъде изтърпяно ефективно при строг режим. Споразумението включва съгласие
по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Към преписката е
приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението и бланка с
обобщена информация за развитието на делото в двете фази, изготвена въз
основа на заповед №93/2016 г.

Пр.пр. № 719/2020 г. по описа на РП - Каварна,  БП №176/2020 г. по описа
на РУП-Каварна, с наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото производство е постъпило
в РП - Каварна на 23.11.2020 г. с мнение за предаване на обвиняемият С.А. на
съд. На 25.11.2020 г. е внесен обвинителен акт РС – Каварна по обвинението на
С.А. за извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. В  обвинителния акт са
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни
реквизити. Образувано е НОХД № 260/2020 г. по описа на РС - Каварна.

На 18.12.2020 г. е одобрено споразумение за решаване на наказателното
производство по НОХД № 260/2020  г.  по описа на РС-Каварна между
обвиняемия, защитника  и прокурор Пенчев, в което обвиняемият се е признал за
виновен за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и страните са се
споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” от 5 месеца, което на
основание чл. 66 от НК се отлага за срок от 3 години и „Глоба” в размер на 150
лв., кумулативно предвидено от наказанието ЛОС. На основание чл. 343 г, вр. чл.
343 б, ал.1 от НК, вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия С.А. е наложено
наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8 месеца.
Приложено е копие от акта на съда, одобрил споразумението.

Пр.пр. №106/20 г. по описа на РП- Каварна, ДП №29/20 г. по описа на РУ
на МВР-Каварна, наблюдаващ прокурор Галин Гаврилов, има протокол от
разпределението на принципа на случайния подбор, ДП е водено за престъпление
по чл.195, ал.1, т.7, вр.  чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. с чл.63, ал.1,т.3 от НК.
На 10.04.20 г. делото е постъпило в РП- Каварна  с мнение за предаване на съд.
На 15.04.2020 г. прокурор Гаврилов го внесъл в РС - Каварна с обвинителен акт
срещу едно лице за извършените от него престъпления, посочени по- горе.
Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. В материалите на
наблюдателното производство се намира постановление за привличане на
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обвиняем от 01.04.2020 г., оформена по реда и начина на чл.219 от НПК. РС -
Каварна постановил осъдителна присъда по НОХД №81/2020 г.

Проверени още:
Пр.пр. № 238/2020 г. по описа на РП – Каварна,  ДП №72/2020 г. по описа

на РУМВР – Каварна с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова-Белчева;
Пр.пр. №68/2020 г. по описа на РП – Каварна,  БП №17/2020 г. по описа на

РУМВР – Каварна с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова-Белчева;
Пр.пр. №428/2021 г. по описа на РП-Добрич, /ТО – Каварна/,  ДП №20/2021

г. по описа на РУП- Каварна, с наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев;
Пр.пр. №758/2020 г. по описа на РП - Каварна,  ДП №180/2020 г. по описа

на РУП- Каварна, с наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев;
Пр.пр. № 482/2018 г. по описа на РП - Каварна,  ДП №61/2018 г. по описа

на ОСлС в ОП-Добрич, с наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев.
Пр.пр. №860/19 г. по описа на РП-Каварна, БП №183/2019 г. по описа на

РУ на МВР- Каварна, наблюдаващ прокурор Галин Гаврилов;
Пр.пр. №827/19 г. по описа на РП-Каварна, ДП №58/2019 г. по описа на

ОСлО- Добрич, наблюдаващ прокурор Галин Гаврилов;
Пр.пр. №906/21г. по описа на РП-Добрич /ТО- Каварна/, ДП №43/2021 г.

по описа на РУ- Каварна, наблюдаващ прокурор Галин Гаврилов.

В материалите по наблюдателното производство се намират
постановления за привличане на обвиняем, оформена по реда и начина на чл.219
от НПК.

Прилагат се и копия от актовете на съда, одобрил споразумението и
бланка с обобщена информация за развитието на делото в двете фази,
изготвена въз основа на заповед №93/2016 г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРЕЗ 2020 г., ТО -
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ РП – ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №484/2019 г. по описа на РП – Ген.Тошево,  ДП №174/2019 г. по
описа на РУМВР – гр.Ген.Тошево с наблюдаващ прокурор Мариян Маринов.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 24.10.2019 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК с
първото действие по разследването – оглед на местопрестъплението, за
извършено престъпление по чл.235, ал.1 от НК. С постановление, докладвано на
наблюдаващия прокурор на 28.07.2020 г. по реда на чл.219, ал.1 от НПК е
повдигнато обвинение на Д.И. за извършено престъпление по чл.235, ал.1, пр.2, 4
и 5 от НК. На 18.08.2020 г. ДП е постъпило в РП-Ген.Тошево  с мнение за
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повдигане на обвинение и предаване обвиняемия на съд. На 17.09.2020 г. в РС-
Генерал Тошево е внесен ОА срещу Д.И. В  обвинителния акт са посочени
изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити.

На 19.10.2020 г. съдът е одобрил споразумение между обвиняемия, неговия
защитник и представителя на обвинението прокурор Маринов, в което
обвиняемият се признава за виновен и страните са се споразумели да му бъде
наложено наказание – 2 вида пробационни мерки за срок от 8 месеца всяка.
Споразумението включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.
5 от НПК. Към преписката е приложено копие от акта на съда, одобрил
споразумението и бланка с обобщена информация за развитието на делото в
двете фази.

Пр.пр.№ 390/2019  г.  по описа на РП -  Ген.Тошево,   ДП № 140/2019  г.  по
описа на РУП- Ген.Тошево, с наблюдаващ прокурор Й.Чанева. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП - Ген.Тошево на 02.06.2020 г. с мнение за предаване на
обвиняемият Б.С. на съд. На 05.06.2020 г. е внесен обвинителен акт в РС –
Ген.Тошево по обвинението на Б.С. за извършено престъпление по чл. 343б, ал.1
от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от
НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД № 96/2020 г. по описа на
РС - Ген.Тошево.

На 23.09.2020 г. е одобрено споразумение за решаване на наказателното
производство  по НОХД № 96/2020 г. по описа на РС - Ген.Тошево между
обвиняемия, защитника  и прокурор Чанева, в което обвиняемият се е признал за
виновен за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и страните са се
споразумели да му бъде наложено наказание „ЛОС” от 3 месеца, което на
основание чл. 66 от НК се отлага за срок от 3 години. На основание чл. 343г, вр.
чл. 37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Б.С. е наложено наказание „Лишаване от
право да управлява МПС” за срок от 12 месеца. Възпитателната работа по
отношение на подсъдимия се възлага на съответния полицейски инспектор от
РУП-Ген.Тошево. Приложено е копие от акта на съда, одобрил
споразумението.

Проверени още:
Пр.пр. № 170/2019 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Ген.Тошево,  ДП №

64/2019 г. по описа на РУМВР – гр.Ген.Тошево с наблюдаващ прокурор Мариян
Маринов;

Пр.пр. №91/2020 г. по описа на РП – Ген.Тошево,  БП №56/2020 г. по описа
на РУМВР – гр.Ген.Тошево с наблюдаващ прокурор Мариян Маринов;
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Пр.пр. №90/2021 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Ген.Тошево,  БП
№36/2021 г. по описа на РУМВР – гр.Ген.Тошево с наблюдаващ прокурор
Мариян Маринов;

Пр.пр. №232/2020 г. по описа на РП - Ген.Тошево,  ДП №134/2020 г. по
описа на РУП- Г.Тошево, с наблюдаващ прокурор Й.Чанева;

Пр.пр. №256/2021 г. по описа на РП - Ген.Тошево,  ДП №12/2021 г. по
описа на РУП- Ген.Тошево;

Пр.пр. №284/2020 г. по описа на РП - Ген.Тошево,  БП №149/2020 г. по
описа на РУП- Ген.Тошево.

Извършената проверка установи, че обвинителните актове са изготвени
в срок от наблюдаващите прокурори и в тях са посочени изброените в чл.246,
ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити.

През първото полугодие на 2020 г. за допълнително разследване на Районна
прокуратура – Добрич са били върнати общо 2 /два/ обвинителни акта, като и двата са
били върнати от съдии от Районен съд – Добрич. Няма върнати дела от Районен съд -
Тервел. Едното досъдебно производство е било върнато два пъти през шестмесечния
период, като при първото връщане актът на съда е бил необжалваем.

Конкретно  върнатите от съда дела, внесени с обвинителни актове, са
следните:

1. Досъдебно производство №490/2017 г. по описа на 01 РУМВР –
Добрич (пр.пр. № 601/2017 г. по описа на РП – Добрич).

Преписката е била водена за наблюдение над досъдебно производство №
490/2017 г. по описа на 01 РУМВР – Добрич.  На 16.08.2019 г. е внесен в Районен
съд – Добрич обвинителен акт срещу В. Й., с който той бил предаден на съд за
престъпление по чл.183, ал.4 във вр. с ал.1 от НК.

В Районен съд – Добрич е образувано НОХД № 1076/2019 г. С Определение
№ 41 от 03.02.2020 г. състав на Районен съд – Добрич прекратил съдебното
производство по НОХД № 1076/2019 г. по неговия опис на основание чл.249, ал.2
от НПК и върнал делото на РП - Добрич за изправяне на допуснати в
досъдебното производство процесуални нарушения, които са ограничили
процесуалните права на обвиняемия да научи за какво престъпление е привлечен
в това качество.

Срещу съдебния акт за връщане на делото бил подаден частен протест
от наблюдаващия прокурор, но с Определение № 41/26.02.2020г. по ВЧНД №
52/2020г. по описа на Окръжен съд - Добрич, той е бил потвърден и влязъл в
сила.
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Връщането на делото се дължи на допуснато на досъдебното
производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила в
хода на разследването, довело до ограничаване на процесуалните права на
обвиняемия. Допусната е била непрецизност при привличането на обвиняемия в
досъдебното производство, която макар и частично коригирана, е била
пренесена и от прокурора в обвинителния акт.

На 03.04.2020 г. обвиняемият е бил предаден на съд повторно с
обвинителен акт, който е бил внесен в Районен съд – Добрич след отстраняване
на допуснатото процесуално нарушение.

. 2. Досъдебно производство №12/2019 г. по описа на ОСлО при ОП –
Добрич (пр.пр. № 481/2019 г. по описа на РП – Добрич).

На 12.12.2019 г. в Районен съд - Добрич по горепосоченото досъдебно
производство било внесено Постановление по чл.375 от НПК от прокурор при
РП - Добрич с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и
налагане на административно наказание на обвиняемия по делото за извършено
престъпление по чл.353ж. от НК.

 С Определение № 72/17.02.2020 г. по АНД № 1557/2019г. по описа на
Районен съд - Добрич съдебното производство било прекратено на основание
чл.378, ал.3, предл.2-ро от НПК и делото било върнато на прокурора (поради
установени в хода на съдебното производство нови фактически положения при
събиране на допълнителни гласни доказателства). Определението е извън кръга
на подлежащите на обжалване и протест съдебни актове, поради което е било
окончателно.

На 11.05.2020 г. досъдебното производство е внесено повторно в Районен
съд - Добрич отново с Постановление по чл.375 от НПК от прокурор при РП -
Добрич с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и
налагане на административно наказание на обвиняемия за извършено
престъпление по чл.353ж от НК.

С Разпореждане № 978/29.05.2020 г. по НАХД № 489/2020 г. съдебното
производство е прекратено и делото върнато на прокурора на основание чл.377,
ал.1, предл.2.ро, във вр. с чл.249, ал.4, т.1 от НПК, предвид констатирано
съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване
процесуалните права на обвиняемия да научи за какво престъпление е бил
привлечен в това качество.

Допуснато е било непрецизно описание на престъплението с оглед
действащата към инкриминирания период редакция на чл.46, ал.1, т.1, б. „ж“
от Закона за водите, като в диспозитива на обвинението вместо да бъде
вписано „съоръжения за водовземане от повърхностни или от подземни води“ е
било вписано „съоръжение за използване на повърхностни води“.
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Срещу съдебния акт за връщане на делото на прокурора не е бил подаден
протест. Непрецезността в диспозитива на обвинението, респ. допуснатото
отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до
ограничаване процесуалното право на обвиняемия да научи за какво
престъпление е бил привлечен в това качество, е очевидна.

На 23.06.2020 г. по делото били дадени писмени указания от
наблюдаващия прокурор за извършване на съответни допълнителни
процесуално-следствени действия с оглед отстраняване на допуснатото
съществено нарушение на процесуалните правила.

2021 г.
През 2021 г. от съда на прокуратурата са били върнати общо 8 дела. От

тях 4 са били върнати по внесен обвинителен акт и 4 с постановления по чл.375
от НПК с предложения за освобождаване от наказателна отговорност по реда
на чл.78а. от НК.

По внесените обвинителни актове, всички от общо четирите върнати
дела са били върнати от разпоредително заседание по реда и на основание
чл.249, ал.2 от НПК.

Едно дело със споразумение е било върнато от съда на прокурора поради
отказ на обвиняемия да го подпише в съдебна зала, т. е. връщането не се дължи
на нарушение на закона, в частност – на процесуалните правила.

Две дела, внесени от прокурор с постановление по чл.375 от НПК с
предложение за прилагане на чл.78а. от НК са били върнати от съда по чл.377,
ал.1 от НПК. Други две дела, внесени от прокурор с постановление по чл.375 от
НПК с предложение за прилагане на чл.78а. от НК са били върнати от съда на
основание, различно от чл.377, ал.1 от НПК, а именно - на основание чл.378, ал.3
от НПК, поради установени от съда нови фактически положения. Основанието
по чл.378, ал.3 от НПК не е сред изрично възприетите критерии в Указанията
за подобряване на организацията на работа в ПРБ по наказателно-съдебния
надзор относно върнатите дела.

