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Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2022 г. и Заповед № ПП-22-
34/13.06.2022 г. на главния инспектор.

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

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата, на
организацията на образуването и движението на преписките и делата в
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на
приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на
противоречива практика. Предходната комплексна планова проверка на РП
–Бургас е извършена от Инспектората към ВСС въз основа на Заповед №
КП-01-3/16.07.2015г./РП-Несебър -Заповед №ПП-01-28-/2018г., РП-Малко
Търново -Заповед №КПП-01-61/2016г. РП-Карнобат -Заповед №ПП-01-
46/2017г., РП-Царево -Заповед №ПП-01-29/2018г., РП-Поморие -Заповед
№ПП-01-23/2018г., РП-Средец -Заповед №ПП-01-26/2012г., РП-Айтос -
Заповед №ПП-01-33/2017г./ на Главния инспектор. Настоящата проверка
обхваща периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. и 01.01.2021 г.  -  31.12.2021 г.
с  допълнителна цел  да бъде установено реалното изпълнение на
препоръките, дадени от ИВСС в  Акта за резултати от предходната
проверка.

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

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните  отчетни  доклади  на РП - Бургас за 2020 г. и 2021 г.,
анализ на доклади от ревизии на РП – Бургас, на предоставените от РП -
Бургас 4 бр. справки за проверявания период, относно: организацията на
административната дейност на прокуратурата и съответните ТО (справка №
1), организацията на образуването и движението на преписките (справка №
2), организацията на образуването и движението на досъдебните, бързи и
незабавни производства (справка № 3), организацията на съдебния надзор
(справка № 4). Справките съдържат информация за основните показатели,
по които се извърши проверката.
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                      КОНСТАТИВНА    ЧАСТ

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

I. ЩАТНА ОСИГУРЕНОСТ
1. Общ брой прокурори:
Считано от 01.01.2020 г. в изпълнение на Решение по т. 2 от

Протокол № 20 от Заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет,
проведено на 29 юли 2019 г. са закрити районните прокуратури в гр.
Поморие, Несебър, Царево, Малко Търново и Средец. Считано от 01.01.2021
г. са закрити прокуратурите в Айтос и Карнобат, и същите са преминали към
РП – Бургас.

Така общо териториалните отделения към РП-Бургас са  общо седем.
Общият щат на прокурорите е 75 бр., от които: 1 щ. бр. Адм. ръководител –
районен прокурор, 4 щ. бр. зам. адм. ръководител -зам. районен прокурор, 65
щ. бр. прокурор и 5 щ. бр. мл. прокурор. От тях към 01.01.2021 г. са незаети-
15 щ. бр. за прокурор и 2 щ. бр. за младши прокурор.

 Съгласно Решение на ВСС по Протокол № 29 от заседанието,
проведено на 05.12.2019 г. в РП – Бургас, считано от 01.01.2020 г. са
преназначени 15 прокурори от петте закрити прокуратури в гр. Поморие, гр.
Несебър, гр. Царево, гр. Средец и гр. Малко Търново, а деветте незаети
щатни бройки са прехвърлени към щата на РП - Бургас. Така общият щат на
прокурорите е - 68 бр., от които: 1 щ. бр. Адм. ръководител ,3 щ. бр. зам.
адм. ръководител, 59 щ. бр. прокурор и 5 щ. бр. мл. прокурор. От тях към
01.01.2020 г. са незаети - 15 щ. бр. за прокурор и 2 щ. бр. за младши
прокурор.

С Решение на ПК на ВСС по Протокол № 1 от заседанието,
проведено на 22.01.2020 г. , 1 щ. бр. „прокурор“ е трансформирана в 1 щ. бр.
зам. адм. ръководител. На тази длъжност, считано от 28.01.2020 г. е встъпил
прокурор Сузана Чинева.

През 2020г. трима прокурори от РП – Бургас са командировани в
други прокуратури: Светлана Божкова – Тепова в РП – София, считано от
01.04.2020 г.; Марин Тодоров – в РП – Варна, считано от 01.06.2020 г. и
Цветана Бързинска – в РП – Пловдив, считано от 01.12.2020 г.

От 06.04.2020 г. прокурор Надя Митева е командирована от РП –
Свиленград в РП – Бургас, а от 01.05.2020 г. до 01.07.2020 г. мл. прокурор
при РП - Сливен Христо Христов е командирован да изпълнява функциите
прокурор в РП – Бургас. Прокурор Аделина Хаджиатанасова е ползвала
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отпуск за отглеждане на дете от 01.01.2020 г. до 25.09.2020 г.
Считано от 03.07.2020 г. в РП – Бургас са встъпили в длъжност мл.

прокурор Методи Велков и прокурор Христо Христов, а мл. прокурор Ваня
Георгиева от същата дата е встъпил в длъжност прокурор в РП – Пазарджик.

С Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 27 от заседанието,
проведено на 05.11.2020 г. е съкратена щатната численост на РП – Бургас с 1
щ. бр. „прокурор“.

В края на 2020 г. общият щат на прокурорите е - 67 бр., от
които: 1 щ. бр. адм. ръководител, 4 щ. бр. зам. адм. ръководител, 57 щ.
бр. прокурор и 5 щ. бр. мл. прокурор. От тях към 31.12.2020 г. незаети са-
13 щ. бр. за прокурор и 2 щ. бр. за младши прокурор.

През 2021г. тримата прокурори от РП – Бургас продължават да са
командировани в други прокуратури.В допълнение  прокурор Павел
Манукян, е командирован  в ОП – Бургас, считано от 01.01.2021 г.

Командировананата от РП – Свиленград Надя Митева да изпълнява
длъжността „прокурор в РП – Бургас“ работи през целия отчетен период.

Със Заповед на Главния прокурор на РБългария, считано от
01.02.2021 г. прокурор Анелия Стойчева е командирована в РП – Силистра.

Прокурор Любомира Минкова от РП – Велико Търново от 01.02.2021
г. е командирована в РП - Бургас.

От 22.02.2021 г. със Заповед на Главния прокурор на РБългария в РП
– Бургас е командирована и Магдалина Христова-Петрова - прокурор в РП –
Силистра.

С Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/04.02.2021 г. са
съкратени 2 свободни щ. дл. прокурор, считано от 04.02.2021 г.

Считано от 12.04.2021 г., съгласно Решение на ПК на ВСС по
Протокол № 11 от заседанието, проведено на 31.03.2021 г. на основание чл.
194, ал. 2 от ЗСВ Магдалина Христова - Петрова – прокурор в РП– Силистра
е преместена на длъжност „прокурор“ в РП– Бургас, а Анелия Стойчева -
прокурор в РП– Бургас е преместена на длъжност „прокурор“ в РП–
Силистра.

Считано от 30.08.2021 г. в РП – Бургас са встъпили в длъжност
младши прокурор: Николай Илиев и Вероника Николова.

В края на 2021 г. общият щат на прокурорите в РП-Бургас е - 73
бр., от които: 1 щ. бр. адм. ръководител, 4 щ. бр. зам. адм. ръководител,
63 щ. бр. прокурор и 5 щ. бр. мл. прокурор. От тях към 31.12.2021 г.
незаети са - 11 щ. бр. за прокурор и 2 щ. бр. за младши прокурор.

2. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
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дейността на прокуратурата.
От 09.12.2013 г. до настоящия момент в рамките на два

последователни мандата с решения на ПК на ВСС по Протоколи №
48/05.12.2013 г. и № 33/05.12.2018 г. Административен ръководител –
Районен прокурор на РП – Бургас е Иван Кирков.

Със Заповед № РД-04-1188/31.12.2019 г., считано от 01.01.2020 г. е
възложено на зам. адм. ръководители да подпомагат ръководната дейност,
както следва: на Веселина Гайдажиева – на ТО – Малко Търново и ТО –
Царево, на Мария Маркова – на ТО – Поморие, на Димитър Георгиев – на
ТО – Поморие и ТО – Средец.

Със Заповед № РД-04-1189/31.12.2019 г., считано от 01.01.2020 г. е
възложено на зам. адм. ръководители удължаване на срока по чл. 234, ал. 3,
изр. второ от НПК и на срока по чл. 242, ал. 4 НПК по реда на чл. 242, ал. 5
НПК при наличие на осрование за това. Удължаването се извършва за РП –
Бургас на ротационен принцип, а за съответното териториално отделение –
от оправомощения зам. районен прокурор, определен да подпомага
административно-ръководната дейност на съответното териториално
отделение.

Всички прокурори със Заповеди на адм. ръководител са разпределени
в седем основни надзора, като периодично се актуализират отговорниците
по видовете надзор и постоянно подпомагащи прокурори от РП– Бургас,
както следва:

Надзор „Административно - ръководна дейност“ се ръководи от
Иван Кирков – адм. ръководител на  РП- Бургас.

Ръководител на Надзор на досъдебноно производство е зам. адм.
ръководител Мария Маркова с подпомагащи дейността прокурори: Д.
Црънкова, Д. Николов, З. Милтиядова, Бл. Вангелов, Д. Георгиев, Б. Луков,
С. Станева, Ст. Мешова, Н. Бочев, Ан. Стойчева, С. Петрова и Р. Стоянов.

Ръководител на Наказателно-съдебен надзор е Димитър Георгиев –
зам. адм. ръководител с подпомагащи дейността прокурори Р. Воруков, М.
Тодоров до 01.06.2020 г., Бл. Вангелов, Д. Георгиев, Б. Луков, Ст. Мешова, Г.
Русев,  Н. Бочев, Ан. Стойчева, С. Петрова и Р. Стоянов.

Ръководител на Надзор за изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки е прокурор Димитър Узунов с подпомагащи от
прокурори: Р. Ганева, Д. Илиев, Св. Стоянова, А. Пантелеева, З. Щърбева, Л.
Георгиева, Цв. Бързинска до 01.12.2020 г., Севдалина  Станева, Радост
Бошнакова, Георги Русев, Стела Мешова, Христина Апостолова, Валя
Диамандиева, Георги Кирков, Бл. Вангелов, Д. Георгиев, Б. Луков, Н. Бочев,
Ан. Стойчева, С. Петрова, Р. Стоянов и мл. прокурорите В. Георгиева до
03.07.2020 г., В. Ангелова и Методи Велков.
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Ръководител на Гражданско-съдебен надзор е Веселина Гайдажиева –
зам. адм. ръководител подпомагана от прокурорите Г. Попов, Б. Кузманова,
Ант. Маркова, Т. Митева, Бл. Вангелов, Д. Георгиев, Б. Луков, Хр.
Апостолова, В. Диамандиева, Н. Бочев, Ан. Стойчева, С. Петрова, Р.
Стоянов и мл. прокурор Б. Колева.

Ръководител на Специален надзор е прокурор Димитрина Црънкова,
подпомагана от зам. адм. ръководител М. Маркова и прокурорите: С. Рандева,
Д. Николов, Бл. Вангелов, Д. Георгиев, Б. Луков, Г. Кирков, Р. Бошнакова,
Н. Бочев, Ан. Стойчева, С. Петрова и Р. Стоянов.

Ръководител на Надзор за законност, защита на обществения
интерес и правата на гражданите е прокурор Тони Петрова, подпомагана
от прокурорите: К. Дюлгерска, Й. Попова, Ад. Хаджиатанасова, М. Калудова,
Щ. Димитров, Н. Митева от 06.04.2020 г., Бл. Вангелов, Д. Георгиев, Б.
Луков,  Хр.  Апостолова,  Р.  Бошнакова,  Г.  Русев,  С.  Станева,  Ст.  Мешова,  В.
Диамандиева, Г. Кирков, Н. Бочев, Ан. Стойчева, С. Петрова, Р. Стоянов и
мл. прокурор М. Велков от 01.07.2020 г.

Ръководител на Надзор за законност и закрила на малолетните и
непълнолетните лица до 01.04.2020 г. е прокурор Св.Божкова, а след тази
дата ,зам. адм. ръководител С. Чинева, с подпомагащи дейността прокурори:
Гинка Чинова, Г. Попдобрев, Г. Георгиева, Бл. Вангелов, Д. Георгиев, Б.
Луков, С. Станева, В. Диамандиева, Н. Бочев, Ан. Стойчева, С. Петрова и Р.
Стоянов.

Ръководител на Надзор за законност в местата за лишаване от
свобода и задържане по принудителни мерки и мерките за неотклонение
„задържане под стража” в местата за задържане, както и върху
изпълнението на пробационните мерки е прокурор Г. Попов и подпомагащ
дейността прокурор е Д. Маджаров.

Ръководител на Надзор международно правно сътрудничество е
прокурор Зоя Милтиядова, подпомагана от прокурорите Галина Георгиева,
Бл. Вангелов, Д. Георгиев, Б. Луков, Р. Бошнакова, Г. Кирков, Н. Бочев, Ан.
Стойчева, С. Петрова и Р. Стоянов.

С писмо изх. № 832/06.11.2019 г. на Главния прокурор на РБ са
дадени указания относно осигуряване на финансово-стопанската дейност, по
стопанисване на сградния фонд, експлоатация и поддържане на
автомобилния парк, дейности, свързани с преглед на сключените договори,
по възлагане на нови потребности, считано от 01.01.2020 г. и по управление
на човешките ресурси, с оглед въникване, изменение и прекратяване на
трудовите правоотношения на съдебни служители по повод закриването на
прокуратури.

С писмо изх. № 915/12.12.2019 г. на Главния прокурор на РБ бяха
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дадени указания във връзка с уреждане на трудовите правоотношения на
съдебните служители.

Предприети са мерки и е въведена организация на дейността на РП -
Бургас във връзка с преструктуриране на Районните прокуратури в
териториални отделения:

Организацията на дейността за специализираната администрация е
създадена със Заповед № РД-04-1169/30.12.2019 г., съобразно въведения
модел с цитираната по-горе заповед на Главния прокурор, считано от
01.01.2020 г., в следните видове структурни звена: в РП Бургас - служби
„Регистратура и деловодство“ и „Архив“, в териториалните отделения
служба „Деловодство", съгласно ПАПРБ. Деловодното отразяване по описа
на закритите прокуратури се осъществява по създадения модел в Заповед №
РД-04-459/27.12.2020 г. на Главния прокурор и помощното указание към
нея. На административния секретар е възложен контролът и отговорността
за въвеждането и воденето на деловодните книги, в съответствие с чл. 67
ПАПРБ. Във всички служби се водят входящи и изходящи дневници (в РП –
Бургас са разделени на четни и нечетни номера, за да могат едновременно да
работят няколко човека с тях), азбучници към тях, следствени книги, на
внесените прокурорски актове в съда по видове на ПД, предложения по чл.
78а НК, споразумения и книга на веществени доказателства. Водят се
регистри за призовките и участията в съдебни заседания. Всички помощни
книги се водят и в електронен формат, което е изключително удобно за
работа и самоконтрол за проследяване регистрацията на материалите.

Приемът на материали е организиран в РП - Бургас и  ТО на
основание чл.20, ал.1 изр. 2 от Инструкцията за деловодна дейност и
документооборота. В ТО се приемаха само материалите от спешен характер,
а основните постъпваха първо в РП, като след деловодна обработката и
случайно разпределение, чрез електронните пощи се насочваха за работа
към ТО на основание чл. 21, aл, 1, т. 4, изр. 2 от ИДДД.

Със Заповеди № РД-04-1163/27.12.2019 г. и № РД-04-
1167/27.12.2019г. на районния прокурор са определени електронните пощи,
посредством които да се осъществява комуникацията, свързана с текущата
дейност и документооборота в Районната прокуратура и териториални
отделения.

Определени са и съдебни служители, които да осъществяват
електронния обмен между РП и ТО, със задължението да проверяват ел.
пощи три пъти дневно съгласно Заповед № РД-04-13 от 03.01.2020 г. На по-
късен етап е възложено на четирима съдебни деловодители деловодната
обработка на постъпващите по електронна поща в служба „Регистратура и
деловодство“ материали от ТО - Заповед № РД-04-282 от 24.02.2020 г.
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Ежедневната комуникация между РП и ТО за спешните случаи се
осъществява от определените със Заповеди № РД-04-1163/27.12.2019 г. и №
РД-04- 1167/27.12.2019 г. на Районния прокурор съдебни служители в РП и
ТО чрез телефон и имейл.

Изпълнението на ефективните присъди, включително и по внесени
преди 01.01.2019 г. в съда прокурорски актове се осъществя от прокурорите
в РП и ТО в съответствие с текущите заповеди за случайно разпределение.

Деловодното отразяване на регистрираните преди 31.12.2019 г.
преписки в районните прокуратури, които са трансформирани в ТО се
отразява в съществуващите деловодни книги от служителите в ТО.

Приемането на деловодни книги, архиви, преписки и веществени
доказателства е администрирано със Заповеди: № РД-04-1170, № РД-04-
1171, № РД-04-1172, № РД-04-1173, № РД-04-1174 всички от 30.12.2019 г. с
отделни заповеди за всяка структурна единица - РП Бургас, Средец,
Поморие, Нессбър, Царево и Малко Търново.

Със Заповед № РД-04-1185/31.12.2019 г. са разпределени
заместниците на районните прокурор по надзори за наблюдение върху
дейността на РП и ТО.

Със Заповед № 04-1186/31.12.2019 г. на Районния прокурор са
определени първоначалните групи за случайно разпределение на преписки
и досъдебни производства считано от 01.01.2020г. с териториална
компетентност за съответното отделение.

Всички основни групи са в съответствие с Правилата за случайно
разпределение в районната прокуратура.

Със Заповед № РД-04-415/06.04.2020 г. е допълнена  групата за
престъпления с фактическа и правна сложност и значим обществен интерес,
освен това е създадена нова група 1.12. Неприключените дела от прокурор
Св. Божкова в съответствие с приложението за РП Бургас в тази група са
определени трима прокурори двама с по 5 % и един с 90 %.

Заповед № РД-04-552/30.04.2020 г. е за корекции на процентите за
определени прокурори, които са включени в групите за ТО и РП.

Със Заповед № РД-04-180/07.02.2020 г. на районния прокурор е
създадена нова група за престъпления с фактическа и правна сложност и от
значим обществен интерес. Тенденцията за разпределение на процентите за
допълнителните прокурори, ангажирани с преписки и ДП от териториална
компетентност на ТО-Несебър е запазена.

Освен административния ръководител и неговите  заместници също
са ангажирани (всеки за определено ТО) с определяне на групи за
разпределение на прокурорските преписки - Заповед № РД-04-
1188/31.12.2019 г.
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Редът и организацията за изпълнение задълженията на прокурорите
по реда на чл. 159а, ал. 1-5 от НПК, както и определени служители, които да
обработват материалите е въведен със Заповед № РД-04-12 от 02.01.2020 г.

В съответствие с т. 1 от P. IV от заповедта на Главния прокурор бяха
определени прокурори в териториалните отделения, които да изготвят
годишните доклади за съответната структура - Заповеди № РД-04-1191, №
РД-04-1192, № РД-04-1193, № РД-04-1194, № РД-04-1195 всички от
31.12.2019 г., но касаещи организацията на работа през 2020г.

На отговорните по надзори прокурори е възложено изготвяне на
планове за дейности през предстоящата година съгласно Заповед № РД-04-
2020 от 12.02.2020 г.

Създадена е комисия, която да опише спрените досъдебни
производства, които не са въведени в УИС и да се организира поетапното им
въвеждане със Заповед № № РД-04-151/04.02.2020 г.

В РП-Бургас се осъществяват регулярно контролни дейности за
обезпечаване пълното и коректно въвеждане на информацията за
преписките и делата в деловодните книги на ТО и РП, както и в УИС,
ежедневно за спешните материали.

В изпълнение на Заповед № РД-04-621/19.05.2020 г. на районния
прокурор, съд. администратор и адм. секретар извършват периодични лични
проверки на място в териториалните отделения за коректното отразяване на
информацията по преписките и досъдебните производства и воденето на
деловодните книги и регистрите.

Комисия в състав, определен със Заповед № РД-04-667/01.06.2020 г.
на Районния прокурор извършва проверки в  ТО за спазването на Заповед №
РД-04-1169/30.12.2019 г. за организацията на деловодната дейност,
правилното използване на УИС, коректното водене на регистри и деловодни
книги, както и ефективността на създадената организация в дейността на
служителите.

За подобряване организацията на деловодна дейност и качеството на
работа, както и приканване на съдебните служители да спазват вътрешно
организационните актове - ПАПРБ, ИДДД и ръководството за работа с УИС
е издадена Заповед № РД-04-621/24.04.2020 г. Със същият акт е създадена
организация за корекция на грешно въведени данни в УИС и отстраняване
на нередностите – „Таблица на грешките“.

Инвентаризацията на преписките и делата от предходната година
на основание чл.  33а,  ал.  1  от ПАПРБ в РП с ТО е осъществена в
съответствие със Заповед № РД-04-18 от 03.01.2020 г. и Заповед № РД-04-
19 на административния ръководител от същата дата за инвентаризация
на веществените доказателства.
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На 02.01.2020 г. са утвърдени Вътрешни правила за организацията и
реда за приемане, съхраняване и предаване на веществените доказателства
по ДП, наблюдавани от РП Бургас и териториалните отделения.

В служба „Регистратура и деловодство“ на БРП е определен съдебен
служител, ангажиран с приемането и съхранението на веществените
доказателства. Водят се регистри на хартиен и електронен носител в
съответствие с чл. 67, ал. 1, т. 4 от ПАПРБ. В класьори се съхраняват
прокурорският акт, основание за изземването и премо-предевателния
протокол. Отделно се води регистъра за съхранение на МПС отново в
електронен вид и на хартиен носител.

Утвърден е списък на съдебните служители и прокурори, за видовете
достъп до УИС, които се ползват в РП и ТО - Заповед № РД-04-31 от
07.01.2020 г.

На 15.01.2020 г. е утвърден Правилник за деловодната дейност и
документооборота в БРП и ТО.

Въведени са организационни мерки по повод предоставяне на
информация във връзка Правилата за взаимодействие между ПРБ и
КПКОНПИ при прилагане на чл. 72а НПК. със Заповед № РД-04-205 от
11.02.2020 г.

Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол за
законосъобразност в дейността на РП - Бургас са актуализирани
своевременно, като в тях са отразени настъпилите изменения в обхвата на
обектите, подлежащи на контрол.

Вътрешните правила за документооборота на счетоводната дейност в
РП - Бургас и Териториалните отделения в Царево, Поморие, Средец, Малко
Търново и Несебър са утвърдени от адм. ръководител на 16.04.2020 г.

През периода 29.06.-03.07.2020 г. на РП – Бургас е извършен одитен
ангажимент ОАУ/2007 от Звено „Вътрешен одит“ в прокуратура на Р.
България. Изводите в одитния доклад за организацията на работа и
въведените практики във връзка с преминаването на петте териториални
отделения към БРП са, че деловодната дейност, организирана със Заповед
№ РД-04-1169 от 30.12.2019 г. на Районния прокурор съответства изцяло
на  регламентираната в Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота, допълнена за районните прокуратури с териториални
отделения със Заповед № РД-04-459/ 27.12.2018 г. на Главния прокурор на
Република България и помощното указание към нея.

Разпределянето на функциите на служителите по воденето на всички
деловодни регистри и подпомагане работата на прокурорите по надзори е
вменено със Заповед № РД-04-4/04.01.2021 г.
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Контролът на адм. ръководител относно спазването на сроковете
за произнасяне по постъпилите преписки и досъдебни производства,
наблюдавани от прокурорите при РП – Бургас и прилежащите ТО е
конкретизиран с Разпореждане № РД-04-26/05.01.2021 г.

Контролът върху срочността на разследване се осъществява
съобразно Разпореждане № РД-04-32/05.01.2021 г.

Разпореждане № РД-04-53/11.01.2021 г. е издадено с цел подобряване
на механизма по приложение на Споразумението за сътрудничество,
взаимодействие и обмен на информация между ПРБ и ДА за закрила на
детето.

С цел създаване на организация по ефективното изпълнение на
Инструкцията за поддържане и използване на електронния регистър за лица
с неприключени наказателни производства е издадено Разпореждане № РД-
04-54/12.01.2021 г.

На 04.01.2021 г. са утвърдени Вътрешни правила за организацията и
реда за приемане, съхраняване и предаване на веществените доказателства
по ДП, наблюдавани от РП Бургас и териториалните отделения.

През м. юли 2021 г. е извършена проверка в изпълнение на т. V от
Заповед № РД-04-475/09.12.2020 г. на Главния прокурор относно създаване
на постоянен мониторинг върху дейността на РП – Бургас и включените в
нея ТО. Констатациите на Комисията, сформирана със Заповед № РД-04-
24/19.03.2021 г. на Апелативния прокурор на АП – Бургас е, че деловодната
дейност в РП – Бургас и включените в нея ТО се осъществява в съответствие
с ПАПРБ и Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в
ПРБ. Спазват се ВП за деловодната дейност и документооборота, а
служителите в служба „Регистратура и деловодство“ отразяват постъпилата
информация в УИС-3 коректно и точно. Не са били установени случаи, при
които от постъпването и разпределението на преписка до докладването й на
прокурора, срока да надвишава повече от 2-3 дни.

3. Администрация в РП-Бургас
Съгласно Решение на ПК на ВСС по Протокол № 39 от заседанието,

проведено на 11.12.2019 г. спрямо 18 съдебни служители от
специализираната администрация от РП - Поморие, Несебър, Царево, Малко
Търново и Средец е приложена разпоредбата на чл. 123, ал. 1, т. 7 от КТ. Със
същото решение на ПКВСС, изменено с Решение на ПКВСС по Протокол №
41 от заседанието, проведено на 18.12.2019 г. за  РП- Бургас е утвърден
следният щат: съдебен администратор – 1 щ. бр., административен секретар
– 1 щ. бр., главен счетоводител – 1 щ. бр., главен специалист-счетоводител,
той и касиер – 1 щ. бр., главен специалист – човешки ресурси – 1 щ. бр.,
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системен администратор – 3 щ. бр., шофьор-призовкар – 2 щ. бр., шофьор-
куриер – 1 щ. бр., куриер – 0,5 щ. бр., чистач – 1,5 щ. бр., чистач – куриер –
0,5 щ. бр., прокурорски помощник – 4 щ. бр., завеждащ служба – 2 щ. бр.,
съдебен деловодител – 42 щ. бр., съдебен секретар – 3 щ. бр., съдебен
статистик – 2 щ. бр., съдебен архивар – 2 щ. бр., призовкар – 2 щ. бр.,
призовкар – чистач – 1 щ. бр. – общо 71,5 щ. бр.

Към 01.01.2020 г.   незаети са -  2 щ. бр. прокурорски помощник, 1 щ.
бр. съдебен деловодител и 0,5 щ. бр. чистач.

Съотношението на специализираната към обща администрация е
58/13,5, обстоятелство пряко допринасящо за срочното изпълнение на
задълженията на съдебните служители.

Съгласно Решение на ПК на ВСС по Протокол № 42 от заседанието,
проведено на 25.11.2020 г. на 8 съдебни служители от специализираната
администрация от РП - Айтос и Карнобат е приложена разпоредбата на
чл.123, ал. 1, т. 7 от КТ. Със същото решение на ПКВСС е утвърден
следният щат:  съдебен администратор – 1 щ. бр., административен секретар
– 1 щ. бр., главен счетоводител – 1 щ. бр., главен специалист-счетоводител,
той и касиер – 1 щ. бр., главен специалист – човешки ресурси – 1 щ. бр.,
главен специалист – административна дейност – 1 щ. бр., системен
администратор – 3 щ. бр., шофьор-призовкар – 2 щ. бр., шофьор-куриер – 1
щ. бр., куриер – 0,5 щ. бр., чистач – 2,5 щ. бр., чистач – куриер – 0,5 щ. бр.,
прокурорски помощник – 4 щ. бр., завеждащ служба – 2 щ. бр., съдебен
деловодител – 45 щ. бр., съдебен секретар – 6 щ. бр., съдебен статистик – 2
щ. бр., съдебен архивар – 3 щ. бр., призовкар – 3 щ. бр., призовкар – чистач –
1 щ. бр. – общо 81,5 щ. бр.

Съотношението на специализираната към обща администрация е
66/15,5, обстоятелство пряко допринасящо за срочното изпълнение на
задълженията на съдебните служители.

4. Материална база и техническа обезпеченост, вкл. и по
отношение на ТО.

Общият брой кабинети и канцеларии, които ползва РП– Бургас в
сградата на Съдебна палата - Бургас /публична държавна собственост,
находяща се в гр. Бургас, ул. „Александрова“ № 101/ са 34. От тях- 17
кабинета и 10 канцеларии на ет. 3 , един склад „ВД“, архив и други 2
помещения.

Помещенията за работа на прокурорите и служителите са
съгласно утвърдените Стандарти на ВСС за условията на труд в органите
на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им.
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-Териториално отделение – Несебър от 07.07.2017 г. се помещава в
нова сграда, в която са осигурени отлични условия на труд на прокурорите и
съдебната администрация.

-Териториално отделение - Средец се помещава на втори етаж в
сграда публична общинска собственост, предоставена за ползване от
Община Средец. С Решение № 653/24.10.2018 г. на Общински съвет при
Община Средец е учредено право на безвъзмездно управление на посочения
имот на ВСС. Всички магистрати и служители работят в отделни кабинети..
Работните места на прокурори и служители са обезпеченост с компютърна
техника и с програмни продукти и са на нужното ниво.

-Териториално отделение – Поморие се помещава в самостоятелна
сграда на ул. „Княз Борис I” № 75. Магистратите ползват три работни
кабинета, а служителите – две, като има обособен архив. Условията на труд
са отлични.

-Териториално отделение – Царево се помещава на първи етаж от
сграда, находяща се на ул. „Пенека” № 4 – общинска собственост,
предоставена за безвъзмездно ползване. Прокурорите ползват три кабинета,
а служителите – една канцелария с три работни места. Оборудвано е и
архивно помещение.

-Териториално отделение – Малко Търново се помещава на ет. 3 в
Съдебна палата на ул. „Райна княгиня” № 3. Има обособени два
прокурорски кабинета и три канцеларии, както и архивно помещение.

-Териториално отделение – Айтос от м. октомври 2015 г.  се
помещава в нова административна сграда, находяща се на ул. „Богориди” №
2. Прокурорите работят в самостоятелни кабинети, служителите са
обособени в отделни стаи, налице е помещение  за архив.

Всяко работно място е оборудвано с компютърна техника, програмни
продукти,  материали и консумативи.

II. Книги, регистри и дневници, водени в прокуратурата
1. Заповедна книга  -на основание ПАПРБ – на хартия;
2. Заповедна книга за командироването на прокурорите и

служителите – на електронен носител и на хартия;
3. Електронен регистър за дисциплинарните производства и

предприетите по чл. 327 от ЗСВ – по указание на ВКП;
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4. Електронен Регистър за професионално обучение на магистрати
и съдебни служители – по указание на ВКП;

5. Риск регистър – съгласно Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор - на електронен носител и на хартия;

6. Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1
и ал. 3 от ЗПКОНПИ – съгласно ЗПКОНПИ – на електронен носител и на
хартия;

7. Книги за инструктаж на прокурорите и служителите по
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана – съгласно ЗБУТ –
на хартия;

8. Електронен регистър за болничните листи – по Закона за
счетоводството /ЗС/;

9. Електронен регистър за извършените преводи и изплатени
възнаграждения за тях – по ЗС;

10. Електронен регистър за извършените съдебни експертизи и
изплатени възнаграждения за тях – по ЗС;

11. Електронен регистър за постъпили гаранции по набирателната
сметка – по ЗС;

12. Книга за положения извънреден  труд – по ЗС;
13.  Регистър „Административни преписки” -  ПАПРБ и НДПРБ;
14.  „Дневник на оператора за извършените справки по документи,

съдържащи се в регистри, администрирани от Агенцията по вписванията” –
по указания на ВКП– на хартия;

15. Електронен Регистърът за делата и преписките, по които са
налице европейска заповед за арест, искания за международно издирване на
лица и молби за правна помощ – по указание на ВКП;

16. Електронен регистър за спрените дела – по собствена преценка;
17. Електронен регистър за приложението на принципа „non bis in

idem” при провеждане на паралелни наказателни производства по чл. 4, чл.
37 и решенията по субсидиарната компетентност по реда на чл. 480 от НПК
– по указание на ВКП;

18. Електронен „Дневник на оператора” на извършваните справки
Регистъра на пълномощните и Регистъра на завещанията на Нотариалната
камара – по указание на ВКП – на хартия;

19. Електронен регистър за върнатите за доразследване от съда дела
и тези, по които има постановени оправдателни присъди – по указание на
ВКП;

20. Електронен регистър на сроковете по чл. 234, ал. 8 НПК – – по
собствена преценка;
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21. Електронен регистър за дейността относно събирането и
обобщаването на информация, касаеща злоупотреби със средства от
фондовете на ЕС – по указание на ВКП;

22. Електронен регистър за прокурорските актове по текстовете,
изброени по чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ – по собствена преценка;

23. Електронен регистър за образуваните преди повече от три години
досъдебни производства – по собствена преценка;

24. Електронен регистър за внесените чрез БРС до БОС протести –
по собствена преценка;

25. Регистърът за нарушение на сигурността на личните данни в РП
– Бургас – по указание на ВКП;

26. Електронен регистър на лицата с мярка за неотклонение
„Задържане под стража“ и „Домашен арест“ - ПАПРБ и НДПРБ;

27. „Дневник за извършените справки от НИС „Бюра съдимост” – по
указание на ВКП – на хартия;

28. Персонален дневник за подадените до МП заявления по
електронен път за издаване на ЕССС” – по указание на ВКП – на хартия;

29. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
по указание на ВКП – на хартия.