Спрямо внесените през годината 773 прокурорски акта, върнатите общо
8  дела представляват едва 0,78  %,  като равнището по този показател се
запазва ниско и сходно с предходни отчетни години. Налице е тенденция през
последните години този дял да не надвишава 2  %. /Отчетен доклад за
дейността на РП-Добрич за 2021 г./

Причини за връщане на делата по отделните видове прокурорски
актове:
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През първото полугодие на 2020 г. и в двата описани по-горе случая на
връщане на дела от съда на прокурора се касае за недостатъчна прецизност
при формулиране диспозитива на съответното обвинение, в резултат на която
е било допуснато съответно отстранимо съществено нарушение на
процесуалните правила, довело до ограничаване правото на обвиняемия да
разбере за какво престъпление е бил привлечен в това качество, като двата
случая могат да се определят като инцидентни и неоказващи съществено
влияние върху общото качество на внасяните в съд актове от прокурорите при
РП - Добрич.

Съгласно Указанията за подобряване на организацията на работа в ПРБ по
наказателно-съдебния надзор относно върнатите дела се разграничават следните
критерии /причини за връщане на делата през 2021 г.

1.   Връщането  на  делото  се  дължи  на  допуснато  на  досъдебното
производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила в
хода на разследването, довело до ограничаване на процесуалните права на
обвиняем и/или негов защитник ;пострадал (негови наследници);

2. Връщането на делото се дължи на констатирани от съда пропуски при
изготвянето на обвинителния акт, които са могли да бъдат избегнати при
прецизна работа на прокурора;

3. Връщането на делото се дължи на неодобрено от съда споразумение,
внесено по реда на чл.382 НПК, поради - липса на предпоставки за гледане на
делото по гл.29 НПК, несъгласие на съда с квалификацията на деянието  или  с
вида  или  размера  на  предложеното  наказание,  както и при несъгласие на
прокурора или обвиняемия и неговия защитник с предложените от съда промени
в споразумението;

4. Връщането на делото се дължи на липсата на основанията  по  чл.78а.
НК, когато делото е внесено по реда на чл.375 НПК.

Взети мерки за отстраняване на слабостите, допуснати от прокурорите.
Анализът на статистическите данни по наказателно-съдебния надзор

показва, че по отношение на върнатите дела и оправдателни присъди, в РП –
Добрич не съществуват сериозни проблеми, които да налагат вземането на
нарочни мерки и приемането на конкретен план за отстраняване на
допусканите пропуски. Въпреки това следва да продължи полагането на усилия
за синхронизиране на практиката на съда и прокуратурата. През 2021 г., също
както в предходни години е продължило съблюдаването на създадената
организация на работа, при която прокурорът, внесъл делото с прокурорски
акт в съда, се явява в съдебните заседания по делото и лично защитава
обвинителната си теза, освен при обективна невъзможност за това. Така се
цели максимално качество на прокурорските актове, респ. познаване на
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материалите по делото от наблюдаващите прокурори и адекватната защита
на обвинителната теза пред  съда.

Предвид това, че в процеса реално участват органите на разследването,
прокуратурата и съда и с цел преодоляване допуснатите слабости  се
провеждат периодични срещи с представители на ведомствата, на които да се
анализират конкретни случаи и се набелязват мерки за подобряване на
работата и с цел недопускане на противоречива практика в различните етапи
на производствата. /Отчетен доклад за дейността на РП-Добрич за 2020 г. ,
2021 г./

На случаен принцип бяха проверени внесени в съда споразумения за
решаване на делото в досъдебното производство /по чл. 381 от НПК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА –ГР. ДОБРИЧ
Пр.пр. №1398/2018 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №678/2018 г. по описа

на Първо РУМВР-Добрич, с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в РП на 04.05.2020 г. с мнение за предаване
обвиняемия на съд за извършено престъпление по чл.343в, ал.3 и чл.354а, ал.5
вр.с ал.3, т.1 от НК. На 21.05.2020 г. е сключено споразумение за решаване на
наказателното производство  по реда на чл.381 от НПК между прокурор
Георгиева, обвиняемия и неговия защитник, в което той се признава за виновен и
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание „Лишаване от
свобода” за срок от 3 м., чието изтърпяване да бъде отложено на основание чл.66,
ал.1 от НК за срок от 3 години и „Глоба“ в размер на 500 лева. Споразумението
включва съгласие по въпросите, изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, включително,
че възпитателната работа се възлага на РИ от РУ на МВР по местоживеене на
обвиняемия. На 28.05.2020 г. споразумението е одобрено от РС-Добрич по
НОХД №537/2020 г. Към преписката е приложено копие от акта на съда,
одобрил споразумението;

Пр.пр. № 62/2021 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №10/2021 г. по описа на
Първо РУМВР-Добрич, с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП на 26.05.2021 г. с мнение за предаване обвиняемия на съд за
извършено престъпление по чл.194, ал.3, вр .с ал.1 от НК. На 09.06.2021 г. е
сключено споразумение за решаване на наказателното производство  по реда на
чл.381 от НПК между прокурор Димитров, обвиняемия и неговия защитник, в
което той се признава за виновен и страните са се споразумели да му бъде
наложено наказание „Пробация” с две пробационни мерки за срок от 7 м.
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Споразумението включва съгласие по въпросите, изброени в чл. 381, ал. 5 от
НПК. В РС-Добрич е образувано НОХД №654/2021 г. и в съдебно заседание на
24.06.2021 г. споразумението е одобрено;

Пр.пр. №47/20 г. по описа на РП-Добрич, БП №5/20 г. по описа на ОД на
МВР-Добрич, наблюдаващ прокурор Радомир Станев. Има протокол от
разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за престъпление
по чл.316, вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК. След приключването му делото е
получено в РП-Разград на 10.01.2020. Между наблюдаващият прокурор,
обвиняемия и защитника му било сключено споразумение, по силата на което
обвиняемият се признал за виновен в извършване на престъплението по чл. 316,
вр. с чл.308, ал.2,  вр. с ал.1 от НК и се съгласил да му бъде наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 9 месеца, което на осн. чл. 66 от НК било
отложено за срок от 3 години. Съдържанието на споразумението е съобразено с
чл. 381, ал.5 от НПК. На 13.01.2020 г. споразумението е внесено в РС - Добрич за
разглеждане. В съдебното заседание на 16.01.2020 г. по НОХД№35/20г. по описа
на ДРС споразумението било одобрено;

Пр.пр. №294/18 г. по описа на РП-Добрич, ДП №150/18 г. по описа на
Първо на РУ на МВР-Добрич, наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. Има
приложен протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е
водено за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл.26 от НК. След
приключването му делото е получено в РП-Добрич на 28.01.2020 г. Между
наблюдаващия прокурор, обвиняемия и защитника му било сключено
споразумение, по силата на което обвиняемият се признал за виновен в
извършване на престъплението по чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и се
съгласил да му бъде наложено наказание „Глоба“. Съдържанието на
споразумението е съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК. На 29.01.2020 г.
споразумението е внесено в РС-Добрич за разглеждане. В съдебното заседание
на 03.02.2020 г. по НОХД №118/20 г. по описа на ДРС споразумението било
одобрено;

Пр.пр. №3065/19 г. по описа на РП-Добрич, БП №59/19 г. по описа на
ОСлО на ОП-Добрич, наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев. Има приложен
протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за
престъпление по чл.144, ал.3 вр. с ал.1 от НК . След приключването му делото
пристигнало в РП-Добрич на 22.06.2020 г. Между наблюдаващия прокурор,
обвиняемия и защитника му било сключено споразумение, по силата на което
обвиняемият се признал за виновен в извършване на престъплението по чл. 144,
ал.3, вр. с ал.1 от НК и се съгласил да му бъде наложено наказание лишаване от



122

свобода за срок от 4 месеца, което на осн. чл. 66 от НК било отложено за срок от
3 години. Съдържанието на споразумението е съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК.
На 22.07.2020 г. споразумението е внесено в РС-Добрич за разглеждане. В
съдебното заседание на 30.07.2020 г. по НОХД №141/20 г. по описа на ДРС
споразумението било одобрено;

Пр. пр. №1632/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП № 201/2019 г. по
описа на РУМВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП на 16.01.2020 г. с мнение за предаване обвиняемия на съд за
извършено престъпление по чл. 144, ал.3, вр. с ал. 1 от НК. На 20.01.2020 г. е
сключено споразумение за решаване на наказателното производство  по реда на
чл. 381 от НПК между прокурор Илиев, обвиняемия и неговия защитник, в което
той се признава за виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено
наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 м., чието изтърпяване да бъде
отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3 години. Споразумението
включва съгласие по въпросите, изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, включително,
че възпитателната работа се възлага на РИ от РУ на МВР по местоживеене. На
31.01.2020 г. споразумението е одобрено от РС – Добрич по НОХД № 70/2020 г.
Към преписката е приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението;

Пр.пр. №1358/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №420/2020 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП на 09.07.2020 г. с мнение за предаване обвиняемия на съд за
извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На 15.07.2020 г. е сключено
споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл. 381 от
НПК между прокурор Златева, обвиняемия и неговия защитник, в което той се
признава за виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено
наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, чието изтърпяване да бъде
отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3 години и „Глоба“ в размер
на 190/сто и деветдесет/ лева. Споразумението включва съгласие по въпросите,
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, включително, че възпитателната работа се
възлага на РИ от РУМВР по местоживеене. На 21.07.2020 г. споразумението е
одобрено от РС – Добрич по НОХД № 761/2020 г.  Към преписката е приложено
копие от акта на съда, одобрил споразумението;

Пр.пр. №795/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ДП № 89/2020 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
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постъпило в РП на 21.05.2020 г. с мнение за предаване обвиняемия на съд за
извършено престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. На 19.06.2020 г. е сключено
споразумение за решаване на наказателното производство  по реда на чл. 381 от
НПК между прокурор Любенов, обвиняемия и неговия защитник, в което той се
признава за виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено
наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 месеца, чието изтърпяване да бъде
отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3 години и „Глоба“ в размер
на 100.00/сто/ лева. Споразумението включва съгласие по въпросите, изброени в
чл.  381,  ал.  5  от НПК. На 24.06.2020 г. споразумението е одобрено от РС –
Добрич по НОХД № 669/2020 г.  Към преписката е приложено копие от акта на
съда, одобрил споразумението.

Проверени още:
Пр.пр. №277/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №117/2019 г. по описа

на Първо РУМВР-Добрич, с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;
Пр.пр. №2605/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №308/2019 г. по описа

на Второ РУМВР-Добрич, с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;
Пр.пр. № 920/2019 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №323/2019 г. по описа

на Първо РУМВР-Добрич, с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;
Пр.пр. №100/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №25/2020 г. по описа на

Първо РУМВР-Добрич, с наблюдаващ прокурор Стефан Димитров.
Пр.пр. №2991/19г. по описа на РП-Добрич, ДП №312/19г. по описа на

Първо РУ на МВР- Добрич с наблюдаващ прокурор  П.Тухчиев;
Пр.пр. №1666/21г. по описа на РП-Добрич, БП №330/21г. по описа на

Първо РУ на МВР- Добрич с наблюдаващ прокурор  Р. Станев;
Пр.пр. №187/21 г. по описа на РП-Добрич, ДП №890/20 г. по описа на

Първо РУ на МВР- Добрич с наблюдаващ прокурор  Р. Станев;
Пр.пр. №2778/20 г. по описа на РП-Добрич, БП№898/20г. по описа на

Първо РУ на МВР- Добрич с наблюдаващ прокурор  Р. Станев;
Пр.пр. №1666/21 г. по описа на РП-Добрич, БП №330/21 г. по описа на

Първо РУ на МВР- Добрич с наблюдаващ прокурор  Р. Станев;
Пр.пр. №187/21г. по описа на РП- Добрич, ДП №890/20 г. по описа на

Първо РУ на МВР- Добрич с наблюдаващ прокурор  Р. Станев;
Пр.пр. №1935/19 г. по описа на РП- Добрич, ДП №209/19 г. по описа на РУ

на МВР- Добрич с наблюдаващ прокурор  М.Марчева;
Пр.пр. №1453/21 г. по описа на РП- Добрич, БП №283/21 г. по описа на РУ

на МВР- Добрич с наблюдаващ прокурор  М.Марчева;
Пр.пр. №146/2018 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №68/2018 г. по описа на

РУМВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;
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Пр.пр. №1926/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №602/2020 г. по описа
на РУМВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

 Пр.пр. №1597/2021 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №316/2021 г. по описа
на РУМВР – Добрич, с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

 Пр.пр. №517/2020 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №175/2020 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

Пр.пр.  №37/2021 г.  по описа на РП – Добрич,   ДП №8/2021 г.  по описа на
РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

Пр.пр. №1596/2021 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №314/2021 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

Пр.пр. №1008/2018 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №551/2018 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов;

Пр.пр. № 14/2021 г. по описа на РП – Добрич,  ДП №3/2021 г. по описа на
РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов;

Пр.пр. №1667/2021 г. по описа на РП – Добрич,  ДП № 331/2021 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов.