В служба „Регистратура и деловодство“ в РП- Бургас и служба٭
„Деловодство“ в отделните Териториални отделения се водят

следните книги и регистри:

1. Входящ регистър – на основание ПАПРБ и Номенклатура на
делата на Прокуратурата на РБългария (НДПРБ) – на хартия;

2. Изходящ регистър - на основание - ПАПРБ и НДПРБ – на хартия;
3. Описна книга за досъдебните производства - ПАПРБ и НДПРБ – на

хартия;
4. Описни книги за внесените в съда обвинителнителни актове; -

предложенията за споразумения; предложения за освобождаване от
наказателна отговорност и налагане на административни наказания по чл.
78а от НК – съдебните служители, обработващи досъдебни производства-
ПАПРБ и НДПРБ – на хартия;

5. Описна книга за внесените предложения за принудително
лечение – НДПРБ – на хартия;

6. Електронен регистър за делата по Гражданско-съдебния надзор–
НДПРБ – на хартия;

7. Разносни книги за преписки – по прокурори – води се по
собствена преценка – на хартия;
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8. Разносни книги за изходяща кореспонденция (водят се по
собствена преценка) – на хартия:

9. Регистър на исканията за предоставяне на данни от
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги по реда на чл. 159а, ал. 1 НПК вр. с чл. 251г, ал. 5 ЗЕС – по
указание на ВКП;

10. Регистър на съхраняваните в БРП веществени доказателства -
ПАПРБ и НДПРБ – на електронен носител и на хартия;

11. Регистър за иззетите като веществени доказателства МПС по
производства, наблюдавани от Районна прокуратура– по указание на ВКП;

12.  Книга за изпълнение на присъдите – ефективни наказания -
ПАПРБ и НДПРБ – на хартия;

13. Книга за изпълнение на присъдите – условни наказания -
ПАПРБ и НДПРБ – на хартия;

14. Електронен азбучник към книга за изпълнение на присъдите -
ПАПРБ и НДПРБ;

15.  Книга за предадените в архив преписки и ДП - ПАПРБ и
НДПРБ – на електронен носител и на хартия.

:В РП – Бургас са проверени следните книги,регистри и дневници٭
-Входящ дневник:

За календарната 2020 г. представени за проверка са шестнадесет тома
от водените в РП-Бургас входящи дневници, които са по образец.

Първият том е започнат с № 1/02.01.2020 г., а последният том
завършва с последен № 15072/31.12.2020 г. Календарната година е
приключена с подпис на адм ръководител и печат на РП-Бургас, както и
отбелязване на последни входящ номер по описа на прокуратурата.

Томовете са прошнуровани и прономеровани. По всички са
отбелязани първият и последният входящ номер, отбелязани са броят на
листата на всеки от тях, приключени са  с печат на прокуратурата и
подпис на административния ръководител.

 За календарната 2021 г. са представени за проверка - 18 тома от
водените в РП-Бургас входящи дневници, които са по образец.

Първият том е започнат с № 1/02.01.2021 г., а последният том
завършва с последен № 18315/31.12.2021 г.

Календарната година е приключена с подпис на съдебен
администратор и печат на РП-Бургас, както и отбелязване на последни
входящ номер по описа на прокуратурата.

Томовете са прошнуровани и прономеровани. По всички са
отбелязани първият и последният входящ номер, отбелязани са броят на
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листата на всеки от тях, приключени са с печат на прокуратурата и
подпис на административния ръководител.

-Описна книга за работата на следователите и органите на дознанието:
За 2020 г. са представени - 14 тома, а за 2021 г. – 16 тома. Водят се

книги по образец, прономеровани и прошнуровани, с подпис на АР и печат
на прокуратурата и брой на листата.

Входящите дневници за двете години на проверявания период се
водят много добре – от отразената  в тях информация може да се
проследи образуването и движението на преписките. Липсват поправки и
задрасквания.

-Книга по ЗЕС
Води се от 2018 г. до 2021 г. Книгата е прономерована и

прошнурована, съдържа - 209 листа , с подпис на АР,печат на прокуратурата
и отбелязан брой на листата. Всяка календарна година е приключена с
последен номер, подпис на съд. администратор и печат на прокуратурата.

-Описна книга по съдебен надзор – по 3 тома за двете години.
Всички са прономеровани и прошнуровани, с подпис на АР и печат на

прокуратурата и отбелязан брой на листата. Всяка календарна година е
приключена с последен номер, подпис на съд адм и печат на прокуратурата.

-Книга за веществените доказателства:
Представени за проверка са 2 тома  за двете години
Първият том е започнат на 04.06.2019 г. до 08.04.2021 г.,

прономерован и прошнурован, съдържа 203 листа, с подпис на АР и печат на
прокуратурата. Календарната 2020 година е приключена с последен №
305/31.12.2020 г., с подпис  и печат на прокуратурата.

Вторият том е започнат на 08.04.2021 г. и се води и към момента.
Календарната 2021 година е приключена с последен № 438/31.12.2020

г., подпис и печат на прокуратурата. Прономерован и прошнурован, съдържа
216 листа, с подпис и печат.

Допълнително са представени за проверка и 8 бр. класьори с
протоколи от извършени проверки на веществени доказателства. Същите
са подредени хронологично и са приложени съответните протоколи.
Представени за проверка са и Заповеди № РД-04.18/03.01.2020 г. и № РД-04-
19/03.01.2020 г., както и Заповед № РД-04-36/07.01.2021 г. и Заповед № РД-
04-37807.01.2021 г. относно провеждане на процедура за извършване на
инвентаризация на ВД В РП-Бургас.

-Присъдна книга и азбучник към нея:
Представени за проверка са 8 тома. Всички са книги по образец.

Прономеровани и прошнуровани, с подпис на АР и печат на РП-Бургас.
Месечните проверки са с отбелязване на датата на проверката, и
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подпис на прокурора по надзор.Отбелязани са датата на получаване,
изпращане на съответния орган и движението относно изпълнение и
приключване на присъдата.Представени са и два тома азбучници.

Допълнително са проверени:
-3 тома – дневници на оператора
-Регистър за исканията на магистратите за достъп до регистъра на

банковите сметки и сейфове.
-Регистър за ВД- МПС
-Книга за инстуктаж по безопасност и здраве при работа на работното

място
-Книга за инструктаж на служителите по безопасност и ППО
-Книга за ГСН
-Заповедна книга.

Проверени книги в РП- Бургас, ТО-Несебър٭
-Входящ дневник:
За календарната 2020 г.  са представени 2 тома ,а за 2021 г . – 4 тома.

Първият том е започнат с №1 от 02.01.2020 г. и завършва с № 995/23.07.2020
г., прономерован и прошнурован и съдържа 200 л. Вторият том е започнат от
№996/23.07.2020 до № 2000/19.10.2020  г, прономерован и прошнурован и
съдържа 202л. Третият том е започнат от №2001/15.10.2020  до №
2954/19.10.2020г., прономерован и прошнурован и съдържа 190 л. Третият
том включва и част от 2021 г. от № 1 до № 595/27.05.2021 г. Четвъртият том
е от № 596/27.05.2021 г. и продължава до № 1550/2021 г. към 18.08.2021 г.,
прономерован и прошнурован и съдържа 202 л. Петият том е започнат от №
1551/18.08.2021 г. до № 2505/04.11.2021 г. прономерован и прошнурован и
съдържа 201 листа.

Шестият том е започнат с № 2506/04.11.2021 г. до № 2763/31.12.2021
г. прономерован и прошнурован и съдържа 191 л.

 Календарните години са приключени съобразно изискванията.
Всички томове са подписани от  длъжностно лице и печат на

прокуратурата. Отбелязаните номера са на ТО,като допълнително е
вписан и поредният входящ номер на РП-Бургас.

-Описна книга за работа на следователите и органите на дознание:
Представени са по 4 тома за всяка година.
Книгите са прономеровани и прошнуровани.Всички томове са

приключени с последен пореден номер на завеждане, с подпис  и печат.
-Описна книга по НСН- споразумения:
За календарната 2020 г. регистърът е приключен с  № 92/2020 г.

Съдържа 174 листа, с подпис на дл. лица.
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Вторият том – за 2021  г. е приключен с последен №139,  с подпис и
печат.

- Книга за изпълнение на наказанията:
Започната на 03.01.2019 г. и е приключена на 31.12.2021 г. Книгата е

по образец  .Календарната 2020 г. е приключена с пореден № 157/2020 г., а
2021 г. – с № 183.Книгите са  прономеровани и прошнуровани.Към тях е
представен и азбучник.Установени са ежемесечни проверки на книгата за
изпълнение на наказанията.

- Книга за условните присъди:
Води се от 08.01.2020 г. и до момента. Налични са регулярни

проверки. Календарните години са приключени: за 2020 – с № 94, , а 2021  г.
– с № 123.

-Дневник по НСН – ОА и по чл. 78а НК:
В книгата има графа за приложението на чл. 78а от НК. Съдържа 196

листа.Води се от 2014 г. и към момента. 2020 г. е приключена с № 22/2020 г.,
а  2021 г. е приключена с № 15. Към книгата е наличен и се води азбучник,
съдържа 199 листа, прономерован и прошнурован, с подпис на дл. лице и
печат.

-Книга за ВД:
Води се от 05.01.2017 г. и към момента. Книгата е по образец,

прономерована , прошнурована , съдържа 50 л. ,има положен печат и подпис
на длъжностно лице.

Календарната 2020 г. е приключена с последен № 21,  а 2021 г. е
приключена с вх № 65/29.12.2021 г.

Към нея са приложени по 1 бр. класьор за всяка от календарните
години. Във всеки протокол е описан № на ВД за годината, № на ДП ,вх. №
на РП-Бургас, ТО-Несебър и съответното НОХД.

-Проверени са и разносни книги за получаване, разпределение и
приключване на преписки, ДП и следствени дела по прокурори.

-На хартиен носител са проверени ВД – МПС за периода:  за
съответната календарна година е приложена разпечатка в табличен вид – ВД
– МПС по производства, както и всички МПС, които се съхраняват от
прокуратурта и органите по разследването.

Проверени книги в РП- Бургас, ТО-Поморие٭
-Входящ дневник:
За календарните 2020 г.  и 2021 г . са представени общо 3 тома,по

образец.
Първият том е започнат с № 1/03.01.2020 г. до № 995/11.11.2020г.

прономерован и прошнурован и съдържа 200 л. ,с подпис и печат.
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Вторият том е започнат с №996/11.11.2020 до № 845/27.09.2021  г,
прономерован и прошнурован , съдържа 200 л. Календарната 2020 г. е
приключена с последен № 1149/31.12.2020 г.  по съответния ред.

Третият том е започнат от №846/27.09.2021 г.  до № 1180/31.12.2021  г,
прономерован и прошнурован и съдържа 99 л., с подпис и печат.

-Описна книга по НСН- споразумения:
Води се от 01.01.2016 г. и към момента. Прономерована и

прошнурована и съдържа 201 листа , пидпис и печат.Календарната 2020 г. е
приключена с последен вх. № 19,  а 2021  г. – с № 29.

-Описна книга НСН - ОА:
Води се от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г. Календарната 2020 г. е

приключена с последен вх. № 65, , а 2021  г. – с № 77.
-Дневник дела по чл. 78а НК:
Прономерован и прошнурован, съдържа 197 листа. Води се от 2004 г.

и към момента. 2020 г. приключва с последен № 8, а 2021 г . – с № 13.
-Книга за присъдите:
Започната е на 01.01.2020 г.  и се води и към момента. Прономерована

и прошинурована , съдържа 201 листа, с подпис и печат . Календарната 2020
г. приключва с  №55, , а 2021 г. – с последен №82. Установяват се
ежемесечни проверки.

Води се и книга за условни присъди. Води се от 01.01.2016 г.,
Прономерована и прошнурована, съдържа 196 листа.  2020 г. е приключена с
№52, а 2021 г. – № 58., с подпис е печат. Налице са ежемесечни проверки.

-Представени за проверка са 3 тома описна книга за работа на
следователя и органите на дознанието: Прономеровани и прошнуровани с
подпис на АР и печат на ТО-Поморие.

-Проверен е регистър за искания по чл. 159а, ал.1, НПК, вр. чл. 251,
ал.5 ЗЕС. Започнат е на 01.01.2020 г. За 2020 г. – 14 поредни номера, а за
2021 г. – 31 номера. Проверен е азбучник на обвиняеми лица, води се от
02.01.2020 г. – прономерован и прошнурован, съдържа 200 л.

-Книга за веществени доказателства:
Води се от 01.01.2017 г. и към момента.Книгата е по образец,

прономерована и прошнурована, съдържа 108 листа, с подпис и печат на
прокуратурата. Календарната 2020 г. е приключена с последен вх. № 42, а
2021г. – №59. За всяка от календарните години са проверени класьори с
приемо-предавателни протоколи за ВД. Към всеки протокол е приложен и
акта на прокурора.

-Регистър МПС:
Представлява папка, в която са приложени извлечение от електронния

регистър. Отразени са поредния номер, входящия номер по описа на
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прокуратурата, съответното ДП, дата и номер на протокола за изземване на
ВД, описание на същото и пр. Към регистъра е налице класьор с приемо-
предавателни протоколи, писма,  разписки, ОА, и др. относно изземване,
съхранение и движение на съответното ВД.

Представени за проверка са разносните книги за всички прокурори
относно получени, разпределени и приключени преписки,  дознания,
следствени дела и присъди по 1  бр. за всеки прокурор и всяка календарна
година.

Проверени книги в  РП- Бургас, ТО-Средец٭
-Входящ дневник:
За календарните 2020 г.  и 2021 г . са представени общо 2 тома,по

образец.
Първият том е започнат с № 1/01.01.2020 г. /ТОС № 1/2020 г./ до №

12309/2021 г. на РП-Бургас /ТОС № 425/2021 г./ ,прономерован и
прошнурован и съдържа 200 л. , с подпис и печат.Календарната 2020 г. е
приключена с последен № ТОС № 563/21.12.2020 г.

Вторият том е започнат с № 426/13.09.2021 г. ТОС и се води и в
момента. Прономерован и прошнурован ,съдържа 99 л. , подпис и
печат.Календарната 2021 г. е приключена с вх. № ТОС – 684/29.12.2021 г., с
подпис и печат .

-Описна книга за работата на следователя и органите на дознанието
в три тома.

Всички са прошнуровани и прономеровани, с подпис на АР и печат на
прокуратурата. Първият том е започнат на 02.01.2020 г.,  до 31.12.2020 г., с
последен вх. № 196/29.12.2020 г. Вторият том е започнат на 01.01.2021 г  и е
воден до 30.11.2021 г., с последен вх. № 199/2020 г.,

Третият том е започнат на 30.11.2021 г.  и се води към момента.
Календарната 2021 г. е приключена с  № 219/30.12.2021 г., с подпис и печат.

-Описна книга по НСН - ОА
За двете години са представени  по 1 бр.
Книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и печат.

Календарните години са приключени по установения ред – 2020 г. с
последен № 50/2020 г., а 2021 г. – с последен № 42/2021 г.

-Описна книга по НСН – споразумение
За двете години са представени  по 1 бр.книги.

Книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и печат.
Календарните години са приключени по установения ред – За 2020 г. с
последен № СП - 17/2020 г., а 2021 г. – с последен № СП 23/2021 г.

- Описна книга по НСН – предложения по чл- 78а НК
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Първата книга се води от 2012 г. до № 13/2020 г.
Втората книга се води от 01.01.2021 г. до № 4/2021 г.
Книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и печат.
-Регистър на исканаията за предоставяне на данни от

предприятията,  предоставящи обществени, електроннии съобщителни
мрежи и/или услуги по реда на чл. 159а, ал.1 НПК, вр. чл. 251 г., ал.5 ЗЕС –
два тома:

Книгата е започната на 05.05.2015 г. и е водена до края на 2020 г.  с
последен № 15/06.11.2020 г.

Вторият том е започнат на 01.01.2021 г. и се води към момента.
Клендарната 2021 г.  приключена с № 10/2021 г.

Книгите са прономеравани и прошнуровани, с подпис и печат.
         -Проверени са 4 бр. разносни книги за преписки, дознания и
следствени дела – по 2 бр. на двамата прокурори за 2020 г. и 2021 г.

-Книга за веществените доказателства:
Води се книга по образец – с входяща и изходяща част. Започната е на

06.01.2020 г.  и се води и до момента.
Календарната 2020 г. е приключена с № 13/2020 г. с подпис на съд

адм. и печат на ТО-Средец. За 2021 г. са отразени 4 вх. номера. Книгата е
приключена с № 4/2021 г. Книгата е прономерована и пошнурована с подпис
на АР и печаг на РП-Бургас.

Към книгата са представени 2 бр. класьори – за 2020 и 2021 г. ,които
съдържат всички протоколи и материали от съда, МВР, прокуратурата,
касаещи всяко ВД по съответния номер по книгата. Отразени са и номерата
на ДП, както и на прокурорската преписка по описа на ТОС. Съдържанието
на класьорите отговаря на номерата по книгата за двете години.

-Регистър за вписване на иззетите и доброволно предадени ВД – МПС
– Води се от 2008 г. и до момента.Календарната 2020 г. е приключена с №
1/2020г, а 2021 г. – с № 4/2021 г. Книгата е прошнурована и прономерована,
с подпис на сдебен деловодител и печат на ТО-Средец. Към книгата са
налични приложения, в отделна папка, подредени аналогично на регистъра
за ВД.

-Книга за изпълнение на наказанията:
Води се от 13.10.2014 г. и понастоящем.Прономерована и

прошнурована, съдържа 250 л., с подпис на служител на
прокуратурата.Календарната 2020 г. е започната с № 1, и приключена с
последен вх. номер № 42/2020 г. на ТОС.Календарната 2021 г. е започната с
№ 1, и приключена с последен вх. номер № 35/2021 г. на ТОС, подпис  и
печат на ТОС. Има данни за регулярни проверки на книгата. Представен за
проверка е и азбучник на осъдени лица, води се от 01.01.2015 г. икъм
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момента. Книгата е прошнурована и прономерована, съдържа 200 л, с
подпис и печат.

- В ТО-Средец се води и книга за условните присъди:
Започната е през 2015 г. и се води към момента. 2020 г. е приключена

с последен вх. № 34/2020 г., а 2021 г. – с последен вх номер 41/2021 г. Към
книгата е приложен и азбучник..

Проверени книги в РП- Бургас, ТО-Царево٭
-Входящ дневник:
За календарните 2020 г.  и 2021 г . са представени общо 4 тома

входящи дневници,които са по образец. Всички книги са прошнуровани и
прономеровани.

Първият том е започнат на 09.09.2019 г. и е воден до № 605/17.08.2020
г.Съдържа 193 стр. .Приключен с подпис и печат.

Вторият том е започнат от № 606/17.08.2020 г. и е приключен с №
550/20.07.2021 г. Съдържа 197 л. Календарната 2020 г. е приключена с
последен вх. № 1038/2020 г., с подпис на съд. адм и печат на РП.

Третият том е започнат с № 551/20.07.2021 г. и приключва с №
1045/21.09.2021 г.

Четвъртият том започва с № 1046/21.09.2021 г. и се води до №
455/02.06.2022 г. Календарната 2021 г. е приключена с последен вх. номер №
1555/31.12.2021 г., с подпис на съд. адм и печат на ТОЦ.

-Книга за издадени присъди:
Започната е на 21.07.2016 г. и се води понастоящем. Книгата е по

образец,прошнурована, прономерована , съдържа 249л. Календарните
години са приключени по установения ред: 2020 г. – с  № 863-78/2020 г., а
2021 г . – с посл. № 1251-118/2021 г.

Данни за регулярни проверки се установяват от 2021 г.
- Допълнително се води книга за условните присъди:
Води се от 2020 г. и до момента.За 2020 г. са отразени 24 записа, и

приключва с № У-679-24/2020 г. 2021 г. – приключва с посл. №
1143/168/2021 г. Данни за регулярни проверки се установяват от 2021 г.

-Книга за веществени доказателства:
Книгата е започната от 2019 г. и се води  към момента .Същата е по

образец – с входяща и изходяща част,прономерована и прошнурована,
съдържа 228 л. ,с  подпис и печат .За 2020 г. е приключена с пореден № 34, а
2021 – с №59.

Към книгата е представен за проведка класьор, съдържащ материалите
относно конкретните ВД – постановления, приемо-предавателни протоколи,
писма и входяща кореспонденция, обратни разписки  и пр. В отделна папка
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се съхраняват материали по върнати ВД – разписки за върнати на
собственика ВД, предадени в РС, НАП и др. Съдържат се приемо-
предавателни протоколи, обратни разписки, входяща и изходяща
кореспонденция, пълномощни, постановления по ДП и др.

-Описна книга за работата на следователя и органите на дознанието
– 2 тома:

Първият том се води се от 2019 г. с последен № 221/2021г.
Прошнурована и прономерована, съдържа  200 л. , с подпис и печат на
прокуратурата .Приключена е календарната 2020 г. с № 335/2020 г.

Вторият том е започнат от № 222/2021 г. и се води
понастоящем.Календарната 2021г. е приключена  с последен № 340/2021 г.
Книгата е прошнурована и прономерована,съдържа 199 л., с подпис и печат.

-Представени са и 3 броя описни книги по НСН:
-Описна книга по НСН- ОА:
Започната е на 23.10.2008 г. и се води  понастоящем.
Прошнурована и порномерована, с печат на РП-Царево и подпис на

деловодител,  съдържа 196 л. Календарните години са приключени по
установения ред:  2020 г. – с последен № 22, а 2021 г. приключва с №
21/2021 г. с подпис и печат на ТОЦ.

-Описа книга по НСН- споразумения:
Започната е на 12.03.2017 г. и се води и понастоящем.Прошнурована и

порномерована, съдържа 193 л. Календарните години са приключени по
установения ред:  2020 г. – с последен № 80, а 2021 г. приключва с №
271/2021 г. с подпис на съд. адм и печат на ТОЦ.

- Описа книга по НСН – 78а НК:
За 2020 г. е представен регистър,  съдържащ 25 записа.
За 2021 г. е представена книга по образец, отразени са 13 бр. записа.

Календарните години са приключени по установения ред  с последан №
13/2021 г., с подпис и печат.

Проверени книги в РП- Бургас, ТО-Малко Търново٭
-Входящ дневник:
За календарните 2020 г.  и 2021 г . са представени общо 2 тома. По

образец.
Прономеровани и прошнуровани с подпис на адм. ръководител и

печат на РП-Бургас. Календарните години са приключени с подпис на
съдебен администратор и печат на ТО- Малко Търново.

-Описна книга на прокурора по обвинителни актове
 Започната е от 2019 г. и се води към момента. Прономерована и

прошнурована, с подпис и печат на ТОМ.
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-Описна книга за работа на следователя и органите на дознанието
          Представен е 1 том.Книгата е пошнурована и прономерована.
Започната е 2020 г,  която приключва с № 14898/2020 г., пор. № 78/2020 г.
2021 г. е приключена с № 18068/2021 г., пор. № 88/2021 г.

-Регистър искания на основание чл. 159а НПК по ЗЕС – започнат от
01.01.2020 г. и се води понастоящем.

-Книга за вещественити доказателства:
Води се книга по образец – с входяща и изходяща част. Започната е на

01.01.2017 г. и до момента. Прошнурована и прономеранова, съдържа 110 л.,
с подпис и печат на ТОМ. Календраната 2020 г. приключва с последен №
16/2020 г. , а 2021 г. – с № 8/2021 г. В книгата е отразено приемането и
предаването на ВД, като протоколите са приложени към самото дело.

-Книга за изпълнение на присъдите:
Започната е през 2009 г. и се води и към момента.
Книгата е по образец. Прономерована и прошнурована, съдържа 269 л,

подпис на АР и печат на ТОМ. Календраната 2020 г. приключва с последен
№ Р-608/2020 г. , с подпис на съд администратор, печат на прокуратурата, а
2021 г. – с № Р - 1045/2021 г. Налице са данни са извършени регулярни
проверки на книгата за двете каленарни години.

-Книга за изпъление на условните присъди:
Води се от 2015 г. и до момента., съдържа 249 л. Прономерована и

прошнурована, подпис на АР и печат на ТОМ. Календраната 2020 г.
приключва с последен № У-588/2020 г. , с подпис на съд администратор,
печат на прокуратурата, а 2021 г. – с № У-1079/2021 г.

Налице са данни са извършени регулярни проверки на книгата за двете
каленарни години.Представен за проверка е азбучникът към книгата, който
се води от 01.01.2015 г.

-Азбучник на осъдените и обвиняеми лица – води се от 1976 г.
-Азбучник на лица, срещу които е образувано следствено дело или

дознание – води се от 1996 г.

Изводи:
Книгите, регистрите и дневниците в РП-Бургас и съответните ТО се

водят редовно, отбелязванията са прегледни, пълни и прецизни, спазва се
разпоредбата на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ.

В тази връзка може да се заключи, че същите отговарят на
изискванията на ПАПРБ и на Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на
РБ.
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Констатира се, че водените в РП-Бургас дневници са прономеровани
и прошнуровани. По всички са отбелязани първият и последният входящ
номер,  приключени са с печат на прокуратурата и подпис на  длъжностно
лице.

В РП-Бургас са въведени вътрешни разносни книги.
Отразяванията в книгата за изпълнение на наказанията са подробни

и своевременни. След проверка на книгата не се установяват данни
относно забавено изпълнение на присъди.

Проверяващият екип установи данни за регулярни ежемесечни
проверки на книгата за изпълнение на наказанията и азбучника към нея, т.е.
спазена е т. 70 от раздел VІІ от Указание за дейността на прокуратурата
по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г., и
изм. със заповеди с номера  № РД-04-203/28.04.2016 г. и  № РД-04-
71/19.02.2018 г. на ГП на РБ. Ежемесечните проверки са с отбелязване на
датата на проверката, печат на прокуратурата и подпис на
административния ръководител.

При настоящата проверка се установи, че описването,
съхранението, връщането и унищожаването на веществените
доказателства за проверявания период в РП – Бургас се извършва в
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

Констатира се спазване на указаните с писмо № 6299/16.04.2014 г. на
ГП на РБ организационни мерки относно иззетите като веществени
доказателства МПС. В РП-Бургас се води регистър на веществените
доказателства - МПС.

III. Информационно обслужване, статистика и анализ:
1. Информационни технологии:
В РП-Бургас се използват деловодни програми предоставени от ВКП

или други органи, или самостоятелно създадени - Унифицирана
информационна система - 3 също предоставена от ВКП. До всяко работно
място е подсигурен достъп на интернет и ведомствения сайт на ПРБ.

Всички данни за движението на преписките и делата се въвеждат от
съдебни служители, като своевременно се прикрепят постановените от
прокурорите прокурорски актове, а същите осъществяват и личен контрол
относно правилността на отразените данни. В изпълнение на Заповед № РД-
04-425/04.12.2018 г. на Гл. Прокурор на Р.България поетапно е внедрена
УИС-3, като от РП – Бургас се експлоатира от месец януари 2019 г.
Въведените данни са пълни и достоверни, което позволява извеждане на



27

статистическата информация и ползването и при изготвяне на отчети и
статистически форми.

С оглед изпълнение на Решение на ВСС от 11.12.2014 г., по Протокол
№ 60, т. 39, с което са приети Правила за измерване на натовареността на
прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и
следовател, считано от 01.01.2015 г. в РП – Бургас са въведени в действие и
Правила за измерване натовареността на прокурорите и индивидуална
натовареност на всеки прокурор. Създадена е организация по изпълнение на
Правилата.

Допълнително се използват и следните софтуерни продукти:
- софтуер за работната заплата – програмен продукт RZWIN на

„Омега – Тим 99“ ЕООД;
- софтуер за човешки ресурси LSWIN на „Омега – Тим 99“ ЕООД.

2. Случаен принцип на разпределение на делата.
Предвид Решение по Протокол № 20 от 29.07.2019 г на Пленума на

ВСС, с което се оптимизира структурата на районните прокуратури и
считано от 01.01.2020г. към РП- Бургас със съдебен район – Бургас  се
разкриват ТО - Малко Търново, ТО - Несебър,  ТО - Поморие, ТО - Средец
и ТО - Царево и в изпълнение на Заповеди № РД-02-41/14.10.2015 г. и № РД-
02-6/06.04.2016 г. на Главен прокурор на Република България относно
създаване на организация в прокуратурите за разпределение на преписките и
досъдебните производства чрез модула за случайно разпределение на УИС 2
със Заповед № РД-04-1186/31.12.2019 г. на Районния прокурор е въведен
следния ред за разпределянето на преписките и досъдебните производства в
РП - Бургас ,което да се извършва  чрез модула за случайно разпределение
на УИС-3, като са определени групи преписки и дела за случайно
разпределение, прокурорите, между които ще се разпределят преписките и
делата, и процента им на натовареност в съответните групи:

Създадена е организация за самоконтрол и актуалност на
информацията за прокурорите в Раздел III. точки от 4 до 9. Общият
протокол от разпределенията за деня се разпечатва и докладва на адм.
ръководител. Подписаните протоколи се съхраняват по хронологичен ред
от съдебния администратор. На всички прокурори се предоставя достъп
до електронно копие на общия протокол. Съдебният администратор
предоставя справка за разпределението на преписките и делата в
съответните групи на шест месеца. Определени са съдебни служители,
които да актуализират своевременно информацията за групите и
човешките ресурси в съответствие със заповедите на административния
ръководител. По аналогичен начин е въведена система от мерки за
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коректно отразяване на отсъствията и командировките на прокурорите,
за да се осигури коректност на данните при разпределението на
преписките в P. VI. от заповедта. Въведените особени правила изцяло са
съобразени с регламентите на Правилата за случайно разпределение. В
съответствие с чл. 4, т. 11.10 и ал. 3 от Правилата, при формиране и
определяне на процента натовареност и участието на прокурорите в
групите със съответната териториална компетентност са съобразени
спецификите на района - по-ниската или по-висока натовареност, броя на
прокурори и т. н.

Районна прокуратура – Бургас:

2.01. преписки (в групата се разпределят     всички новопостъпили в
РП - Бургас преписки);

2.02. досъдебни производства (в групата се разпределят всички
новопостъпили БП и ДП с изключение на тези, описани в група 03);

2.03. досъдебни производства  за престъпления с фактическа и правна
сложност и такива от значим обществен интерес/ по преценка  на адм.
ръководител или оправомощен от него заместник, в групата се разпределят
новопостъпили досъдебни производства за престъпления по чл. 172а – чл. 174
от НК, компютърни престъпления (чл. 159, ал. 2 и ал. 6, чл. 171 ал. 3 и ал. 4,
чл. 212а, чл. 216 ал. 3 от НК), такива по чл. 234-234а от НК; ДП започнати от
следовател, разследващи към сектор „ПИП-ОДМВР, и сектор КП-ОДМВР,
както и досъдебни производства получени по компетентност от горестоящо
ниво с изключение на тези, получени от военноокръжните прокуратури /. В
изключителни случаи Адм. ръководител или определен от него Зам. Адм.
ръководител може да разпореди определено ДП да бъде разпределено в тази
група поради обема на материалите или изключителност на престъплението.

2.04. спрени досъдебни производства, без определен наблюдаващ
прокурор;

2.05 преразпределени досъдебни производства /в групата се
разпределят преписки на нов прокурор, поради продължително отсъствие на
наблюдаващия прокурор/;

1.06 преписки по надзора за законност;
1.07 гражданско съдебен надзор;
1.08 международно правно сътрудничество;

2.09. наказателно-съдебен надзор и реабилитации /в групата се
разпределят дела, по които БРП е получила призовка за явяване от Районен
съд по дела, внесени от други прокуратури, по образувани наказателни дела
по молби за реабилитации, както и по предложения на МКБППМН/;
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2.10.изпълнение на наказанията;
2.11. условни присъди.

                  ТО -  НЕСЕБЪР /ТОН/:
2.01  преписки (в групата се разпределят всички новопостъпили в ТО-

Несебър преписки);
2.02 досъдебни производства (в групата се разпределят всички

новопостъпили БП и ДП);
2.03  спрени досъдебни производства, без определен

наблюдаващ прокурор;
2.04  преписки по надзора за законност;
2.05  изпълнение на наказанията;
2.06  условни присъди;
2.07  преразпределени досъдебни производства (в групата

се разпределят преписки на нов прокурор, поради продължително отсъствие
на наблюдаващия прокурор).

                             ТО - ПОМОРИЕ /ТОП/:
3.01 преписки (в групата се разпределят всички новопостъпили в ТО-

Поморие преписки);
3.02  досъдебни производства (в групата се разпределят

всички новопостъпили БП и ДП);
3.03  спрени досъдебни производства, без определен

наблюдаващ прокурор;
3.04  преписки по надзора за законност;
3.05  изпълнение на наказанията;
3.06  условни присъди.

                                        ТО - Средец /ТОС/:
4.01 ПРЕПИСКИ (в групата се разпределят всички новопостъпили в

ТО-Средец преписки);
4.02 ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА (в групата се

разпределят всички новопостъпили БП и ДП);
4.03 СПРЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, БЕЗ

ОПРЕДЕЛЕН НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР;
4.04 ПРЕПИСКИ ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ;
4.05 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА;
4.06 УСЛОВНИ ПРИСЪДИ.
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ТО - Царево /ТОЦ/:
5.01 ПРЕПИСКИ  (в групата се разпределят всички

новопостъпили в ТО-Царево преписки);
5.02  ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА (в групата се

разпределят всички новопостъпили БП и ДП);
5.03  СПРЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, БЕЗ

ОПРЕДЕЛЕН НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР;
5.04  ПРЕПИСКИ ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ;
5.05  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА;
5.06  УСЛОВНИ ПРИСЪДИ.

                                      ТО - Малко Търново /ТОМ/:
6.01 ПРЕПИСКИ (в групата се разпределят всички

новопостъпили в ТО-Малко Търново преписки);
6.02 ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА (в групата се

разпределят всички новопостъпили БП и ДП);
6.03 СПРЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, БЕЗ

ОПРЕДЕЛЕН НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР;
6.04 ПРЕПИСКИ ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ;
6.05 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА;
6.06 УСЛОВНИ ПРИСЪДИ.