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – ТЕРВЕЛ ПРИ РП - ДОБРИЧ
Пр.пр. №53/21 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел, ДП №7/21 г. по описа

на РУ на МВР-Тервел, наблюдаващ прокурор Живко Желязков. Има приложен
протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за
престъпление по чл.213а, ал.1, пр.1-во, ал.2 от НК. След приключването му ДП е
получено в ТО-Тервел на 25.03.2021. Между наблюдаващия прокурор,
обвиняемия и защитника му било сключено споразумение, по силата на което
обвиняемият се признал за виновен в извършване на престъплението по чл. 213а,
ал.1, пр.1-во, ал.2 от НК и се съгласил да му бъде наложено наказание „Лишаване
от свобода“ за срок от 6 месеца, което на осн. чл. 66 от НК било отложено за срок
от 3 години. Съдържанието на споразумението е съобразено с чл.381, ал.5 от
НПК. На 18.05.2021 г. споразумението е внесено в РС - Тервел за разглеждане. В
съдебното заседание на 25.05.2021 г. по НОХД №50/21 г. по описа на ТРС
споразумението било одобрено.

Проверени още:
Пр.пр. №2645/19 г. по описа на РП-Добрич/ТО- Тервел/, ДП №143/19 г. по

описа на РУ – гр. Тервел с наблюдаващ прокурор  Живко Желязков;
Пр.пр. №1980/19г. по описа на РП-Добрич/ТО- Тервел/, ДП №102/19 г. по

описа на РУ – гр. Тервел с наблюдаващ прокурор  Живко Желязков;
Пр.пр. №1120/21 г. по описа на РП-Добрич/ТО- Тервел/, ДП №37/20 г. по

описа на РУ – гр. Тервел с наблюдаващ прокурор  Живко Желязков.
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РАЙОННА ПРОКУРАТУРА –  БАЛЧИК ПРЕЗ 2020 г.,  ТО -  БАЛЧИК
ПРИ РП – ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №1007/2021 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Балчик,  ДП №46/2021
г. по описа на РУМВР - Балчик, с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл.356, ал.1 от НПК на 27.03.2021 г. с
извършване на първото действие по разследването – разпити на свидетели.
Уведомлението за това е получено в РП на 30.03.2021 г. Досъдебното
производство е постъпило приключено в РП на 23.04.2021 г. с мнение за
предаване обвиняемия Н.Д. на съд за извършено престъпление по чл.343б, ал.1
от НК. На 10.05.2021 г. в РС-Балчик е изпратено споразумение за решаване на
наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, сключено между
прокурор Димитров, обвиняемия и неговия защитник, в което той се е признал за
виновен и страните са се споразумели да му бъде наложено наказание „Лишаване
от свобода” за срок от 3 м., чието изтърпяване да бъде отложено на основание
чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 години, както и наказание „Лишаване от право да
управлява МПС“ за срок от 6 месеца, а възпитателната работа по време на
изпитателния срок се възлага на полицейски инспектор от полицията по
местоживеене на обвиняемия. Споразумението включва съгласие по въпросите,
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Към преписката е приложена бланка с
обобщена информация за делото, от която е видно, че съдът е одобрил
споразумението на 28.05.2021 г.;

Пр.пр. №291/2021 г. по описа на РП-Добрич, /ТО-Балчик/,  ДП №15/2021 г.
по описа на РУП – Балчик, с наблюдаващ прокурор Тодор Димов. Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП-Балчик на 10.02.2021 г. с мнение за предаване обвиняемия Е.Р.
на съд за престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК. На 26.02.2021 г. от РП - Балчик е
внесено предложение за споразумение в РС - Балчик. На 04.03.2021 г. е одобрено
споразумение за решаване на наказателното производство  по НОХД № 53/2021
г. по описа на РС - Балчик между  обвиняемия, защитника  и прокурор Тодор
Димов, в което обвиняемият се е признал за виновен за извършено престъпление
по чл.343б, ал.3 от НК и страните са се споразумели да му бъде наложено
наказание  „ЛОС” от 6 месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1
от НК  да се отложи с изпитателен срок от 3 години. На основание чл. 343г от НК
на обвиняемия се налага и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за
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срок от 6 месеца, съгласно чл. 37, ал.1 ,т. 7 от НК. Към преписката е приложено
споразумението и  копие от акта на съда, одобрил споразумението;

Пр.пр. №511/20 г. по описа на РП- Добрич, ДП №168/20 г. по описа на РУ
на МВР- Балчик, наблюдаващ прокурор Цветелина Куманова. Има приложен
протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за
престъпление по чл. 343,ал.3 вр. с чл.342, ал.1 от НК. След приключването му
делото е получено в ТО- Балчик на 02.04.2021 г. Между наблюдаващия
прокурор, обвиняемия и защитника му било сключено споразумение по силата на
което обвиняемият се признал за виновен в извършване на престъплението по чл.
343,ал.3 вр. с чл.342, ал.1 от НК и се съгласил да му бъде наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, което на осн. чл. 66 от НК било
отложено за срок от 3 години. Съдържанието на споразумението е съобразено с
чл. 381, ал.5 от НПК. На 15.04.2021 г. споразумението е внесено в РС- Балчик за
разглеждане. В съдебното заседание на 22.04.2021 г. по НОХД№102/21 г. по
описа на БРС споразумението било одобрено.

Проверени още:
Пр.пр. №830/2019 г. по описа на РП – Добрич, ТО - Балчик,  ДП №

148/2019 г. по описа на РУМВР - Албена, с наблюдаващ прокурор Красимир
Димитров;

Пр. пр. № 496/2019 г. по описа на РП - Балчик,  ДП № 136/2019 г. по описа
на РУМВР - Балчик, с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;

Пр. пр. № 65/2020 г. по описа на РП - Балчик,  ДП № 12/2020 г. по описа на
РУМВР - Албена, с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров.

Пр.пр .№ 620/2021г. по описа на РП - Добрич, ТО-Балчик,  ДП № 30/2021 г.
по описа на РУП – Балчик, с наблюдаващ прокурор Тодор Димов.

Пр.пр. № 329/2018г. по описа на РП - Балчик,  ДП № 97/2018 г. по описа на
РУП – Балчик, с наблюдаващ прокурор Тодор Димов.

Пр.пр.№ 28/2020 г.  по описа на РП - Балчик,   ДП № 7/2020 г.  по описа на
РУП – Балчик, с наблюдаващ прокурор Тодор Димов.

Пр.пр.  №1286 /21г.  по описа на РП -Добрич ,   ТО-Балчик,  ДП№18/21г.  по
описа на РУ на МВР- Албена с наблюдаващ прокурор  Цветелина Куманова;

Пр.пр. №157 /19г. по описа на РП - Балчик , ДП№42/19г. по описа на РУ на
МВР- Балчик с наблюдаващ прокурор  Цветелина Куманова.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАВАРНА ПРЕЗ 2020 г., ТО - КАВАРНА
ПРИ РП – ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №561/2021 г. по описа на РП - Добрич,  ТО-Каварна, ДП №27/2021
г. по описа на РУ- Каварна, с наблюдаващ прокурор Галин Гаврилов. /Приложен
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е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП – Добрич, ТО- Каварна на 05.03.2021г. с мнение за предаване на
съд на обвиняемия за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Между
прокурора, обвиняемия и неговия защитник било сключено споразумение, по
силата на което обвиняемият се признал за виновен в извършване на
горепосоченото престъпление и се съгласил да му бъде наложено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което на осн. чл.66,
ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 години, както и „Глоба“ в размер на
200лв. Не е наложено наказание лишаване от права по чл. 343г от НК, защото
обвиняемия е неправоспособен. На 10.03.202 г. наблюдаващият прокурор го
внесъл в РС-Каварна за одобрение. Съдържанието на споразумението е
съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК. С определение по НОХД№55/21 г. по описа на
РС-Каварна от 16.03.2021 г. споразумението било одобрено. В материалите на
прокурорското дело се намира протоколното определение на съда;

Пр.пр. №173/2020 г. по описа на РП-Каварна,  ДП №15/2020 г. по описа на
РУП – Шабла, с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП - Каварна на 18.05.2020 г. с мнение за предаване на съд на
обвиняемия С.И. за престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 от
НК. На 21.05.2020 г. от РП- Каварна е внесено предложение за споразумение в
РС-Каварна. На 28.05.2020 г. е одобрено споразумението за решаване на
наказателното производство по НОХД № 98/2020 г. по описа на РС - Каварна
между обвиняемия, защитника и прокурор Бонка Костадинова, в което
обвиняемият се е признал за виновен за извършено престъпление по по чл. 197, т.
3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 от НК и страните са се споразумели да му бъде
наложено наказание  „Пробация” за срок от 8 месеца. Към преписката е
приложено споразумението и  копие от акта на съда, одобрил споразумението;

Пр.пр. №713/2020г . по описа на РП- Каварна,  БП № 66/2020 г. по описа на
РУП – Шабла, с наблюдаващ прокурор Ст. Пенчев. /Приложен е протокол за
избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото производство е постъпило в РП-
Каварна на 19.11.2020 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Н.Н. за
престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК. На 20.11.2020 г. от РП-Каварна е внесено
предложение за споразумение в РС - Каварна. На 09.12.2020 г. е одобрено
споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №
258/2020 г. по описа на РС - Каварна между  обвиняемия, защитника и прокурор
Бонка Костадинова, в което обвиняемият се е признал за виновен за извършено
престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК и страните са се споразумели да му бъде
наложено наказание  „ЛОС” от 6 месеца, което на основание чл. 66, ал.1 от НК
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се отлага с изпитателен срок от 3 години. На основание чл. 343г от НК на
обвиняемия се налага и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за
срок от 1 година, съгласно чл. 37, ал.1 ,т. 7 от НК. Към преписката е приложено
споразумението и  копие от акта на съда, одобрил споразумението;

Пр.пр. № 449/2020 г. по описа на РП - Каварна,  ДП №110/2020 г. по описа
на РУП – Каварна, с наблюдаващ прокурор Ст. Пенчев. /Приложен е протокол
за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е постъпило в РП-
Каварна на 06.10.2020 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Б.Р. за
престъпление по чл.325б, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. ал. 1 от НК. На 28.10.2020 г. от РП-
Каварна е внесено предложение за споразумение в РС - Каварна. На 03.11.2020 г.
е одобрено споразумение за решаване на наказателното производство  по НОХД
№ 226/2020 г. по описа на РС - Каварна между  обвиняемия, защитника   и
прокурор Стефан Пенчев, в което обвиняемият се е признал за виновен за
извършено престъпление по чл.325б, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. ал. 1 от НК и страните
са се споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” от 3 месеца, което да
бъде изтърпяно при  „Общ” режим на основание чл. 57, ал., т. 3 от ЗИНЗС. Към
преписката е приложено споразумението и  копие от акта на съда, одобрил
споразумението.

Проверени още:
Пр.пр. №29/2020 г. по описа на РП- Каварна,  БП №9/2020 г. по описа на

РУП – Каварна, с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова;
Пр.пр. №1150/2021 г. по описа на РП- Добрич, ТО-Каварна,  БП №20/2021

г. по описа на РУП – Шабла, с наблюдаващ прокурор Ст. Пенчев;
Пр.пр.№1152/2021 г. по описа на РП- Добрич, ТО-Каварна,  БП №22/2021

г. по описа на РУП – Шабла, с наблюдаващ прокурор Ст. Пенчев.
Пр.пр. №639/2020 г. по описа на РП- Добрич, ТО-Каварна, ДП №154/2020

г. по описа на РУ- Каварна с наблюдаващ прокурор Галин Гаврилов;
Пр.пр. №299/2020 г. по описа на РП- Добрич, ТО-Каварна, ДП №85/2020 г.

по описа на РУ- Каварна с наблюдаващ прокурор Галин Гаврилов.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРЕЗ 2020 г.,
ТО - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ РП-ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №1815/2021 г. по описа на РП – Добрич, ТО-Ген. Тошево,  БП
№87/2021 г. по описа на РУ- Ген. Тошево, с наблюдаващ прокурор Йорданка
Чанева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в РП – Добрич, ТО-Ген.Тошево на 11.06.2021 г. с
мнение за предаване обвиняемия на съд за извършено престъпление по чл.343б,
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ал.1 от НК. Между прокурора, обвиняемия и неговия защитник било сключено
споразумение, по силата на което обвиняемия се признал за виновен в
извършване на горепосоченото престъпление и се съгласил да му бъде наложено
наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца, изпълнението на което на
осн. чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 години, както и „Глоба“ в
размер на 200 лв. Наложено е наказание лишаване от право да управлява МПС за
срок от 4 м. по чл.343г от НК. На 14.06.2021 г. наблюдаващият прокурор го
внесъл в РС-Ген. Тошево за одобрение. Съдържанието на споразумението е
съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК. С определение по НОХД №122/21 г. по описа
на РС- Ген. Тошево от 21.06.2021 г. споразумението било одобрено;

Пр.пр. №761/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Ген. Тошево,  ДП
№18/2021 г. по описа на РУ- Ген. Тошево, с наблюдаващ прокурор Мариян
Маринов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство е постъпило в РП – Добрич/ТО- Ген. Тошево/ на
04.06.2021 г. с мнение за предаване обвиняемия на съд за извършено
престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК. Между
прокурора, обвиняемия и неговия защитник било сключено споразумение, по
силата на което обвиняемия се признал за виновен в извършване на
горепосоченото престъпление и се съгласил да му бъде наложено наказание
„Пробация“ чрез следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по
настоящ адрес“ за срок от една година с периодичност на явяване пред
пробационен служител два пъти седмично, „задължителни периодично срещи с
пробационен служител“ за срок от 1 година и „безвъзмезден труд в полза на
обществото“ за срок от 1 година. На 10.06.2021 г. наблюдаващият прокурор го
внесъл в РС-Ген. Тошево за одобрение. Съдържанието на споразумението е
съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК. С определение по НОХД №119/21 г. по описа
на РС- Ген. Тошево от 15.06.2021 г. споразумението било одобрено.