                                    ТО - Айтос: ТОА
        В групите се разпределят преписки и досъдебни производства с
териториална компетентност община Айтос и община Руен,
изпълнителни преписки и условни присъди на РС – Айтос:
       7.1. преписки
       7.2. досъдебни производства
       7.3. спрени дп, без определен наблюдаващ прокурор
       7.4. преписки по надзора за законност
       7.5.  изпълнение на наказанията
      7.6. условни присъди
      7.7.  преразпределени досъдебни производства
      7.8.  наказателно-съдебен надзор

                                    ТО - Карнобат: ТОК
       В групите се разпределят преписки и досъдебни производства с
териториална компетентност Община Карнобат и Община Сунгурларе,
изпълнителни преписки и условни присъди на РС – Карнобат:
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8.1. преписки
8.2.  досъдебни производства
8.3.  спрени дп, без определен наблюдаващ прокурор
8.4.  преписки по надзора за законност
8.5.  изпълнение на наказанията
8. 6. условни присъди
8.7.  преразпределени досъдебни производства
8.8.  наказателно-съдебен надзор

Административният ръководител и неговите заместници са
включени в различните групи за случайно разпределение със следните

проценти на натовареност:

ПРОКУР
ОР

Преп
иски

1.01

ДП

1.02

ДП
ФПС
1.03

ДП
спрени

1.04

ДП
прераз
предел

ени
1.05

НЗ

1.06

ГСН

1.07

МПС

1.08

НСН и
Реабилитаци

и
1.09

Изпълн
ение на
наказан

ията
1.10

Условн
и

присъди
1.11

Иван
Николов
Кирков

60 % 60 % 100 % 100 % 100 % 70 % 70 %

Веселина
Атанасова

Гайдажиева
20 % 80 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Димитър
Георгиев
Георгиев

20 % 80 % 80 % 100 % 100 % 100 %

по
наблюд
авани

досиета

по
наблюд
авани

досиета
Мария
Русева

Маркова
20 % 80 % 80 % 100 % 100 % 100 %

Административният ръководител – районен прокурор и зам. адм.
ръководители са включени и в групите за случайно разпределение на
Териториалните отделения, както следва: Иван Кирков – за ТО – Средец и
ТО – Малко Търново, Веселина Гайдажиева – за ТО – Царево и ТО – Малко
Търново, Мария Маркова – за ТО – Несебър, Димитър Георгиев – за ТО –
Средец и ТО – Поморие. Те даваха и дежурство по места в съответните ТО.

            Извод:
           Издадените в РП-Бургас и съответните ТО заповеди съдържат
реквизитите и отговорят на изискванията на чл.12 от Инструкцията за
деловодната дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед
№ РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.
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на Главния прокурор  на РБ.
Всички основни групи са в съответствие с Правилата за случайно

разпределение в Районната прокуратура: спрени ДП без определен
наблюдаващ прокурор, преразпределени ДП, преписки по НЗ, Г СН,
международно правно сътрудничество, наказателно съдебният надзор и
реабилитации, изпълнения на наказанията и условни присъди

3. Средна натовареност на прокурор в прокуратурата.
Районният прокурор и неговите заместници следят за натовареността

и работата като срочност, обем и качество на прокурорските актове.
Възложено е на статистическия отдел при БРП периодично да се изготвят
справки, отразяваща дейността на отделните прокурори - брой внесени в
БРС обвинителни актове, споразумения, предложения по чл. 78а НК,
прекратени дела, искания за СРС, искания за удължаване на срока до БОП,
експертизи, справки за делата взети на СО и всички други произнасяния.
Изготвят се справки за натовареност на прокурорите на всяко тримесечие и
се анализира натовареността на всеки от прокурорите.

- Среднодневната натовареност на един прокурор от Районна
прокуратура - Бургас за 2020г. е 3,33, като среднодневната натовареност
на прокурор за страната е 3,06.

- Среднодневната натовареност на един прокурор от  Районна
прокуратура - Бургас за 2021г. е 3,53, като среднодневната натовареност
на прокурор за страната е 3,28.

Изводи:
През 2020 г. и 2021 г. в РП-Бургас и съответните ТО стриктно се

спазват  правилата за случаен подбор при разпределение на преписките и
делата.

Протоколите от случайното разпределение се прилагат към всяка
преписка. Поддържа се архив с подписани общи дневни протоколи от
случайното разпределение. Изготвя се електронно копие от протокола,
което се поставя в компютърната мрежа, до която имат достъп всички
прокурори.

При осъществената проверка се констатира, че определените групи
преписки и досъдебни производства в РП–Бургас съответстват на
унифицираните групи, определени в чл. 4 от Правилата за приложението
на разпределението на преписките и досъдебните производства на
принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-
41/14.10.2015 г., изм. и доп. със заповед № РД-02-6/06.04.2016 г., заповед №
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РД-02-23/02.11.2017 г. и заповед № РД-004-459/27.12.2018 г. на главния
прокурор.

Констатира се също така, че в РП – Бургас  са спазени разпоредбите
на чл. 7, ал.1, т.4 и ал.2, т.4, отнасящи се до задължителните групи и
минималната натовареност на административния ръководител, както и
разпоредбата на чл. 8, ал.2, т.5, отнасяща се до минималната
натовареност на заместника на административния ръководител на РП-
Бургас.

При извършената проверка на прокурорските преписки и дела не се
установиха отклонения от принципа за случайното разпределение на
преписките и делата.

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

В Районна прокуратура - Бургас се изпълнява Указание за
организацията на информационната дейност на РПБ във връзка с изготвяне
на статистическата информация, утвърдена със Заповед № ЛС-
1985/30.05.2014 г. изм. със Заповед № РД-02-27/2017 г. и РД № 02-17/2019 г.
на Главен прокурор на РБ.

Дейността на РП – Бургас, съгласно цитираните Указания се
отчиташе по направления, съгласно обхвата на статистическите показатели,
заложени в електронните таблици по видове надзори и направления,
разработени от прокурорите и експертите в отдел „Аналитичен” при ВКП и
ВАП. Попълнените таблици са изпращани в Окръжна прокуратура – Бургас
за обобщаване на данните.

Както и през предходните години сроковете, в които трябва да бъдат
изпратени изготвените справки на Окръжна прокуратура, с цел обобщаване
и изпращане на БАП и ВКП са в срок.

5. Аналитична дейност на прокуратурата
Аналитичната дейност се осъществява съобразно годишните

отчети, шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др., който са
съобразени с указанията на ВКП , АП и ОП-Бургас.
           През проверявания период са извършени тематични проверки и
ревизии, в съответствие с приоритетите в дейността на прокуратурата:
спазване на сроковете за извършване на проверка по реда на чл. 145 от ЗСВ,
неприключени досъдебни производства и предприетите мерки за ускоряване
на разследването, спрени досъдебни производства, досъдебни производства
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със задържани лица, върнати от съда дела и качество на прокурорските
актове и др.

На работна среща прокурорите са обсъдили годишния доклад на ОП-
Бургас за прилагането на закона и дейността на Окръжна и на Апелативна
прокуратура – гр. Бургас и на разследващите органи за 2019 г.  и 2020г.

6. Наложени наказания  от административния ръководител /чл.
311, т. 1 ЗСВ/.
          През 2020г. и 2021г. срещу магистратите при РП-Бургас не са
образувани дисциплинарни производства и не са налагани дисциплинарни
наказания.

През 2020 г. по вътрешно създадена организацията чрез избор,
включващ всички прокурори и служители, са отличени с работата си по
изпълнение на служебните задължения, както и в цялостната дейност, като
са връчени плакети на Милена Стаматова – деловодител, Донка Шаламанова
– деловодител и Тодорка Боева – деловодител в ТО – Несебър.

По предложение на ръководството на РП –Бургас през 2021г.,
Главният прокурор  е отличил с грамоти прокурорите: Антоанета Маркова –
РП, Райко Стоянов – ТО-Средец, Севдалина Станева – ТО-Несебър и Петър
Иванов – ТО-Карнобат.

През 2021 г. по вътрешно създадена организацията чрез избор,
включващ всички прокурори и служители, са отличени за работата си по
изпълнение на служебните задължения, както и в цялостната дейност, като
са връчени плакети на : съдебния архивар от служба „Архив“ Дияна
Димитрова, съдебния деловодител от служба „Регистратура и деловодство“
Нели Черкезова и съдебния деловодител от служба „Деловодство“ Кичка
Иванова. С грамоти са отличени съдебните деловодители Мая Димитрова-
Стайкова и Сияна Атанасова, както и шофьор-призовкаря Тодор Георгиев.

ІV. Организация на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

В служба „Регистратура и деловодство“ на БРП със Заповед на адм.
ръководител е определен съдебен служител, ангажиран с приемането и
съхранението на веществените доказателства. Водят се регистри на хартиен
и електронен носител в съответствие с чл. 67, ал. 1, т. 4 от ПАПРБ. В
класьори се съхраняват прокурорският акт, основание за изземването и
премо-предевателния протокол. Отделно се води регистъра за съхранение
на МПС отново в електронен вид и на хартиен носител.

На 02.01.2020 г. са утвърдени Вътрешни правила за организацията и
реда за приемане, съхраняване и предаване на веществените доказателства
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по ДП, наблюдавани от РП Бургас и териториалните отделения - Царево,
Несебър, Поморие, Малко Търново и Средец.

На 04.01.2021 г. са утвърдени Вътрешни правила за организацията и
реда за приемане, съхраняване и предаване на ВД по ДП, наблюдавани от
РП Бургас и териториалните отделения - Царево, Несебър, Поморие, Малко
Търново, Средец, Айтос и Карнобат.

Със Заповед № РД-04-19 от 03.01.2020 г. на Районния прокурор е
разпоредено провеждане на процедура за извършване на инвентаризация на
наличните веществени доказателства в Районна прокуратура – Бургас.

Със Заповед № РД-04-37 от 07.01.2021 г. на Районния прокурор е
разпоредено провеждане на процедура за извършване на инвентаризация на
наличните веществени доказателства в Районна прокуратура – Бургас.

Веществените доказателства в Районна прокуратура – Бургас се
съхраняват, съгласно Раздел VІІІ от Правилника за администрацията на
Прокуратурата на Република България.

Веществените доказателства се проверяват всяка година от Комисия,
определена на основание чл. 83 от ПАПРБ със Заповед на адм. ръководител.
Комисията изготвя протокол за извършената проверка.

Унищожаването на веществените доказателства се извършва от
Комисия, назначена със Заповед на Административния ръководител, която
съставя протокол.

V. Заповеди и разпореждания на административния ръководител
по организация на дейността на прокуратурата:

- по указание на Главния прокурор, през 2020г. са издадени – 185бр.
заповеди , а през 2021г.- 185бр.

- по собствена преценка  за 2020г. са издадени– 286бр. заповеди , а
през 2021г. – 286 бр.заповеди.

VІ. Извършени проверки от горестоящите прокуратури или други
органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска
дейност.

1. По проверки от ВКП, отдел 06 „Административен“:
         - Във връзка с писмо изх. № 1818/18.02.2020 г. на ВКП, отдел 06
„Административен“.
         - Във връзка с разпоредена от Заместник на Главния прокурор проверка
по повод сигнал - преписки № 336/2019 г. и № 404/2019 г. по описа на ТО –
Средец към РП – Бургас и свързаните с тях преписки на горестоящи
прокуратури.
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       - По жалба до ВКП, отдел 6 „Административен“ за наличие на
основание за търсене на дисциплинарна отговорност от органите по ДП №
81/2019 г. по описа на ОСлС – Бургас, пр. пр. № 155/2019 г. по описа на РП –
Бургас.
      - По жалба  във връзка с работата на наблюдаващия прокурор по
преписка № 4071/2020 г. по описа на РП – Царево беше извършена проверка
от ВКП, отдел 6 „Административен“ № 16363/2020 г.

2. По проверки от Апелативна прокуратура – Бургас:
      - В изпълнение на Заповед № РД-04-22/21.01.2020 г. на Главния
прокурор и Заповеди № РД-04-16/24.01.2020 г. и № РД-04-16/24.01.2020 г.
на зам. апелативен прокурор на АП – Бургас от 01.07.2020 г. до 13.07.2020 г.
е извършена „първата периодична тематична проверка за цялото първо
шестмесечие на 2020 година“ .
      - В изпълнение на Заповед № РД-04-22/21.01.2020 г. на Главния
прокурор и Заповеди № РД-04-16/24.01.2020 г. и № РД-04-16/24.01.2020 г.
на зам. апелативен прокурор на АП – Бургас от 01.10.2020 г. до 12.10.2020 г.
е извършена регулярната периодична /за третото тримесечие на 2020 година/
проверка по движението по всички две и повече неприключени наказателни
производства срещу един и същ обвиняем, както и по прилагане на
„Инструкция № 2 – за поддръжка и използване на електронния регистър на
лица с неприключени наказателни производства“ към 31.12.2020 г.
      - В изпълнение на Заповед № РД-04-24/19.03.2021 г. на Апелативен
прокурор на АП – Бургас е извършена проверка, относно деловодната
дейност и документооборота, работата в УИС и информационни технологии,
случайно разпределение на преписки и дела в РП – Бургас и включените в
нея ТО, за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

3.По проверки от Окръжна прокуратура – Бургас:
      - В изпълнение на Заповед № РД-04-58/05.03.2020 г. е извършена
проверка за спазване на сроковете за извършване на проверки по чл. 145, ал.
2 ЗСВ и за произнасяне на прокурора за времето от 01.12.2019 г. до
29.02.2020 г.
     - В изпълнение на Заповед № РД-04-131/02.06.2020 г. е извършена
проверка за спазване на сроковете за извършване на проверки по чл. 145, ал.
2 ЗСВ и за произнасяне на прокурора за времето от 01.03.2020 г. до
31.05.2020 г.
     - В изпълнение на Заповед № РД-04-197/02.09.2020 г. е извършена
проверка за спазване на сроковете за извършване на проверки по чл. 145, ал.
2 ЗСВ и за произнасяне на прокурора за времето от 01.06.2020 г. до



37

31.08.2020 г.
     - В изпълнение на Заповед № РД-04-268/08.12.2020 г. е извършена
проверка за спазване на сроковете за извършване на проверки по чл. 145, ал.
2 ЗСВ и за произнасяне на прокурора за времето от 01.09.2020 г. до
30.11.2020 г.
      - Във връзка с жалба е получено писмо от адм. ръководител на ОП –
Бургас за извършване на проверка и установяване дали има извършени
дисциплинарни нарушения от наблюдаващия прокурор по преписка вх. №
ТОН-151/2019 г. по описа на РП – Несебър.
      - В изпълнение на Заповеди № РД-04-227/20.09.2021 г. и № РД-04-
230/20.09.2021 г. на окръжен прокурор на ОП – Бургас през периода  29.09.-
11.10.2021 г. е извършена комплексна ревизия в РП– Бургас.

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

През 2020 г. прокурори и съдебни служители от РП - Бургас са
участвали в 16 семинари и обучения. През годината, предвид усложнената
епидемична обстановка, са застъпени електронните дистанционни обучения,
в които са включени 22 прокурори и служители в 14 теми.

През 2021 г. - 13 прокурори и съдебни служители от РП-Бургас са
участвали в 15 присъствени семинари и обучения.  Отново поради
усложнената епидемична обстановка, са били застъпени електронните
дистанционни обучения, в които са включани 25 прокурори и служители в
26 теми.

Изводи:
В РП-Бургас се установи,че е създадена организация за повишаване на

квалификацията на прокурорите и съдебните служители, като е
утвърдена практика същите да вземат участие в програмите за обучение,
провеждани от ВКП, НИП, ЕRА и др.

► ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – АЙТОС за 2020г.

на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ

I. Щатна осигуреност.
1. Утвърдената щатна численост на РП-Айтос е 5 магистрати,от които

– 1 бр. адм.ръководител – районен прокурор и 4 броя прокурори.
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-  от тях работили през 2020 г. в РП-Айтос, са  – 4 прокурори , както
следва:
Административен ръководител, районен прокурор на РП– Айтос е –

Милена Стойчева- Генчева
Прокурор Илиян Пантелеев/с Решение по Протокол № 23/24.06.2020г.

е определен за И.Ф.Административен ръководител – районен прокурор на
РП-Айтос, считано от 02.07.2020 г./

Прокурор Павел Манукян
Прокурор Живка Мангърова
- Брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец
Прокурор Павел Манукян – командирован в ОП-Бургас със

Заповеди № РД-08-02/05.02.2020 г. и РД-08-43/30.12.2020 г. на
Окръжен прокурор  на  ОП-Бургас, считано от 10.02.2020 г. до
01.04.2022г.

- Незаетине щатни бройки за прокурори, през 2020 г. в РП-Айтос  е
една щатна бройка за прокурор.

- Преназначаване на прокурорите след обособяването на ТО
С Решение по Протокол № 42/25.11.2020 г. на ПК на ВСС

магистратите от РП-Айтос са преназначени на осн.чл.194, ал.1 от ЗСВ на
длъжност прокурори в  РП-Бургас, считано от 01.01.2021 г.

Реално работили през 2020 г. са 3.16 прокурора.
2.  Административно ръководство и разпределение на

административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.

Съобразно структурата,  РП-Айтос се ръководи от адм.ръководител,
районен прокурор. При отсъствие на същия, функциите му се възлагат на
един от прокурорите по старшинство, в съответствие с изискванията на ЗСВ.

Ежегодно със заповед на адм. ръководител,  се определят отговорници
по надзори.

Със Заповед № РД-04-30/25.02.2020г. на Районен прокурор са
определени следните надзори и отговорници, както следва:

Досъдебно производство- адм.ръководител- Стойчева-Ганчева.
Подпомагащ дейността по надзора прокурор Илиян Пантелеев.

Наказателно съдебен надзор – адм.ръководител –Стойчева- Генчева.
Подпомагащ дейността по надзора – прокурор Ж.Мангърова.

Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки –прокурор
Стойчева- Генчева. Подпомагащ дейността по надзора – прокурор
Пантелеев.

Гражданско- съдебен надзор – прокурор Пантелеев. Подпомагащ
дейността по надзора – прокурор  Мангърова.
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Специален надзор и наказателни производства, образувани за някои
категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес –
прокурор Мангърова.Подпомагащ дейността по надзора – прокурор
Пантелеев.

Надзор за законност – адм. ръководител. Подпомагащ дейността на
надзора – прокурори Пантелеев и Мангърова.

Надзор за законност в защита и закрила на малолетните и
непълнолетни лица- прокурор Пантелеев. Подпомагащ дейността по
надзора прокурор Мангърова.

Международно право сътрудничество – прокурор Мангърова.
Подпомагащ дейността по надзора – прокурор Пантелеев.

-Щатната численост на администрацията е 6 бр. служители, както
следва:

-Главен специалист – административна дейност –1.
-Съдебен деловодител – 2
-Съдебен секретар-1
-Съдебен архивар-1
-Призовкар-1
След обособяване на ТО-Айтос - общият брой служители е четирима ,

от които 2 бр. съдебни деловодители, 1 бр. съдебен секретар и 1 бр.
призовкар.

3.  Материална база и техническа обезпеченост, вкл. и по
отношение на ТО.
           От края на 2020 г. РП-Айтос  се помещава в новата сграда, където са създадени
много добри и благоприятни условия на труд. Всяко работно място е оборудване с
компютър и съответен софтуерен продукт, което обосновава техническата обезпеченост
на много добро ниво.

II. Книги,регистри и дневници водени в прокуратурата.
1. От тях:
- водени на основание ПАПРБ
- азбучник на молителя
- азбучник на обвиняемите лица
- входящ регистър
- изходящ регистър
- разносна книга
- докладни книги
- описна книга на дознателя
- книга веществени доказателства
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- книга на обвинителните актове
- книга на споразуменията
- книга на присъдите
- азбучник за обвинителните актове и споразуменията
- азбучник на осъдените лица
- книга за протестите
- заповедна книга
- водени по указание на ВКП
- регистър по КУИПД
- регистър / дневник/ съгласно чл.6 от Инструкцията за взаимодействие

между прокуратурата на Р.България и МВР при разследване на две и повече
ДП, образувани и водени срещу едно и също лице

- регистър на банковите сметки и сейфове
- регистър за исканията за предоставяне на данни по чл.159а, ал.1
- книга дисциплинарни производства
- регистър иззети като ВД МПС по ДП
- водени по собствена преценка
- книга на внесените в съда актове по чл.78А от НК
- водени на хартиен носител- всички гореописани книги, дневници,

регистри
- водени на електронен носител
- азбучник осъдени лица
- регистър иззети като ВД МПС по ДП
- Регистър за международна правна помощ, европейска заповед за

арест и екстрадиция.

./Проверени книги,регистри и дневници в РП- Айтос и / ТО-Айтос٭
- Входящ дневник:
- За календарната 2020 г.  са представени 2 тома .
- Първи том е започнат на 02.01.2020 г. с №1/01.02.2020 г., до №

950/17.08.2020 г. Дневникът е приключен с подпис на гл. специалист и печат
на прокуратурата.

- Вторият том е започнат– от № 951 до № 1398 / 31.12.2020 г.
- Томовете са прошнуровани и прономеровани. Съдържа 194 листа –

за първия том, а за втория – 191 листа . По всички са отбелязани първият
и последният входящ номер. Приключени са  по установения ред.

- За календарната 2021 г. са представени за проверка  2 тома входящи
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дневници, които са по образец.
- Първият том е започнат с № 1/04.01.2021 г., и завършен с последен

№495 на 02.06.2021 г. Дневникът е прономерован и прошнурован, съдържа
101 листа с подпис на адм. ръководител. Вторият том е е започнат с №
496/03.06.2021 г., и завършен с последен № 1362 на 31.12.2021 г.
Прономерован и прошнурован съдържа 201 листа с подпис на адм.
ръководител.

- Календарните години са приключени по установения ред.
- -Описна книга за работа на следователите и органите на

дознанието Представени са по 2 тома за всяка година.Прономеровани и
прошнуровани, с подпис на длъжностно лице и печат на прокуратурата,
Първият том съдържа– 193 л., а вторият – 200 л., с последен вх. №199.
Третият том  съдържа 200 листа. Четвъртит том е 193 л. Приключени
съобразно изискванията.

- -Книга за изпълнение на присъдите.
- Води се от 2016 г. и към момента.
- Календарната 2020 г. е приключена с № 100/2020 г. с подпис и печат

на прокуратурата.Съдържа  данни за ежемесечни проверки. Календарната
2021 г. приключва с № 1250 с подпис и печат. Същият дневник се ползва и
за изпълнение на присъди по делегация. Прономерован и прошнурован,
съдържа 249 л.Води се дневник и за условни присъди. Прономерован и
прошнурован и съдържа 201  листа .Към дневника е наличен азбучник на
осъдените лица, води се от 2002 г. и към момента.

- Проверен е регистър за исканията за предоставяне на данни от
предприятията предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги по
реда на чл. 159а НПК и чл. 251, ал.5 фЗЕС.
         -Описна книга на ОА.

Води се от 2017 и към момента.Книгата е прономерована и
прошнурована и съдържа 184 листа. Календарните години са приключени с
по установения ред.

- Описна книга по споразуменията
          Води се от 2013г. и към момента. Прономерована и прошнурована и
съдържа 188 листа. Календарните години са приключени по установения
ред.
          -Описна книга по 78а от НК

- Води се от 2018г. и към момента. Прономерована и прошнурована и
съдържа 181 листа. Календарните години са приключени според
изискванията.
          -Регистър на ВД:

 Води се от 1949 г. Води се книга по образец. Прономерована и
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прошнурована, с подпис на дл.лице и печат на прокуратурта.
За 2020 са описани 2 бр. ВД, а за 2021 г. – 5 бр ВД.Приложени са 2

папки с приемо- предавателни протоколи за двете години.
- Проверени са 3 бр. разносни книги по прокурори
Разносни книги за получени, разпределени, получени преписки,

дознания и следствени дела.
- Проверена е и книга по ГСН.

III. Информационно обслужване, статистика и анализ:
1. Информационни технологии:
-  правни програми- Апис Право;
- деловодни програми -  от тях предоставени от ВКП или други

органи, или самостоятелно създадени- Унифицирана информационна
система 1, 2 и 3 предоставена от ВКП. До всяко работно място е подсигурен
достъп до интернет и ведомствения сайт на РПБ.

Всички данни за движението на преписките и делата се въвеждат от
определени служители, като прокурорите своевременно прикрепят
постановените от тях прокурорски актове.

От 01.11.2015г. са въведени в действие и Правила за приложението на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
случайния подбор в РП-Айтос. Създадената е организация по изпълнение на
правилата.

Допълнително в РП-Айтос с използват и следните софтуерни
продукти:

- Конто -66 – счетоводен продукт
- RZWIN- ТРЗ.
7. Случаен принцип на разпределение на делата.
От 01.11.2015г. са въведени в действие и Правила за приложението на

разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
случайния подбор в РП-Айтос. Създадената е организация по изпълнение на
правилата.

Разпределението на преписките и делата в  РП-Айтос се извършва на
случаен принцип , съобразно поредността на тяхното постъпване.

Със заповеди № 04-74/01.08.2017г., заповед № РД-04-90/25.07.2019г.
и заповед № РД-04-84/02.07.2020г. са определени  групи преписки и дела,
които ще се разпределят между прокурорите участващи в групите и
процентът им натовареност и служители за работа с УИС.
Административния ръководител участва във всички групи с натовареност
100% в групите ДП и административни преписки и с 90% натовареност в
останалите групи преписки.
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8. Средна натовареност на прокурор в РП-Айтос.
През 2020г. в  РП-Айтос са работили реално 3,16 прокурори, като

средата натовареност на един прокурор е 2051.6. Общият обем на
прокурорската дейност през 2020 г. са 6483 акта.

Общата натовареност на прокурорите в РП-Айтос по данни от УИС
за натовареността на прокурорите по броими показатели е   общо 5015 акта
и общо 3110 точки за отчетната година.

9. Организация на дейността по водене на статистиката съгласно
указанията на ВКП.

В РП-Айтос се изпълнява Указание за организацията на
информационната дейност на ПРБ във връзка с изготвяне на
статистическата информация, утвърдена със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014
г. изм. със Заповед № РД-02-27/2017 г. и РД № 02-17/2019 г. на Главен
прокурор на РБ. Спазват се разпорежданията на ОП-Бургас, свързани с
изготвяне и предоставяне на статистическите таблици за дейността на
прокуратурата и съответните аналитични доклади.

10. Аналитична дейност на прокуратурата
В РП-Айтос  се изготвя отчетен доклад за предходната година, както

и ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни
статистически таблици.

Съгласно разпореждания на ВКП и ОП-Бургас се изготвят
шестмесечни и годишни доклади за върнатите от съда дела и за
оправдателните присъди.

Изготвените доклади, анализи и справки се съхраняват на хартиен  и
електронен вид.

6. Наложени наказания  от административния ръководител,на
основание  чл.311,т.1от  ЗСВ.

През 2020 г. няма образувани дисциплинарни производства и наложени
дисциплинарни наказания.

ІV. Организация на дейността по съхраняване на веществени
доказателства..

В РП-Айтос веществените доказателства се съхраняват в помещение,
предназначено за тази цел.

Със Заповед № 74/23.07.2010г. на Административен ръководител –
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районен прокурор на РП-Айтос е определен служител, който да отговаря за
описването и  съхранението на ВД. Със същата заповед е определена
постоянно действаща комисия, която при нужда да отваря опаковките с
веществените доказателства и ежегодно да извършва проверка на същите,
като да отразява в протокол.Със Заповед № РД-05-09/27.01.2016г. е
определена комисия, която ежегодно да проверява наличието на
веществените доказателства – правилно ли се съхраняват и има ли
доказателства по отношение, на които липсва разпореждане на прокурора
или разпореждането, което не е изпълнено.

Действията по съхраняване, връщане и унищожаване на веществените
доказателства се извършва съгласно ПАПРБ.

V. Заповеди и разпореждания на административния ръководител по
организация на дейността на прокуратурата:

- по указание на Главния прокурор ,са издадени– 40 бр.
- по собствена преценка – няма издадени заповеди.

VІ. Извършени проверки
През 2020г. в РП-Айтос няма извършени проверки от горестоящи

прокуратури или други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката
прокурорска дейност.

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

През 2020г. прокурорите и служителите от РП-Айтос не са взели
участие  в обучения.

►ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА
ДЕЙНОСТ НА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ ЗА 2020 Г.

I.Щатна осигуреност.
1. Щатната численост за 2020г. в РП-Карнобат е - 5 бр .магистрати,  от

които - 1 бр. административен ръководител, и 4 бр.прокурори
-  от тях работили през годината   са - 2 бр.както следва:

           И.Ф. адм.ръководител– прокурор Щилияна Петкова
           И прокурор Петър Иванов

- няма отсъствали прокурори за повече от един месец.
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- незаети щатни бройки за прокурори - 1 бр. административен
ръководител, районен прокурор и 2 бр.прокурори.

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

От 26.07.2019 г. РП Карнобат се ръководи от И.Ф.  адм.ръководител-
районен прокурор Щилияна Петкова, като при нейно отсъствие  функциите
се възлагат на прокурор Петър Иванов. Ежегодно със заповед на
административен ръководител, се определят отговорници по  надзори.

За 2020 г.  със заповед № РД-04-1/02.01.2020 г. на и. ф. адм. ръководител РП٭              
Карнобат са определени следните надзори и отговорници, както следва:

Досъдебно производство – ръководител надзора-  прокурор Петкова .
                НСН – ръководител надзора – прокурор Иванов.
                Изпълнение на наказанията– прокурор Иванов.

ГСН –  прокурор Иванов.
Противодействие на организираната престъпност и корупцията  – прокурор

Петкова.
СН – прокурор Петкова.
Надзор за законност в защита на обществения интерес и правата на

гражданите -прокурор Петкова.
                Надзор за законност в защита и закрила на малолетните и непълнолетни
лица - прокурор Петкова.

Надзор ЕЗА и– прокурор Иванов.
 Административно –ръководна дейност– прокурор Петър Иванов Иванов.

3. Администрация
- Щатната численост на администрацията е 4 бр. служители,

както следва:
- Административен секретар - 1 бр.
- Съдебен секретар - 2 бр.
- Съдебен деловодител - 1 бр.
- Чистач - 1 бр.
През м. октомври 2020 г. един служител на длъжност съдебен секретар е

пенсиониран и на освободената длъжност, считано от 01.11.2020 г. е преназначен
съдебния служител заемащ длъжността административен секретар.

4. Материална база и техническа обезпеченост, вкл. и по отношение
на ТО.
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Със Заповед № ЛС-04-233 от 27.12.2001 г. на Министерството на
правосъдието, част от новопостроена сграда Съдебна палата е предоставена
за ползване на РП- Карнобат.
         В сградата на РП- Карнобат, са създадени много добри и  благоприятни
условия на труд, като има недостиг от помещения за съхраняване на архивни
единици и веществени доказателства.
         Всяко работно място е оборудвано с компютър и съответен софтуерен
продукт, което обосновава техническа обезпеченост на много  добро ниво.

II. Книги ,регистри и дневници водени в РП-Карнобат.
-водени на основание Правилника за организация на дейността
на администрацията на прокуратура на Република България

· Входящ регистър
· Регистър административни преписки
· Азбучник към входящия дневни на граждани подали молби/жалби
· Азбучник на обвиняемите лица
· Изходящ регистър
· Разносна книга
· Докладни книги
· Описна книга на дознателя
· Описна книга на следователя
· Книга веществени доказателства
· Книга на споразуменията
· Книга за обвинителните актове
· Книга за предложения за споразуменията
· Книга за предложенията за освобождаване от наказателна отговорност
· Азбучник към книгата за обвинителни актове, предложения за

споразуменията и предложенията за освобождаване от наказателна
отговорност

· Книга за изпълнение на присъдите
· Книга за изпълнение на присъдите получените по делегация
· Азбучник към книга за изпълнение на присъдите
· Книга за условните присъди
· Азбучник към книга за условните присъди
· Книга за протестите
· Книга за предложенията за принудително лечение
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· Заповедна книга
· Книга за регистриране на постъпилите болнични листове
· Касова книга
· Книга на делата върнати за доразследване
· Дневник за веществените доказателства, които се приобщават към

делото, в случаите когато разследването се извършва от прокурор
· Книга на задържаните лица

- водени по указание на ВКП;
· Регистър по КУИПД
· Регистър „Спрени дела” срещу ИИ
· Регистър за исканията за предоставяне на данни по чл.159а, ал.1
· Регистър за международна правна помощ, Европейска заповед за арест

и екстрадиция
· Ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията на

контролните органи за спазване на трудовото законодателство
· Книга за положен допълнителен труд
· Регистър за дисциплинарните  производства и предприетите мерки по

чл.327 от ЗСВ
· Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
· Регистър иззети като ВД МПС по ДП

                      - водени по собствена преценка
· Книга за направените искания до съда за претърсване и изземване
· График за насрочените дела от съда

От тях:
                  - водени на хартиен носител - всички гореописани книги,
дневници, регистри;
                   - водени на електронен носител

· регистър иззети като ВД МПС по ДП
· Регистър за международна правна помощ, Европейска заповед за арест

и екстрадиция.