Проверени още:
Пр.пр. №1687/2021 г. по описа на РП- Добрич, ТО-  Ген. Тошево, БП

№75/2021 г. по описа на РУ- Ген.Тошево, с наблюдаващ прокурор М. Маринов;
Пр.пр. №2/2020 г. по описа на РП-Ген. Тошево, ДП №2/2021 г. по описа на

РУ- Ген.Тошево, с наблюдаващ прокурор М. Маринов;
Пр.пр. №31/2020 г. по описа на РП- Ген. Тошево, ДП №18/2020 г. по описа

на РУ- Ген.Тошево, с наблюдаващ прокурор М. Маринов;
Пр.пр. №1784/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Ген.Тошево, БП

№82/2021 г. по описа на РУ-Ген.Тошево, с наблюдаващ прокурор Й.Чанева;
Пр.пр. №246/2020 г. по описа на РП-Ген. Тошево, ДП №138/2020 г. по

описа на РУ- Ген. Тошево, с наблюдаващ прокурор Й.Чанева ;
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Пр.пр. №248/2020 г. по описа на РП- Ген. Тошево, ДП№11/2020 г. по описа
на РУ- Ген. Тошево, с наблюдаващ прокурор Й.Чанева;

ВНЕСЕНИТЕ през 2020 г. в съда 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 са:

- за РП – Добрич общо 70 броя,  от които - РП-Добрич – 61 броя, няма
завършили с оправдателна присъда, върнати  от съда – 1 брой, протестирано,
прекратено в предвидените от закона случаи – 1 брой и ТО-Тервел - 9 броя, няма
завършили с оправдателна присъда, върнати  от съда – няма,  върнати  от съда –
няма,   няма прекратени в предвидените от закона случаи;

- РП - Балчик – 13 броя, решени 11 броя, няма завършили с оправдателна
присъда, върнато  от съда е 1, без протест,  няма завършили с оправдателна
присъда, няма прекратени в предвидените от закона случаи;

- РП - Каварна – 13 броя, решени – 13 броя, няма завършили с
оправдателна присъда, върнати  от съда – няма,  няма прекратени в
предвидените от закона случаи;

- РП - Ген.Тошево - 27 броя предложения,  като са решени 31 броя,  вкл.  и
от предходни години, завършилите с оправдателна присъда са 2 броя, няма
върнато от съда постановление по реда на  чл. 375 от НПК, няма прекратени в
предвидените от закона случаи.

ВНЕСЕНИТЕ през 2021 г. в съда 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 са общо за РП –
Добрич 95 броя, от които:

- на РП-Добрич са 54 броя, завършило с оправдателна присъда е едно
предложение, върнати от съда са 2, протестирано е едно и протестът е уважен,
прекратени в предвидените от закона случаи са 2 бр.;

- на ТО-Тервел са 11 броя, решени са 8, няма завършили с оправдателна
присъда, върнати  от съда – също няма, няма прекратени в предвидените от
закона случаи;

- на ТО-Балчик са 13 броя, решени са 11, няма завършили с оправдателна
присъда, върнато от съда е едно предложение и не е подаден протест,  няма
завършили с оправдателна присъда,  няма прекратени в предвидените от закона
случаи;
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- на ТО-Каварна са 13 броя, решени са 13, няма завършили с оправдателна
присъда, върнати  от съда няма,  няма прекратени в предвидените от закона
случаи;

- на ТО-Ген.Тошево са 27 броя, решени са 31, вкл. и предходни години,
завършили с оправдателна присъда са 2 бр., няма върнато от съда постановление
по реда на  чл. 375 от НПК, няма прекратени в предвидените от закона случаи.

На случаен принцип бяха проверени внесени в съда през 2020 г. и 2020 г.
предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание при условията на

чл. 78а НК:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР. ДОБРИЧ

Пр.пр. №1399/2019 г. по описа на РП - Добрич, ДП №211/2019 г. по описа
на Сектор „ПИП“ - ОДМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева.
/Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството е за
престъпление по чл.316, вр.с чл.308, ал.1 от НК. Материалите по ДП са
постъпили в РП - Добрич на 15.06.2020 г. с мнение за повдигане на обвинение на
Р.Б. С постановление от 23.06.2020 г. е внесено предложение в РС – Добрич за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на
постановлението е записано, че са налице предпоставките по чл. 78а от НК за
освобождаване от наказателна отговорност и не са причинени имуществени
вреди от деянието. Образувано е АНД №684/2020 г. по описа на РС – Добрич.  В
преписката е приложено копие от решението на съда, с което е наложено
административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева;

Пр.пр. №733/2020 г. по описа на РП - Добрич, БП №227/2020 г. по описа на
Първо РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството е за престъпление
по чл.343в, ал.2 от НК. Материалите по ДП са постъпили в РП - Добрич на
31.03.2020 г. с мнение за повдигане на обвинение на А.К. С постановление от
09.04.2020 г. е внесено предложение в РС – Добрич за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.
375 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че са
налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна
отговорност и не са причинени имуществени вреди от деянието. Образувано е
АНД №411/2020 г. по описа на РС – Добрич. В преписката е приложено копие от
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решението на съда, с което е наложено наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева,
както и мотивите към решението;

Пр.пр. №790/19 г. по описа на РП-Добрич, ДП №98/2019 г. по описа на ОД
на МВР-Добрич, наблюдаващ прокурор Радомир Станев. Има протокол за
разпределението на принципа на случайния подбор.  ДП се водило за
престъпление по чл.227б, ал.2, вр. ал.1 от НК. Разследването приключило и на
17.02.2020 г. делото пристигнало в РП-Добрич с мнение за съд. На 17.02.2020 г.
прокурор Станев постановил постановление за прекратяване на наказателното
производство по реда на чл.78а от НК. Постановлението е подробно мотивирано.
Обсъдено е наличието на всички предпоставки за освобождаване на лицето от
наказателна отговорност и налагането на административно наказание. Същият
ден делото е внесено в съда. С решение от 08.06.2020г. по АНД№218/20г. по
описа на РС-  Добрич, съдът признал подсъдимата за виновна в извършване на
престъплението, освободил я от наказателна отговорност и й наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв. В материалите на
преписката е приложено копие от съдебното решение.

Пр.пр. №1447/19 г. по описа на РП- Добрич, ДП №530/2019 г. по описа на
Първо РУ на МВР-Добрич, наблюдаващ прокурор Маринела Марчева. Има
протокол за разпределението на принципа на случайния подбор. ДП се водило за
престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК. Разследването приключило и
на 26.05.2020 г. делото било получено в РП-Добрич с мнение за предаване
обвиняемото лице на съд. На 26.05.2020 г. е постановено прекратяване на
наказателното производство по реда на чл. 78а от НК. Постановлението е
подробно мотивирано. Обсъдено е наличието на всички предпоставки за
освобождаване на лицето от наказателна отговорност и налагането на
административно наказание. Същия ден делото е внесено в съда. С решение от
12.06.2020 г. по АНД №547/20 г. по описа на РС-Добрич, съдът признал
подсъдимия за виновен в извършване на престъплението, освободил го от
наказателна отговорност и му е наложил административно наказание „Глоба“ в
размер на 1000 лв. В материалите на преписката е приложено копие от
съдебното решение;

Пр.пр. № 2593/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 855/2019 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производство е за престъпление по
чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК. Материалите по ДП са постъпили в РП –
Добрич на 18.03.2021 г. с мнение за предаване обвиняемия Д.Г. на съд. С
постановление от 22.03.2021 г. е внесено предложение в РС – Добрич за
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освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на
постановлението е записано, че са налице предпоставките по чл. 78а от НК за
освобождаване от наказателна отговорност и не са причинени имуществени
вреди от деянието. Образувано е АНД № 358/2021 г. по описа на РС – Добрич. В
преписката е приложено копие от решението на съда, с което е наложено
административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева;

Пр.пр. №1121/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП №120/2019 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производство е за престъпление по
чл. 343а, ал. 1, б.“б“, вр. с чл. 342, ал. 1 от НК. Материалите по ДП са постъпили
в РП – Добрич на 29.05.2020 г. с мнение за предаване обвиняемия М.Р. на съд. С
постановление от 02.06.2020 г. е внесено предложение в РС – Добрич за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на
постановлението е записано, че са налице предпоставките по чл. 78а от НК за
освобождаване от наказателна отговорност и не са причинени имуществени
вреди от деянието. Образувано е АНД № 573/2020 г. по описа на РС – Добрич. В
преписката е приложено копие от решението на съда, с което е наложено
административни наказания „Глоба” в размер на 1000 лева и „Лишаване от
право да управлява МПС“ за срок от 6/шест/ месеца;

Пр.пр. №844/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 266/2020 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производство е за престъпление по
чл. 325б, ал. 1 от НК. Материалите по ДП са постъпили в РП – Добрич на
16.04.2020 г. с мнение за предаване обвиняемия И.И. на съд. С постановление от
21.04.2020 г. е внесено предложение в РС-Добрич за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.
375 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че са
налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна
отговорност и не са причинени имуществени вреди от деянието. Образувано е
АНД №440/2020 г. по описа на РС – Добрич. В преписката е приложено копие
от решението на съда, с което е наложено административни наказания
„Глоба” в размер на 1000 лева.

Проверени още:
Пр.пр. № 2678/2019 г. по описа на РП - Добрич, ДП №884/2019 г. по описа

на Първо РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;
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 Пр.пр. № 599/2019 г. по описа на РП - Добрич, ДП №234/2019 г. по описа
на Първо РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Стефка Георгиева;

Пр. пр. № 1550/2018 г. по описа на РП - Добрич, ДП №742/2018 г. по описа
на Първо РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов;

 Пр. пр. № 2157/2020 г. по описа на РП - Добрич, ДП №253/2020 г. по описа
на Второ РУ МВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Павел Любенов.

Пр.пр. №805/18 г. по описа на РП- Добрич, ДП №385/2018 г. по описа на
Първо РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Маринела Марчева;

Пр.пр. №41/21 г. по описа на РП- Добрич, ДП №45/2020 г. по описа на
Първо РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Маринела Марчева;

Пр.пр. №909/20 г. по описа на РП- Добрич, ДП №135/2020 г. по описа на
ОД на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Маринела Марчева;

Пр.пр. №3008/19 г. по описа на РП- Добрич, ДП №279/2019 г. по описа на
ОД на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;

Пр.пр. №1282/18 г. по описа на РП- Добрич, ДП №188/2018 г. по описа на
Второ РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;

Пр.пр. №1239/21 г. по описа на РП- Добрич, ДП № 248/2021г. по описа на
Пръво РУ на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;

Пр.пр. №2440/20 г. по описа на РП- Добрич, ДП № 1/2021 г. по описа на
ОСлО при ОП- Добрич, наблюдаващ прокурор Стефан Димитров;

Пр.пр. №1236/20 г. по описа на РП- Добрич, ДП № 387/2020 г. по описа на
ОД на МВР- Добрич, наблюдаващ прокурор Радомир Станев;

Пр.пр. № 2594/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 859/2019 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

 Пр.пр. № 384/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 105/2019 г. по описа
на РУМВР – Тервел с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

Пр.пр. № 3005/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 278/2019 г. по описа
на сектор ПИП при ОДМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Валерия Златева;

 Пр.пр. №1411/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 173/2019 г. по описа
на сектор ПИП при ОДМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

 Пр.пр. № 747/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 120/2019 г. по описа
на сектор ПИП при ОДМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

 Пр.пр. № 2707/2019 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 83/2020 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Даниел Илиев;

 Пр.пр. № 966/2018 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 493/2019 г. по описа
на РУМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев;

Пр. р. № 784/2020 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 104/2020 г. по описа
на сектор ПИП при ОДМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев;

Пр.пр. № 1162/2021 г. по описа на РП – Добрич, ДП № 50/2021 г. по описа
на сектор ПИП при ОДМВР – Добрич с наблюдаващ прокурор Петко Тухчиев.
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ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – ТЕРВЕЛ ПРИ РП - ДОБРИЧ
Пр.пр. №773/20 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел, ДП №35/2020 г. по

описа на РУ на МВР-Тервел, наблюдаващ прокурор Живко Желязков. Приложен
е протокол за разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е за
престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, пр. 1 от НК. Разследването е
приключило и на 31.08.2021 г. делото е получено в ТО-Тервел с мнение за
предаване обвиняемия на съд. На 09.09.2021 г. прокурор Желязков е постановил
прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 78а от НК.
Постановлението е подробно мотивирано. Обсъдено е наличието на всички
предпоставки за освобождаване на лицето от наказателна отговорност и
налагането на административно наказание. Същия ден делото е внесено в съда.
С решение от 13.01.2022 г. по АНД №73/21 г. по описа на РС - Тервел, съдът е
признал подсъдимия за виновен в извършване на престъплението, освободил го
от наказателна отговорност и му наложил административно наказание „Глоба“ в
размер на 1000 лв. В материалите на преписката е приложено копие от
съдебното решение.

Проверени още:
Пр.пр. № 844/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел, ДП №23/2021 г.

по описа на  ОСлО при ОП-Добрич с наблюдаващ Живко Желязков;
Пр.пр.  № 80/2020 г.  по описа на РП-Добрич,  ТО-Тервел,  ДП №235/2020 г.

по описа на   Първо РУП – гр. Добрич с наблюдаващ Живко Желязков;
Пр.пр. №1183/2019 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Тервел, ДП №169/2019 г.

по описа на  ОД на МВР сектор ПИП-Добрич с наблюдаващ Живко Желязков.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БАЛЧИК ПРЕЗ 2020 г.,
ТО - БАЛЧИК ПРИ РП – ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.
Пр.пр. № 1111/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Балчик, ДП №16/2021 г.

по описа на РУМВР - Албена с наблюдаващ прокурор Цветелина Куманова.
/Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производство е за
престъпление по чл.343, ал.1, б. “б“, вр. с чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК.
Материалите по ДП са постъпили в РП – Добрич, ТО-Балчик на 09.08.2021 г. с
мнение за предаване обвиняемия Б.Б. на съд. С постановление от 24.08.2021 г. е
внесено предложение в РС-Балчик за освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание по реда на чл. 375 от НПК. В
обстоятелствената част на постановлението е записано, че са налице
предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и
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не са причинени имуществени вреди от деянието. Образувано е АНД № 211/2021
г. по описа на РС – Балчик. В преписката е приложено копие от решението на
съда, с което е наложено административно наказание „Глоба” в размер на
1000 лева и мотивите към него;

Пр.пр. №131/2020 г. по описа на РП - Балчик,  ДП №41/2020 г. по описа на
РУП-Балчик, с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в РП - Балчик на 11.03.2021 г. с мнение за предаване на обвиняемата
М.М. на съд за престъпление по чл. 343, ал. 1, б „б”, вр. чл. 342, ал.1 от НК. С
постановление от 31.03.2021 г. е внесено предложение в РС-Балчик за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди и са налице
предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 87/2021г. по описа на РС
– Балчик. С Решение №24/15.07.2021 г.  РС-Балчик е наложил на основание
чл.78А административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева. Към
преписката е приложено копие от решението на съда;

Пр.пр. №44/19 г. по описа на РП-Балчик, ДП №10/2021 г. по описа на РУ
на МВР-Балчик, наблюдаващ прокурор Тодор Димов. Има протокол за
разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено за престъпление
по чл.345, ал.2 от НК. Разследването е приключило и на 26.04.2021 г. делото е
получено в ТО-Балчик с мнение за предаване обвиняемия на съд. На 10.05.2021
г. прокурор Димов е постановил прекратяване на наказателното производство по
реда на чл. 78а от НК. Постановлението е подробно мотивирано. Обсъдено е
наличието на всички предпоставки за освобождаване на лицето от наказателна
отговорност и налагането на административно наказание. Същия ден делото е
внесено в съда.  С решение от 26.06.2021 г по АНД №123/21 г.  по описа на РС-
Балчик, съдът е признал подсъдимия за виновен в извършване на
престъплението, освободил го от наказателна отговорност и му наложил
административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв. В материалите на
преписката е приложено копие от съдебното решение.

Проверени още:
Пр.пр. №765/19 г. по описа на РП-Добрич, ДП №191/2019 г. по описа на РУ

на МВР- Балчик, наблюдаващ прокурор Тодор Димов;
Пр.пр. №184/20 г. по описа на РП-Добрич, ДП № 52/2020 г. по описа на РУ

на МВР-Балчик, наблюдаващ прокурор Тодор Димов;
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Пр.пр. №317/18 г. по описа на РП-Балчик, ДП №10/2018 г. по описа на РУ
на МВР-Албена, наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;

Пр.пр. №1512/21 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Балчик, ДП №61/2021 г. по
описа на РУ на МВР- Балчик, наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;

Пр.пр. №412/2019 г. по описа на РП –Балчик, ДП №59/2019 г. по описа на
РУМВР - Албена с наблюдаващ прокурор Цветелина Куманова;

Пр.пр. №388/2020 г. по описа на РП-Балчик, ДП №41/2020 г. по описа на
РУМВР - Албена с наблюдаващ прокурор Цветелина Куманова;

Пр.пр. №204/2020 г. по описа на РП-Балчик, ДП №77/2020 г. по описа на
РУМВР - Балчик с наблюдаващ прокурор Цветелина Куманова;

Пр.пр. №156/2017 г. по описа на РП-Балчик, ДП №27/2017 г. по описа на
РУМВР - Албена с наблюдаващ прокурор Красимир Димитров;

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАВАРНА ПРЕЗ 2020 г.,
ТО – КАВАРНА ПРИ РП - ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.
Пр.пр. № 51/2020 г. по описа на РП-Каварна,  БП №14/2020 г. по описа на

РУП- Каварна, с наблюдаващ прокурор Галин Гавраилов. /Приложен е протокол
за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото производство е постъпило в РП -
Каварна на 04.02.2020 г. с мнение за предаване на обвиняемият В.А. на съд за
престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. С постановление от 10.02.2020 г. е внесено
предложение в РС-Каварна за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание по реда на чл. 375 от НПК. В
обстоятелствената част на постановлението е записано, че не са причинени
имуществени вреди и са налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е
АНД № 39/2020 г. по описа на РС – Каварна. С Решение №20/09.03.2020 г.  РС -
Каварна е наложил на основание чл.78а административно наказание „Глоба” в
размер на 1000 лева. Към преписката е приложено копие от решението на съда;

Пр.пр. №1503/2021 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна,  БП №28/2021
г. по описа на РУП-Шабла, с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото производство
е постъпило в РП-Добрич, ТО-Каварна на 13.05.2021 г. с мнение за предаване на
обвиняемият Б.М. на съд за престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК. С
постановление от 20.05.2021 г. е внесено предложение в РС – Каварна за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на
постановлението е записано, че не са причинени имуществени вреди и са налице
предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 91/2021 г. по описа на РС
– Каварна. С Решение №9/ 18.06.2021 г.  РС - Каварна е наложил на основание
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чл.78а административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева. Към
преписката е приложено копие от решението на съда;

Пр. пр. №2610/21г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна, ДП№102/2021г.
по описа на РУ на МВР- гр. Каварна, наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев. Има
протокол за разпределението на принципа на случайния подбор .ДП се водило за
престъпление по чл.296, ал.1 от НК. Разследването приключило и на 27.08.2021г.
делото пристигнало в РП- Добрич, ТО- Каварна, с мнение за съд. На 01.09.2021г.
прокурор Пенчев постановил постановление за прекратяване на наказателното
производство по реда на чл. 78а от НК. Постановлението е подробно
мотивирано. Обсъдено е наличието на всички предпоставки за освобождаване на
лицето от наказателна отговорност и налагането на административно наказание.
Същият ден делото е внесено в съда. С решение от15.01.2019г. по АНД
№157/21г. по описа на РС- Каварна, съдът признал подсъдимия за виновен в
извършване на престъплението, освободил го от наказателна отговорност и му
наложил административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв. В
материалите на преписката е приложено копие от съдебното решение.

Проверени още:
Пр.пр. № 340/2019 г. по описа на РП-Каварна,  ДП №89/2020 г. по описа на

РУП- Каварна, с наблюдаващ прокурор Галин Гавраилов.
Пр.пр. №181/2019 г. по описа на РП-Каварна,  БП №56/2019 г. по описа на

РУП- Каварна, с наблюдаващ прокурор Галин Гавраилов.
Пр.пр. №585/2020 г. по описа на РП-Каварна,  БП №140/2020 г. по описа на

РУП-Каварна, с наблюдаващ прокурор Галин Гавраилов.
Пр.пр. №93/2020 г. по описа на РП-Каварна,  ДП №31/2020 г. по описа на

РУП-Каварна, с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова.
Пр.пр. № 878/2019 г. по описа на РП-Каварна,  БП №186/2019 г. по описа

на РУП- Каварна, с наблюдаващ прокурор Бонка Костадинова.
Пр.пр. №2557/21 г. по описа на РП-Добрич, ТО-Каварна, ДП №154/2021 г.

по описа на 02 РУ-Добрич, наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев;
Пр.пр. №570/20 г. по описа на РП-Каварна, ДП №129/2020г. по описа на

РУ- Каварна, наблюдаващ прокурор Стефан Пенчев;

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРЕЗ 2020 г.,
ТО - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ РП – ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

Пр.пр. №18/19 г. по описа на РП-Ген. Тошево, ДП №17/2019 г. по описа
на ОД на МВР - гр. Добрич, наблюдаващ прокурор Йорданка Чанева. Приложен
е протокол за разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е за
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престъпление по чл.313, ал.1 от НК. Разследването е приключило и на 08.10.2021
г. материалите са получени в РП- Добрич, ТО-Ген. Тошево с мнение за предаване
обвиняемия на съд. На 12.10.2021 г. прокурор Чанева е постановила
прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 78а от НК.
Постановлението е подробно мотивирано. Обсъдено е наличието на всички
предпоставки за освобождаване на лицето от наказателна отговорност и
налагането на административно наказание. Същия ден делото е внесено в съда. С
решение от 15.11.2021 г. по АНД №1171/21 г. по описа на РС - Добрич, съдът
признал подсъдимия за виновен в извършване на престъплението, освободил го
от наказателна отговорност и му наложил административно наказание „Глоба“ в
размер на 1000 лв.;

Пр.пр. №191/19 г. по описа на РП-Ген.Тошево, ДП №71/2019 г. по описа
на РУ на МВР - Ген.Тошево, наблюдаващ прокурор Мариян Маринов. Приложен
е  протокол за разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е за
престъпление по чл.354 а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, вр. чл.63, ал.1,т.5 от НК.
Разследването е приключило и на 11.06.2020 г. материалите са получени в РП-
Ген.Тошево с мнение за предаване обвиняемия на съд. На 01.7.2020 г. прокурор
Маринов постановил прекратяване на наказателното производство по реда на чл.
78а от НК. Постановлението е подробно мотивирано. Обсъдено е наличието на
всички предпоставки за освобождаване на лицето от наказателна отговорност и
налагането на административно наказание. Същия ден делото е внесено в съда. С
решение от 11.09.2020 г. по АНД №122/20 г. по описа на РС-Ген.Тошево,
подсъдимият е признат за виновен в извършване на престъплението, освободен е
от наказателна отговорност и му е наложено наказание „Обществено порицание“.

Проверени още:
Пр.пр. №72/20 г. по описа на РП-Ген.Тошево, ДП №45/2020 г. по описа

на РУ-Ген.Тошево, наблюдаващ прокурор Мариян Маринов;
Пр.пр. №2089/21 г. по описа на РП- гр. Добрич, ТО-Ген.Тошево, ДП

№99/2021 г. по описа на РУ-Ген.Тошево , наблюдаващ прокурор Мариян
Маринов;

Пр.пр. №249/20г. по описа на РП- гр. Добрич, ТО-Ген.Тошево, ДП№
140/2020г. по описа на РУ- Ген. Тошево, наблюдаващ прокурор Мариян
Маринов;

Пр.пр.  №2681/21  г.  по описа на РП-Добрич,  ТО-Ген.Тошево,  ДП №
131/2021 г. по описа на РУ-Ген.Тошево, наблюдаващ прокурор Й.Чанева;

Пр.пр. №213/20 г. по описа на РП-Ген.Тошево, БП №121/2020 г. по описа
на РУ- Ген.Тошево, наблюдаващ прокурор Й.Чанева;
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Пр.пр. №214/19 г. по описа на РП-Ген.Тошево, БП №76/2019 г. по описа
на РУ-Ген.Тошево, наблюдаващ прокурор Й.Чанева.

При проверката на делата, внесени в съда с обвинителен акт,
споразумение или постановление с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание, се
установи, че  прокурорите се произнасят в срока по чл.242, ал.4  от НПК.

Добра практика в РП- Добрич, РП-Балчик, ТО-Балчик, РП-Каварна, ТО-
Каварна и РП-Ген. Тошево, ТО-Ген.Тошево е към наблюдателната преписка на
делата, внесени в съда с предложения по реда на чл. 375 от НПК винаги да се
прилага копие от акта на съда.

УЧАСТИЕ в съдебни заседания
През 2020 г. прокурорите от РП – Добрич общо са участвали в 899

заседания по наказателни дела, - от  РП-Добрич в 862 броя, а от ТО-Тервел – в 37
броя.

По прокурори участието се разпределя, както следва:
Петко Тухчиев - 105 броя,
Павел Любенов - 85 броя,
Стефка Георгиева - 67 броя,
Маринела Марчева - 109 броя,
Даниел Илиев - 153 броя,
Стефан Димитров  - 129 броя,
Радомир Станев -  111 броя,
Панайот Газдов - 8 броя,
Даниела Тепавичарова - 34 броя,
Валерия Златева - 61 броя и
Живко Желязков от ТО-Тервел - 37 броя.
Няма отложени заседания поради неявяване на прокурор.

РП-Балчик
През 2020 г.  прокурорите от РП –  Балчик общо са участвали в 112

заседания по наказателни дела.
По прокурори се разпределят, както следва:
Красимир Димитров - 41 броя,
Тодор Димов  - 38 броя,
Цветелина Куманова - 33 броя.
Отлагане на заседания поради неявяване на прокурор няма.

РП-Каварна
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През 2020 г. прокурорите от РП – Каварна общо са участвали в 134
заседания по наказателни дела.