:/Книги, проверени в РП-Карнобат,/ ТО-Карнобат٭
      - Входящ дневник:
        За календарната 2020 г.  е представен 1 том. Започнат е на 01.01.2020 г.с
№1  и завършва с последен № 970/31.12.2020 г. Календарната година е
приключена съобразно изискванията.Входящият дневник е прошнурован и
прономерован. Съдържа 197 листа  и е приключен  с печат на прокуратурата
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и подпис на деловодител.
        За календарната 2021 г. са представени за проверка - 2 тома входящи
дневници, които са по образец.
         Първият том е започнат с № 1/02.01.2021 г., и  завършва с последен №
490. Вторият том е започнат  с № 490/09.07.2021 г. до 31.12.2021 г. с
последен № 943. Календарната година е приключена с подпис на съдебен
администратор и печат, както и отбелязване на последен входящ номер по
описа на прокуратурата.
         Томовете са прошнуровани и прономеровани. По всички са отбелязани
първият и последният входящ номер, отбелязани са броят на листата на
всеки от тях - 100 листа – за първия том на 2021 г., и 198 листа – за втория
том на 2021г., приключени са по установения ред.
          Входящите дневници за двете години на проверявания период се водят
много добре – от отразената  в тях информация може да се проследи
образуването и движението на преписките. Нямат задрасквания.
         - Представени за провека са и 3 тома описни книги за работа на
органите на следствие  и дознание, едната е за 2020 г. , другите 2 тома – за
2021 г.
            Томовете са прошнуровани и прономеровани, приключени  с подпис
и печат .
            -Книги за присъди:
           За условни присъди: книгата се води  от 2015 г. За 2020  - се води от
06.01.2020 г.  с вх. № 1,  до вх. № 52/31.12.2020 г. Налице са данни за
ежемесечни проверки. За 2021 г. се води от 08.01.2021 г. до последен № 57
на 29.12.2021 г. Книгата е проверявана  ежемесечно, положен е  печат и
подпис на съдебен администратор.
           Книгата е прономерована и  прошнурована, съдържа 99 листа.
Приключени е с подпис и печат.
           Книгата за издадените присъди се води от 01.01.2019 г. и към
момента.Същата е по образец ,прономерована и прошнурована , съдържа
244 л. Календарната 2020 г. е започната на 06.01.2020 г. и е приключена на
29.12.2020 г. с последен № 50, с положен подпис и печат. Налице са
ежемесечни проверки. За 2021 г. е започната на 06.01.2021 г. и е завършена
на 30.12.2021 г. с последен № 81.

- Книга за веществените доказателства:
             Представен за проверка е 1  том, води се от 01.01.2017 г. и към
момента.Книгата е  прономерована и прошнурована, съдържа 101 листа, с
подпис и печат. Водената книга не е по образец, но е с входяща и изходяща
част.  Календарната 2020 г. е приключена с последен № 19/31.12.2020 г. 2021
г. е приключена с последен № 27/31.12.2021 г.
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            Представена е Заповед № РД-04-4/04.01.2021 г. относно определяне
на служители по видове надзори, включително и отговорници за
веществените доказателства.
             Допълнително са представени за проверка и 2 бр. класьори с
приематено-предавателни протоколи от 2020 и 2021 г. относно движението
и съхранението на ВД по.
            Допълнително са представени за проверка следните книги и
дневници:
           -Описна книга по НСН- споразумения
           -Описна книга по НСН- ОА
           -Описна книга по чл. 78а НК.
            Всички тези книги са прономеровани и прошнуровани с положени
печати и подпис на АР.
            Проверени са класьори, които се ползват като разносни книги по ДП
и преписки – по 1 бр. за всяка календарна година.
            Представен е 1бр.класьор относно ВД – МПС .Като за всяко МПС е
отбелязан вх. № от регистър МПС, пр.пр. № и наблюдаващ прокурор, ДП №
по описа на съотвтетниоя разследващ орган, както и съответното двежение
по задържане и връщане на МПС.

III. Информационно обслужване, статистика и анализ:
1. Информационни технологии:
-правни програми – Апис Право
-деловодни програми-от тях предоставени от ВКП или други

органи,или самостоятелно създадени- Унифицирана информационна
система 3 предоставена от ВКП. До всяко работно място е подсигурен
достъп до интернет и ведомствения сайт на ПРБ.

От 01.01.2015 г. са въведени в действие и Правила за измерване
натовареността на прокурорите и индивидуална натовареност на всеки
прокурор. Създадена е организация по изпълнение на Правилата.

Допълнително в РП-Карнобат се използват и следните софтуерни
продукти:

- Конто-66 – счетоводен продукт – ползва се от адм.секретар
- RZWIN – ТРЗ – ползва се от адм.секретар.

2. Случаен принцип на разпределение на делата.
Относно случайния принцип на разпределение на делата  действаща

през 2020г. е Заповед № РД-04-89/01.08.2019г. на и.ф. адм.ръководител, на
РП- Карнобат, като са определени следните групи , прокурорите включени в
тях и процента на натовареност:
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 -първа група - „Преписки ,молби,жалби и съобщения от ФЛ и
ЮЛ“.

Прокурор П. Иванов 100%
                 Прокурор Щ. Петкова 100%
                 -втора група - „Досъдебни производства“ ”-тук се включват както
уведомления за започнати такива производства,така и дела постъпили по
компетентност от други прокуратури.

Прокурор П. Иванов 100%
                 Прокурор Щ. Петкова 100%

    -трета  група- „ДП с изтекъл давностен срок“.
        Прокурор П. Иванов 100%

                 Прокурор Щ. Петкова 100%
              -четвърта група „Бързи производства“.

 Прокурор П. Иванов 100%
                  Прокурор Щ. Петкова 100%

 -пета група „Изпълнение на наказанията“- тук се включват
присъди/протоколни определения получени за привеждане по делегация.
                  Прокурор П. Иванов 100%
                  Прокурор Щ. Петкова   10%

Присъдите и протоколните определения получени за привеждане в
изпълнение се разпределят на определен прокурор – съответно прокурора
внесъл акта в съда. В случай на отсъствие на прокурора внесъл ОА  се
разпределя на заместващия го прокурор.

            - шеста  група „Надзор за законност“ тук се включват всички
материали постъпващи по линия на надзора за законност

Прокурор Щ. Петкова 100%
Прокурор П.Иванов   10%

            - седма група „Международно-правно сътрудничество“.
  Прокурор П. Иванов 100%
  Прокурор  Щ. Петкова 100%

             -осма  група „ГСН“ тук се включват всички граждански дела
  Прокурор П. Иванов 100%
  Прокурор Щ.Петкова   20%

             -девета група „НСН“- тук се включват всички дела от частно
наказателен характер-реабилитации,по чл.89 и сл. от НК ,по ЗБППМН и др.
                   Прокурор П. Иванов 100%

         Прокурор Щ. Петкова 100%
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  -десета група „Предварителни проверки по преписки за
престъпления ,осъществени с участието на служители на ДАНС, МВР, ГД
„ИН“ ПРИ МП“

     Прокурор Щ.Петкова 100%
     Прокурор П. Иванов            10%

            - единадесета група „Спрени ДП“- тук се включват всички спрени
досъдебни производства, въведени и невъведени в УИС, които са били
наблюдавани от командировани или напуснали прокурори и които нямат
определен актуален наблюдаващ прокурор.
                 Прокурор П. Иванов 100%

       Прокурор Щ. Петкова 100%
  Не са издавани заповеди за изравняване степента на натовареност

във връзка с чл. 4, ал. 3 от Правилата.
3. Средната натовареност на прокурор в  прокуратурата..

 През 2020 г. , в  РП-Карнобат са работили реално 2  прокурори, като
средната натовареност на един прокурор е 2097,5. Общият обем на
прокурорската дейност през отчетната година са 4195.

Обща натовареност на прокурорите в РП – Карнобат по данни от
УИС- 3 за натовареността на прокурорите по броими показатели е  общо
3756  акта  за отчетната година и общо 1755,1 точки.

       4.Организация на дейността по водене на статистиката
съгласно указанията на ВКП.
       В РП-Карнобат се изпълнява Указание за организацията на

информационната дейност на ПРБ във връзка с изготвяне на
статистическата информация, утвърдена със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014
г. изм. със Заповед № РД-02-27/2017 г. и РД № 02-17/2019 г. на Главен
прокурор на РБ. Спазват се разпорежданията на ОП-Бургас, свързани с
изготвяне и предоставяне на статистическите таблици за дейността на
прокуратурата и съответните аналитични доклади.

 5.Аналитична дейност на прокуратурата
 В РП-Карнобат всяка година се изготвя отчетен доклад за предходната

година, както и ежемесечни, тримесечни, шестмесечни , деветмесечни и
годишни статистически таблици.

Съгласно разпореждания на ВКП и ОП-Бургас се изготвят
шестмесечни и годишни доклади за върнатите дела от съда и за
оправдателните присъди.
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6. Наложени наказания от административния ръководител на
основание чл.311,т.1 от ЗСВ.

- В РП-Карнобат няма наложени наказания на горното основание.
- Няма предложения и за  поощрения  по чл.304,ал.1 от ЗВС.
- Няма и предложения за налагане  на дисциплинарни наказания по

чл.312 ал.1, т.1 и 2 от ЗВС.

ІV. Организация на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

     В РП-Карнобат веществените доказателства се съхраняват в
помещение , предназначено за архив.

      Във връзка с чл. 74 и следващите от Правилник за администрацията
на ПРБ, със Заповед № РД-04-125/02.10.2017г. е определен служител , който
отговаря за описването съхранението и унищожаването на веществените
доказателства, както и реда за осъществяване на всички действията  свързани
с веществените доказателства.

     Всички действия на изпращане, съхраняване, връщане и
унищожаване на веществените доказателства да се извършват съгласно
ПАПРБ.

V. Заповеди и разпореждания на административния ръководител по
организация на дейността на прокуратурата:

- по указание на Главния прокурор ,са– 25 броя
- по собствена преценка ,са– 81 броя заповеди .

VІ. Няма извършени проверки от горестоящите прокуратури или
други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска
дейност.

VІІ.Прокурорите и съдебните служител от РП-Карнобат не са
участвали в никакви форми на обучение през 2020г.

► Проверка на организацията по
 образуването и движението на преписките

в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.
За периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. в Районна прокуратура - Бургас٭

1. Брой на преписките през проверявания период – 12580 бр.
 От тях:
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- Новообразувани – 11593 бр.;
- Образувани в предходни периоди – 987 бр.
Преписки разпределени по наблюдаващ прокурор:

Прокурор Новообразу
вани

Останали от
предходен

период
Аделина Живкова Хаджиатанасова 91
Анелия Веселинова Стойчева 225 44
Анна Георгиева Пантелеева 246 25
Антоанета Иванова Маркова 304 17
Благовест Димитров Вангелов 305 22
Богомила Николаева Колева 305 32
Борис Анастасов Луков 146 3
Бояна Любомирова Кузманова 291 32
Валя Николаева Диамандиева 211 24
Ваня Стойчева Георгиева 89 17
Веселина Атанасова Гайдажиева 70 31
Виолета Здравкова Ангелова 238 16
Галина Ненкова Георгиева 291 6
Георги Борисов Кирков 216 33
Георги Добрев Попдобрев 282 16
Георги Евтимов Попов 263 9
Георги Стефанов Русев 192 24
Гинка Димитрова Чинова 261 18
Димитрина Георгиева Црънкова 248 14
Димитър Георгиев Узунов 221 44
Димитър Георгиевв Георгиев 58 26
Димитър Илиев Илиев 260 9
Димо Георгиев Георгиев 325 17
Димо Николов Николов 290 6
Димо Янчев Маджаров 271 9
Зорница Александрова Щърбева 227 11
Зоя Милтиядова Милтиядова 261 29
Иван Николов Кирков 18
Йорданка Иванова Попова 288 16
Керка Станкова Дюлгерска 245 19
Лидия Антоанова Георгиева 255 21
Мариана Георгиева Калудова 287 18
Марин Владиславов Тодоров 72 24
Мария Русева Маркова 52 12
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Методи Росенов Велков 167
Надя Миткова Митева 229 1
Николай Григоров Бочев 229 23
Радослав Георгиев Воруков 266 8
Радост Стоилова Бошнакова 209 3
Радостина Ганева Петкова 197 39
Райко Димитров Стоянов 164 21
Светла Стоянова Иванова 247 19
Светлана Асенова Божкова-Тепова 40 25
Севдалина Колева Станева 200 23
Силвия Стойнова Рандева 320 7
Соня Йовчева Петрова 158 25
Стела Милева Мешова 197 23
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 65 13
Таня Миткова Митева 274 28
Тони Иванова Петрова 284 18
Христина Люцканова Апостолова 150 42
Христо Иванов Христов 231
Цветана Валентинова Бързинска 228 25
Щелиян Веселинов Димитров 334

Обща сума 11593 987

2. Преписки изпратени на органите на или на друг специализиран
орган за извършване на предварителна проверка  – 2977 бр.

Прокурор Общо
Аделина Живкова Хаджиатанасова 44
Анелия Веселинова Стойчева 88
Анна Георгиева Пантелеева 41
Антоанета Иванова Маркова 93
Благовест Димитров Вангелов 77
Богомила Николаева Колева 100
Борис Анастасов Луков 29
Бояна Любомирова Кузманова 83
Валя Николаева Диамандиева 78
Ваня Стойчева Георгиева 21
Веселина Атанасова Гайдажиева 30
Виолета Здравкова Ангелова 84
Галина Ненкова Георгиева 63
Георги Борисов Кирков 43
Георги Добрев Попдобрев 41
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Георги Евтимов Попов 54
Георги Стефанов Русев 51
Гинка Димитрова Чинова 31
Димитрина Георгиева Црънкова 48
Димитър Георгиев Узунов 80
Димитър Георгиевв Георгиев 18
Димитър Илиев Илиев 37
Димо Георгиев Георгиев 62
Димо Николов Николов 42
Димо Янчев Маджаров 63
Зорница Александрова Щърбева 65
Зоя Милтиядова Милтиядова 86
Иван Николов Кирков 4
Йорданка Иванова Попова 78
Керка Станкова Дюлгерска 36
Лидия Антоанова Георгиева 63
Мариана Георгиева Калудова 95
Марин Владиславов Тодоров 21
Мария Русева Маркова 12
Методи Росенов Велков 58
Надя Миткова Митева 68
Николай Григоров Бочев 40
Радослав Георгиев Воруков 57
Радост Стоилова Бошнакова 59
Радостина Ганева Петкова 38
Райко Димитров Стоянов 41
Светла Стоянова Иванова 65
Светлана Асенова Божкова-Тепова 4
Севдалина Колева Станева 48
Силвия Стойнова Рандева 88
Соня Йовчева Петрова 56
Стела Милева Мешова 76
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 22
Таня Миткова Митева 74
Тони Иванова Петрова 63
Христина Люцканова Апостолова 59
Христо Иванов Христов 79
Цветана Валентинова Бързинска 52
Щелиян Веселинов Димитров 69

Обща сума 2977
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2.1 Преписки, върнати след извършена предварителна проверка - 2647
бр.

Прокурор Общо
Аделина Живкова Хаджиатанасова 33
Анелия Веселинова Стойчева 80
Анна Георгиева Пантелеева 33
Антоанета Иванова Маркова 86
Благовест Димитров Вангелов 74
Богомила Николаева Колева 91
Борис Анастасов Луков 27
Бояна Любомирова Кузманова 66
Валя Николаева Диамандиева 71
Ваня Стойчева Георгиева 21
Веселина Атанасова Гайдажиева 26
Виолета Здравкова Ангелова 73
Галина Ненкова Георгиева 58
Георги Борисов Кирков 39
Георги Добрев Попдобрев 36
Георги Евтимов Попов 46
Георги Стефанов Русев 51
Гинка Димитрова Чинова 25
Димитрина Георгиева Црънкова 45
Димитър Георгиев Узунов 71
Димитър Георгиевв Георгиев 14
Димитър Илиев Илиев 34
Димо Георгиев Георгиев 57
Димо Николов Николов 39
Димо Янчев Маджаров 60
Зорница Александрова Щърбева 61
Зоя Милтиядова Милтиядова 65
Иван Николов Кирков 4
Йорданка Иванова Попова 69
Керка Станкова Дюлгерска 30
Лидия Антоанова Георгиева 59
Мариана Георгиева Калудова 79
Марин Владиславов Тодоров 21
Мария Русева Маркова 10
Методи Росенов Велков 42
Надя Миткова Митева 61
Николай Григоров Бочев 37
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Радослав Георгиев Воруков 45
Радост Стоилова Бошнакова 49
Радостина Ганева Петкова 34
Райко Димитров Стоянов 36
Светла Стоянова Иванова 59
Светлана Асенова Божкова-Тепова 4
Севдалина Колева Станева 45
Силвия Стойнова Рандева 86
Соня Йовчева Петрова 48
Стела Милева Мешова 72
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 21
Таня Миткова Митева 65
Тони Иванова Петрова 58
Христина Люцканова Апостолова 50
Христо Иванов Христов 71
Цветана Валентинова Бързинска 52
Щелиян Веселинов Димитров 58

Обща сума 2647

3. Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна проверка – 8 бр.
Прокурор Общо

Анна Георгиева Пантелеева 1
Веселина Атанасова Гайдажиева 2
Светла Стоянова Иванова 1
Светлана Асенова Божкова-Тепова 1
Щелиян Веселинов Димитров 3

Обща сума 8
- за 1 преписка проверката не е приключила в края на отчетния период.

4.Преписки по които предварителната проверка  e продължила:
4.1. в законовия срок по чл. 145, ал.2 ЗСВ (до 2 месеца или в

удължения срок от адм. Ръководител - с до 1 месец) – 2640 бр.

Прокурор Общо
Аделина Живкова Хаджиатанасова 33
Анелия Веселинова Стойчева 80
Анна Георгиева Пантелеева 33
Антоанета Иванова Маркова 86
Благовест Димитров Вангелов 73
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Богомила Николаева Колева 91
Борис Анастасов Луков 27
Бояна Любомирова Кузманова 66
Валя Николаева Диамандиева 71
Ваня Стойчева Георгиева 21
Веселина Атанасова Гайдажиева 26
Виолета Здравкова Ангелова 73
Галина Ненкова Георгиева 58
Георги Борисов Кирков 39
Георги Добрев Попдобрев 36
Георги Евтимов Попов 46
Георги Стефанов Русев 51
Гинка Димитрова Чинова 25
Димитрина Георгиева Црънкова 45
Димитър Георгиев Узунов 71
Димитър Георгиевв Георгиев 14
Димитър Илиев Илиев 34
Димо Георгиев Георгиев 57
Димо Николов Николов 39
Димо Янчев Маджаров 58
Зорница Александрова Щърбева 61
Зоя Милтиядова Милтиядова 64
Иван Николов Кирков 4
Йорданка Иванова Попова 69
Керка Станкова Дюлгерска 29
Лидия Антоанова Георгиева 59
Мариана Георгиева Калудова 79
Марин Владиславов Тодоров 21
Мария Русева Маркова 10
Методи Росенов Велков 42
Надя Миткова Митева 61
Николай Григоров Бочев 37
Радослав Георгиев Воруков 45
Радост Стоилова Бошнакова 49
Радостина Ганева Петкова 34
Райко Димитров Стоянов 36
Светла Стоянова Иванова 59
Светлана Асенова Божкова-Тепова 4
Севдалина Колева Станева 44
Силвия Стойнова Рандева 86



59

Соня Йовчева Петрова 48
Стела Милева Мешова 72
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 21
Таня Миткова Митева 65
Тони Иванова Петрова 58
Христина Люцканова Апостолова 50
Христо Иванов Христов 71
Цветана Валентинова Бързинска 51
Щелиян Веселинов Димитров 58

Обща сума 2640

            4.2. над срока по чл.145, ал.2 от ЗСВ – 7 бр.
Номер ПП Прокурор
07539/2020 Благовест Димитров Вангелов
01706/2020 Димо Янчев Маджаров
01437/2020 Димо Янчев Маджаров
06766/2020 Зоя Милтиядова Милтиядова
08559/2020 Керка Станкова Дюлгерска
08738/2020 Севдалина Колева Станева
08776/2020 Цветана Валентинова Бързинска

 - предприетите организационни и дисциплинарни мерки:
  С    Разпореждане РД № 04-57/15.01.2020 г. на адм.ръководител на

РП-Бургас, с което е отменено Разпореждане РД №04-1070/22.12.2017 г. в
РП-Бургас е създадена организация относно спазване сроковете по чл.145,
ал.2 от ЗСВ. Съгласно указаното в Разпореждането, ежеседмично се изготвя
справка, съдържаща номерата на преписките, които не са получени в РП-
Бургас, в срока, указан от наблюдаващия прокурор, както и на тези с
изтичащ едномесечен срок за произнасяне. Справката се свежда до
вниманието на всички прокурори и служители в РП-Бургас, с оглед
изпращане на напомнителни писма за изискване на преписките, респ. за
удължаване срока на проверката и срочно произнасяне със съответен
прокурорски акт.

 Справката се изпраща и на Директора на ОД МВР-Бургас и
Началниците на РУ при МВР, за предприемане на необходимите мерки за
недопускане извършване проверките извън срока, предвиден в чл.145, ал.2
от ЗСВ.

В случаите на констатирани пропуски са изисквани доклади от
наблюдаващите прокурори, съдържащи причините, поради които
проверките не са приключени в указания в разпорежданията за възлагане
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срок, респ. преписките са решени извън срока за произнасяне.
До Директора на ОД МВР-Бургас са изпратени писма от

адм.ръководител на РП-Бургас и  и неговите заместници ,с които същият е
уведомен за направените констатации и с оглед предприемане на
необходимите организационни и дисциплинарни мерки за недопускане на
подобни пропуски.

4. Решени преписки - общ брой – 11646 бр.
Прокурор Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 51
Анелия Веселинова Стойчева 245
Анна Георгиева Пантелеева 245
Антоанета Иванова Маркова 306
Благовест Димитров Вангелов 321
Богомила Николаева Колева 301
Борис Анастасов Луков 145
Бояна Любомирова Кузманова 274
Валя Николаева Диамандиева 225
Ваня Стойчева Георгиева 106
Веселина Атанасова Гайдажиева 93
Виолета Здравкова Ангелова 208
Галина Ненкова Георгиева 283
Георги Борисов Кирков 232
Георги Добрев Попдобрев 281
Георги Евтимов Попов 261
Георги Стефанов Русев 213
Гинка Димитрова Чинова 270
Димитрина Георгиева Црънкова 228
Димитър Георгиев Узунов 234
Димитър Георгиевв Георгиев 75
Димитър Илиев Илиев 258
Димо Георгиев Георгиев 335
Димо Николов Николов 282
Димо Янчев Маджаров 264
Зорница Александрова Щърбева 228
Зоя Милтиядова Милтиядова 243
Иван Николов Кирков 17
Йорданка Иванова Попова 287
Керка Станкова Дюлгерска 230
Лидия Антоанова Георгиева 264
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Мариана Георгиева Калудова 282
Марин Владиславов Тодоров 96
Мария Русева Маркова 62
Методи Росенов Велков 123
Надя Миткова Митева 208
Николай Григоров Бочев 241
Радослав Георгиев Воруков 251
Радост Стоилова Бошнакова 175
Радостина Ганева Петкова 217
Райко Димитров Стоянов 164
Светла Стоянова Иванова 239
Светлана Асенова Божкова-Тепова 65
Севдалина Колева Станева 216
Силвия Стойнова Рандева 322
Соня Йовчева Петрова 172
Стела Милева Мешова 213
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 75
Таня Миткова Митева 276
Тони Иванова Петрова 283
Христина Люцканова Апостолова 180
Христо Иванов Христов 220
Цветана Валентинова Бързинска 253
Щелиян Веселинов Димитров 308

Обща сума 11646
От тях:
5.1. Решени в едномесечния срок – 11644 бр.
5.2. Решени след изтичане на едномесечния срок – 2 бр.

Номер ПП Прокурор Дата
разпределяне

Дата
произнасяне Решение

10932/2018 Зорница
Александрова Щърбева 11.май.20 15.юни.20 Отказ да се обр.

ДП

04878/2020 Тони Иванова Петрова 20.май.20 26.юни.20 Отказ да се обр.
ДП

5.3.С постановление за отказ да се образува досъдебно производство-
общ брой – 8977 бр.

Постановления за отказ да се образува досъдебно производство с
отменени актове – 9018 бр.

От тях:
а/ обжалвани – 171 бр.
- потвърдени – 130 бр.
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- отменени – 41 бр.
б/ необжалвани – 8847 бр.

Прокурор Постановле
ния за отказ

Необжал
вани

Обжалвани

Общо Отме
нени

Пот
вър
дени

Аделина Живкова Хаджиатанасова 40 40
Анелия Веселинова Стойчева 180 176 4 1 3
Анна Георгиева Пантелеева 177 173 4 0 4
Антоанета Иванова Маркова 221 220 1 0 1
Благовест Димитров Вангелов 282 280 2 1 1
Богомила Николаева Колева 252 251 1 0 1
Борис Анастасов Луков 121 119 2 1 1
Бояна Любомирова Кузманова 223 218 5 4 1
Валя Николаева Диамандиева 177 177
Ваня Стойчева Георгиева 88 85 3 0 3
Веселина Атанасова Гайдажиева 58 56 2 0 2
Виолета Здравкова Ангелова 149 148 1 0 1
Галина Ненкова Георгиева 230 222 8 3 5
Георги Борисов Кирков 173 169 4 0 4
Георги Добрев Попдобрев 228 222 6 4 2
Георги Евтимов Попов 205 205
Георги Стефанов Русев 169 163 6 3 3
Гинка Димитрова Чинова 222 216 6 1 5
Димитрина Георгиева Црънкова 151 149 2 0 2
Димитър Георгиев Узунов 176 175 1 0 1
Димитър Георгиевв Георгиев 57 57
Димитър Илиев Илиев 179 177 2 0 2
Димо Георгиев Георгиев 310 301 9 2 7
Димо Николов Николов 236 232 4 0 4
Димо Янчев Маджаров 201 197 4 2 2
Зорница Александрова Щърбева 195 191 4 1 3
Зоя Милтиядова Милтиядова 177 171 6 1 5
Иван Николов Кирков 11 11
Йорданка Иванова Попова 232 226 6 1 5
Керка Станкова Дюлгерска 189 188 1 0 1
Лидия Антоанова Георгиева 175 173 2 0 2
Мариана Георгиева Калудова 208 205 3 0 3
Марин Владиславов Тодоров 71 70 1 1 0
Мария Русева Маркова 44 42 2 1 1
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Методи Росенов Велков 92 92
Надя Миткова Митева 157 156 1 0 1
Николай Григоров Бочев 183 179 4 1 3
Радослав Георгиев Воруков 197 190 7 1 6
Радост Стоилова Бошнакова 153 150 3 2 1
Радостина Ганева Петкова 146 144 2 0 2
Райко Димитров Стоянов 118 116 2 1 1
Светла Стоянова Иванова 173 170 3 0 3
Светлана Асенова Божкова-Тепова 44 43 1 0 1
Севдалина Колева Станева 181 178 3 0 3
Силвия Стойнова Рандева 274 265 9 3 6
Соня Йовчева Петрова 133 130 3 0 3
Стела Милева Мешова 158 155 3 0 3
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 55 51 4 0 4
Таня Миткова Митева 202 199 3 2 1
Тони Иванова Петрова 235 227 8 3 5
Христина Люцканова Апостолова 108 106 2 1 1
Христо Иванов Христов 165 161 4 0 4
Цветана Валентинова Бързинска 182 180 2 0 2
Щелиян Веселинов Димитров 255 250 5 0 5

Обща сума 9018 8847 171 41 130

5.4. Образувани досъдебни производства – 1965 бр.
Прокурор Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 4
Анелия Веселинова Стойчева 51
Анна Георгиева Пантелеева 55
Антоанета Иванова Маркова 68
Благовест Димитров Вангелов 34
Богомила Николаева Колева 32
Борис Анастасов Луков 23
Бояна Любомирова Кузманова 44
Валя Николаева Диамандиева 31
Ваня Стойчева Георгиева 12
Веселина Атанасова Гайдажиева 29
Виолета Здравкова Ангелова 53
Галина Ненкова Георгиева 36
Георги Борисов Кирков 50
Георги Добрев Попдобрев 46
Георги Евтимов Попов 37
Георги Стефанов Русев 32
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Гинка Димитрова Чинова 35
Димитрина Георгиева Црънкова 63
Димитър Георгиев Узунов 43
Димитър Георгиевв Георгиев 10
Димитър Илиев Илиев 67
Димо Георгиев Георгиев 16
Димо Николов Николов 38
Димо Янчев Маджаров 42
Зорница Александрова Щърбева 27
Зоя Милтиядова Милтиядова 60
Иван Николов Кирков 3
Йорданка Иванова Попова 29
Керка Станкова Дюлгерска 24
Лидия Антоанова Георгиева 73
Мариана Георгиева Калудова 43
Марин Владиславов Тодоров 21
Мария Русева Маркова 8
Методи Росенов Велков 27
Надя Миткова Митева 38
Николай Григоров Бочев 46
Радослав Георгиев Воруков 38
Радост Стоилова Бошнакова 9
Радостина Ганева Петкова 52
Райко Димитров Стоянов 37
Светла Стоянова Иванова 42
Светлана Асенова Божкова-Тепова 16
Севдалина Колева Станева 18
Силвия Стойнова Рандева 36
Соня Йовчева Петрова 30
Стела Милева Мешова 37
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 16
Таня Миткова Митева 55
Тони Иванова Петрова 36
Христина Люцканова Апостолова 58
Христо Иванов Христов 49

Цветана Валентинова
Бързинска 50

Щелиян Веселинов Димитров 36
Обща сума 1965
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6. Останали нерешени преписки в края на проверявания период –
934 бр.

От тях:
‐ при прокурор за решаване - 589 бр.,
‐ чакащи окомплектоване от др. органи - 14 бр.,
‐ преписки с неприключени проверки по чл. 145 от ЗСВ - 331 бр.

6.1. Няма преписки, по които не е извършена проверка или
проверката е приключила, и които се намират за решаване при прокурора
над един месец.

Забележка:
1. Справката е изготвена поотделно за 2020 г. и за 2021 г.
2. Справката за 2020 г.  съдържа информация за съответните

самостоятелни РП (РП-Айтос и РП-Карнобат), както и за РП-Бургас със
съответните ТО.

.За периода 01.01.2021 - 31.12.2021г٭
в Районна прокуратура - Бургас

1. Броят на преписките през проверявания период, е общо – 14787
бр.

От тях:
- Новообразувани – 13671 бр.;
- Образувани в предходни периоди – 1116 бр.
-Преписки разпределени по наблюдаващ прокурор:

Прокурор Новообразувани
Останали от

предходен
период

Аделина Живкова Хаджиатанасова 281 40
Анелия Веселинова Стойчева 5 15
Анна Георгиева Пантелеева 223 24
Антоанета Иванова Маркова 286 13
Благовест Димитров Вангелов 303 7
Богомила Николаева Колева 316 37
Борис Анастасов Луков 257 4
Бояна Любомирова Кузманова 268 50
Валя Николаева Диамандиева 247 10
Вероника Костова Николова 140
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Веселина Атанасова Гайдажиева 106 8
Виолета Здравкова Ангелова 195 47
Галина Ненкова Георгиева 300 14
Георги Борисов Кирков 244 16
Георги Добрев Попдобрев 308 15
Георги Евтимов Попов 285 10
Георги Стефанов Русев 270 3
Гинка Димитрова Чинова 259 9
Димитрина Георгиева Црънкова 89 34
Димитър Георгиев Узунов 225 31
Димитър Георгиевв Георгиев 84 8
Димитър Илиев Илиев 295 12
Димо Георгиев Георгиев 275 7
Димо Николов Николов 217 17
Димо Янчев Маджаров 262 17
Живка Павлова Мангърова 263 30
Зорница Александрова Щърбева 322 10
Зоя Милтиядова Милтиядова 139 46
Иван Николов Кирков 6 2
Илиян Ангелов Пантелеев 287 32
Йорданка Иванова Попова 248 16
Керка Станкова Дюлгерска 285 34
Лидия Антоанова Георгиева 289 15
Любомира Димитрова Минкова 299 10
Магдалина Недялкова Христова 205 1
Мариана Георгиева Калудова 278 22
Мария Русева Маркова 81 3
Методи Росенов Велков 295 45
Милена Стойчева Стойчева 275 34
Надя Миткова Митева 299 24
Николай Атанасов Илиев 153
Николай Григоров Бочев 279 11
Петър Иванов Иванов 105 25
Радослав Георгиев Воруков 291 25
Радост Стоилова Бошнакова 257 38
Радостина Ганева Петкова 253 22
Райко Димитров Стоянов 214 21
Светла Стоянова Иванова 268 28
Севдалина Колева Станева 248 7
Силвия Стойнова Рандева 297 6
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Соня Йовчева Петрова 206 12
Стела Милева Мешова 250 8
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 69 4
Таня Миткова Митева 226 28
Тони Иванова Петрова 284 18
Христина Люцканова Апостолова 206 14
Христо Иванов Христов 322 11
Щелиян Веселинов Димитров 293 24
Щилияна Георгиева Петкова 139 42

Обща сума 13671 1116

2. Преписки изпратени на органите на МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка,са общо  –
3748 бр.