По прокурори се разпределят, както следва:
Галин Гавраилов - 45,
Бонка Костадинова-Белчева -  37,
Стефан Пенчев - 52.

РП-Генерал Тошево
През 2020 г. прокурорите от РП – Ген.Тошево общо са участвали в 192

заседания по наказателни дела.
По прокурори се разпределят, както следва:
Йорданка Чанева Христова-Желева - 95 броя,
Мариян Стоянов Маринов - 97 броя.
Няма отсъствия на прокурори от РП-Генерал Тошево от съдебни заседания.

През 2021 г. прокурорите от РП-Добрич общо са участвали в 1515
заседания по наказателни дела, от които:

- РП-Добрич – 1006 броя,
- ТО-Тервел – 42 броя,
- ТО-Балчик – 143 броя,
- ТО-Каварна – 135 броя,
-  ТО-Генерал Тошево – 189 броя.

По прокурори участието се разпределя, както следва:
Петко Тухчиев - 94 броя,
Павел Любенов - 121 броя,
Стефка Георгиева - 73 броя,
Маринела Марчева - 110 броя,
Даниел Илиев - 171 броя,
Стефан Димитров - 183 броя,
Радомир Станев - 158 броя,
Валерия Златева - 90 броя,
Лиляна Станчева - 6 броя,
Живко Желязков ТО Тервел - 42 броя,
Йорданка Чанева ТО Ген.Тошево - 85 броя,
Мариян Маринов ТО Ген. Тошево - 104 броя,
Тодор Димов ТО Балчик - 46 броя,
Красимир Димитров ТО Балчик - 41 броя,
Цветелина Куманова ТО Балчик -  56 броя,
Галин Гавраилов ТО Каварна  - 37 броя,
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Бонка Костадинова ТО Каварна - 45 броя,
Стефан Пенчев ТО Каварна - 53 броя.
Отлагане на заседания поради неявяване на прокурор няма.

2.Организация по изпълнение на наказанията
През 2020 г. в РП – Добрич общо са приведени в изпълнение 299 броя

присъди. Изпълнението на присъдите се осъществява  само от прокурори от РП –
Добрич, включени в група „Изпълнение на наказания“.  В по-голямата част от
случаите присъдите се привеждат в изпълнение в деня на постъпване или на
следващия работен ден.

По прокурори разпределението на приведените в изпълнение присъди е,
както следва:

Петко Тухчиев - 100 броя,
Даниел Илиев - 73 броя,
Радомир Станев - 46 броя,
Стефан Димитро - 80 броя.
Неприведени в срок присъди няма.
През 2020 г. отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

РП-Балчик
Общият брой приведени в изпълнение присъди за 2020 г.  е 51.

Изпълнението на присъдите се осъществява само от прокурори от РП-Балчик
включени в група „Изпълнение на наказания“.  В по-голямата част от случаите
присъдите се привеждат в изпълнение в деня на постъпване или на следващия
работен ден.

По прокурори разпределението на приведените в изпълнение присъди е,
както следва:

Красимир Димитров - 44 броя,
Тодор Димов - 3 броя,
Цветелина Куманова - 4 броя.
През 2020 г. няма неприведени присъди в срок, както и отложено

изпълнение на наказание, наложено по присъда.

РП-Каварна
Общият брой приведени в изпълнение присъди за 2020 г.  в РП-Каварна

е 44. Изпълнението на присъдите се осъществява  само от прокурор от РП-
Каварна,  включен в група „Изпълнение на наказания“.  В по-голямата част от
случаите присъдите се привеждат в изпълнение в деня на постъпване или на
следващия работен ден.
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По прокурори разпределението на приведените в изпълнение присъди е,
както следва:

Галин Гавраилов - 3 броя,
Бонка Костадинова-Белчева - 41броя.
През 2020 г. няма неприведени присъди в срок, както и отлагане на

изпълнението на наказанието, наложено по присъда.

РП-Генерал Тошево
Общият брой приведени в изпълнение присъди за 2020 г.  от РП-Генерал

Тошево е 55. Изпълнението на присъдите се осъществява от прокурори от РП-
Генерал Тошево, включени в група „Изпълнение на наказания“. В по–голямата
част от случаите присъдите се привеждат в изпълнение в деня на постъпване или
на следващия работен ден.

По прокурори разпределението на приведените в изпълнение присъди е,
както следва:

Йорданка Чанева Христова – Желева - 30 броя,
Мариян Стоянов Маринов - 25 броя.
Неприведени присъди в срок през 2020 г. в РП-Генерал Тошево няма, както

и отлагания на изпълнението на наказанието, наложено по присъда.

През 2021 г. общият брой приведени в изпълнение  присъди е 465 броя, от
които 461 бр. са приведени от прокурори от РП-Добрич, 4 броя от прокурори от
ТО.

Изпълнението на присъдите се осъществява  от прокурори включени в
група „Изпълнение на наказания“.  В по-голямата част от случаите присъдите се
привеждат в изпълнение в деня на постъпване или на следващия работен ден.

По прокурори разпределението на приведените в изпълнение присъди е,
както следва:

Даниел Илиев -148 броя,
Радомир Станев - 153 броя,
Стефан Димитров - 160 броя
Бонка Костадинова-Белева от ТО-Каварна - 2 броя,
Йорданка Чанева-Желева от  ТО-Генерал Тошево -2 броя.

Неприведени в изпълнение присъди в срок през 2021 г. няма, а по по два
броя присъдни преписки /Р-75/2021 и Р-242/2021/ е отложено изпълнението на
наказание „Лишаване от свобода“.

 - По изпълнителна преписка Р-75/2021,  наблюдавана от прокурор Стефан
Димитров наказанието е отлагано два пъти с постановления на районен прокурор
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от 15.03.2021 г. и от 13.09.2021 г. с по 6 месеца. С начало 18.03.2022 г.
наказанието е приведено в изпълнение.

   - По изпълнителна преписка Р-242/2021,  наблюдавана от прокурор
Радомир Станев наказанието е отложено с постановление на районен прокурор
от 14.07.2021 г.  с 10 дни. С начало 29.07.2021 г. наказанието е приведено в
изпълнение.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи по
материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на присъдите.

На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки:
Присъдна преписка № Р–89/2020 г. по описа на влезлите в сила присъди

от РП – Добрич. Със споразумение № 100 от 15.05.2020 г. РС – Добрич по НОХД
№ 406/2020 г. по описа на РС – Добрич, подсъдимият Б.А. от с. Овчарово се е
признал за виновен за извършено престъпления по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1  от
НК,  по чл. 345, ал.2 , вр. ал.1 от НК и по чл. 345, ал.1, пр. 1-во от НК.

 На основание чл.  343в,  ал.  3,  вр.  ал.  1,  вр чл.  55  ,ал.1,  т.1   от НК му е
наложено наказание „Пробация“ с мерките по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК –
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години с явяване и
подписване пред пробационен служител или определено от него лице с
периодичност 2 пъти седмично и по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни
периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години, както и
наказание „Глоба“ в размер на 100 лева.

На основание чл. 345, ал.1, пр. 1-во от НК, вр чл. 55 ,ал.1, т.2, б“Б“   от НК
му е наложено наказание „Пробация“ за с мерките по чл. 42а, ал.2, т. 2 от НК –
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година и шест месеца с
явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него лице с
периодичност 2 пъти седмично и по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни
периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година и шест месеца.

На основание чл. 345, ал.2 , вр. ал.1 от НК, вр чл. 55 ,ал.1, т.2, б“Б“ от НК
му е наложено наказание „Пробация“ за с мерките по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК –
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година и шест месеца с
явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него лице с
периодичност 2 пъти седмично и по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни
периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година и шест месеца.

На основание чл.23, ал.1 и ал.3 от НК е определено едно общо наказание
„Пробация“ с мерките по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по
настоящ адрес за срок от 2 години с явяване и подписване пред пробационен
служител или определено от него лице с периодичност 2 пъти седмично и по чл.
42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за
срок от 2 години.
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 Копие от определението на съда, с което споразумението е одобрено, е
получено в РП – Добрич на 19.05.2020 г.

С писмо от 19.05.2020 г. до Началника на  сектор „Пробация” към Районна
служба „ИН“ - Добрич на основание чл.206, ал.1, вр. чл.205, ал.1 от ЗИНС и чл.
416, ал.2 от НПК прокурор П.Тухчиев  е изпратил препис от определението, с
което е одобрено споразумението по НОХД № 406/2020 г. по описа на РС –
Добрич, с което подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание
„Пробация“ за срок от 2 години с пробационни мерки – задължителна
регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години с явяване и подписване пред
пробационен служител или определено от него лице с периодичност 2 пъти
седмично и по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с
пробационен служител за срок от 2 години. Изпратено е и свидетелство за
съдимост на лицето.

На 19.05.2020 г. на основание чл. 416, ал. 2, изр.2 от НПК РП – Добрич
/прокурор П.Тухчиев /е уведомил РС – Добрич, че на 19.05.2020 г. е получено
влязло в сила споразумение на 15.05.2020 г., с което на осъдения Б.А. е наложено
наказание „Пробация“ за срок от 2 години и че с писмо №Р-89 от 19.05.2020 г.
определението е изпратено за изпълнение до РС „ИН“ Добрич.

С писмо от 26.05.2020 г. “Главна Дирекция“ ИН“ при МП, областна служба
„ИН“ – Варна, районна служба „ИН“-Добрич, Пробационна служба, звено -
Добрич, е уведомил РП-Добрич, че е получен препис от протоколното
определение на съда за одобрено споразумение, с което Б.А. е осъден на
основание 343в, ал. 3 и чл. 345, ал.1 и 2 от НК на „Пробация“ и че наказанието е
приведено в изпълнение на 22.05.2020 г.

С писмо от 28.05.2020 г. РП-Добрич е уведомила РС-Добрич, че на
22.05.2020 г.  е приведено в изпълнение наказанието Пробация“ за срок от 2
години с пробационни мерки –задължителна регистрация по настоящ адрес за
срок от 2 години  и задължителни периодични срещи с пробационен служител за
срок от 2 години, с периодичност два пъти седмично.

Проверени още:
Пр.пр. № Р-187/2021 г. по описа на РП-Добрич, с наблюдаващ прокурор

Р.Станев.

Материалите, относно изпълнението на наказанията се подреждат
хронологично в присъдни преписки, които са комплектовани в отделни папки.

От всички проверени присъдни преписки се установи, че от РП-Добрич се
изпращат писма до съответните служби за привеждане на наказанието в
изпълнение в срока на чл.416, ал.6 от НПК.  Уведомяването на съда за началото
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на изпълнението на влязлата в сила присъда се извършва дори в същия ден от
получаване на съобщението на ГДИН.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията са напълно идентични с материалите по присъдните
преписки. Проверката на книгата се извършва ежемесечно от прокурора по
този надзор.

3.Гражданско-съдебен надзор:
Гражданските  дела с участие на прокурор в РП-Добрич през 2020 г.  са

общо 8 броя, от които
- на РП-Добрич - 5 броя,
- на ТО-Тервел - 3 броя; които са разпределени по прокурори, както следва:
Валерия Златева - 1 брой,
Даниела Тепавичарова - 2 броя,
Радомир Станев - 1 брой,
Стефка Георгиева - 1 брой и
Живко Желязков от ТО-Тервел - 3 броя.
През 2020 г. е предявен един граждански иск от прокурор – от прокурор Валерия

Златева от РП-Добрич.
Обжалвани съдебни решения от прокурор няма.

РП-Балчик
Гражданските дела с участие на прокурор в РП - Балчик през 2020 г.  са 3

бр., разпределени по прокурори така:
Красимир Димитров - 1брой и
Тодор Димов Тодоров -  2 броя.
Предявени граждански искове от прокурор няма
Обжалвани съдебни решения от прокурор няма.

РП-Каварна
Гражданските дела с участие на прокурор в РП-Каварна през 2020 г. са 12

бр., разпределени по прокурори така:
Галин Гавраилов - 5 броя,
Бонка Костадинова-Белчева - 5 броя,
Стефан Пенчев - 2 броя.
Предявени граждански искове от прокурор няма
Обжалвани съдебни решения от прокурор няма.
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РП-Генерал Тошево
Граждански дела с участие на прокурор няма. Предявени граждански

искове от прокурор и обжалвани съдебни решения от прокурор – също няма.

Гражданските  дела с участие на прокурор в РП-Добрич през 2021 г.  са
общо 9 броя, от които:

- на РП Добрич - 7 броя и
- на ТО Тервел - 2 броя.
Предявени граждански искове от прокурор няма
Обжалвани съдебни решения от прокурор - също няма.

4. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

2020 г.
4.1. През 2020 г. в РП-Добрич са били образувани общо 75 броя преписки.
 От тях:
- по инициатива на прокурор - няма
- по инициатива на граждани и организации - 75 броя, от които на РП-

Добрич - 64 броя, а на ТО-Тервел – 11 броя.
Разпределението на преписките по прокурори е, както следва:
Даниел Илиев - 21 броя,
Стефан Димитров - 43 броя и
Живко Желязков от ТО-Тервел – 11;

4.2. Извършени проверки по реда на чл. 145, ал.1, т.1-3 от ЗСВ -
а/по т.1 - изискани документи -  РП-Добрич – 1 бр., ТО-Тервел – няма.
б/ по т.2 - лични проверки -  РП-Добрич - 39 броя, ТО-Тервел - няма;
в/ по т.3 - възлагателни проверки - РП-Добрич - 29 броя, ТО-Тервел – 6;

4.3. Проверени актове -
а/ индивидуални - няма
б/ общи - общо РП-Добрич има 631 броя преписки, от които РП-Добрич –

521 броя, а ТО-Тервел -110 броя.
в/ нормативни - няма
4.4.Установени закононарушения- няма.
4.5. Изготвени предложение по чл. 145, ал.1,т.6 от ЗСВ- няма.
4.6. Изготвени протести- няма изготвени протести;
4.7. Решения:
а/изпратени по компетентност- няма.
б/ решени по същество -75 броя
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От тях:
- с изготвяне на справка за обобщаване на резултата от проверката общо за

РП-Добрич преписките са 5 броя, от които на РП-Добрич – 2 броя, а на ТО-
Тервел -3 броя.