И по прокурори , както следва:
Прокурор Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 123
Анна Георгиева Пантелеева 29
Антоанета Иванова Маркова 81
Благовест Димитров Вангелов 84
Богомила Николаева Колева 104
Борис Анастасов Луков 27
Бояна Любомирова Кузманова 93
Валя Николаева Диамандиева 86
Вероника Костова Николова 60
Веселина Атанасова Гайдажиева 34
Виолета Здравкова Ангелова 76
Галина Ненкова Георгиева 45
Георги Борисов Кирков 67
Георги Добрев Попдобрев 36
Георги Евтимов Попов 73
Георги Стефанов Русев 67
Гинка Димитрова Чинова 29
Димитрина Георгиева Црънкова 7
Димитър Георгиев Узунов 96
Димитър Георгиевв Георгиев 22
Димитър Илиев Илиев 67
Димо Георгиев Георгиев 72
Димо Николов Николов 41
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Димо Янчев Маджаров 56
Живка Павлова Мангърова 144
Зорница Александрова Щърбева 72
Зоя Милтиядова Милтиядова 47
Иван Николов Кирков 2
Илиян Ангелов Пантелеев 126
Йорданка Иванова Попова 87
Керка Станкова Дюлгерска 44
Лидия Антоанова Георгиева 83
Любомира Димитрова Минкова 53
Магдалина Недялкова Христова 72
Мариана Георгиева Калудова 92
Мария Русева Маркова 21
Методи Росенов Велков 84
Милена Стойчева Стойчева 119
Надя Миткова Митева 71
Николай Атанасов Илиев 52
Николай Григоров Бочев 56
Петър Иванов Иванов 32
Радослав Георгиев Воруков 62
Радост Стоилова Бошнакова 83
Радостина Ганева Петкова 54
Райко Димитров Стоянов 48
Светла Стоянова Иванова 83
Севдалина Колева Станева 49
Силвия Стойнова Рандева 85
Соня Йовчева Петрова 70
Стела Милева Мешова 88
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 17
Таня Миткова Митева 59
Тони Иванова Петрова 47
Христина Люцканова Апостолова 68
Христо Иванов Христов 55
Щелиян Веселинов Димитров 51
Щилияна Георгиева Петкова 97

Обща сума 3748

2.1 Преписки, върнати след извършена предварителна
проверка - 3297 бр.
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Прокурор Общо
Аделина Живкова Хаджиатанасова 105
Анна Георгиева Пантелеева 23
Антоанета Иванова Маркова 68
Благовест Димитров Вангелов 74
Богомила Николаева Колева 91
Борис Анастасов Луков 26
Бояна Любомирова Кузманова 72
Валя Николаева Диамандиева 80
Вероника Костова Николова 43
Веселина Атанасова Гайдажиева 32
Виолета Здравкова Ангелова 64
Галина Ненкова Георгиева 36
Георги Борисов Кирков 63
Георги Добрев Попдобрев 33
Георги Евтимов Попов 67
Георги Стефанов Русев 64
Гинка Димитрова Чинова 24
Димитрина Георгиева Црънкова 7
Димитър Георгиев Узунов 78
Димитър Георгиевв Георгиев 18
Димитър Илиев Илиев 63
Димо Георгиев Георгиев 55
Димо Николов Николов 41
Димо Янчев Маджаров 46
Живка Павлова Мангърова 135
Зорница Александрова Щърбева 68
Зоя Милтиядова Милтиядова 47
Иван Николов Кирков 2
Илиян Ангелов Пантелеев 107
Йорданка Иванова Попова 73
Керка Станкова Дюлгерска 39
Лидия Антоанова Георгиева 66
Любомира Димитрова Минкова 49
Магдалина Недялкова Христова 66
Мариана Георгиева Калудова 73
Мария Русева Маркова 19
Методи Росенов Велков 76
Милена Стойчева Стойчева 105
Надя Миткова Митева 59
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Николай Атанасов Илиев 34
Николай Григоров Бочев 52
Петър Иванов Иванов 32
Радослав Георгиев Воруков 49
Радост Стоилова Бошнакова 76
Радостина Ганева Петкова 44
Райко Димитров Стоянов 42
Светла Стоянова Иванова 68
Севдалина Колева Станева 47
Силвия Стойнова Рандева 82
Соня Йовчева Петрова 64
Стела Милева Мешова 86
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 17
Таня Миткова Митева 59
Тони Иванова Петрова 41
Христина Люцканова Апостолова 64
Христо Иванов Христов 52
Щелиян Веселинов Димитров 42
Щилияна Георгиева Петкова 89

Обща сума 3297

3. Преписки ,по които прокурорът лично е извършил
предварителна проверка – 13 бр.

Прокурор Общо
Анна Георгиева Пантелеева 1
Антоанета Иванова Маркова 1
Благовест Димитров Вангелов 1
Богомила Николаева Колева 1
Вероника Костова Николова 1
Веселина Атанасова Гайдажиева 3
Радостина Ганева Петкова 1
Светла Стоянова Иванова 3
Щелиян Веселинов Димитров 1

Обща сума 13

4. Преписки , по които предварителната проверка e продължила:

4.1. в законовия срок по чл. 145, ал.2 ЗСВ (до 2 месеца или в
удължения срок от адм. ръководител - с до 1 месец) – 3292 бр.
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Прокурор Общо
Аделина Живкова Хаджиатанасова 104
Анна Георгиева Пантелеева 23
Антоанета Иванова Маркова 68
Благовест Димитров Вангелов 74
Богомила Николаева Колева 91
Борис Анастасов Луков 26
Бояна Любомирова Кузманова 72
Валя Николаева Диамандиева 79
Вероника Костова Николова 43
Веселина Атанасова Гайдажиева 32
Виолета Здравкова Ангелова 64
Галина Ненкова Георгиева 36
Георги Борисов Кирков 63
Георги Добрев Попдобрев 32
Георги Евтимов Попов 67
Георги Стефанов Русев 64
Гинка Димитрова Чинова 24
Димитрина Георгиева Црънкова 7
Димитър Георгиев Узунов 78
Димитър Георгиевв Георгиев 18
Димитър Илиев Илиев 63
Димо Георгиев Георгиев 55
Димо Николов Николов 41
Димо Янчев Маджаров 46
Живка Павлова Мангърова 135
Зорница Александрова Щърбева 68
Зоя Милтиядова Милтиядова 47
Иван Николов Кирков 2
Илиян Ангелов Пантелеев 107
Йорданка Иванова Попова 73
Керка Станкова Дюлгерска 39
Лидия Антоанова Георгиева 66
Любомира Димитрова Минкова 49
Магдалина Недялкова Христова 66
Мариана Георгиева Калудова 73
Мария Русева Маркова 19
Методи Росенов Велков 76
Милена Стойчева Стойчева 105
Надя Миткова Митева 59
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Николай Атанасов Илиев 34
Николай Григоров Бочев 52
Петър Иванов Иванов 32
Радослав Георгиев Воруков 49
Радост Стоилова Бошнакова 76
Радостина Ганева Петкова 44
Райко Димитров Стоянов 42
Светла Стоянова Иванова 68
Севдалина Колева Станева 45
Силвия Стойнова Рандева 82
Соня Йовчева Петрова 64
Стела Милева Мешова 86
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 17
Таня Миткова Митева 59
Тони Иванова Петрова 41
Христина Люцканова Апостолова 64
Христо Иванов Христов 52
Щелиян Веселинов Димитров 42
Щилияна Георгиева Петкова 89

Обща сума 3292

         4.2. над срока по чл.145, ал.2 от ЗСВ – 5 бр.
Номер ПП Прокурор
00049/2021 Аделина Живкова Хаджиатанасова
08868/2021 Валя Николаева Диамандиева
02041/2021 Георги Добрев Попдобрев
03522/2021 Севдалина Колева Станева
09540/2021 Севдалина Колева Станева

     - предприетите организационни и дисциплинарни мерки: С
Разпореждане РД № 04-24/04.01.2021 г. на адм.ръководител на РП-Бургас, с
което е изменено Разпореждане РД №04-57/15.01.2020г. в РП-Бургас е
създадена организация относно спазване сроковете по чл.145, ал.2 от ЗСВ.
Съгласно указаното в Разпореждането, ежеседмично системен
администратор при РП-Бургас изготвя справка, съдържаща номерата на
преписките, които не са получени в РП-Бургас, в срока, указан от
наблюдаващия прокурор, както и на тези с изтичащ едномесечен срок за
произнасяне. Справката се свежда до вниманието на всички прокурори и
служители в РП-Бургас, с оглед предприемане на действия за изискване на
преписките и установяване причината за забавяне на проверката,  респ. за
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удължаване срока на проверката и срочно произнасяне със съответен
прокурорски акт.

 Справката се изпраща и на Директор ОД МВР-Бургас и Началниците
на РУ при МВР, за предприемане на необходимите мерки за недопускане
извършване проверките извън срока, предвиден в чл.145, ал.2 от ЗСВ.

     4.3. Решени преписки - общ брой – 13689 бр.
Прокурор Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 283
Анелия Веселинова Стойчева 20
Анна Георгиева Пантелеева 221
Антоанета Иванова Маркова 283
Благовест Димитров Вангелов 290
Богомила Николаева Колева 299
Борис Анастасов Луков 260
Бояна Любомирова Кузманова 264
Валя Николаева Диамандиева 248
Вероника Костова Николова 97
Веселина Атанасова Гайдажиева 107
Виолета Здравкова Ангелова 205
Галина Ненкова Георгиева 295
Георги Борисов Кирков 236
Георги Добрев Попдобрев 295
Георги Евтимов Попов 285
Георги Стефанов Русев 266
Гинка Димитрова Чинова 252
Димитрина Георгиева Црънкова 123
Димитър Георгиев Узунов 218
Димитър Георгиевв Георгиев 82
Димитър Илиев Илиев 301
Димо Георгиев Георгиев 252
Димо Николов Николов 234
Димо Янчев Маджаров 266
Живка Павлова Мангърова 279
Зорница Александрова Щърбева 319
Зоя Милтиядова Милтиядова 185
Иван Николов Кирков 7
Илиян Ангелов Пантелеев 282
Йорданка Иванова Попова 237
Керка Станкова Дюлгерска 295
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Лидия Антоанова Георгиева 274
Любомира Димитрова Минкова 291
Магдалина Недялкова Христова 187
Мариана Георгиева Калудова 277
Мария Русева Маркова 81
Методи Росенов Велков 325
Милена Стойчева Стойчева 264
Надя Миткова Митева 309
Николай Атанасов Илиев 110
Николай Григоров Бочев 267
Петър Иванов Иванов 130
Радослав Георгиев Воруков 296
Радост Стоилова Бошнакова 276
Радостина Ганева Петкова 251
Райко Димитров Стоянов 229
Светла Стоянова Иванова 273
Севдалина Колева Станева 245
Силвия Стойнова Рандева 293
Соня Йовчева Петрова 199
Стела Милева Мешова 239
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 73
Таня Миткова Митева 254
Тони Иванова Петрова 277
Христина Люцканова Апостолова 202
Христо Иванов Христов 327
Щелиян Веселинов Димитров 290
Щилияна Георгиева Петкова 164

Обща сума 13689

От тях:
5.1. Решени в едномесечния срок – 13689 бр.
5.2. Няма преписки решени след изтичане на едномесечния срок.
5.3.С постановление за отказ да се образува досъдебно производство

са решени ,общо– 10727 бр.
Постановления за отказ да се образува досъдебно производство- с

отменени актове – 10756 бр.
От тях:
а/ обжалвани – 160 бр.
- потвърдени – 131 бр.
- отменени – 29 бр.
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б/ необжалвани – 10596 бр.

Прокурор
Постано
вления
за отказ

Необж
алва
ни

Обжалвани

Об
що

Отме
нени

Пот
върде
ни

Аделина Живкова Хаджиатанасова 201 201
Анелия Веселинова Стойчева 12 12
Анна Георгиева Пантелеева 181 177 4 1 3
Антоанета Иванова Маркова 206 204 2 2
Благовест Димитров Вангелов 252 250 2 2
Богомила Николаева Колева 234 232 2 2
Борис Анастасов Луков 228 228
Бояна Любомирова Кузманова 207 203 4 2 2
Валя Николаева Диамандиева 196 193 3 3
Вероника Костова Николова 63 63
Веселина Атанасова Гайдажиева 72 71 1 1
Виолета Здравкова Ангелова 137 137
Галина Ненкова Георгиева 239 237 2 1 1
Георги Борисов Кирков 175 174 1 1
Георги Добрев Попдобрев 247 242 5 1 4
Георги Евтимов Попов 227 226 1 1
Георги Стефанов Русев 217 213 4 1 3
Гинка Димитрова Чинова 205 201 4 4
Димитрина Георгиева Црънкова 90 86 4 1 3
Димитър Георгиев Узунов 147 142 5 1 4
Димитър Георгиевв Георгиев 67 65 2 1 1
Димитър Илиев Илиев 214 211 3 3
Димо Георгиев Георгиев 241 234 7 1 6
Димо Николов Николов 206 200 6 1 5
Димо Янчев Маджаров 226 223 3 1 2
Живка Павлова Мангърова 228 222 6 6
Зорница Александрова Щърбева 274 269 5 1 4
Зоя Милтиядова Милтиядова 146 142 4 1 3
Иван Николов Кирков 1 1
Илиян Ангелов Пантелеев 218 214 4 4
Йорданка Иванова Попова 201 196 5 1 4
Керка Станкова Дюлгерска 249 244 5 1 4
Лидия Антоанова Георгиева 185 182 3 3
Любомира Димитрова Минкова 235 231 4 1 3
Магдалина Недялкова Христова 124 122 2 2
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Мариана Георгиева Калудова 192 190 2 1 1
Мария Русева Маркова 68 65 3 1 2
Методи Росенов Велков 265 259 6 1 5
Милена Стойчева Стойчева 212 212
Надя Миткова Митева 254 251 3 3
Николай Атанасов Илиев 85 85
Николай Григоров Бочев 241 240 1 1
Петър Иванов Иванов 104 102 2 2
Радослав Георгиев Воруков 220 215 5 5
Радост Стоилова Бошнакова 233 230 3 1 2
Радостина Ганева Петкова 161 161
Райко Димитров Стоянов 160 157 3 1 2
Светла Стоянова Иванова 194 193 1 1
Севдалина Колева Станева 209 203 6 6
Силвия Стойнова Рандева 265 261 4 1 3
Соня Йовчева Петрова 158 156 2 2
Стела Милева Мешова 190 188 2 2
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 59 57 2 1 1
Таня Миткова Митева 174 172 2 2
Тони Иванова Петрова 206 205 1 1
Христина Люцканова Апостолова 161 160 1 1
Христо Иванов Христов 251 250 1 1
Щелиян Веселинов Димитров 225 221 4 4
Щилияна Георгиева Петкова 118 115 3 1 2

Обща сума 10756 10596 160 29 131

5.4. Образувани досъдебни производства – 2111 бр.
Прокурор Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 67
Анелия Веселинова Стойчева 6
Анна Георгиева Пантелеева 31
Антоанета Иванова Маркова 54
Благовест Димитров Вангелов 23
Богомила Николаева Колева 41
Борис Анастасов Луков 28
Бояна Любомирова Кузманова 45
Валя Николаева Диамандиева 44
Вероника Костова Николова 23
Веселина Атанасова Гайдажиева 21
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Виолета Здравкова Ангелова 50
Галина Ненкова Георгиева 44
Георги Борисов Кирков 36
Георги Добрев Попдобрев 41
Георги Евтимов Попов 38
Георги Стефанов Русев 31
Гинка Димитрова Чинова 37
Димитрина Георгиева Црънкова 28
Димитър Георгиев Узунов 39
Димитър Георгиевв Георгиев 12
Димитър Илиев Илиев 67
Димо Георгиев Георгиев 6
Димо Николов Николов 22
Димо Янчев Маджаров 32
Живка Павлова Мангърова 31
Зорница Александрова Щърбева 23
Зоя Милтиядова Милтиядова 36
Иван Николов Кирков 1
Илиян Ангелов Пантелеев 38
Йорданка Иванова Попова 21
Керка Станкова Дюлгерска 31
Лидия Антоанова Георгиева 72
Любомира Димитрова Минкова 30
Магдалина Недялкова Христова 44
Мариана Георгиева Калудова 55
Мария Русева Маркова 9
Методи Росенов Велков 48
Милена Стойчева Стойчева 37
Надя Миткова Митева 37
Николай Атанасов Илиев 19
Николай Григоров Бочев 17
Петър Иванов Иванов 21
Радослав Георгиев Воруков 57
Радост Стоилова Бошнакова 29
Радостина Ганева Петкова 67
Райко Димитров Стоянов 59
Светла Стоянова Иванова 60
Севдалина Колева Станева 22
Силвия Стойнова Рандева 16
Соня Йовчева Петрова 32
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Стела Милева Мешова 31
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 10
Таня Миткова Митева 58
Тони Иванова Петрова 54
Христина Люцканова Апостолова 32
Христо Иванов Христов 63
Щелиян Веселинов Димитров 47
Щилияна Георгиева Петкова 38

Обща сума 2111

5. Останали нерешени преписки в края на проверявания период –
1098 бр.

        От тях:
‐ при прокурор за решаване - 634 бр.,
‐ чакащи окомплектоване от др. органи - 10 бр.,
‐ преписки с неприключени проверки по чл. 145 от ЗСВ - 454 бр.

6.1. Няма преписки, по които не е извършена проверка или проверката е
приключила, които се намират за решаване при прокурора над един месец.

Забележка:
1. Справката е изготвена поотделно за 2020 г. и за 2021 г.
2. Справката за 2020 г.  съдържа информация за съответните самостоятелни РП (РП-

Айтос и РП-Карнобат), както и за РП-Бургас със съответните ТО.
3. Справката за 2021 г.  включва информация общо за РП със съответните ТО.

►За периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. в
Районна прокуратура - Айтос

1. Брой на преписките през проверявания период – 1133 бр.
     От тях:
-    Новообразувани – 977 бр.;
-    Образувани в предходни периоди – 156 бр.
    Преписки разпределени по наблюдаващ прокурор:

Прокурор Новообразувани Останали от
предходен период

Живка Павлова Мангърова 313 46
Илиян Ангелов Пантелеев 322 49
Милена Стойчева Стойчева 323 39
Павел Хайк Манукян 19 22
Обща сума 977 156
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2. Преписките изпратени на органите на МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка, са общо  –
451 бр.

И по прокурори,както следва:
Прокурор Общо

Живка Павлова Мангърова 195
Илиян Ангелов Пантелеев 141
Милена Стойчева Стойчева 115

Обща сума 451

         2.1 Преписки, върнати след извършена предварителна проверка -
409 бр.

Прокурор Общо
Живка Павлова Мангърова 174
Илиян Ангелов Пантелеев 132
Милена Стойчева Стойчева 103

Обща сума 409

3. Няма преписки,по които прокурорът лично е извършил
предварителна проверка.

   4. Преписки ,по които предварителната проверка e продължила:
    4.1. в законовия срок по чл. 145, ал.2 ЗСВ (до 2 месеца или в

удължения срок от адм. Ръководител - с до 1 месец) – 409 бр.
Прокурор Общо

Живка Павлова Мангърова 174
Илиян Ангелов Пантелеев 132
Милена Стойчева Стойчева 103

Обща сума 409

 4.2. Няма преписки над срока по чл.145, ал.2 от ЗСВ.

      5.Решени преписки - общ брой – 1039 бр.
Прокурор Общо

Живка Павлова Мангърова 329
Илиян Ангелов Пантелеев 340
Милена Стойчева Стойчева 329
Павел Хайк Манукян 41

Обща сума 1039



80

       От тях:
5.1. Решени в едномесечния срок – 1039 бр.
5.2. Няма решени след изтичане на едномесечния срок.
5.3.С постановление за отказ да се образува досъдебно производство-

общ брой – 834 бр.
Постановления за отказ да се образува досъдебно производство с

отменени актове – 837 бр.
От тях:
а/ обжалвани – 13 бр.
- потвърдени – 10 бр.
- отменени – 3 бр.
б/ необжалвани – 824 бр.

Прокурор
Постано
вления
за отказ

Необжа
лвани

Обжалвани

Общо Отме
нени

Пот
вър
дени

Живка Павлова Мангърова 279 276 3 3
Илиян Ангелов Пантелеев 260 254 6 1 5
Милена Стойчева Стойчева 265 262 3 1 2
Павел Хайк Манукян 33 32 1 1

Обща сума 837 824 13 3 10

5.4. Образувани досъдебни производства – 121 бр.
Прокурор Общо

Живка Павлова Мангърова 24
Илиян Ангелов Пантелеев 52
Милена Стойчева Стойчева 41
Павел Хайк Манукян 4

Обща сума 121
6. Останали нерешени преписки в края на проверявания период – 94
бр.
От тях:

‐ при прокурор за решаване - 51 бр.,
‐ чакащи окомплектоване – 1 бр.
‐ преписки с неприключени проверки по чл. 145 от ЗСВ - 42 бр.
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6.1.Няма  преписки, по които не е извършена проверка или
проверката е приключила, които се намират за решаване при прокурора
над един месец.

►За периода 01.01.2020 - 31.12.2020г.
в Районна прокуратура - Карнобат

1. Броят на преписките през проверявания период са ,общо – 692
бр.
От тях:

              - Новообразувани – 619 бр.;
     -Образувани в предходни периоди – 73 бр.

И по прокурори ,както следва:

Прокурор Новоо
бразувани

Останали от
Предходен
 период

Петър Иванов Иванов 310 17
Щилияна Георгиева Петкова 309 56
Обща сума 619 73

2.Преписките изпратени на органите на МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка,са
общо  – 254 бр.

Прокурор Общо
Петър Иванов Иванов 87
Щилияна Георгиева Петкова 167

Обща сума 254

         2.1 Преписки, върнати след извършена предварителна проверка -
235 бр.

Прокурор Общо
Петър Иванов Иванов 83
Щилияна Георгиева Петкова 152

Обща сума 235

 2.2.Няма преписки ,по които прокурорът лично е извършил
предварителна проверка.
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      3. Преписки, по които предварителната проверка e
продължила:

      3.1. в законовия срок по чл. 145, ал.2 ЗСВ (до 2 месеца или в
удължения срок от адм. Ръководител - с до 1 месец) – 235 бр.

Прокурор Общо
Петър Иванов Иванов 83
Щилияна Георгиева Петкова 152

Обща сума 235

       3.2. Няма над срока по чл.145, ал.2 от ЗСВ.

        4.Решени преписки - общ брой – 628 бр.
Прокурор Общо

Петър Иванов Иванов 304
Щилияна Георгиева Петкова 324

Обща сума 628
        От тях:
     4.1. Решени в едномесечния срок – 628 бр.
4.2. Преписки решени след изтичане на едномесечния срок ,не се

установяват.

4.3.Решени с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство- общо – 473 бр.
Постановления за отказ да се образува досъдебно производство с

отменени актове – 479 бр.
От тях:
а/ обжалвани – 17 бр.
- потвърдени – 11 бр.
- отменени – 6 бр.
б/ необжалвани – 462 бр.

Прокурор
Постано
вления
за отказ

Необжа
лвани

Обжалвани

Общо Отменени Потвърдени

Петър Иванов Иванов 246 232 14 6 8
Щилияна Георгиева Петкова 233 230 3 3

Обща сума 479 462 17 6 11
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5.4. Образувани досъдебни производства – 124 бр.

Прокурор Общо
Петър Иванов Иванов 47
Щилияна Георгиева Петкова 77

Обща сума 124

6.Преписки останали нерешени в края на проверявания период – 64
бр.
        От тях:

‐ при прокурор за решаване - 45 бр.,
‐ преписки с неприключени проверки по чл. 145 от ЗСВ - 19 бр.

6.1. Няма преписки, по които не е извършена проверка или
проверката е приключила, които се намират за решаване при прокурора
над един месец.

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

производство, както следва:

-Пр. пр. № 855/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Ваня Георгиева. Преписката е образувана на 24.01.2020 г. по
повод жалба  до прокуратурата. Към материалите е приложен протокол за
избор на наблюдаващ прокурор от 27.01.2020. С разпореждане от 28.01.2020
г. е възложена проверка на 5-то РУМВР – Бургас. С постановление от
23.03.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство. В
постановлението е указано копие да се изпрати на заинтересованата страна.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас
на основание чл. 213, ал.1 НПК.  На 18.05.2020 г.  чрез РП-Бургас е
депозирана жалба до ОП-Бургас срещу постановлението за отказ. С
постановление от 28.05.2020 г. ОП-Бургас потвърждава постановлението на
РП-Бургас.

С писмо от 30.06.2020 г. ОП-Бургас изисква преписката от РП-Бургас
и изпраща същата на АП. С постановление от 22.07.2020 г. са потвърдени
постановленията на РП и ОП.

Допълнително е проверена следната преписка на прокурор
Георгиева, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 9007/2019 г.
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-Пр. пр. № 9415/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Георги Попов. Преписката е образувана на 28.07.2021 г. по повод
жалба  до прокуратурата. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от 29.07.2021 г. С постановление от 10.08.2021 г. е
възложена проверка на ОДМВР – Бургас, като на 11.10.2021 г. преписката е
върната след извършена проверка. С постановление от 12.11.2021 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.
24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на
заинтересованата страна. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас на основание чл. 213, ал.1 НПК.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Георги
Попов, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 14508/2020 г., пр.пр. № 6441/2020 г., пр.пр. № 14411/2020 г.

-Пр.пр. № 10545/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Керка Дюлгерска. Преписката е образувана на 13.08.2021 г. по
повод получени материали в прокуратурата след извършена проверка от 4-
то РУМВР- Бургас . Към преписката е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от 16.08.2021 г. С постановление от 25.08.2021 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.
24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на
заинтересованата страна. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас на основание чл. 213, ал.1 НПК.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Керка
Дюлгерска, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 8790/2020 г., пр.пр. № 3607/2020 г., пр.пр. № 15180/2021 г.

-Пр.пр. № 5892/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Сузана Чинева. Преписката е образувана на 17.06.2020 г. по
повод жалба до прокуратурата. Към преписката е приложен протокол за
избор на наблюдаващ прокурор от 17.06.2020 г. На 18.06.2020 г. е възложена
проверка на  01 РУМВР-Бургас. Върната е след извършена проверка на
01.07.2020 г. С постановление от 17.07.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на заинтересованата страна.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас
на основание чл. 213, ал.1 НПК.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Сузана
Чинева, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 5260/2020 г., пр.пр. № 8838/2021 г., пр.пр. № 355/2021 г.
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-Пр.пр. № 6109/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Димитър Георгиев. Преписката е образувана на 22.06.2020 г. по
повод получени материали от 05 РУМВР - Бургас. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 23.06.2020 г. С
постановление от 13.07.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е
указано копие да се изпрати на заинтересованата страна. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас на основание чл.
213, ал.1 НПК.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Димитър Георгиев, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 11755/2021 г., пр.пр. № 12102/2020 г., пр.пр. №
15592/2021 г.

-Пр.пр. № 10944/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Богомила Колева. Преписката е образувана на 17.09.2020 г. по
повод получени материали от 01 РУМВР - Бургас. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 18.09.2020 г. С
постановление от 16.10.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е
указано копие да се изпрати на заинтересованата страна. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас на основание чл.
213, ал.1 НПК.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Богомила Колева, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 4834/2020 г., пр.пр. № 15912/2021 г., пр.пр. №
124958/2020 г.

-Пр.пр. № 9430/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Веселина Гайдаджиева. Преписката е образувана на 28.07.2021
г. по повод получени материали от сектор ПП – Бургас, ведно с извършена
проверка. Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от 29.07.2021 г. С постановление от 20.08.2021 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на заинтересованата
страна. Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред
ОП-Бургас по реда на чл. 213, ал.1 НПК.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Веселина Гайдаджиева, приключени с отказ от образуване на досъдебно
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производство: пр.пр. № 9178/2020 г., пр.пр. № 366/2021 г., пр.пр. №
11710/2020 г.

-Пр.пр. № 3916/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Радостина Ганева. Преписката е образувана на 07.04.2021 г. по
повод получени материали от РУМВР-Приморско. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 08.04.2021 г. С
постановление от 08.04.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на заинтересованата страна.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас
по реда на чл. 213, ал.1 НПК.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Радостина Ганева, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 6343/2020 г., пр.пр. № 4129/2021 г., пр.пр. №
2540/2020 г.

-Пр.пр. № 12150/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Анна Пантелеева. Преписката е образувана на 12.10.2020 г. по
повод получени материали от 02 РУМВР-Бургас ведно с извършена
проверка. Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от 13.10.2020 г. С постановление от 12.11.2020 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 213, ал.1 НПК
вр. чл. 218в, вр. чл. 216, ал.4 НК. В постановлението е указано копие да се
изпрати на заинтересованата страна. Указано е също, че постановлението
подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Анна
Пантелеева, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 8303/2021 г., пр.пр. № 2630/2020 г., пр.пр. № 7510/2021 г.

-Пр.пр. № 3696/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Антоанета Маркова. Преписката е образувана на 10.04.2020 г.
по повод получени материали от ОП-Бургас. Към преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 13.04.2020 г. С
постановление от 15.04.2020 г. е възложена проверка на ОДМВР – Бургас.
Преписката е върната на 13.05.2020 г. след проверка. На 18.05.2020 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.
24, ал.1, т.1, вр. чл.  213, ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се
изпрати на заинтересованата страна. Указано е също, че постановлението
подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.
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Допълнително е проверена следната преписка на прокурор
Антоанета Маркова приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 9318/2020 г.

-Пр.пр. № 1167/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Аделина Хаджиатанасова. Преписката е образувана на
29.01.2021 г. по повод получени материали от 05 РУМВР-Бургас. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
01.02.2021 г. Възложена е проверка на 18.02.2021 г. Преписката е получена
обратно след извършената проверка на 12.03.2021 г. С постановление от
31.03.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство.В
постановлението е указано копие да се изпрати на заинтересованата страна.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.
На 23.06.2021 г. в РП-Бургас е получено копие от наказателно
постановление за наложена глоба в размер на 100 лв.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Аделина
Хаджиатанасова, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 2764/2021 г., пр.пр. № 11676/2020 г., пр.пр. №
12518/2020 г.

-Пр.пр. № 1097/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Бояна Кузманова. Преписката е образувана на 28.01.2021 г. по
повод получени материали от 04 РУМВР-Бургас. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 29.01.2021 г. С
постановление от 05.02.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 213, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на заинтересованата страна.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Бояна
Кузманова, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 11521/2021 г., пр.пр. № 3511/2020 г., пр.пр. № 5149/2020 г.

-Пр.пр. № 12586/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Радослав Воруков. Преписката е образувана на 21.10.2020 г. по
повод жалба до прокуратурата. Към преписката е приложен протокол за
избор на наблюдаващ прокурор от 21.10.2020 г. Възложена е проверка на
26.10.2020 г. С постановление от 30.11.2020 г. преписката е върната след
проверката. На 23.12.2020 г. е възложена допълнителна проверка, като
препискта е върната на 11.02.2021 г. с изпълнени указания. На 23.02.2021 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.
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213, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано копие да се
изпрати на заинтересованата страна. Указано е също, че постановлението
подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

На 15.03.2021 г. постановлението за отказ е обжалвано чрез РП-Бургас
до ОП-Бургас. На 17.03.2021 г. е изготвено становище. С постановление от
25.03.2021 г. ОП-Бургас потвърждава постановлението за отказ.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Радослав Воруков, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 459/2020 г., пр.пр. № 841/2021 г., пр.пр. № 1773/2020
г.

-Пр.пр. № 1849/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Галина Георгиева. Преписката е образувана на 19.02.2020 г. по
повод получени материали от 02 РУМВР-Бургас, ведно с извършена
проверка. Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от 20.02.2021 г. С постановление от 21.02.2021 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1,
вр. чл. 213, ал.1НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на
заинтересованата страна. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Галина
Георгиева, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 4066/2021 г., пр.пр. № 1537/2020 г., пр.пр. № 851/2021 г.

-Пр.пр. № 1202/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Надя Митева. Преписката е образувана на 14.10.2020 г. по повод
получени материали от РУМВР – Созопол. Към преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата г. С
постановление от 20.10.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В постановлението е
указано копие да се изпрати на заинтересованата страна. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Надя
Митева, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 12598/2020 г., пр.пр. № 13169/2021 г., пр.пр. № 3131/2021 г.

-Пр.пр. № 1169/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Щелиян Димитров. Преписката е образувана на 23.08.2021 г. по
повод получени материали по компетентност от ГПУ-Летище Бургас. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата.  С постановление от 16.09.2021 г. е постановен отказ да се
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образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл.
213, ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на
Началника на Летище Бургас. Указано е също, че постановлението подлежи
на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Щелиян
Димитров приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 1355/2021 г., пр.пр. № 8627/2020 г., пр.пр. № 5289/2020 г.

-Пр.пр. № 363/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Светла Стоянова. Преписката е образувана на 11.01.2021 г. по
повод получени материали по компетентност от 05 РУМВР Бургас. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата.  С постановление от 18.01.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл.
213, ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на
страната. Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред
ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Стоянова приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 11728/2021 г., пр.пр. № 4323/2020 г., пр.пр. № 439/2020 г.

-Пр.пр. № 13733/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Димитър Илиев. Преписката е образувана на 18.11.2020 г. по
повод получена жалба в РП-Бургас. Към преписката е приложен протокол за
избор на наблюдаващ прокурор от 19.11.2020. С разпореждане от 20.11.2020
г. е възложена проверка на 04 РУМВР – Бургас. На 04.01.2021 г. преписката
е получена в РП-Бургас. С постановление от 08.01.2021 г. е постановен отказ
да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК,
вр. чл. 213, ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на
страната. Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред
ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Илиев
приключени с отказ от образуване на досъдебно производство: пр.пр. №
2520/2021 г., пр.пр. № 2966/2020 г., пр.пр. № 14036/2020 г.

-Пр.пр. № 148/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Тони Петрова. Преписката е образувана на 05.01.2021 г. по повод
получени материали от 01 РУМВР. Към преписката е приложен протокол за
избор на наблюдаващ прокурор от 06.01.2021г. С постановление от
01.02.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
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основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В постановлението е
указано копие да се изпрати на страната. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Тони
Петрова приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 1895/2021 г., пр.пр. № 8361/2020 г., пр.пр. № 1039/2020 г.

-Пр.пр. № 4407/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Георги Попдобрев. Преписката е образувана на 05.05.2020 г. по
повод жалба. Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от 07.05.20 г. С постановление от 08.05.2020 г. е постановен отказ
да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК,
вр. чл. 213, ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на
страната. Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред
ОП-Бургас. На 21.05.2020 г. е депозирана жалба чрез РП-Бургас до ОП-
Бургас срещу постановлението за отказ. На 27.05.2020 г. преписката ведно с
жалбата са изпатени на ОП-Бургас. С постановление от 15.02.2021 г.
прокурор при ОП-Бургас е потвърдил постановлението на РП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Георги
Попдобрев приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 42/2020 г., пр.пр. № 4393/2021 г., пр.пр. № 13660/2020 г.

-Пр.пр. № 1015/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Йорданка Попова. Преписката е образувана на 26.01.2021 г. по
повод жалба. Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от 27.01.2021 г. На 02.02.2021 г. е възложена провека на ОДМВР-
Бургас, като след проверката преписката е върната в прокуратуратаа и с
постановление от 20.04.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на страната. Указано е също,
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас. На 11.06.2021 г.
е депозирана жалба чрез РП-Бургас до ОП-Бургас срещу постановлението за
отказ. На 16.07.2021 г. е изготвено и изпратено сатановище до ОП-Бургас. С
постановление от 06.08.2021 г. прокурор при ОП-Бургас отменя
постановлението на РП-Бургас. След сигнал до АП-Бургас за извършване на
служебен контрол, с постановление от 13.09.2021 г. АП-Бургас отменя
постановлението на ОП-Бургас, като потвърждава постановлението на РП-
Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Йорданка Попова приключени с отказ от образуване на досъдебно
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производство: пр.пр. № 2080/2021 г., пр.пр. № 1963/2020 г., пр.пр. №
3374/2020 г.

-Пр.пр. № 756/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Виолета Ангелова. Преписката е образувана на 21.01.2020 г. по
повод получени материали от РУМВР - Созопол. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 22.01.2020 г. С
постановление от 18.02.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на страната. Указано е също,
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас. С писмо от ОП-
Бургас преписката е изискана от РП-Бургас по повод жалба, като същата е
изпратена на 06.03.2020 г.

С постановление от 07.04.2020 г. прокурор при ОП-Бургас
потвърждава постановленето на РП-Бургас,като жалбата е оставена без
уважение.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Виолета
Ангелова приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 9669/2020 г., пр.пр. № 5020/2021 г., пр.пр. № 1057/2021 г.

-Пр.пр. № 10153/2019 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Светлана Божкова. Преписката е образувана на 16.12.2019 г. по
повод получени материали от 04 РУМВР - Бургас. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С
постановление от 13.01.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на страната. Указано е също,
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас. След
обжалване, с постановление от 13.10.2020 г. прокурор при ОП-Бургас
потвърждава постановленето на РП-Бургас, като жалбата е оставена без
уважение.

Допълнително е проверена следната преписка на прокурор Светлана
Божкова приключена с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 190/2020 г.

Пр.пр. № 11154/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Димитър Узунов. Преписката е образувана на 23.09.2020 г. по
повод получени материали от 05 РУМВР - Бургас. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 24.09.2020 г. С
постановление от 22.10.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
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производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на страната. Указано е също,
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас. С писмо от
12.04.2022 г. на ОП-Бургас преписката е изискана от РП-Бургас, като на
същата дата преписката е изпратена. След послужване на 13.04.2022 г.
преписката е върната.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Димитър Узунов приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 14695/2020 г., пр.пр. № 12380/2020 г.

-Пр.пр. № 868/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Марин Тодоров. Преписката е образувана на 23.01.2020 г. по
повод получени материали от сектор ПП МВР– Бургас, ведно с преписка.
Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
24.01.2020 г. С постановление от 17.02.2020 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл.
213, ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на
Началника на сектор ПП при ОДМВР-Бургас. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително е проверена пр.пр. № 8179/2019 г. на прокурор Марин
Тодоров .

-Пр.пр. № 11761/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Таня Митева. Преписката е образувана на 31.08.2021 г. по повод
получени материали от 05 РУМВР - Бургас. Към преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 01.09.2021 г. С
постановление от 08.09.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на страната. Указано е също,
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Таня
Митева приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 3519/2020 г., пр.пр. № 21/2020 г.

Пр.пр. № 6616/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Цветана Бързинска. Преписката е образувана на 21.08.2020 г. по
повод получени материали от 04 РУМВР – Бургас, ведно с извършена
проверка. Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от същата дата. С постановление от 21.09.2020 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1,
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НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на началника на 04
РУМВР-Бургас. Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване
пред ОП-Бургас.

Допълнително е проверена пр.пр. № 4505/2020 г. на прокурор
Цветана Бързинска .

-Пр.пр. № 6368/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Христо Христов. Преписката е образувана на 08.06.2021 г. по
повод получени материали от 05 РУМВР – Бургас, Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 09.06.2021. С
постановление от 09.06.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В постановлението е
указано копие да се изпрати на страната. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Христо
Христов приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 11273/2020 г.; пр.пр. № 4648/2020 г.

-Пр.пр. № 11970/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Гинка Чинова. Преписката е образувана на 10.08.2020 г. по
повод получена жалба. Към преписката е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от същата дата. На 19.10.2020 г. е възложена провека,
като преписката е върната на 04.11.2020 г. С постановление от 07.12.2020 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.
24, ал.1, т.1, НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на
началника на страната. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Гинка
Чинова приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 10362/2020 г.; пр.пр. № 14098/2021 г.; пр.пр. № 3120/2021 г.

-Пр.пр. № 10706/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Димо Николов. Преписката е образувана на 14.09.2020 г. по
повод получени материали от 01 РУМВР-Бургас.Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 15.09.2020 г. На
15.09.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В постановлението е указано копие да се
изпрати на страната. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас.
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Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Димо
Николов приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 675/2021 г.; пр.пр. № 14431/2020 г.; пр.пр. № 3878/2020 г.

-Пр.пр. № 2691/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Лидия Георгиева. Преписката е образувана на 10.03.2021 г. по
повод получени материали от 01 РУМВР-Бургас.Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 11.03.2021 г. На
12.03.2021 г., е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК, вр. чл. 9, ал.2 НК. В постановлението е
указано копие да се изпрати на на страната. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Лидия
Георгиева приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 1244/2021 г.; пр.пр. № 10995/2020 г.; пр.пр. № 4365/2020 г.

-Пр.пр. № 15947/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ мл.
прокурор Вероника Николова. Преписката е образувана на 11.11.2021 г.
по повод получени материали от 02 РУМВР-Бургас.Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 12.11.2021 г. На
22.11.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК,. В постановлението е указано копие да се
изпрати на на страната. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително е проверена пр.пр. № 17647/2021 г. на прокурор
Вероника Николова .

-Пр.пр. № 15345/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ мл.
прокурор Николай Илиев. Преписката е образувана на 01.11.2021 г. по
повод получени материали от 04 РУМВР-Бургас, ведно с извършена
проверка. Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от 02.11.2021 г. На 01.12.2021 г. с постановление е постановен
отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1,
НПК,. В постановлението е указано копие да се изпрати на на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Николай Илиев приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 11328/2021 г.;



95

-Пр.пр. № 1423/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Зорница Щърбева. Преписката е образувана на 11.02.2020 г. по
повод получени материали от 01 РУМВР-Бургас.Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 11.02.2020 г. На
12.02.2020 г., е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК,. В постановлението е указано копие да се
изпрати на на страните. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Зорница
Щърбева приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 13967/2021 г.; пр.пр. № 13909/2020 г.; пр.пр. № 2030/2021 г.

-Пр.пр. № 8783/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Мария Маркова. Преписката е образувана на 12.08.2020 г. по
повод получени материали от РУМВР-Созопол, Към преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 13.08.2020 г. На 14.08.2020 г.,
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.
24, ал.1, т.1, НПК,. В постановлението е указано копие да се изпрати на на
страната. Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред
ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Мария
Маркова приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 13134/2020 г.; пр.пр. № 3229/2021 г.; пр.пр. № 16775/2021 г.

-Пр.пр. № 2884/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Димитрина Црънкова. Преписката е образувана на 17.03.2020 г.
по повод получени материали от 05 РУМВР-Бургас. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 18.03.2020 г. На
20.03.2020 г., с постановление е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В постановлението е
указано копие да се изпрати на на страната. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително е проверена пр.пр. № 475/2020 г. на прокурор
Димитрина Црънкова .

-Пр.пр. № 2689/2021г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Димо Маджаров. Преписката е образувана на 10.03.2021 г. по
повод получена преписка от 01 РУМВР-Бургас. Към преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 11.03.2021 г. На 15.03.2021 г.,
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.
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24, ал.5, т.1, НПК, вр. чл. 218в, т.1 НК. В постановлението е указано копие
да се изпрати на на страната. Указано е също, че постановлението подлежи
на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Димо
Маджаров приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 16946/2021 г.; пр.пр. № 3477/2020 г., пр.пр. № 9852/2020 г.

-Пр.пр. № 14413/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Мариана Калудова. Преписката е образувана на 14.10.2021 г. по
повод получени материали от ОДМВР-Бургас ведно  с докладна записка.
Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
15.10.2021 г. На 03.11.2021 г., с постановление е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на на страната. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Мариана Калудова приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 12043/2021 г.; пр.пр. № 12468/2020 г.

-Пр.пр. № 471/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Зоя Милтиядова. Преписката е образувана на 14.01.2020 г. по
повод получени материали от 04 РУМВР-Бургас. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 15.01.2020 г. На
11.02.2020 г., с постановление е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В постановлението е
указано копие да се изпрати на на страната. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Зоя
Милтиядова, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 623/2020 г.; пр.пр. № 203/2021 г.; пр.пр. № 16/2021 г.

-Пр.пр. № 478/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО – Малко
Търново, наблюдаващ прокурор Борис Луков. Преписката е образувана
на 14.01.2020 г. по повод получени материали от РУМВР-Малко Търново.
Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
15.01.2020 г. На 20.01.2020 г., с постановление е отказано образуването на
досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на на страната. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.
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Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Борис
Луков, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 480/2020 г.; пр.пр. № 41182021 г.; пр.пр. № 4603/2021 г.

-Пр.пр. № 201/2020 г. по описа на РП –Айтос, наблюдаващ
прокурор Милена Стойчева. Преписката е образувана на 10.02.2020 г. по
повод получени материали от РУМВР - Руен. Към преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 11.02.2020 г. На 09.03.2020 г.,
с постановление е отказана образуването на досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В постановлението е указано копие да се
изпрати на на страната. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Стойчева, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 306/2020 г. на РП-Айтос; пр.пр.№ 6247/2021 г. на ТОА; пр.пр. №
6508/2021 г. на ТОА.

-Пр.пр. № 202/2020 г. по описа на РП –Айтос, наблюдаващ
прокурор Илиян Пантелеев. Преписката е образувана на 10.02.2020 г. по
повод получени материали от РУМВР - Руен. Към преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 11.02.2020 г. На 10.03.2020 г.,
с постановление е постановен отказ да се образува досъдебно производство
на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В постановлението е указано копие да се
изпрати на на страната. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Илиян
Пантелеев, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 209/2020 г. на РП-Айтос; пр.пр. № 14003/2021 г. на ТОА; пр.пр. №
14236/2021 г. на ТОА.

-Пр.пр. № 687/2020 г. по описа на РП –Айтос, наблюдаващ
прокурор Живка Мангърова. Преписката е образувана на 04.06.2020 г. по
повод жалба. Към преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от 04.06.2020 г. На 08.06.2020 г., с постановление е отказано
образувнето на досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК.
В постановлението е указано копие да се изпрати на на страната. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Живка
Мангърова, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
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пр.пр. № 409/2020 г. по описа на РП-Айтос; пр.пр. № 188/2021 г. на ТОА;
пр.пр. № 4067/2021 г. на ТОА.

-Пр.пр. № 2521/2021 г. по описа на РП –Бургас, ТО-Поморие,
наблюдаващ прокурор Димо Георгиев. Преписката е образувана на
04.03.2020 г. по повод жалба. Към преписката е приложен протокол за избор
на наблюдаващ прокурор от 05.03.2021 г. На 08.03.2021 г. е възложена
преверка на РУМВР – Поморие. Преписката е получена в РП-Бургас на
01.04.2021 г. С постановление от същата дата е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на на страната. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

След обжалване, (на 12.04.2021 г.,  преписката е изпратена по
компетентност на ОП-Бургас), с постановление на ОП-Бургас  от 07.05.2021
г. постановлението за отказ е потвърдено.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Димо
Георгиев, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 8865/2021 г. /ТОП № 567/2021 г./; пр.пр. № 13499/2020 г.,; пр.пр. №
10545/2020 г.

-Пр.пр. № 14666/2021 г. по описа на РП –Бургас, ТО-Поморие,
наблюдаващ прокурор Силвия Рандева. Преписката е образувана на
18.10.2021 г. по повод жалба. Към преписката е приложен протокол за избор
на наблюдаващ прокурор от 19.10.2021 г. На 01.11.2021 г. е възложена
преверка на РУМВР – Поморие, като срокът на проверката е продължен с 1
месец. Преписката е получена в РП-Бургас на 03.12.2021 г. с изпълнени
указания. С постановление от 20.12.2021г. е постановен отказ да се образува
досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на на страната. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Силвия
Рандева, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 14807/2021 г. на РП-Бургас; пр.пр. № 7472/2020 г.; пр.пр. №
8253/2020 г.

-Пр.пр. № 13417/2020 г. по описа на РП –Бургас, ТО-Поморие,
наблюдаващ прокурор Благовест Вангелов. Преписката е образувана на
09.11.2020 г. по повод получен по компетентност материали от EVN. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
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10.11.2020 г. На същата дата е възложена преверка на РУМВР – Поморие.
Преписката е получена в РП-Бургас на 14.12.2020 г. с изпълнени указания. С
постановление от 14.12.2020г. е отказано образуването на досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.2, НПК, вр. чл. 9, ал.2 НК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на на страната. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Благовест Вангелов, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 7821/2020; пр.пр. № 9279/2021 г.; пр.пр. №
15481/2021 г.

-Пр.пр. № 7347/2021 г. по описа на РП –Бургас, ТО-Карнобат,
наблюдаващ прокурор Магдалина Христова. Преписката е образувана на
28.06.2021 г. по повод получени материали от РУМВР-Сунгурларе. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. На 29.06.2021 г. е възложена преверка на РУМВР –
Сунгурларе. Преписката е получена в РП-Бургас, ТО-Карнобат, на
20.07.2021 г. с изпълнени указания. С постановление от 22.07.2021 г. е
отказано образуването на досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1,
т.1, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати
на на страната. Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване
пред ОП-Бургас.

Допълнително е проверена пр.пр. № 14153/2021г. на прокурор
Магдалина Христова.

-Пр.пр. № 1403/2021 г. по описа на РП –Бургас, ТО-Карнобат,
наблюдаващ прокурор Щилияна Петкова. Преписката е образувана на
04.03.2021 г. по повод получени материали от 01 РУМВР-Карнобат. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. С постановление от 26.03.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213,
ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Щилияна Петкова, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 169/2020 г. на ТОК ; пр.пр. № 315/2020 на ТОК;
пр.пр. № 9170/2021 г на РП-Бургас.

-Пр.пр. № 2090/2020 г. по описа на РП –Бургас, ТО-Царево,
наблюдаващ прокурор Анелия Стойчева. Преписката е образувана на
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28.02.2020 г. по повод изпратени материали от ТО-Царево. Към преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 02.03.2020 г. На
01.04.2020 г. е възложена порвека на РУМВР-Царево, като преписката е
върната в прокуратурата на 27.04.2020 г. С постановление от 27.05.2020 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.
24, ал.1, т.1, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се
изпрати на на страната. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително е проверена пр.пр. № 5577/2020 г. на прокурор Анелия
Стойчева.

-Пр.пр. № 13075/2020 г. по описа на РП –Бургас, ТО-Царево,
наблюдаващ прокурор Любомира Минкова. Преписката е образувана на
02.11.2020 г. по повод жалба. Към преписката е приложен протокол за избор
на наблюдаващ прокурор. На 30.11.2020 г. е възложена проверка на РУМВР-
Царево, срокът на проверката удължен с 1 месец, като преписката е върната
в прокуратурата  и с постановление от 17.02.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213,
ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Любомира Минкова, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 11478/2021 г.;

-Пр.пр. № 897/2019 г. по описа на ТОЦ-Царево, наблюдаващ
прокурор Николай Бочев. Преписката е образувана на 13.11.2019 г.  по
повод изпратени материали по компетентност. Към преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 13.11.2019 г. На 23.01.2020 г.
преписката е получена с мнение за прекратяване в прокуратурата С
постановление от 23.01.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на на страната. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Николай Бочев, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 9369/2020 г. на РП-Бургас, ТОЦ; пр.пр. № 5608/2021
г.;

-Пр.пр. № 861/2021 г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Соня Петрова, ТО-Средец. Преписката е образувана на
21.01.2021 г.  по повод молба до РП. Към преписката е приложен протокол
за избор на наблюдаващ прокурор от 22.01.2021 г. На 26.01.2021 г. е
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изготвено постановление за възлагане на преверка, като на 09.02.2021 г. е
върната пррерписката след проверката. С постановление от 15.02.2021 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.
24, ал.1, т.1, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се
изпрати на на страната. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Соня
Петрова, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 12477/2021 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 3521/2020 г. на РП-Бургас;
пр.пр. № 8240/2020 г. на РП-Бургас.

-Пр.пр. № 3183/2021 г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Райко Стоянов, ТО-Средец. Преписката е образувана на
22.03.2021 г.  по повод жалба до прокуратурата. Към преписката е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С
постановление от 31.03.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на страната. Указано е също,
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Райко
Стоянов, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 3268/2021 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 6769/2020 г. на РП-Бургас;
пр.пр. № 5964/2020 г. на РП-Бургас.

Извод за деловодната работа по отказите на ТО-Средец:
Преписките са прономеровани и прошнуровани, с положен печат на ТО-
Средец, РП-Бургас, подпис на дл.лице, същите са хронологично подредени с
приложен опис и акта на прокуратурата.

-Пр.пр. № 1601/2021г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Севдалина Станева, ТО-Несебър. Преписката е образувана на
10.02.2021 г.  по повод получени материали от РУМВР-Несебър. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. С постановление от 17.02.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213,
ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Севдалина Станева, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 6502/2020 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 4764/2020 г. на
РП-Бургас; пр.пр. № 12366/2020 г. на РП-Бургас.
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-Пр.пр. № 2511/2021г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Валя Диамандиева, ТО-Несебър. Преписката е образувана на
05.03.2021 г.  по повод получени материали от РУМВР-Несебър. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. С постановление от 09.03.2021 г. е отказано образуването на
досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213, ал.1 НПК.
В постановлението е указано копие да се изпрати на страната. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Валя
Диамандиева, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 3255/2020 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 12456/2020 г.
на РП-Бургас; пр.пр. № 11971/2020 г. на РП-Бургас, отказът е потвърден от
ОП-Бургас с постановление от 01.03.2021 г.

-Пр.пр. № 2774/2021г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Георги Кирков, ТО-Несебър. Преписката е образувана на
12.03.2021 г. по повод получени материали от РУМВР-Несебър. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. С постановление от 05.04.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213,
ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Георги
Кирков, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 4166/2019 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 4339/2021 г. на РП-Бургас;
пр.пр. № 3791/2020 г. на РП-Бургас.

-Пр.пр. № 14970/2020 г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Стела Мешова, ТО-Несебър. Преписката е образувана на
30.12.2020 г. по повод получени материали от РУМВР-Несебър. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. На 13.01.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на страната. Указано е също,
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Стела
Мешова, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 9432/2020 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 10413/2020 г. на РП-Бургас.
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-Пр.пр. № 5781/2020 г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Христина Апостолова, ТО-Несебър. Преписката е образувана на
12.06.2020 г. по повод получени материали от РУМВР-Несебър. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
15.06.2020 г. С постановление от 19.06.2020 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213,
ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Христина Апостолова, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 4201/2020 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 1775/2021 г. на
РП-Бургас.

-Пр.пр. № 13447/2021 г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Георги Русев, ТО-Несебър. Преписката е образувана на
30.09.2021 г. по повод получени материали от РУМВР-Несебър. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. С постановление от 01.10.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213,
ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Георги
Русев, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство: пр.пр.
№ 6074/2020 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 13515/2021 г. на РП-Бургас; пр.пр.
№ 14108/2021 г.; пр.пр № 2999/2020 г.

-Пр.пр. № 11291/2021 г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Методи Велков, ТО-Несебър. Преписката е образувана на
25.08.2021 г. по повод получени материали от РУМВР-Несебър. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата .С разпореждане от същата дата е възложена проверка на
началника на РУМВР-Несебър. На 14.09.2021 г. преписката е върната след
проверка. С постановление от 05.10.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 213, ал.1 НПК. В
постановлението е указано копие да се изпрати на страната. Указано е също,
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Методи
Велков, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 7648/2020 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 9951/2021 г. на РП-Бургас;
пр.пр. № 1011/2020 г.
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-Пр.пр. № 1356/2020 г. по описа на РП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Радост Бошнакова, ТО-Несебър. Преписката е образувана на
04.02.2020 г. по повод получени материали от РУМВР-Несебър. Към
преписката е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
04.02.2020 г. С постановление от 19.02.2020 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 213,
ал.1 НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Бургас.

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор Радост
Бошнакова, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 2170/2021 г. на РП-Бургас,; пр.пр. № 11855/2021 г. на РП-Бургас;
пр.пр. № 4175/2020 г. на РП-Бургас.

Изводи:
В РП-Бургас се констатира следната добра практика:

Наблюдателните материали по преписките са подредени хронологично –
от завеждането на получените материалите, респ. на сигнала, до
окончателния акт на РП-Бургас.

Постановленията за отказ са обосновани и мотивирани.
Преписи от актовете своевременно са изпращани на

заинтересованите страни.
В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство

се указва възможността за обжалването им пред горестоящата
прокуратура. При обжалване са администрирани и незабавно изпращани на
горестоящата прокуратура.

По всички преписки е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор.

►Проверка на организацията по
образуването и движението на досъдебните

 производства в РП – Бургас, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. в Районна прокуратура – Бургас,са:

І. Наблюдавани досъдебни и бързи производства,общо– 12044
броя.

И по прокурори,както следва:
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Прокурор
/име/

Досъдебни
производства

Бързи
производства

Общо
новообр.

образувани
в предходен

период

Об
що

Ново
обр.

Обр.
в пред
ходен
период

Об
що

Аделина
Живкова
Хаджиатанасова

30 29 59 11 11 70

Анелия
Веселинова
Стойчева

77 178 255 43 43 298

Анна Георгиева
Пантелеева 81 196 277 23 23 300

Антоанета
Иванова
Маркова

89 138 227 21 21 248

Благовест
Димитров
Вангелов

66 154 220 40 40 260

Богомила
Николаева
Колева

51 127 178 28 28 206

Борис
Анастасов
Луков

42 63 105 17 2 19 124

Бояна
Любомирова
Кузманова

77 105 182 17 17 199

Валя Николаева
Диамандиева 53 201 254 20 2 22 276

Ваня Стойчева
Георгиева 4 43 47 10 10 57

Веселина
Атанасова
Гайдажиева

52 182 234 20 20 254

Виолета
Здравкова
Ангелова

79 124 203 24 24 227

Галина Ненкова
Георгиева 71 182 253 6 6 259

Георги Борисов
Кирков 85 154 239 15 15 254

Георги Добрев
Попдобрев 74 155 229 21 21 250

Георги Евтимов 62 189 251 21 21 272
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Попов
Георги
Стефанов Русев 37 246 283 20 20 303

Гинка
Димитрова
Чинова

62 140 202 11 1 12 214

Димитрина
Георгиева
Црънкова

80 188 268 17 17 285

Димитър
Георгиев
Узунов

66 245 311 19 19 330

Димитър
Георгиевв
Георгиев

26 170 196 14 4 18 214

Димитър Илиев
Илиев 103 182 285 11 11 296

Димо Георгиев
Георгиев 61 253 314 27 27 341

Димо Николов
Николов 60 97 157 22 22 179

Димо Янчев
Маджаров 70 173 243 21 21 264

Зорница
Александрова
Щърбева

51 141 192 26 26 218

Зоя Милтиядова
Милтиядова 92 132 224 22 22 246

Иван Николов
Кирков 20 83 103 12 1 13 116

Йорданка
Иванова Попова 57 182 239 17 17 256

Керка Станкова
Дюлгерска 46 117 163 24 24 187

Лидия
Антоанова
Георгиева

98 192 290 27 27 317

Мариана
Георгиева
Калудова

70 121 191 13 13 204

Марин
Владиславов
Тодоров

4 67 71 9 9 80

Мария Русева
Маркова 23 127 150 29 29 179

Методи Росенов 47 47 13 13 60
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Велков
Надя Миткова
Митева 76 125 201 19 19 220

Николай
Григоров Бочев 69 163 232 67 67 299

Радослав
Георгиев
Воруков

66 130 196 21 21 217

Радост
Стоилова
Бошнакова

42 69 111 17 17 128

Радостина
Ганева Петкова 74 149 223 18 18 241

Райко Димитров
Стоянов 44 113 157 41 2 43 200

Светла
Стоянова
Иванова

71 122 193 16 16 209

Светлана
Асенова
Божкова-Тепова

5 66 71 71

Севдалина
Колева Станева 40 195 235 18 18 253

Силвия
Стойнова
Рандева

77 198 275 8 1 9 284

Соня Йовчева
Петрова 42 215 257 36 36 293

Стела Милева
Мешова 41 261 302 12 12 314

Сузана
Тодорова
Чинева-Койнова

27 119 146 17 17 163

Таня Миткова
Митева 79 151 230 15 2 17 247

Тони Иванова
Петрова 63 109 172 17 17 189

Христина
Люцканова
Апостолова

66 306 372 14 1 15 387

Христо Иванов
Христов 86 61 147 13 13 160

Цветана
Валентинова
Бързинска

27 113 140 16 16 156

Щелиян 79 76 155 15 15 170
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Веселинов
Димитров

Общо 3140 7817 10957 1071 16 1087 12044

ІІ. Решени БП и ДП , общо – 9156 броя.

И по прокурори:

Прокурор
/име/

Досъдебни
 производства

Бързи
производства Об

щоНово
обр.

Образувани
 в предх.
период

общо Ново
обр.

Обр. в
предх.
период

общо

Аделина
Живкова
Хаджиатанасова

10 10 5 5 15

Анелия
Веселинова
Стойчева

44 156 200 35 35 235

Анна Георгиева
Пантелеева 43 175 218 9 9 227

Антоанета
Иванова
Маркова

57 113 170 5 5 175

Благовест
Димитров
Вангелов

87 149 236 1 1 237

Богомила
Николаева
Колева

26 97 123 11 11 134

Борис
Анастасов
Луков

32 63 95 11 1 12 107

Бояна
Любомирова
Кузманова

32 100 132 6 6 138

Валя Николаева
Диамандиева 28 166 194 14 2 16 210

Ваня Стойчева
Георгиева 7 43 50 7 7 57

Веселина
Атанасова
Гайдажиева

33 151 184 12 12 196

Виолета
Здравкова
Ангелова

25 97 122 9 9 131
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Галина Ненкова
Георгиева 40 160 200 2 2 202

Георги Борисов
Кирков 37 117 154 9 9 163

Георги Добрев
Попдобрев 34 140 174 16 16 190

Георги Евтимов
Попов 40 169 209 11 11 220

Георги
Стефанов Русев 22 182 204 13 13 217

Гинка
Димитрова
Чинова

27 128 155 3 1 4 159

Димитрина
Георгиева
Црънкова

39 162 201 8 8 209

Димитър
Георгиев
Узунов

21 209 230 9 9 239

Димитър
Георгиевв
Георгиев

17 148 165 6 1 7 172

Димитър Илиев
Илиев 58 169 227 6 6 233

Димо Георгиев
Георгиев 47 246 293 19 19 312

Димо Николов
Николов 53 91 144 4 4 148

Димо Янчев
Маджаров 49 166 215 6 6 221

Зорница
Александрова
Щърбева

36 120 156 12 12 168

Зоя Милтиядова
Милтиядова 66 127 193 4 4 197

Иван Николов
Кирков 14 77 91 4 1 5 96

Йорданка
Иванова Попова 32 173 205 5 5 210

Керка Станкова
Дюлгерска 23 93 116 9 9 125

Лидия
Антоанова
Георгиева

55 174 229 15 15 244

Мариана
Георгиева 43 101 144 6 6 150
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Калудова
Марин
Владиславов
Тодоров

8 67 75 5 5 80

Мария Русева
Маркова 18 115 133 17 17 150

Методи Росенов
Велков 14 14 6 6 20

Надя Миткова
Митева 38 105 143 10 10 153

Николай
Григоров Бочев 48 157 205 52 52 257

Радослав
Георгиев
Воруков

41 118 159 12 12 171

Радост
Стоилова
Бошнакова

24 57 81 7 7 88

Радостина
Ганева Петкова 41 128 169 5 5 174

Райко Димитров
Стоянов 36 101 137 10 10 147

Светла
Стоянова
Иванова

42 108 150 4 4 154

Светлана
Асенова
Божкова-Тепова

5 66 71 71

Севдалина
Колева Станева 24 153 177 15 15 192

Силвия
Стойнова
Рандева

46 191 237 4 1 5 242

Соня Йовчева
Петрова 47 208 255 6 6 261

Стела Милева
Мешова 23 184 207 6 6 213

Сузана
Тодорова
Чинева-Койнова

20 96 116 5 5 121

Таня Миткова
Митева 43 142 185 6 1 7 192

Тони Иванова
Петрова 40 99 139 7 7 146

Христина
Люцканова 39 173 212 11 11 223
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Апостолова
Христо Иванов
Христов 49 41 90 5 5 95

Цветана
Валентинова
Бързинска

36 113 149 7 7 156

Щелиян
Веселинов
Димитров

39 62 101 12 12 113

Общо 1888 6756 8644 504 8 512 9156

ІІІ. НАМИРАЩИ СЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПРИ ПРОКУРОР ДОСЪДЕБНИ и
БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА

в края на проверявания период – 228 броя:
Прокурор

/име/
Досъдебни

производства
Бързи

произв. Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 8 8
Анелия Веселинова Стойчева 9 9
Анна Георгиева Пантелеева 16 16
Антоанета Иванова Маркова 7 7
Благовест Димитров Вангелов 1 1
Богомила Николаева Колева 10 10
Бояна Любомирова Кузманова 5 5
Веселина Атанасова Гайдажиева 3 3
Виолета Здравкова Ангелова 10 10
Галина Ненкова Георгиева 4 4
Георги Борисов Кирков 7 7
Георги Добрев Попдобрев 5 5
Георги Стефанов Русев 11 11
Гинка Димитрова Чинова 2 2
Димитрина Георгиева Црънкова 5 5
Димитър Георгиев Узунов 5 5
Димитър Георгиевв Георгиев 4 4
Димитър Илиев Илиев 3 3
Димо Николов Николов 1 1
Зорница Александрова Щърбева 4 4
Зоя Милтиядова Милтиядова 4 4
Иван Николов Кирков 1 1
Йорданка Иванова Попова 2 2
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Керка Станкова Дюлгерска 5 5
Лидия Антоанова Георгиева 3 3
Мариана Георгиева Калудова 1 1
Мария Русева Маркова 2 2
Методи Росенов Велков 3 3
Надя Миткова Митева 3 3
Николай Григоров Бочев 4 4
Радослав Георгиев Воруков 4 4
Радост Стоилова Бошнакова 2 2
Радостина Ганева Петкова 10 10
Райко Димитров Стоянов 7 7
Светла Стоянова Иванова 2 2
Севдалина Колева Станева 6 6
Силвия Стойнова Рандева 10 10
Соня Йовчева Петрова 2 2
Стела Милева Мешова 3 3
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 5 5
Таня Миткова Митева 7 7
Тони Иванова Петрова 3 3
Христина Люцканова Апостолова 10 10
Христо Иванов Христов 5 5
Щелиян Веселинов Димитров 4 4

Общо 228 228

ІV. Наблюдавани БП, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 502

броя;
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 10

броя;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 579 броя.

V. Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 НПК през
проверявания период:

- ДП, изпратени на разследващия орган – 10 броя;
- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – 39

броя.