- с резолюция за прекратяване на преписката - общо за РП-Добрич са 70
броя преписки, от които на РП-Добрич – 67 броя, а на ТО-Тервел - 3 броя.

4.8. Предложения за образуване на ДП от решените преписки върху
материали по надзора за законност няма.

РП-Балчик
4.1 През 2020 г. в РП-Балчик са били образувани общо 21 броя преписки.
От тях:
- по инициатива на прокурор – няма образувани,
- по инициатива на граждани и организации - 21 броя и те са на прокурор
Тодор Димов Тодоров.
4.2. Извършени проверки по реда на чл. 145, ал.1,т.1-3 от ЗСВ:

а/по т.1 - изискани документи -  няма;
б/ по т.2 - лични проверки -  11 броя;
в/ по т.3 - възлагателни проверки - 10 броя;

4.3. Проверени актове -
а/ индивидуални – няма,
б/ общи - 201 броя,
в/ нормативни – няма;

4.4.Установени закононарушения - няма.
4.5. Изготвени предложения по чл. 145, ал.1,т.6 от ЗСВ- няма.
4. 6. Изготвени протести - няма;
4. 7. Решения:

а/изпратени по компетентност-няма
б/ решени по същество са 21 броя преписки на прокурор Т. Димов;

 От тях:
 - с изготвяне на справка за обобщаване на резултата от проверката са 7,
 - с резолюция за прекратяване на преписката – 14;
4.8. Предложения за образуване на ДП от решените преписки по материали

от надзора за законност - няма.

РП-Каварна
4.1 През 2020 г. в РП-Каварна са били образувани общо 41 броя преписки.
 От тях:
- по инициатива на прокурор са 32 броя,
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- по инициатива на граждани и организации - 9.
Всички са на прокурор Галин Гавраилов.
4.2. Извършените проверки по реда на чл. 145, ал.1,т.1-3 от ЗСВ са:

а/по т.1 - изискани документи - няма;
б/ по т.2 - лични проверки -  36 броя;
в/ по т.3 - възлагателни проверки - 18 броя;

4.3. Проверени актове -
а/ индивидуални – няма,
б/ общи - 531 броя,
в/ нормативни – няма;

4.4.Установени закононарушения – няма;
4.5. Изготвени предложение по чл. 145, ал.1,т.6 от ЗСВ- няма;
4. 6. Изготвени протести- няма изготвени протести;
4. 7. Решения:

а/ изпратени по компетентност - няма
б/решени по същество – 41 общо.

От тях:
- с изготвяне на справка за обобщаване на резултата от проверката –

5 бр.
- с резолюция за прекратяване на преписката - 36 бр.

4.8. Предложения за образуване на ДП от решените преписки върху
материали от надзора за законност няма.

РП-Генерал Тошево
4.1. През 2020 г. в РП-Генерал Тошево са били образувани общо 8 броя

преписки. От тях  8 броя са по инициатива на прокурор, по инициатива на
граждани и организации – няма. Всички преписки са на прокурор Мариян
Маринов.

4.2. Извършените проверки по реда на чл. 145, ал.1,т.1-3 от ЗСВ са:
а/по т.1- изискани документи -  3 броя;
б/ по т.2 - лични проверки - няма;
в/ по т.3 - възлагателни проверки - 5 броя;

4.3. Проверени актове -
а/ индивидуални – няма,
б/ общи - 68 броя,
в/ нормативни - няма

4.4. Установени закононарушения - няма.
4.5. Изготвени предложения по чл. 145, ал.1,т.6 от ЗСВ- няма.
4. 6. Изготвени протести - няма;
4. 7. Решения:
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а/изпратени по компетентност-няма
б/ решени по същество - 8 бр., от които с изготвяне на справка за

обобщаване на резултата от проверката са 8 броя, а с резолюция за прекратяване
на преписката - няма;

4.8. Предложения за образуване на ДП от решените преписки върху
материали от надзора за законност -  няма.

2021 г.
4.1. През 2021 г. в РП-Добрич са били образувани общо 158 броя преписки,
като всички са по инициатива на граждани и организации, разпределени
както следва:
-  на РП-Добрич - 91 броя,
-  на ТО-Тервел – 7 броя,
- на ТО-Балчик - 15 броя,
- на ТО-Каварна – 42 броя,
-  на ТО-Ген.Тошево – 3 броя.
По прокурори са разпределени, както следва:
- на РП-Добрич -
Валерия Златева - 54 броя,
Стефка Георгиева - 37 броя,
- на ТО-Тервел -
Живко Желязков - 7 броя,
- на ТО-Балчик -
Красимир Димитров -1 брой,
Тодор Димов - 11 броя,
Цветелина Куманова - 3 броя,
- на ТО-Каварна -
Бонка Костадинова - 9 броя,
Галин Гавраилов  - 25 броя,
Стефан Пенчев - 8 броя,
- на ТО-Ген. Тошево -
Йорданка Чанева - 1 брой,
Мариян   Маринов - 2 броя.

4.2. Извършените проверки по реда на чл. 145, ал.1,т.1-3 от ЗСВ са общо за
РП-Добрич - 204 броя, от които:
- на РП-Добрич – 109 броя,
-  на ТО-Тервел – 3 броя,
- на ТО-Балчик – 32 броя,
-  на ТО-Каварна – 44 броя,
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- ТО-Ген.Тошево – 16 броя;
а/по т.1 - изискани документи -  за РП-Добрич – общо 11 бр., ТО-

Тервел –  няма,  ТО-Балчик –  10  броя,  ТО-Каварна –  7  броя,  ТО -
Ген.Тошево - 9 броя;

б/ по т.2 - лични проверки -  за РП-Добрич – общо 74 бр., ТО-Тервел
– няма,ТО-Балчик – 11 броя, ТО-Каварна – 27 броя, ТО - Ген. Тошево –
няма;

в/ по т.3 - възлагателни проверки – за РП-Добрич – общо 24 бр., ТО -
Тервел – 3 броя, ТО – Балчик  – 11 броя, ТО-Каварна – 10 броя, ТО - Ген.
Тошево- 7 броя.
4.3. Проверени актове:

а/ индивидуални - няма
б/ общи- общо за РП-Добрич са 1470 броя преписки, от които:

- на РП-Добрич – 777 бр.,
- на ТО-Тервел – 63 броя,
-  на ТО-Балчик – 175 броя,
- на ТО-Каварна – 408 броя,
- на ТО-Ген.Тошево- 47 броя,

в/ нормативни - няма
4.4.Установени закононарушения- няма.
4.5. Изготвените предложения по чл. 145, ал.1,т.6 от ЗСВ през 2021 г.са 16

броя, изготвени са от Стефка Георгиева - зам. районен прокурор на РП-Добрич,
всички 16 предложения са уважени.

4.6. Изготвен е един протест от Стефан Димитров, прокурор от РП-Добрич
по преписка №2095/2020 г., който е неуважен;

4.7. Решения:
а/изпратени по компетентност няма.
б/ решени по същество са 159 броя, от тях:
- с изготвяне на справка за обобщаване на резултата от проверката

общо за РП-Добрич са 3 броя преписки, всички са на РП-Добрич.
- с резолюция за прекратяване на преписката - общо за РП-Добрич са

156 броя преписки, от които на РП-Добрич са 104 броя преписки, на ТО-Тервел
– 7 броя, на ТО-Балчик – 9 броя, на ТО-Каварна – 30 броя, на ТО-Ген.Тошево- 6
броя.

4.8. Предложения за образуване на ДП от решените преписки по
материали от надзора за законност няма.

През 2020 г. РП Добрич е осъществявала постоянен надзор в Община.
Добрич, Община Добричка, гр. Добрич, Община Крушари и Община Тервел,
всичките на територията на обл. Добрич, за законност на дейността и
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издадените административни актове от местните органи на власт и
управление – общински съвети и кметове.

За целта от години е създадена организация за своевременното
изпращане в Районна прокуратура – Добрич, т. е. непосредствено след
издаването им, на решенията на Общинските съвети, последващите ги
заповеди на кметовете на общини и сключените въз основа на тях договори, с
които се извършва разпореждане с имоти общинска собственост – продажби,
замени и отдаване под наем на такива имоти.

През 2021 г. Р -Добрич е продължила да осъществява дейността си по
Надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на
гражданите, съобразно изготвения годишен план. Съобразно структурата на
РП-Добрич и включените към нея четири териториални отделения, надзорът е
осъществяван от различни прокурори за прокуратурата и съответните
отделения  – прокурор Стефка Георгиева и прокурор Валерия Златева /за РП-
Добрич/, прокурор Живко Желязков /за ТО-Тервел/, прокурор Тодор Димов,
прокурор Красимир Димитров и прокурор Цветелина Куманова /за ТО-Балчик/,
прокурор Галин Гавраилов, прокурор Бонка Костадинова и прокурор Стефан
Пенчев /за ТО-Каварна/ и прокурор Йорданка Желева и прокурор Мариян
Маринов /за ТО-Генерал Тошево/.

  Във връзка с осъществявания от РП-Добрич надзор за законност в
защита на обществения интерес и правата на гражданите, е бил изготвен
план за дейността на РП-Добрич, съобразен с изготвения от ОП-Добрич план
по този надзор за годината.

Данните по надзора за законност, защита на обществения интерес и
правата на гражданите, осъществяван от Районна прокуратура - Добрич през
2020 и 2021 г. налагат извода, че дейността по този надзор е на високо ниво,
плануваните и разпоредени проверки са изпълнявани стриктно и в пълен обем.
Следва да се посочи, че дейността по този надзор е в широк диапазон, предвид
обширната законова уредба на административните правила и норми.

/ Доклади за дейността на РП-Добрич за 2020 и 2021г./

В хода на проверката беше извършена и контролна проверка по Акт за
резултатите от плановата проверка в Районна прокуратура – Добрич,
извършена по Заповед № ПП-01-58/28.04.2014 г. на главния инспектор на
ИВСС.

 По направените препоръки по т.1 в Акта от 2014 г. относно изискването
по изходящите от деловодството документи да се поставя от служител дата
на извеждане, е била издадена Заповед №57/08.08.2014 г., на административния
ръководител на РП-Добрич, в която е разпоредено прокурорите от РП-Добрич
да не изписват дата на извеждане в документите - постановления и писма,
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които съставят, а това да се прави от съответния служител в РП-Добрич,
извеждащ изходящата кореспонденция, който да изписва дата на извеждане в
горния ляв ъгъл на съответния документ.

По т.2 от препоръките в Акта от 2014 г. относно изискването
наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от разследващите
органи доклад, със същата Заповед №57/08.08.2014 г. на административния
ръководител на РП-Добрич е разпоредено наблюдаващите прокурори от РП-
Добрич да удостоверяват извършения от разследващи органи доклад на делото
и на постановлението за привличане на обвиняем по реда на чл.219, ал.1 от НПК
с полагане на подпис и изписване на дата в бланката на постановлението за
привличане, а служителят в РП-Добрич, извеждащ изходящата кореспонденция
в същата прокуратура, да поставя печат на прокуратурата.

По т.З от препоръките, за незабавнао въвеждане в УИС
постановлението за привличане в качеството на обвиняем, със Заповед
№57/08.08.2014 г., на административния ръководител на РП- Добрич е
обърнато внимание на г-жа Ж.Н. и на г-жа Б.С. стриктно да спазват
задължението си след получаването му в РП-Добрич постановлението за
привличане в качеството на обвиняем да се въвежда незабавно в УИС, заедно с
данни за обвиняемия, след което да се прилага към наблюдателната преписка.

По т.4 от препоръките за прилагане на доказателства в
наблюдателните преписки и в ДП за това, че преписи от постановленията на
прокуратурата са изпращани на жалбоподателите, със Заповед №57/08.08.2014
г., на административния ръководител на РП-Добрич е обърнато внимание на
съответните служители да спазват стриктно задължението си винаги да
прилагат в наблюдателните преписки доказателства, че копия от
постановленията на прокурорите от РП-Добрич са били изпращани на лицата,
имащи право да ги получат.

По т.5 от препоръките прокурорите да спазват изискванията на НПК,
като в постановленията си да посочват пред кой орган може да бъде
обжалвано постановлението, със същата Заповед №57/08.08.2014 г. е обърнато
внимание на прокурорите винаги да посочват в своите постановления органът,
пред който може да бъде обжалвано тяхното произнасяне.

При извършената проверка се установи, че административният
ръководител на РП - Добрич е изпълнил в пълен обем препоръките на ИВСС с
оглед отстраняването на посочените пропуски, отразени в Акта от
комплексната планова проверка от 2014 г..

В хода на проверката не беше извършена контролна проверка по Акт за
резултатите от плановата проверка в Районна прокуратура – Балчик,
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извършена по Заповед № ПП-01-39/11.06.2019 г. на главния инспектор на
ИВСС, тъй като въз основа на направените констатации Инспекторатът
към Висшия съдебен съвет е преценил, че не следва да се дават препоръки.