VІ. Спрени  наказателни производства през проверявания период –
2298 броя:

Прокурор Спрени срещу Спрени Общо
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неизвестен
извършител

срещу
известен

извършител
Аделина Живкова
Хаджиатанасова 7 7

Анелия Веселинова
Стойчева 45 45

Анна Георгиева
Пантелеева 53 1 54

Антоанета Иванова
Маркова 60 60

Благовест Димитров
Вангелов 58 1 59

Богомила Николаева
Колева 37 2 39

Борис Анастасов Луков 25 1 26
Бояна Любомирова
Кузманова 33 33

Валя Николаева
Диамандиева 89 6 95

Ваня Стойчева
Георгиева 23 23

Веселина Атанасова
Гайдажиева 39 2 41

Виолета Здравкова
Ангелова 31 1 32

Галина Ненкова
Георгиева 42 42

Георги Борисов Кирков 72 5 77
Георги Добрев
Попдобрев 31 1 32

Георги Евтимов Попов 26 2 28
Георги Стефанов Русев 100 4 104
Гинка Димитрова
Чинова 23 1 24

Димитрина Георгиева
Црънкова 50 50

Димитър Георгиев
Узунов 36 36

Димитър Георгиевв
Георгиев 34 34

Димитър Илиев Илиев 47 47
Димо Георгиев Георгиев 50 2 52
Димо Николов Николов 28 1 29
Димо Янчев Маджаров 39 1 40
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Зорница Александрова
Щърбева 32 32

Зоя Милтиядова
Милтиядова 17 17

Иван Николов Кирков 13 13
Йорданка Иванова
Попова 32 32

Керка Станкова
Дюлгерска 25 25

Лидия Антоанова
Георгиева 67 2 69

Мариана Георгиева
Калудова 50 50

Марин Владиславов
Тодоров 27 1 28

Мария Русева Маркова 21 3 24
Методи Росенов Велков 8 8
Надя Миткова Митева 32 1 33
Николай Григоров Бочев 41 2 43
Радослав Георгиев
Воруков 40 40

Радост Стоилова
Бошнакова 35 2 37

Радостина Ганева
Петкова 52 1 53

Райко Димитров
Стоянов 36 1 37

Светла Стоянова
Иванова 44 3 47

Светлана Асенова
Божкова-Тепова 24 24

Севдалина Колева
Станева 59 1 60

Силвия Стойнова
Рандева 55 55

Соня Йовчева Петрова 46 2 48
Стела Милева Мешова 99 5 104
Сузана Тодорова
Чинева-Койнова 26 26

Таня Миткова Митева 47 47
Тони Иванова Петрова 21 1 22
Христина Люцканова
Апостолова 122 1 123

Христо Иванов Христов 32 32
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Цветана Валентинова
Бързинска 35 35

Щелиян Веселинов
Димитров 25 25

Общо 2241 57 2298

VІІ. Възобновени наказателни производства през проверявания
период – 695 броя:

Прокурор
Спрени срещу

неизвестен
извършител

Спрени срещу
известен

извършител
Общо

Аделина Живкова
Хаджиатанасова 8 1 9

Анелия Веселинова
Стойчева 5 5

Анна Георгиева Пантелеева 21 2 23
Антоанета Иванова Маркова 15 3 18
Благовест Димитров
Вангелов 22 2 24

Богомила Николаева Колева 14 14
Борис Анастасов Луков 7 9 16
Бояна Любомирова
Кузманова 5 5

Валя Николаева
Диамандиева 16 1 17

Ваня Стойчева Георгиева 6 1 7
Веселина Атанасова
Гайдажиева 15 4 19

Виолета Здравкова
Ангелова 19 19

Галина Ненкова Георгиева 5 2 7
Георги Борисов Кирков 7 6 13
Георги Добрев Попдобрев 7 3 10
Георги Евтимов Попов 7 1 8
Георги Стефанов Русев 34 13 47
Гинка Димитрова Чинова 2 2 4
Димитрина Георгиева
Црънкова 9 2 11

Димитър Георгиев Узунов 8 3 11
Димитър Георгиевв
Георгиев 6 2 8

Димитър Илиев Илиев 9 1 10
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Димо Георгиев Георгиев 11 6 17
Димо Николов Николов 9 1 10
Димо Янчев Маджаров 9 3 12
Зорница Александрова
Щърбева 7 1 8

Зоя Милтиядова
Милтиядова 1 1

Иван Николов Кирков 10 10
Йорданка Иванова Попова 9 1 10
Керка Станкова Дюлгерска 10 10
Лидия Антоанова Георгиева 10 4 14
Мариана Георгиева
Калудова 14 14

Марин Владиславов
Тодоров 5 5

Мария Русева Маркова 9 1 10
Надя Миткова Митева 6 2 8
Николай Григоров Бочев 10 1 11
Радослав Георгиев Воруков 13 2 15
Радост Стоилова Бошнакова 10 6 16
Радостина Ганева Петкова 16 4 20
Райко Димитров Стоянов 10 5 15
Светла Стоянова Иванова 12 3 15
Светлана Асенова Божкова-
Тепова 2 2

Севдалина Колева Станева 7 2 9
Силвия Стойнова Рандева 11 11
Соня Йовчева Петрова 13 4 17
Стела Милева Мешова 34 6 40
Сузана Тодорова Чинева-
Койнова 8 2 10

Таня Миткова Митева 7 7
Тони Иванова Петрова 4 4
Христина Люцканова
Апостолова 45 5 50

Христо Иванов Христов 5 3 8
Цветана Валентинова
Бързинска 8 8

Щелиян Веселинов
Димитров 1 2 3

Общо 572 123 695
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Проверени спрени ДП٭

1) Пр. Пр. № 7419/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 388/2021г.
по описа на 01 РУ МВР Бургас, наблюдаващ прокурор Антоанета Маркова.

Преписката е образувана на 28.06.2021г. по повод материали
изпратени от други органи.Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е
от дата 29.06.2021г.След извършена проверка, преписката постъпва в РП –
Бургас на 28.06.2021г., по компетентност.

Досъдебното производство е образувано с постановление за
образуване на досъдебно производство на 30.06.2021 г. за престъпление по
чл. 194, ал. 1 от НК.

Срокът на разследване е удължаван, с няколко месеца.
ДП е спирано и възобновявано.Като последното спиране е с

постановление от 22.12.2021г. наказателното производство е спряно на
основание чл.199, вр.чл.243 ал.1, т.2 от НПК, чл.243, ал.2 от НПК, чл.244,
ал.1, т.2 от НПК.

В постановлението е разпоредено:
- Копие от постановлението, ведно с материалите по делото, да се

изпрати на Първо РУ Бургас при  ОД МВР Бургас за продължаване работата
по издирване на извършителя на деянието.

- На осн.чл. 243 ал.3 от НПК  в 7 дневен срок от получаването на
преписа, правоимащите лица в посочената разпоредба могат да обжалват
постановлението пред РС Бургас.

Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на
служебния контрол.

2) Пр. Пр. № 6239/2021г., пор.№1149/2021г. по описа на РП-
Бургас, ДП № 209/2021г. по описа на РУ на МВР Несебър, наблюдаващ
прокурор Анна Пантелеева.

Досъдебното производство е образувано с уведомително писмо на
04.06.2021г. за престъпление по чл. 330, ал.1 от НК.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 07.06.2021 г.
Срокът на разследване е удължаван с два месеца:
- 05.08.2021г.от набл.прокурор;
- 06.10.2021г.от Адм.ръководител;
Досъдебното производство е постъпило на 23.11.2021 г. в РП-Бургас с

писмено мнение за спиране на наказателното производство на осн. чл.244,
ал.1, т.2 от НПК, поради неразкриване на извършителя.

С постановление от 22.12.2021г. наказателното производство е спряно
на  осн. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК .
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В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се
изпрати на началника на РУ на МВР Несебър за извършване на всички
възможни и необходими ОИМ за  установяване на извършителя. Указано е
препис да се изпрати на пострадалото лице за сведение.

 В постановлението е посочено, че същото подлежи на обжалване пред
РС-Бургас в седемдневен срок от получаването му.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.

3) Пр. Пр. № 2154/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 180/2021г.
по описа на  01 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Аделина
Хаджиатанасова

Преписката е образувана на 23.02.2021г. по повод изпратени
материали от Първо РУ ОДМВР-Бургас с рег. № 431000-296/2021г., по
компетентност.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 24.02.2021г.
Досъдебното производство е образувано на 16.03.2021г. по реда на чл.

212 ал. 1 от НПК за престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. чл. 194 ал. 1 от
НК.

Срокът на разследване   е удължаван от наблюдаващ прокурор с 2м.
сч. от 17.05.2021г.

Досъдебното производство е получено на  10.06.2021г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 06.07.2021г. наказателното
производство е спряно на  осн.  чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.

В постановлението е разпоредено делото ведно с препис от
прокурорския акт да се изпрати на Началника на съответното  РУ при
ОДМВР -  Бургас,  за провеждане на необходимите оперативно-
издирвателни мероприятия за установяване на автора на престъплението.
Указано е на всеки 3 месеца наблюдаващият прокурор да бъде уведомен за
конкретно извършените оперативно-издирвателни мероприятия.

В постановлението е посочено, че същото подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред РС-Бургас.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.

4) Пр. Пр. № 4478/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 74/2021г.
по описа на РУ-Поморие, наблюдаващ прокурор Благовест Вангелов

Преписката е образувана на 20.04.2021г. по повод изпратени
материали от РУП- Поморие.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 21.04.2021г.
Досъдебното производство е образувано с постановление на

21.04.2021г. за престъпление по чл.  195, ал.1 т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК.
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Срокът на разследване е удължаван от 14.06.2021г.
Досъдебното производство е получено на 20.07.2021г. в РП-Бургас с

мнение за спиране. С постановление от 21.07.2021г. наказателното
производство е спряно на  основание  чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.

В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се
изпрати на РУП Поморие за продължаване издирването на извършителя;
определения служител да изпълнява следствено-оперативния план, относно
необходимите действия и мерки по издирването на извършителя, като при
наличие на данни, относно извършителя да уведомява наблюдаващия
прокурор; на всеки 3 месеца да бъдат изпращани справки  за проведените
ОИМ; препис да се изпрати на пострадалия и че постановлението подлежи
на обжалване пред РС-Поморие в седемдневен срок от получаването му.

Постановлението не  е обжалвано пред РС –Поморие и по реда на
служебния контрол.

5) Пр. Пр. № 1478/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 64/2021  г.
по описа на 02 РУ Бургас, наблюдаващ прокурор Богомила Колева.

Досъдебното производство е образувано на 05.02.2021 г. по повод
получено уведомление от разследващия орган, за престъпление по чл. 194,
ал.1 от НК.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 08.02.2021г.
Срокът на разследване е удължаван с 2 месеца  от:
- С постановление на наблюдаващия прокурор 05.04.2021 г.
- от Административен ръководител от 06.06.2021 г.
- от Административен ръководител от 07.08.2021 г.
- от Административен ръководител от 19.10.2021 г.
Досъдебното производство е получено на 03.11.2021г. в РП-Бургас с

мнение за спиране.
С постановление от 03.12.2021г. наказателното производство е спряно

на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.
В постановлението е разпоредено досъдебното производство да се

изпрати на началника на 02 РУ МВР за установяване авторството на
престъплението, указано е на всеки 3 месеца наблюдаващия прокурор да
бъде уведомяван за проведените ОИМ, уведомява, че постановлението
подлежи на обжалване пред РС-Бургас в седемдневен срок от получаването
му.

Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на
служебния контрол.

6) Пр. Пр. № 456/2021г. по описа на Районна прокуратура- гр.Бургас,
ДП № 21/2021  г. по описа на Второ районно управление- гр.Бургас,
наблюдаващ прокурор Бояна Кузманова.
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Досъдебното производство е образувано от разследващ орган при
Второ РУ на МВР на 11.01.2021г.,  по реда на чл. 212, ал.2 от НПК, за
престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от 13.01.2021г. „
Срокът на разследване е удължаван с постановление на наблюдаващия

прокурор от 12.03.2021г., на основание чл.234, ал.3, изречение първо от
НПК, с два месеца.

              На 19.03.2021г. делото е постъпило в РП- Бургас с писмено
мнение на разследващия орган за спиране на наказателното производство на
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, поради неразкриване извършителя на
деянието. С постановление от 08.04.2021г. наказателното производство е
спряно на  основание  чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

В постановлението е разпоредено препис да се изпрати на: Д.Н.Н. и
делото, ведно с препис от прокурорския акт да се изпрати на    Началника на
02 РУ при ОД на МВР – гр. Бургас, за сведение и  за продължаване на
издирването. Указано е на всеки четири месеца наблюдаващия прокурор да
бъде уведомен за конкретно извършените оперативно- издирвателни
мероприятия.

В постановлението е посочено, че същото може да се обжалва в 7 –
дневен срок от получаването му пред Районен съд – гр. Бургас.

Постановлението не е обжалвано пред РС- гр.Бургас и по реда на
служебния контрол.

7) Пр. Пр. № 3037/2021 г. по описа на РП-Бургас ТО Малко
Търново ДП № 15/2021  г. по описа на РУ-М.Търново, наблюдаващ
прокурор Борис Луков

 Преписката е образувана по повод получени материали от РУ
М.Търново ЗМ-15/2021г. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
дата 19.03.2021г.

Досъдебното производство е образувано с постановление на
19.03.2021г. за престъпление по чл. 195,ал.1,т.2 от НК.

Срокът на разследване е удължаван от наблюдаващия прокурор с два
месеца от 20.05.2021г.

Досъдебното производство е получено на 12.08.2021г. в РП-Бургас
ТО-М.Търново, с мнение за прекратяване.

 С постановления от 12.08.2021г. и от  09.11.2021г. наказателното
производство е сприно на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.

В Постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се
изпрати на началника на РУ МВР-М.Търново за установяване извършителя
на престъплението, че постановлението подлежи на обжалване пред РС-
М.Търново в седемдневен срок от получаването му.
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Постановлението не  е обжалвано пред РС –М.Търново и по реда на
служебния контрол.

8) Пр. Пр. 705/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 38/2021  г. по
описа на  04 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Виолета Ангелова

Преписката е образувана на 19.01.2021 г. по повод  уведом. писмо от
р.п.  при 04 РУ МВР-Бургас за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 19.01.2021г.
Досъдебното производство е образувано  за престъпление по чл.  194,

ал. 1 от  НК.Срокът на разследване е удължаван от набл. прокурор с 2м.  от
19.03.2021г.

Досъдебното производство е получено на 20.04.2021 г. в РП-Бургас и е
докладвано на набл. прокурор на същата дата с мнение за спиране.

С постановление от 14.05.2021 г. наказателното производство е спряно
на  осн. чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК   Препис от постановлението е посочено
да се изпрати на лицето указано в постановлението за спиране.          В
постановлението е разпоредено производство да се изпрати на началника на
04 РУ МВР за  продължаване на ОИМ и резултат от същото.

 В Постановлението е посочено,  че същото подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред  РС-Бургас.

Постановлението не  е обжалвано пред РС –Бургас и по реда на
служебния контрол.

9) Пр. Пр. № 8363/2021г. по описа на Районна прокуратура-
гр.Бургас, ДП № 121/2021  г. по описа на Районно управление- гр.Созопол,
наблюдаващ прокурор Веселина Гайдажиева.
          Досъдебното производство е образувано от разследващ орган при РУ
МВР-Созопол на 10.07.2021г.  по реда на чл. 212, ал.2 от НПК за
престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от 13.07.2021г. Срокът на разследване е удължаван с два месеца,
на осн. чл. 234, ал.3, изречение първо от НПК с постановление на
наблюдаващия прокурор от 01.09.2021 г.  и с два месеца, на осн. чл. 234,
ал.3, изречение второ от НПК, с постановление на зам. адм. ръководител на
РП-Бургас от 14.10.2022 година.

Досъдебното производство е получено на 16.11.2021 г. в РП- Бургас с
мнение за спиране за спиране .С постановление от 17.11.2021г.
наказателното производство е спряно на  основание  чл. 244, ал. 1, т. 2 от
НПК.

В постановлението е разпоредено делото, ведно с препис от
прокурорския акт да се изпрати на Началника на РУ МВР- Созопол за
организиране провеждането на необходимите оперативно-издирвателни
мероприятия за установяване автора на престъплението.Указано е на всеки 4
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месеца наблюдаващият прокурор да бъде уведомен за конкретно
извършените оперативно-издирвателни мероприятия.

В постановлението е посочено, че същото подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред РС-Бургас.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол. Препис от постановлението е изпратен на страната.

10) Пр. вх. № 9773/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ-
467/2021г. по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Валя
Диамандиева.

Досъдебното производство е започнато на 01.08.2021г. за
престъпление по чл. 209, ал. 1 НК от РУ Несебър.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от 03.08.2021г.
Срокът на разследване е удължаван с постановление от 28.09.2021г. на

наблюдаващия прокурор с 2  месеца, считано от 02.10.2021г.
Досъдебното производство е получено на 11.11.2021 г. с мнение за

спиране. С постановление от същата дата наказателното производство е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В постановлението е
разпоредено: по делото да се изготви и приложи оперативно-издирвателен
план с посочване на конкретни мероприятия, които следва да се
предприемат от оперативните служби на РУ - Несебър по установяване
извършителя на престъплението; на основание чл.215, ал.1 от НПК е
възложено установяването и издирването на извършителя на
престъплението на РУ - Несебър; указано е резултатите от проведените
оперативно - издирвателни мероприятия по установяване на извършителя на
деянието, да бъдат докладвани на РП - Бургас, ТО - Несебър на всеки 3 /три/
месеца от момента на получаването на делото.

Указано е препис от постановлението да се изпрати на пострадалия.
Указано е, че постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас,

по реда на чл. 244, ал. 5 от НПК. Постановлението не  е обжалвано пред РС
–Несебър и по реда на служебния контрол.

11) Пр. вх. № ТОН-869/2018 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304
ЗМ-419/2018г. по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Георги
Кирков.

Досъдебното производство е започнато на 07.06.2018г. за
престъпление по чл. 194, ал. 1 НК от РУ- Несебър. Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от 08.06.2018г. Срокът на разследване е удължаван
с постановление от 07.08.2018г. на наблюдаващия прокурор с 2 месеца,
считано от 08.08.2018г. Срокът на разследване е удължаван с постановление
от 22.10.2018г. на адм. ръководител с още 2  месеца, считано от 09.10.2018г.
Досъдебното производство е получено на 26.10.2018 г. с мнение за спиране.



123

С постановление от 29.10.2018г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. На 14.10.2019г. досъдебното
производство е възобновено.

Срокът на разследване е удължаван многократно.
Досъдебното производство е получено на 24.07.2020 г. с мнение за

спиране. С постановление от 29.07.2020г. наказателното производство е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. На 14.06.2021г. досъдебното
производство отново е възобновено. ДП е получено на 04.08.2021 г. с
мнение за спиране. С постановление от 06.08.2021г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В
постановлението е разпоредено: по делото да се изготви и приложи
оперативно-издирвателен план с посочване на конкретни мероприятия,
които следва да се предприемат от оперативните служби на РУ - Несебър по
установяване извършителя на престъплението; на основание чл.215, ал.1 от
НПК е възложено установяването и издирването на извършителя на
престъплението на РУ - Несебър; указано е резултатите от проведените
оперативно - издирвателни мероприятия по установяване на извършителя на
деянието, да бъдат докладвани на РП - Бургас, ТО - Несебър на всеки 3
месеца от момента на получаването на делото.

Указано е препис от постановлението да се изпрати на пострадалата.
Указано е, че постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас,

по реда на чл. 244, ал. 5 от НПК. Постановлението не  е обжалвано пред РС
–Несебър и по реда на служебния контрол.

12) Пр. Пр. № 12703/2021 г., пор.№ 2168 /2021г. по описа на РП-
Бургас, ДП № 558/21г. по описа на 01 РУ на МВР - Бургас наблюдаващ
прокурор Вероника Николова.

Преписката е образувана на 16.09.2021г. по повод материали
изпратени от 01 РУ на МВР Бургас. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от дата 17.09.2021г. Досъдебното производство е образувано с
постановление в РП-Бургас на 20.09.2021г. за престъпление по чл.194, ал.1
НК. Срокът на разследване е удължаван от набл.прокурор с 2м. сч. от
20.11.2021г. Досъдебното производство е получено на 01.12.2021 г. в РП-
Бургас с мнение за спиране. С постановление от 13.12.2021г. наказателното
производство е спряно на осн. чл. 244, ал. 1,т. 2, от НПК .

   В постановлението е разпоредено досъдебното производство, ведно с
препис от прокурорския акт да се изпрати на Началника на 04 РУ МВР Б-с
за организиране  провеждането на необходимите оперативно-издирвателни
мероприятия за установяване авторството на престъплението.Препис от
постановлението е изпратен на пострадалото лице. В постановлението е
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посочено, че същото подлежи  на обжалване пред РС-Бургас в седемдневен
срок от получаването му.

    Постановлението не е обжалвано пред РС –Бургас и по реда на
служебния контрол.

13) Пр. вх. № 8663/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ-
757/2020г. по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Кирков.

Преписката е образувана на 11.08.2020 г. по повод сигнал депозиран в
РП-Бургас, ТО-Несебър. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
11.08.2020г. Досъдебното производство е образувано с постановление на
прокурор в РП-Бургас на 09.09.2020 г. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3,
вр. с чл. 194, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван няколко пъти.

  Досъдебното производство е получено на 25.02.2021 г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 24.03.2021г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

   В постановлението е разпоредено: по делото да се изготви и
приложи оперативно-издирвателен план с посочване на конкретни
мероприятия, които следва да се предприемат от оперативните служби на
РУ - Несебър по установяване извършителя на престъплението; на
основание чл.215, ал.1 от НПК е възложено установяването и издирването
на извършителя на престъплението на РУ - Несебър; указано е резултатите
от проведените оперативно - издирвателни мероприятия по установяване на
извършителя на деянието, да бъдат докладвани на РП - Бургас, ТО - Несебър
на всеки 3  месеца от момента на получаването на делото.

Указано е препис от постановлението да се изпрати на пострадалия.
Указано е, че постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас,

по реда на чл. 244, ал. 5 от НПК. Постановлението за спиране е потвърдено с
Определение № 77/19.08.2021г. на Районен съд - Несебър.

14) Пр. Пр. № 9212/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 299/2021г.
по описа на Второ РПУ Бургас, наблюдаващ прокурор Галина Георгиева

Преписката е образувана на 26.07.2021г. по повод изпратени
материали от Второ РУ ОДМВР – Бургас с рег. № 434000-8804/2021г., по
компетентност. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата
27.07.2021г. Досъдебното производство е образувано по реда на чл. 212 ал. 1
от НПК с постановление на  РП-Бургас от  28.07.2021г.  за престъпление по
чл.  194 ал. 1 от  НК. Срокът на разследване  е удължаван от наблюдаващ
прокурор на осн. чл. 234 ал. 3 от НПК с 2м. сч. от 29.09.2021г.

Досъдебното производство е получено на 29.10.2021 г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 10.11.2021г. наказателното
производство е спряно на  осн. чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.
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В постановлението е разпоредено делото ведно с препис от
прокурорския акт да се изпрати на Началника на съответното  РУ при
ОДМВР -  Бургас,  за провеждане на необходимите оперативно-
издирвателни мероприятия за установяване на автора на престъплението.
Указано е на всеки 3 месеца наблюдаващият прокурор да бъде уведомен за
конкретно извършените оперативно-издирвателни мероприятия.

В постановлението е посочено, че същото подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред РС-Бургас. Постановлението не е
обжалвано пред РС-Бургас и по реда на служебния контрол.

15) Пр. Пр. № 7994/2020 г. по описа на РП-Бургас, Пор. 1570/2020
г., ДП № 3292ЗМ-455/2020  г. по описа на 04-РУ, наблюдаващ прокурор
Георги Попдобрев.

Досъдебното производство е започнало на 28.07.2020 г. с първото
действие на разследване за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и е
регистрирано в БРП на 29.07.2020  г. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от дата 30.07.2020 г. Срокът на разследване е удължаван с
постановление на наблюдаващия прокурор от  23.09.2020 г. на основание чл.
234, ал. 3, изр. 1 от НПК с два месеца;  с постановления от 04.12.2020г.,
01.02.2021г., 05.04.2021г. и 03.06.2021г. на основание чл. 234, ал. 3, изр. 2 от
НПК с по два месеца.

Досъдебното производство е получено на 21.06.2021 г. в РП-Бургас с
мнение на разследващия орган за спиране на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от
НПК. С постановление от 02.07.2021 г. наказателното производство е спряно
на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК .

В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се
изпрати на 04-РУ, да се изпрати препис на посочения адресат,
постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас в седемдневен срок
от получаването му. Не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на служебния
контрол.

16) Пр. Пр. № 2619/2021 г., Пор.№ 500/2021 по описа на РП-Бургас,
ДП № 121/20  г. по описа на 02 РУ МВР - Бургас, наблюдаващ прокурор
Георги Попов.

Преписката е образувана в РП-Бургас на 08.03.2021 г. по повод
получени материали с № 434000-575/2021 от 02.03.2021 от 02 РУ МВР-
Бургас. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 09.03.2021 г.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор при
РП-Бургас на 10.03.2021 г. по реда на чл. 212 НПК, за престъпление по чл.
216, ал.1 от НК. Срокът на разследване е удължаван с постановление на
наблюдаващия прокурор от 27.04.2021 г, на осн. чл.234, ал.3, изречение
първо от НПК, с 2 м., сч. от 11.05.2021 г.
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Досъдебното производство е получено на 20.05.2021 г. в РП-Бургас с
писмено мнение на разследващия орган за спиране на наказателното
производство на осн. чл.244, ал.1, т.2 от НПК.

С постановление от 21.05.2021 г. наказателното производство е спряно
на  чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК.

В постановлението е разпоредено:
- досъдебното производство, ведно с постановлението, да се изпрати

на началника на 02 РУ МВР-Бургас за организиране провеждането на
необходимите ОИМ за установяване авторството на престъплението;

- на всеки 2 месеца наблюдаващият прокурор да бъде уведомяван за
проведените ОИМ;

- препис да се изпрати на пострадалите и че същото подлежи на
обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-Бургас;

- препис от постановлението да се изпрати на група „ИО“ ОДМВР
Бургас, за сведение;

- началника на сектор „Криминална полиция“ при 02 РУ МВР Бургас
за изпълнение. Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда
на служебния контрол.

17) Вх. № 10865/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ-
766/2020  г. по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев.

Досъдебното производство е започнато на осн. чл. 212, ал. 2 от НПК,
със съставяне на протокола за първото действие по разследването – разпит
на свидетел, проведен на 12.09.2020г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от
НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от 17.09.2020г..

Срокът на разследване е удължаван с постановление от 06.11.2020г. на
наблюдаващия прокурор с 2 /два/ месеца, считано от 13.11.2020г.; с
Постановление от 07.01.2021г. на Зам. Адм. ръководител с 2 /два/ месеца,
считано от 14.01.2021г.

 Досъдебното производство е получено на 15.02.2021г. г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 16.02.2021г. наказателното
производство е спряно на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.

В постановлението е разпоредено: по делото да се изготви и приложи
оперативно-издирвателен план с посочване на конкретни мероприятия,
които следва да се предприемат от оперативните служби на РУ - Несебър по
установяване извършителя на престъплението; на основание чл.215, ал.1 от
НПК е възложено установяването и издирването на извършителя на
престъплението на РУ - Несебър; указано е резултатите от проведените
оперативно - издирвателни мероприятия по установяване на извършителя на
деянието, да бъдат докладвани на РП - Бургас, ТО - Несебър на всеки 3 /три/
месеца от момента на получаването на делото.
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Указано е препис от постановлението да се изпрати на пострадалия.
Указано е, че постановлението подлежи на обжалване пред РС-

Несебър в 7-дневен срок, считано от датата на получаването му.
Постановлението не  е обжалвано пред РС –Несебър и по реда на

служебния контрол.
18) Пр. Пр. № 4235/2018 г., Пор 1416/2018 по описа на РП-Бургас,

ДП № 392/2018  г. по описа на 04 РУ ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ
прокурор Гинка Чинова.

Преписката е образувана на 15.05.2018 г. на осн. чл. 212, ал. 3 от НПК
с уведомление за започнато досъдебно производство с № 3292-ЗМ-392/2018
г. по описа на 04 РУ ОДМВР – Бургас, за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и
т.4, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от същата дата .
Срокът на разследване е удължаван многократно.
Досъдебното производство е получено на 12.04.2021 г. в РП-Бургас с

писмено мнение за спиране.С постановление от 14.04.2021 г. наказателното
производство е спряно на  основание  чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

 В постановлението е разпоредено:
1.ДП  да се изпрати на началника на 01 РУ МВР-БУРГАС за
установяване авторството на престъплението;
2. На всеки 4 месеца наблюдаващия прокурор да бъде уведомяван за
проведените ОИМ;
3.Препис да се изпрати на страната;
4.Постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас в
седемдневен срок от получаването му.   Постановлението не  е
обжалвано пред РС –Бургас и по реда на служебния контрол.
19) Пр. Пр.  2846/2021г., пор.№ 528/2221г. по описа на РП-Бургас,

ДП № 44/2021г. по описа на РУ МВР - Созопол. Наблюдаващ прокурор
Димитър Георгиев.

Преписката е образувана на 15.03.2021 г. по повод    постъпило
уведомително писмо от разсл. полицай при РУ МВР-Созопол за
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.  Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от същата дата .Срокът на разследване е удължаван от набл.
прокурор  с 2м. от 13.05.2021г. до 13.07.2021г.

Досъдебното производство е получено на  07.06.2021 г. в РП-Бургас  и
е докладвано на набл. прокурор на същата дата с мнение за спиране.

С постановление от 25.06.2021 г. наказателното производство е спряно
на осн.  чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК. Препис от постановлението да се изпрати
на лицето указано в постановлението за спиране.
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 В постановлението е разпоредено производство да се изпрати на
Началника на  РУ МВР-Созопол  за  продължаване на ОИМ и резултат от
същото. В Постановлението е посочено , че същото подлежи на обжалване в
7-дневен срок от получаването му пред  РС-Бургас.

Постановлението не  е обжалвано пред РС –Бургас и по реда на
служебния контрол.

20) Пр. Пр. № 14419/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 680/2020
г. по описа на Пето РПУ  Бургас, наблюдаващ прокурор Димитър Илиев

Преписката е образувана в РП-Бургас на 09.12.2020г. по повод
получени материали от 05 РУ-Бургас с рег. № 3388-680/2022г.,  по
компетентност. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата
10.12.2020г.

Досъдебното производство е образувано с постановление от
11.12.2020г.  за престъпление по чл.  194 ал. 1 НК. Срокът на разследване   е
удължаван  от наблюдаващия прокурор на осн. чл. 234 ал. 3 от НПК с 2м.,
сч. от 12.02.2021г.

Досъдебното производство е получено на  25.03.2021г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 29.03.2021г. наказателното
производство е спряно на  осн.  чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК

В постановлението е разпоредено делото ведно с препис от
прокурорския акт да се изпрати на Началника на 05 РУ МВР - Бургас за
провеждане на необходимите оперативно-издирвателни мероприятия за
установяване на автора на престъплението. Указано е на всеки 3 месеца
наблюдаващият прокурор да бъде уведомен за конкретно извършените
оперативно-издирвателни мероприятия. В постановлението е посочено, че
същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-
Бургас. Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.

21) Пр. Пр. № 8460/2021 г. Пор. 1539/2021 г. по описа на РП-
Бургас, ДП № 76/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Бургас, наблюдаващ
прокурор Димо Маджаров.

Преписката е образувана на 12.07.2021 г. по повод изпратени
материали по компетентност. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор
е от дата 15.07.2021 г. Досъдебното производство е образувано с
постановление на 15.07.2021 г. за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.
Срокът на разследване е удължаван от 15.09.2021 г.

Досъдебното производство е получено на 01.11.2021 г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 03.11.2021 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, поради
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неразкриване на извършителя на престъплението.
          Делото не е възобновявано.

В постановлението е разпоредено да се:
· изпрати досъдебното производство на началника на ОСлО-ОП-

Бургас за установяване на извършителя;
· организират и проведат съответните ОИМ;
· да се състави и представи за утвърждаване план, съгласуван със

следователя;
· препис да се изпрати на пострадалата;
· отбелязано е, че постановлението подлежи на обжалване пред

РС- Бургас в седемдневен срок от получаването му.
Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на

служебния контрол.
22) Пр. Пр. № 7851/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 3292 ЗМ -

431/2021г. по описа на 04 РПУ  - Бургас, с наблюдаващ прокурор Димо
Николов.

 Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 07.07.2021г.
 Досъдебното производство е образувано с уведомление на разследващ

орган на осн. чл. 212, ал. 2 от НПК на 06.07.2021г., за престъпление по чл.
194, ал. 1 от НК. Разследването е приключило в двумесечния срок на
разследване.

 Досъдебното производство е получено на 23.08.2021 г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 30.08.2021г. наказателното
производство е спряно на  чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

 Не е налице възобновяване и последващо спиране на досъдебното
производство. В постановлението е разпоредено:
         -Разследващия орган да възложи провеждането на ОИМ на ОР при 04
РПУ- Бургас с оглед изпълнение на приложения към досъдебното
производство  План за ОИМ, като за резултата от същите  да бъдем
уведомени периодично.
          -В постановлението е отбелязано, че постановлението подлежи на
обжалване пред РС-Бургас в седемдневен срок от получаването му.
         - Препис от постановлението да се изпрати на пострадалото лице.
          Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на
служебния контрол.

23) Пр. Пр. № 1502/2021 год. по описа на РП-Бургас, ДП №
158/2021 год. по описа на 01 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор
Димитър Узунов
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 Преписката е образувана на 08.02.2021 г. по повод постъпили
материали от 01 РУМВР - Бургас пр. № 431000-862/2021 год.  Протоколът за
избор на наблюдаващ прокурор е от дата 09.02.2021 год.

 Досъдебното производство е образувано на 04.03.2021 г. с
постановление на прокурор в РП-Бургас за престъпление по чл. 194, ал. 1от
НК.

  Срокът на разследване е удължаван от наблюдаващия прокурор с два
месеца считано от 05.05.2021 год. на осн. чл. 234, ал.3, изречение първо от
НПК.

   Досъдебното производство е получено в РП-Бургас с писмено
мнение за спиране . С постановление от 14.06.2021 год. наказателното
производство е спряно на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.

    В постановлението е разпоредено препис, ведно с досъдебното
производство, да се изпрати на 01 РУМВР – Бургас, на вниманието на
разследващия полицай, за продължаване на издирването на извършителя.
Разследващият орган да възложи с постановление на служител на Сектор
„КП” при Първо РУМВР – гр.Бургас провеждането на мероприятия по
събиране на данни за установяването и издирването на извършителя на
престъплението. Разследващият орган да изисква информация от
пол.служители от съответното звено на МВР, ангажирано с издирване на
извършителите на разследваното престъпление относно това какви ОИМ се
провеждат за разкриването му и какви са резултатите от същите и да
докладва писмено това на набл. прокурор на всеки два месеца. При отпадане
на основанието за спиране на делото или възникнала необходимост от
допълнителни действия по разследването разследващият орган да докладва
тези обстоятелства с оглед възобновяване на досъдебното производство.

Препис от постановление е изпратен на пострадалия ,който може да го
обжалва в седемдневен срок от получаване на преписа пред Районен съд –
Бургас.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.

24) Пр. Пр. № 2925/2021 г., Пор. 558/2021 по описа на РП-Бургас,
ДП № 63/2021г. по описа на 05 РУ - Бургас,  наблюдаващ прокурор
Димитрина Црънкова.

Преписката е образувана на 16.03.2021г. по повод получени материали
относно извършена проверка на 05 РУ-Бургас.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 17.03.2021г.
Досъдебното производство е образувано на 18.03. 2021г., с

постановление за престъпление по чл.  194, ал.1 от НК.
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Досъдебното производство е получено на 07.05.2021 г. в РП-Бургас с
писмено мнение за спиране.