В хода на проверката беше извършена и контролна проверка по Акт за
резултатите от плановата проверка в Районна прокуратура – Каварна,
извършена по Заповед № ПП-01-85/03.06.2014 г. на главния инспектор на
ИВСС.

По направените препоръки по т.1 и т.2 в Акта от 2014 г. относно
изискването по изходящите от деловодството документи да се поставя от
служител дата на извеждане е била издадена Заповед №РД-04-19/08.08.2014 г.,
на административния ръководител на РП-Каварна прокурор Галин Гавраилов, в
която е разпоредено съответните служители в деловодството да съобразят
действията си по деловодно извеждане на изходящи документи с разпоредбата
на чл.39 ал.2 от Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в
ПРБ……..Съпроводителните писма, с които досъдебните производства се
получават в РП-Каварна с приключено разследване, да се копират и след
поставяне на входящия печат с датата на постъпване в деловодството, да се
прилагат по наблюдателните преписки.

По направените препоръки по т.3 и т. 4 в Акта от 2014 г. относно
изискването приемането и предаването на веществените доказателтва да в
съответствие с разпоредбите на ПАПРБ, в същата Заповед №РД-04-
19/08.08.2014 г., на административния ръководител на РП-Каварна е
разпоредено ежегодно да бъде извършвана проверка на веществените
доказателства от комисия председателствана от Гл.счетоводител и
Адм.секретар – М.А. Възожено е на Гл.счетоводител и Адм.секретар -г-жа.
М.А. да извърши проверка и да изиска оферти от банки в гр.Каварна за
наличието и условията за ползване на банков трезор. Също така да консултира
възможностите за финансиране на наетия банков трезор с финансов отдел на
ПРБ.

По направените препоръки по т.5 в Акта от 2014 г. относно изискването
наблюдаващите прокурори да осъществяват ефективен контрол по спрените
наказателни производства в същата Заповед №РД-04-19/08.08.2014 г., на
административния ръководител на РП- Каварна е разпоредено в
постановленията за спиране, наблюдаващите прокурори  да дават указания
към разследващите органи за издирване и установяване на извършителите на
деянията.Да се изискват от разследващите органи уведомления за
резултатите от издирването.

По направените препоръки по т.7 в Акта от 2014 г. относно изискването
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наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от разследващите
органи доклад, в същата посочена заповед е разпоредено прокурорите да
напомнят на разследващите органи за стриктно провеждане на докладите по
чл.219, ал.1 от НПК и чл.226 ал.1 от НПК. Тези доклади да бъдат
удостоверявани по подходящ начин и копие от докладите да се прилагат по
наблюдателната преписка.

По направените препоръки по т.8 в Акта от 2014 г. относно изискването
при решаването на преписки по „Надзора за законност“ наблюдаващите
прокурори да се произнасят с „резолюция“ съгласно Методиката  за
взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при противодействие
на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и
правата на гражданите в Заповед №РД-04-19/08.08.2014 г. е разпоредено
наблюдаващият прокурор да се произнася с „резолюция“ съгласно Методиката
за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

При извършената комплексна проверка се установи, че
административният ръководител на РП - Каварна е изпълнил в пълен обем
препоръките на ИВСС с оглед отстраняването на посочените пропуски в
Акта от комплексната планова проверка.

В хода на проверката беше извършена и контролна проверка по Акт за
резултатите от плановата проверка в Районна прокуратура – Генерал
Тошево, извършена по Заповед № ПП-01-65/08.05.2014 г. на главния инспектор
на ИВСС.

По направените препоръки по т.1 от Акта от 2014 г.  относно
приключването на книгите и регистрите, е била издадена Заповед №РД-04-
23/30.06.2014 г., на административния ръководител на РП-Генерал Тошево
прокурор М.Маринов, в която е разпоредено книгите, регистрите и дневниците
в РП-Ген.Тошево да се приключват всяка календарна година с подпис на
административния ръководител и печат на РП-Ген.Тошево за удостоверяване
след кой пореден номер приключва съответната година.

По направените препоръки по т.2 от Акта от 2014 г. - прилагане на
съпроводителните писма след приключване на ДП в наблюдателните преписки,
със същата Заповед №РД-04-23/30.06.2014 г. на административния
ръководител на РП-Генерал Тошево е разпоредено съпроводителните писма, с
които досъдебните производства се получават в РП-Ген.Тошево след
приключено разследване, да се копират и след поставяне на входящия печат с
датата на постъпване в деловодството, да се прилагат по наблюдателните
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преписки.

По направените препоръки по т.3 и т. 4 от Акта от 2014 г.  изискването
при спрените наказателни производства изготвяне на календарно-оперативен
план и информация за проведените ОИМ, със същата Заповед №РД-04-
23/30.06.2014 г. на административния ръководител на РП- Генерал Тошево е
било разпоредено в постановленията за спиране на наказателно производство
прокурорите да разпореждат изготвянето и изпращането на план за
провеждане на оперативно издирвателни мероприятия от органите на МВР.
Да се следи за редовното изпращане на справки относно резултата от тези
оперативно издирвателни мероприятия и при липса на такива, незабавно да се
изготвят напомнителни писма.

По направените препоръки по т.5 от Акта от 2014 г.  книгата за
изпълнение на присъдите да се води съгласно Указания №И-30/05.03.2009г .за
дейността на прокуратурата по привеждане в сила присъди, решения и
определения на съда с посочената Заповед №РД-04-23/30.06.2014 г., на
административния ръководител на РП- Генерал Тошево е разпоредено Книгата
за влезлите в сила присъди да се води съгласно Указания №И-30/05.03.2009г. за
дейността на прокуратурата по привеждане в сила присъди, решения и
определения на съда.

При извършената комплексна проверка се установи, че
административният ръководител на РП – Генерал Тошево е изпълнил в
пълен обем препоръките на ИВСС с оглед отстраняването на посочените
пропуски, отразени в Акта от комплексната планова проверка.

Въз основа на извършената комплексна планова проверка от ИВСС се
налагат следните

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ:

1. Районният прокурор е създал добра организация на административната
дейност в РП - Добрич. Спазва се строго принципът на случайния подбор при
разпределението на преписките и делата, в съответствие със Закона за съдебната
власт и заповедите на главния прокурор. Данните в Унифицираната
информационна система на ПРБ се въвеждат регулярно, деловодните книги се
водят добре. Статистическата информация се изготвя в съответствие със
заповедите на главния прокурор по реда и в сроковете, посочени в тях.
Аналитичната дейност и работата с информационните технологии са на добро
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ниво. Материалната база е добра и спомага за изпълнението на служебните
задължения от прокурорите и служителите в проверяваната прокуратура.

2. По всички наблюдателни преписки е приложен протокол от случайното
разпределение.

3. Прокурорите в РП - Добрич се произнасят по преписките и досъдебните
производства в законните срокове по чл. 242, ал.4 от НПК, като по правило не
допускат забавяния и нарушаване на сроковете, определени в закона, както по
отношение на решаването на преписките, така и по отношение на разследването
на досъдебните производства и действията на прокурора след приключването им.
Актовете на прокурорите от РП - Добрич са добре мотивирани.

4. Възложените предварителни проверки се извършват в указаните от
прокурорите срокове за тяхното провеждане. След приключване на проверката,
наблюдаващите прокурори се произнасят в кратки срокове, с мотивирани
постановления.

5. В РП-Добрич прокурорите постановяват преписи от постановленията на
прокуратурата да бъдат изпращани на жалбоподателите при постановленията за
отказ от образуване на досъдебно производство и на страните при
постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното производство. В
постановленията се изписва както органът, пред който могат да бъдат обжалвани,
така и срока за обжалването им.

6. Постановленията за отказ от образуване на ДП са подробни и
мотивирани. Постановленията за отказ от образуване на ДП, се изпращат до
съответните населени места по пощата с обратна разписка, където се получават
от страните.

Във всички останали наблюдателни преписки, съдържащи постановления
за прекратяване или постановления за спиране на наказателното производство
срещу известен или неизвестен  извършител, са приложени обратни разписки за
връчване на съответния акт на прокуратурата.

7. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на
органите на МВР за продължаване на издирването, съгласно разпоредбата на
чл.245, ал.1 от НПК.

8. В постановленията за спиране на НП не винаги е указано периодично
разследващият делото полицай да изпраща справка на наблюдаващия прокурор
за проведените ОИМ и постигнатите резултати, в наблюдателните преписки не е
приложена кореспонденция относно периодичен доклад за резултатите от ОИМ.
ИВСС счита, че е необходим периодичен контрол от страна на наблюдаващият
прокурор.

9. В наблюдателните преписки е приложен екземпляр от постановлението
за привличане на обвиняем.
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10. В постановленията за прекратяване на наказателното производство
прокурорите се произнасят относно В.Д.

11. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 3 и 4 от НПК
задължителни реквизити, вкл. датата и мястото на съставяне на обвинителния
акт, поставен е подпис на прокурора, изготвил акта.

12. Добра практика в РП – Добрич е, че към наблюдателните преписки е
приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението, решението на съда
по административните дела или от присъдата и мотивите към нея.

Във всяка една наблюдателна преписка в РП-Добрич е приложена
попълнена бланка с „Обобщена информация“, на основание Заповед
№93/29.12.2016 г. на административния ръководител на РП-Добрич П.Тухчиев,
в която е разпоредено при получаване в служба „Регистратура и деловодство“
на влязъл в сила съдебен акт, постановен по внесен от прокурор от РП - Добрич
обвинителен акт, споразумение по чл.381 от НПК или предложение по 78а от
НК, определени служители да изготвят и прилагат в края на наблюдателното
дело (прокурорско дело, споразумение или предложение по 78а от НК)
обобщената информация за делото по образеца, съгласно заповедта.

 В случаите, когато със съдебния акт е постановено наказание глоба,
административно наказание или лишаване от свобода при условията на чл.66
от НК, освен обобщената информация, копие от този акт се прилага в
наблюдателното дело (прокурорско дело, споразумение или предложение по 78а
от НК), а второ копие от съдебния акт да се прилага в класьора, относим към
електронния регистър на условните присъди.

Обобщената информация се изготвя и прилага към наблюдателното дело
и при влизане в сила на оправдателна присъда.

 В случаите, когато със съдебния акт е постановено наказание
подлежащо на изпълнение, в наблюдателното дело (прокурорско дело,
споразумение или предложение по 78а от НК) се прилага изготвената
обобщената информация. Влезлият в сила съдебен акт, с който е наложено
наказание, подлежащо на изпълнение, се прилага в образуваната изпълнителна
преписка.

Във формуляра „Обобщена информация“ е посочен:
-  № на пр.пр.,
- № на ДП, ПД,СП или предложение по 78а,
 - № НОХД ВНОХД,НАХД, ЧНД или АНД.
- Постановена присъда, определение или решение на съда №/г.,
- осъдено или оправдано лице,
- дата на приключване на ДП от разследващ орган,
- постъпване на ДП в Рп-Добрич, дата,
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- дата на разпределяне на наблюдаващия прокурор,
- решено от прокурора – дата,
- внесено в съда –дата,
- дата на влизане в сила на съдебния акт,
 - получаване насъдебния акт в РП-Добрич,
- вид наказание,
- образувана изпълнителна преписка,№, дата.
13. Проверката на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  сила

присъди  установи, че влезлите в сила присъди и получени преписи от тях в РП -
Добрич се описват редовно в дневника. След получаване на информацията от
съда, постановил влязлата в сила присъда, служителят в РП- Добрич описва и
изпраща присъдата за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.6 от НПК срок.

14. Въведен е „Регистър на веществените доказателства”, в който се
отразява цялото им движение от момента на получаването им в РП-Добрич,
както и подлежат ли на унищожаване след влизане в сила на прокурорския акт,
внасят ли се в съда, заедно с материалите по досъдебното производство или
подлежат на връщане и на кого.

Въз основа на направените констатации, проверяващият екип прави
извод, че е създадена добра организация на административната дейност на
РП-Добрич, ТО-Тервел, РП/ТО/-Балчик, РП-/ТО/-Каварна и РП/ТО/-Ген.
Тошево, а  наблюдаващите прокурори се произнасят с мотивирани актове и
в определените от закона срокове. На основание на тези положителни
констатации, не е необходимо да бъдат давани препоръки от ИВСС.

Настоящият Акт да се изпрати на хартиен и на електронен носител на
административния ръководител на Районна прокуратура – Добрич за сведение.

Административният ръководител да запознае прокурорите от РП – Добрич
с резултатите от извършената планова проверка, за което да уведоми писмено
ИВСС.

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок от
връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да бъдат
направени  възражения пред главния инспектор.

Екземпляр от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет на електронен
носител, за сведение.

Екземпляр от Акта да се изпрати на главния прокурор на Република
България на електронен носител, за сведение.



Ergenanlsp or Axra Aa ce r4grrparvr Ha aAMr{HVcrpurLrBHr4q pbKoBoAr4Ten
AuelarunHa rrpoKyparypa- Bapua Ha eneKTpoHeH HocureJr, 3a cBeAeHr{e.
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OxprxHa rpoKyparypa - {o6pz.r
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1. 3anoseg Ns fIlI-22-16104.05.2022 r. Ha rJraBHLnr LrHcrreKrop Ha I4BCC.
2. fiorcragv, c[paBKLI, LI3BaAKI,I or perr{arpvr, Konr{r or 3anoBe4r{, [poKypopcKrr aKToBe
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