С постановление от 26.05.2021г. наказателното производство е спряно
на  осн. чл. 199, ал.1 и  чл.244,ал.1,т. 2 от НПК.

В постановлението е разпоредено:
· досъдебното производство да се изпрати на началника на

съответното РУ МВР за продължаване на издирването на извършителя на
престъплението;

· извършването на ОИМ, за резултатите от които  наблюдаващия
прокурор периодично да бъде уведомяван;

· да се състави план за ОИМ;
· препис да се изпрати на пострадалата страна;
· постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас в

седемдневен срок от получаването му.
Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на

служебния контрол.
25) Пр. Пр. № 2516/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 63/2021г.

по описа на РУП- Поморие, наблюдаващ прокурор Димо Георгиев.
Досъдебното производство е започнало на 02.03.2021г. от РУП

Поморие за престъпление по чл.209 ал.1 от НК. Заведено е в РП Бургас на
04.03.2021г. Протокола за избор на наблюдаващ прокурор е от 05.03.2021г.

Срокът на разследване е удължаван с постановления от 21.04.2021г;
23.06.2021г.; 19.08.2021г. и 13.10.2021г.

Досъдебното производство е получено на 29.11.2021г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 30.11.2021г. наказателното
производство е спряно на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.

 В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се
изпрати на РУП Поморие за продължаване издирването на извършителя;
препис да се изпрати на пострадалата и че постановлението подлежи на
обжалване пред РС-Поморие в седемдневен срок от получаването му.

Постановлението за спиране не е обжалвано.
Постановлението не е обжалвано  пред РС –Поморие и по реда на

служебния контрол.
26) Пр. Пр. № 10641/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП

№ 237-ЗМ-177/2021 г. по описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор Живка
Мангърова.

Досъдебното производство е образувано от разследващ полицай в РУ-
Айтос на 12.08.2021 г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Протоколът
за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 17.08.2021 г.
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Срокът за разследване е удължен от наблюдаващия прокурор с два
месеца от 12.10.2021 г.

На 23.11.2021 г. досъдебното производство е докладвано по реда на чл.
226, ал. 1 от НПК.

С постановление от 03.12.2021 г. са дадени указания по разследването.
Досъдебното производство е получено на 07.12.2021 г. в РП-Бургас,

ТО-Айтос с мнение за спиране. С постановление от 10.12.2021 г.
наказателното производство е спряно на  осн. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

С постановлението е указано извършването от оперативен работник
при  РУ на МВР Айтос, определен от Началника, извършването на следните
оперативно- издирвателни действия:

 1. Да се проведат ОИМ, с цел възможност за получаване на
информация за престъплението и извършителя.

 2.  На всеки три месеца от получаване на настоящото постановление
разследващият орган следва да изпраща в АРП справка за резултата от
извършваните оперативно издирвателни мероприятия.

 При наличие на предпоставките, визирани в чл.245, ал.2 от НПК
следва незабавно докладване на делото от разследващия полицай с оглед
неговото възобновяване и срочно приключване.

В постановлението е указана възможността в 7-дневен срок същото да
бъде обжалвано пред Районен съд – гр. Айтос.

С разписка от 10.12.2021 г. копие от постановлението е връчено на
лицето.

Постановлението не е обжалвано  пред РС –Айтос и по реда на
служебния контрол

27) Пр. Пр. № 1949/2021 г., Пор 333/2021 по описа на РП-Бургас,
ДП № 104/021  г. по описа на 04 РУ МВР - Бургас, наблюдаващ прокурор
Зоя Милтиядова.

Преписката е образувана 18.02.2021 г. на осн. чл. 212, ал. 3 от НПК с
уведомление за започнато досъдебно производство с № 3292-ЗМ-104/2021 г.
по описа на 04 РУ МВР – Бургас, , за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр.
чл. 194, ал. 1 от НПК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
дата 19.02.2021 г.

Срокът на разследване е удължаван:
Досъдебното производство е получено на 11.06.2021 г. в РП-Бургас с

писмено мнение за спиране.С постановление от 24.06.2021 г. наказателното
производство е спряно на  основание  чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.
          В постановлението е разпоредено:

1. Досъдебното производство да се изпрати на началника на 05 РУ
МВР-Бургас за установяване авторството на престъплението;
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2.  Периодично  наблюдаващият прокурор да бъде уведомяван за
проведените ОИМ;

3. Препис да се изпрати на страната;
4. Постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас в

седемдневен срок от получаването му.
Постановлението не  е обжалвано пред РС –Бургас и по реда на

служебния контрол.

28) Пр. Пр. № 12404/2021 г., ПОР 2107/2021г.  по описа на РП-
Бургас, ДП № 447/2021  г. по описа на 05 РУ- Бургас, наблюдаващ прокурор
Зорница Щърбева.

Досъдебното производство е образувано на 13.09.2021г. по повод
получено уведомление разследващия орган за престъпление по чл.  208, ал.1,
от НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 14.09.2021г.

Досъдебното производство е получено на 01.11.2021 г. в РП-Бургас с
мнение за спиране.

С постановление от 24.11.2021 г. наказателното производство е спряно
на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.

В постановлението е разпоредено досъдебното производство да се
изпрати на началника на 05 РУ-МВР за установяване авторството на
престъплението, указано е на всеки 3 месеца наблюдаващия прокурор да
бъде уведомяван за проведените ОИМ, препис да се изпрати на пострадалия
уведомява, че постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас в
седемдневен срок от получаването му.

Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на
служебния контрол.

29) Пр. Пр. № 8540/2021 год. по описа на РП-Бургас, ДП №
321/2021 год. по описа на 05 РУМВР –  Бургас, наблюдаващ прокурор Иван
Кирков.

Досъдебното производство е образувано на 14.07.2021 г. от
разследващ орган при 05 РУМВР – Бургас на основание чл. 212, ал.3 НПК
за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК. Протоколът за
избор на наблюдаващ прокурор е от дата 15.07.2021год.

Срокът на разследване е удължаван с постановление от наблюдаващия
прокурор с два месеца, считано от 15.09.2021 год., на осн. чл. 234, ал.3,
изречение първо.

На 30.09.2021 г. досъдебното производство е постъпило в РП-Бургас с
писмено мнение за спиране .С постановление от 07.10.2021 г. наказателното
производство е спряно на  основание  чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.
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В постановлението е разпоредено на основание чл.245,ал.1 от НПК
досъдебното производство да бъде върнато на 05 РУМВР-Бургас за
продължаване на издирването. Да се възложи ОИМ на конкретен оперативен
работник, който да извърши допълнителни мероприятия с цел установяване
на доказателства, уличаващи конкретно лице в извършване на деянието.
Периодично, на всеки четири месеца да се уведомява РП-Бургас за
получените резултати от издирването. При наличие на основание за
възобновяване делото да се докладва незабавно в БРП.  Препис от
постановлението да се изпрати на пострадалия,  който може да го обжалва
пред Районен съд – Бургас, в 7-дневен срок от получаването му.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.

30) Пр. Пр. № 6248/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП
№ 237-ЗМ-299/2020 г. по описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор Илиян
Пантелеев.

Преписката е образувана на 13.05.2021 г. РУ - Руен по повод
постъпило заявление за кражба .Постъпила е в РП-Бургас, ТО-Айтос на
04.06.2021 г. за произнасяне по същество. Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от дата 07.06.2021 г.

Досъдебното производство е образувано от наблюдаващия прокурор в
РП-Айтос на 30.06.2021 г. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194,
ал. 1 от НК.

Срокът за разследване е  удължаван .
На 16.11.2021 г. досъдебното производство е постъпило на доклад по

реда на чл. 226, ал. 1 от НПК.
С постановление от 28.10.2021 г. са  дадени указания по

разследването. Досъдебното производство е получено на 25.11.2021 г. в РП-
Бургас, ТО-Айтос с мнение за спиране. С постановление от 13.12.2021 г.
наказателното производство е спряно на  осн. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

С постановлението е указано на всеки четири месеца да се извършва
проверка за установяване на извършителя, като за резултата от проверката
да се изготвя рапорт от оперативния работник, на когото е възложена
същата, които да се докладва на наблюдаващия прокурор с оглед евентуално
възобновяване на делото, при наличие на основания за това. Копие от
рапорта да се прилага към досъдебното производство.

Препис от постановлението е изпратен на пострадалия, като е указана
възможността в 7-дневен срок същото да бъде обжалвано пред Районен съд
– гр. Айтос.
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С обратна разписка от 14.12.2021 г. копие от постановлението е
връчено лично на лицето. Постановлението не  е обжалвано пред РС –Айтос
и по реда на служебния контрол.

31) Пр. Пр. № 10827/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № ЗМ -
556/2021г. по описа на Четвърто РПУ - Бургас, с наблюдаващ прокурор
Йорданка Попова.

 Досъдебното производство е образувано на 17.08.2021г. с
уведомление на разследващ орган по реда на чл. 212, ал. 3 от НПК за
престъпление по чл.  194, ал. 1 НК. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от дата 18.08.2021г.

  Срокът на разследване е удължаван – на 12.10.2021г. с 2м. сч. от
17.10.2021г. с постановление на  набл. прокурор.

 Досъдебното производство е получено на 22.11.2021 г. в РП-Бургас с
мнение за спиране.

С постановление от 22.11.2021 г. наказателното производство е спряно
на  чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.
         Не са налични възобновявания и последващи спирания на ДП.
         В постановлението е разпоредено:

- Настоящият прокурорски акт подлежи на обжалване пред БРС, в
7 - дневен срок от получаване на преписа.

- Делото, ведно с  постановлението, на осн. чл. 245, ал.1 от НПК,
се изпраща на Началника 04 РУ на МВР- Бургас, за продължаване на
издирването.

- Указва да бъде възложено извършването от оперативен работник
при 04 РУ ОД МВР гр. Бургас на нужните в случая оперативно -
издирвателни действия, съгласно разпоредбите от ЗМВР.

- Указва на  Началник 04 РУ на ОД МВР гр. Бургас, че съгласно
Заповед № РД - 04- 02/22.06.07 г. на Адм. Ръководител – Окръжен Прокурор
на Окръжна Прокуратура гр. Бургас, на всеки три месеца, в БРП следва да се
изпраща справка, материализираща резултатите от проведените ОИМ,
целящи установяване извършителя на деянието – предмет на делото, като в
рамките на този период трябва да се предоставят на наблюдаващия прокурор
и събраните материали.
          Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на
служебния контрол.

32) Пр. Пр. № 10637/2021 год. по описа на РП-Бургас, ДП №
550/2021  год. по описа на 04 РУМВР – Бургас, наблюдаващ прокурор
Керка Дюлгерска.

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на
основание чл. 212, ал. 2 от НПК  на 14.08.2021 г. за престъпление по чл. 194,
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ал.1 от НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата
17.08.2021 год.

Срокът на разследване е удължаван с постановление от наблюдаващия
прокурор с два месеца, считано от 15.10.2021 год., на осн. чл. 234, ал.3,
изречение първо.

На 08.11.2021 г. досъдебното производство е постъпило в РП-Бургас с
писмено мнение за спиране .С постановление от 15.11.2021 г. наказателното
производство е спряно на  основание  чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

В постановлението е разпоредено препис да се изпрати на
пострадалата която може да го обжалва пред Районен съд – Бургас, в 7-
дневен срок от получаването му, а делото да се върне на разследващия орган
за извършване на ОИМ. При отпадане на основанието за спиране и
възникване на необходимост от извършване на допълнителни следствения
действия да се уведоми БРП с оглед възобновяване на производството и
приключване на разследването.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.

33) Пр. Пр. № 2271/2021г.  с Пор 425/2021 г. по описа на РП-
Бургас, ДП № 112/2021  г. по описа на 05 РУ на МВР – Бургас, наблюдаващ
прокурор Лидия Георгиева.

Преписката е образувана  на 25.02.2021 г. по повод постъпили
материали от 05 РУ на МВР – Бургас. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от дата 26.02.2021г. Досъдебното производство е образувано с
постановление на  РП-Бургас на 01.03.2021г. за престъпление по чл. 194, ал.
1НК.

Срокът на разследване е удължен с 2месеца, сч. от 02.05.2021г.
Досъдебното производство е получено на 28.04.2021 г. в РП-Бургас с мнение
за спиране. С постановление от 10.05.2021г. наказателното производство е
спряно на  осн. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК  В постановлението е разпоредено
оперативните служби на 05 РУ на МВР – Бургас да  извършват всички
издирвателни мероприятия за  установяване на извършителя. Възлага
установяването и издирването на извършителя на 05 РУ на МВР – Бургас.
На всеки 4 месеца от получаване на делото да се докладват резултатите от
ОИМ.  Препис от акта ведно с досъдебното производство да се изпрати
началника на Пето РУ на МВР – Бургас, за  продължаване на издирването на
извършителя. Препис да се изпрати на пострадалото лице.

В постановлението е посочено, че същото подлежи на обжалване пред
РС-Бургас в седемдневен срок от получаването му.

Постановлението за спиране не е било обжалвано пред Районен съд –
Бургас и по реда на служебния контрол.
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34) Пр.пр.№ 1781/21 г. по описа на РП-Бургас ТО-Царево, ДП
№302ЗМ-26/21 по описа на РУ Царево, с наблюдаващ прокурор Любомира
Минкова.

Преписката е образувана в РП-Бургас ТО-Царево на 15.02.2021 г. по
повод получена от РУ Царево пр.№ 302000-46/2021 г. Протоколът за избор
на наблюдаващ прокурор е от дата 16.02.2021 г.

Досъдебното производство е образувано на 16.02.2021 г., с
постановление на прокурор за престъпление по чл.194 ал.1 от НК.

Срокът на разследване не е удължаван.
На 05.04.2021 г. делото е постъпило в РП-Бургас ТО-Царево с писмено

мнение на разследващия орган за спиране.С постановление от 05.04.2021 г.
наказателното производство е спряно на осн. чл. 244,ал.1, т.2 от НПК.В
постановлението е разпоредено препис от него да се изпрати на
пострадалия, ведно с препис от прокурорския акт да се изпрати на РУ
Царево за организиране провеждането на необходимите оперативно-
издирвателни мероприятия за установяване автора на
престъплението.Указано е РП-Бургас ТО-Царево да бъде своевременно
уведомявана за резултатите от издирването на извършителя на
престъплението В постановлението е посочено, че същото подлежи на
обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-Царево.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Царево и по реда на
служебния контрол.

35) Пр. Пр. № 5840/2021 г. по описа на РП-Бургас, № 302 ЗМ-
123/2021 г. по описа на РУ - Царево, наблюдаващ прокурор Методи Велков.

Преписката е образувана на 27.05.2021 г. по повод постъпило
заявление на пострадалото лице в РП-Бургас, ТО-Несебър.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 28.05.2021 г. С
постановление от 02.06.2021 г. е възложена проверка на РУ-Царево.

Досъдебното производство е образувано с постановление на
21.07.2021 г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

Срокът на разследване не е бил удължаван.Досъдебното производство
е получено на 21.09.2021 г. в РП-Бургас с мнение за спиране. С
постановление от 23.09.2021 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 199 ал.1 и чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.В постановлението е
разпредено: досъдебното производство ведно с копие от постановлението на
основание чл.245 ал.1 от HHK да се изпрати на: РУ - Царево за провеждане
на оперативно-издирвателни мероприятия по установяване на извършителя
на деянието и откриване на процесните вещи, както и че при отпадане на
основанието за спиране на делото или при възникнала необходимост от
допълнителни действия по разследването, разследващият орган следва
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незабавно да докладва тези обстоятелства на наблюдаващия прокурор с
оглед възобновяване на досъдебното производство. Препис да се изпрати на
пострадалия, указано е че постановлението подлежи на обжалване пред РС-
Царево  в седемдневен срок от получаването му.

Постановлението не е обжалвано  пред РС –Царево и по реда на
служебния контрол.

36) Пр. Пр. № 2882/2021 г. Пор.648/2021 г. по описа на РП-Бургас,
ДП № 156/2021  г. по описа на Второ РУ - Бургас,  наблюдаващ прокурор
Мариана Калудова.

Преписката е образувана на 10.03.2021 г. по повод жалба.
Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 16.03.2021 г.
Досъдебното производство е образувано с постановление в РП-Бургас

от 29.03.2021 г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.
Срокът на разследване е удължаван от 30.05.2021 г. Досъдебното

производство е получено на 03.06.2021 г. в РП-Бургас с писмено мнение за
спиране. С постановление от 07.06.2021 г. наказателното производство е
спряно на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, поради неразкриване на
извършителя на престъплението.  Делото не е възобновявано.

 В постановлението е разпоредено да се:
· изпрати досъдебното производство на началника на Второ РУ-

Бургас за издирване на извършителя;
· организират и проведат съответните ОИМ, за резултатите, от

които периодично да се уведомява БРП;
· препис да се изпрати на пострадалата;;
· отбелязано е, че постановлението подлежи на обжалване пред

РС-Бургас в седемдневен срок от получаването му.
 Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на

служебния контрол.
37) Пр. Пр. № 4138/2021г.  с Пор 755/2021 г. по описа на РП-

Бургас, ДП № 221/2021  г. по описа на 01 РУ на МВР – Бургас, наблюдаващ
прокурор Мария Маркова.

Досъдебното производство е започнато на 12.04.2021г на осн. чл. 212,
ал. 3 от НПК за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК. Протоколът за избор
на наблюдаващ прокурор е от дата 14.04.2021г.

Срокът на разследване е удължен с постановление с 2 месеца, сч. от
13.06.2021г.

Досъдебното производство е получено на 15.06.2021 г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 16.06.2021г. наказателното
производство е спряно на  чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.
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В постановлението е разпоредено препис да се изпрати на
пострадалото лице. Препис от акта ведно с досъдебното производство да се
изпрати на началника на Първо  РУ на МВР – Бургас, за  предприемане на
действия по установяване авторството на престъплението и процесните
вещи. При отпадане на основанието за спиране или при възникване на друга
необходимост, разследващия орган, незабавно да докладва новите
обстоятелства.
         Приложена обратна разписка за връчен на 03.08.2021г. препис от
постановление за спиране.

Постановлението за спиране не е било обжалвано пред Районен съд –
Бургас и по реда на служебния контрол.

38) Пр. Пр. № 4434/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП
№ 237-ЗМ-40/2021 г. по описа на РУ-Айтос наблюдаващ прокурор –Милена
Стойчева.

Досъдебното производство е образувано на осн. чл. 212, ал. 3 от НПК
на 17.04.2021 г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 20.04.2021 г.
На 17.05.2021 г. делото е постъпило на доклад по чл. 226 от НПК, с

постановление от 17.05.2020 г. е върнато в РУ Айтос.
Досъдебното производство е получено на 19.05.2021 г. в РП-Бургас,

ТО-Айтос с мнение за спиране. С постановление от 10.06.2021 г.
наказателното производство е спряно на  осн. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

Досъдебното производство е изпратено на Началника на РУ Айтос за
продължаване на издирването на извършителя. В случай, че отпадне
основанието за спиране или възникне необходимост от извършване на
допълнителни действия по разследването, делото да се докладва незабавно н
РП – гр. Айтос. При наличие на предпоставките, визирани в чл.245, ал.2 от
НПК следва незабавно докладване на делото от разследващия полицай с
оглед неговото възобновяване и срочно приключване.

Препис от постановлението е изпратено на пострадалия, като е указана
възможността в 7-дневен срок същото да бъде обжалвано пред Районен съд
– гр. Айтос.

Обратната разписка е върната с отбелязване, че е получена лично от
пострадалия на 24.06.2021 г. Постановлението не  е обжалвано пред РС –
Айтос и по реда на служебния контрол.

39) Пр. Пр. № 6255/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТОК-364/2021 г.
ДП № 282 ЗМ-111/2021  г. по описа на РУ-Карнобат, наблюдаващ прокурор
Магдалина Христова
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Преписката е образувана на 04. 06. 2021 г. по повод изпратена
преписка от РУ-Карнобат с № 282 ЗМ-111/2021 г. Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от дата 07.06.2021г.

Досъдебното производство е образувано с постановление в РП-Бургас,
ТО-Карнобат на 07.06.2021 г. за престъпление по чл.  194 ал.1 НК.

Срокът на разследване не е удължаван.
Досъдебното производство е получено на 25.06.2021 г. в РП-Бургас

ТО-Карнобат с мнение за спиране. С постановление от 25.06.2021 г.
наказателното производство е спряно на  основание чл. 244 ал.1 т.2 от НПК.

 В постановлението е разпоредено: Препис от постановлението ведно с
делото да се изпратят на РУ-Карнобат за продължаване издирването на
извършителя на престъплението. Указано е на всеки 4 месеца да се докладва
на РП-Бургас, ТО-Карнобат за резултатите. Препис от настоящото
постановление да се изпрати на пострадалото лице. Постановлението
подлежи на обжалване пред РС-Карнобат в седемдневен срок от
получаването му. Приложена е обратна разписка.

Постановлението не  е обжалвано пред РС –Карнобат и по реда на
служебния контрол.

40) Пр. Пр. № 9982/2020. г. по описа на РП-Бургас, ДП № 271/20  г.
по описа на  РПУ Царево , наблюдаващ прокурор Николай Бочев.

Преписката е образувана на 31.08.2020 г. по повод изпратени
материали от РПУ-Царево. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е
от дата 01.09.2020 г.

На 08.10.2020 г. е възложено извършване на  проверка от РПУ-Царево.
Преписката е получена в ТО Царево на 29.10.2020 г. и с постановление

от 24.11.2020 г. е образувано досъдебно производство  за престъпление по
чл.346, ал.2, т.1, предл. второ, вр. ал.1 НК.

Срокът на разследване е удължаван от наблюдаващия прокурор на
20.01.2021 г. и от Административен ръководител БРП на 29.03.2021 г.

Досъдебното производство е получено на 28.05.2021 г. в РП-Бургас-
ТО Царево с мнение за спиране. С постановление от 24.06.2021 г.
наказателното производство е спряно на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от
НПК  .

В постановлението е разпоредено:  досъдебното производство да се
изпрати на началника на съответното РУ МВР за установяване авторството
на престъплението, като  наблюдаващия прокурор да бъде уведомяван за
проведените ОИМ;

 -препис да се изпрати на страната с обратна разписка, че
постановлението подлежи на обжалване пред РС-Царево в седемдневен срок
от получаването му.Приложена  е разписка за връчване на постановлението.
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Постановлението не  е обжалвано пред РС –Царево и по реда на служебния
контрол.

41) Пр. Пр. № 2623/2021г.  с Пор 1853/2021 г. по описа на РП-
Бургас, ДП № 428/2021  г. по описа на 02 РУ на МВР – Бургас, наблюдаващ
прокурор Николай Илиев.

Преписката е образувана 08.03.2021 г. по повод постъпили материали
от 02 РУ на МВР. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата
09.03.2021г. С постановление от 16.03.2021г. е възложена проверка, като
същата е приключила на 11.05.2021г и докладвана в РП – Бургас на
12.05.2021г. С постановление от 03.06.2021г е постановен отказ за
образуване на досъдебно производство, който с Постановление на ОП –
Бургас от 22.07.2021 по № 4567/2021г. е бил отменен. Досъдебното
производство е образувано на осн.чл.212, ал.1 от НПК с постановление в
АП-Бургас на 12.08.2021г. за престъпление по чл.  194, ал. 1 от НК. Съгласно
РД 04 – 1418/16.09.2021г на Адм. Ръководител при РП – Бургас, делото е
било преразпределено с протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
20.09.2021г.

Срокът на разследване е удължен с постановление с 2месеца, считано
от 12.10.2021г.

 Досъдебното производство е получено на 17.11.2021 г. в РП-Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 03.12.2021г. наказателното
производство е спряно на  осн. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В постановлението
е разпоредено разследващият орган да възложи извършването на ОИМ, за
резултатите, от които РП – Бургас периодично да се уведомява.Препис да се
изпрати на заинтересованите страни.  Препис от акта ведно с досъдебното
производство да се изпрати на Второ РУ на МВР – Бургас, за  продължаване
на издирването на извършителя.

В постановлението е посочено, че същото подлежи на обжалване пред
РС-Бургас в седмодневен срок от получаването му.

Постановлението за спиране е било обжалвано пред Районен съд -
Бургас. С определение № 54/12.01.2022г. по ЧНД 23/2022год. Районен съд –
Бургас потвърждава постановление за спиране от 03.12.2021г на РП –
Бургас.

42) Пр. Пр. № 5563/2021г., Пор. 1560/2021 по описа на РП-Бургас,
ДП № 211/2021  г. по описа на 01 РУ ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ
прокурор Надя Митева.

Преписката е образувана на 20.05.2021 г. по повод постъпили
материали от 01 РУ МВР – Бургас.Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от дата 21.05.2021г. С Разпореждане от 25.05.2021  г., на осн. чл.
145, ал. 1, т. 3 от НПК е възложена проверка на 01 РУ МВР – Бургас.
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Проверката е приключила на 28.06.2021 г. и преписката е постъпила в РП –
Бургас на 29.06.2021 г.

 Досъдебното производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 1 от
НПК с постановление вна прокурор при РП-Бургас на 19.07.2021 г. за
престъпление по чл.  194, ал. 1 НК. Срокът на разследване не е удължаван.

   Досъдебното производство е получено на 20.09.2021 г. в РП-Бургас с
писмено мнение за спиране. С постановление от 01.10.2021 г. наказателното
производство е спряно на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК . В
постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се изпрати на
началника на 02 РУ МВР-Бургас за установяване авторството на
престъплението; на всеки 3 месеца наблюдаващия прокурор да бъде
уведомяван за проведените ОИМ и препис да се изпрати на пострадалото
лице. Посочено е, че постановлението подлежи на обжалване пред РС-
Бургас в седемдневен срок от получаването му.  Постановлението не  е
обжалвано пред РС –Бургас и по реда на служебния контрол.

43) Пр. Пр. № 4808/2021, вх.№  ТОК-289/2021 г. по описа на РП-
Бургас, ТО Карнобат, ДП № 282 ЗМ-76/2021 г. по описа на РУ Карнобат,
наблюдаващ прокурор - Петър Иванов

Преписката е образувана на 27.04.2021 г. по повод изпратена преписка
с Вх. № 282 ЗМ-76/2021  по описа на РУ Карнобат. Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от дата 28.04.2020г. Досъдебното производство е
образувано с постановление на прокурор при  РП-Бургас от 14.05.2021 г. за
престъпление по чл.  194, ал.1 от  НК на осн.чл.212, ал.1 от НПК.Срокът на
разследване не е  удължаван . Досъдебното производство е получено на
04.06.2021 г. в РП-Бургас с мнение за спиране. С постановление от
04.06.2021 г. наказателното производство е спряно на  основание чл. 244, ал.
1, т. 2, от НПК      Няма възобновявания и последвали спирания на ДП.

          В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да
се изпрати на началника на РУ Карнобат за продължаване на издирване на
извършителя; указано е на всеки 4 месеца наблюдаващия прокурор да бъде
уведомяван за проведените ОИМ, препис да се изпрати на пострадалия с
обратна разписка; че постановлението подлежи на обжалване пред РС-
Карнобат в седемдневен срок от получаването му. Обратна разписка за
връчване на постановлението е приложена. Няма обжалване на
постановлението.

44) Пр. Пр. № 2456/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 60/2021г.
по описа на, РУ на МВР Средец, наблюдаващ прокурор Райко Стоянов.

Преписката е образувана на 02.03.2021г. по повод постъпило
заявление. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата
03.03.2021г. Досъдебното производство е образувано с постановление на РП
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Бургас на 19.03.2021г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Срокът на
разследване не е удължаван. Досъдебното производство е получено на
15.04.2021 г. в ТО Средец при РП Бургас с мнение за спиране. С
постановление от 12.05.2021г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В постановлението е разпоредено
досъдебното производство да се изпрати на РУ МВР Средец за
продължаване на издирването;указано е наблюдаващият прокурор да бъде
уведомяван регулярно за проведените ОИМ. Препис е изпратен на
пострадалият с обратна разписка, като е посочено, че постановлението
подлежи на обжалване пред РС - Средец в седемдневен срок от получаване
на преписа. Приложено е известие за доставяне на препис от Постановление
за спиране, получено от страната на 14.05.2021г. Постановлението не е
обжалвано.

45) Пр. Пр. № 10013/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 669/2020
г. по описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Радост Бошнакова.

Досъдебното производство е започнато на осн. чл. 212, ал. 2 от НПК,
със съставянето на протокола за първото действие по разследването – разпит
на свидетел, проведен на 28.08.2020г., за престъпление по чл. 346, ал. 1 от
НК. Протокола за избор на наблюдаващ прокурор е от 01.09.2020г.

Срокът на разследване е удължаван от наблюдаващия прокурор с 2
/два/ месеца, считано от 29.10.2020г., както и Административен ръководител
на БРП  с 2 /два/ месеца, считано от 30.12.2020г. и с още 2 /два/ месеца,
считано от 01.03.2021г.

Досъдебното производство е получено на 18.02.2021 г. в РП-Бургас,
ТО-Несебър, с мнение за спиране. С постановление от 22.02.2021 г.
наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от
НПК. В постановлението е разпоредено, същото, ведно с материалите по
досъдебното производство да се изпрати на РУ - Несебър за продължаване
издирването на извършителя.

 Указано е на всеки 4 месеца ТО-Несебър към БРП да бъде
уведомявано относно резултатите от издирването съгласно ЗМВР и
утвърдения между наблюдаващия прокурор и разследващия орган
оперативен план за тяхното провеждане.

Указано е препис от постановлението да се изпрати на пострадалото
лице.  Указано е, че постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок
от получаване на преписа пред РС-Несебър, на осн. чл. 244, ал. 5 от НПК.
Разпоредено е процесният автомобил незабавно да бъде обявен за
международно издирване, със статус „Разпространен в Интерпол и система
Шис“. Разпоредено е при отпадане на основанието за спиране, да се
пристъпи незабавно към уведомяване на ТО-Несебър към БРП с
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предложение от разследващия орган за възобновяване на ДП по реда на чл.
245, ал. 2 от НПК. Няма обжалване на постановлението и резултат от
същото.

46) Пр. Пр. № 940/2021г., Пор. 177/2021г.  по описа на РП-Бургас,
ДП № 24/2021г. по описа на РУ МВР Карнобат,  наблюдаващ прокурор
Радослав Воруков.

Преписката е образувана на 25.01.2021г. по повод получено
уведомление от разследващ орган за започване на досъдебно производство
на основание чл. 212, ал.2 НПК, за престъпление по чл.  194, ал.1 от НК.

Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата 26.01.2021г.
Досъдебното производство е получено на 29.03.2021г. г. в РП-Бургас с

писмено мнение за спиране от 18.03.2021г.  С постановление от 01.04.2021г.
наказателното производство е спряно на  осн. чл. 199, ал.1 във вр. чл.242,
ал.1 във вр. чл.244,ал.1,т. 2 от НПК. В постановлението е разпоредено
досъдебното производство да се изпрати на началника на съответното РУ
МВР за продължаване на издирването на извършителя на престъплението;
периодично наблюдаващия прокурор да бъде уведомяван за проведените
ОИМ;препис да се изпрати на потърпевшата страна;постановлението
подлежи на обжалване пред РС-Бургас в седемдневен срок от получаването
му.  Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол

47) Пр. Пр. № 2346/2021 г., пор.№546/2021г. по описа на РП-
Бургас, ДП № 170/20г. по описа на 01 РУ на МВР Б-с наблюдаващ прокурор
Радостина Ганева.

Преписката е образувана на 26.02.2021г. по повод материали
изпратени от 01 РУ на МВР Б-с. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от дата 01.03.2021г. Досъдебното производство е образувано с
постановление в РП-Бургас на 16.03.2021г. за престъпление по чл.194, ал.1
НК.Срокът на разследване не е бил удължаван. Досъдебното производство е
получено на 15.04.2021 г. в РП-Бургас с мнение за спиране. С постановление
от 19.04.2021г. наказателното производство е спряно на осн. чл. 244, ал. 1,т.
2, от НПК . В постановлението е разпоредено досъдебното производство,
ведно с препис от прокурорския акт да се изпрати на Началника на 01 РУ
МВР Б-с за организиране провеждането на необходимите оперативно-
издирвателни мероприятия за установяване авторството на престъплението.
Препис от постановлението е изпратен на пострадалото лице. В
постановлението е посочено, че същото подлежи  на обжалване пред РС-
Бургас в седемдневен срок от получаването му. Постановлението не е
обжалвано пред РС –Бургас и по реда на служебния контрол.
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48) Пр. Пр. № 14983/2020 г. по описа на РП-Бургас, рег. № 269000-
4709/23.12.2020г. по описа на РУ на МВР Средец, наблюдаващ прокурор
Соня Петрова.

Преписката е образувана на 29.12.2020г. по повод постъпили
материали от РУ-Средец. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
дата 30.12.2020 г.

Досъдебното производство е образувано с постановление на РП Бургас
на 06.01.2021 г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

Срокът на разследване не е бил удължаван.
Досъдебното производство е получено на 09.02.2021 г. в ТО Средец

при РП Бургас с мнение за спиране. С постановление от 11.02.2021г.
наказателното производство е спряно на  основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от
НПК.

В постановлението е разпоредено досъдебното производство да се
изпрати на РУ МВР Средец за изпълнение на набелязаните мероприятия
съгласно изготвен план за ОИМ;оперативните служители на РУ на МВР
Средец да извършат всички издирвателно – оперативни действия по
установяване извършителя на престъплението, указано е на всеки 4 месеца
наблюдаващия прокурор да бъде уведомяван за проведените ОИМ;препис е
изпратен на пострадалият с обратна разписка;упоменато е, че
постановлението подлежи на обжалване пред РС-Средец в седемдневен срок
от получаване на преписа; приложено е известие за доставяне на препис от
Постановление за спиране, получено от пострадалия на
16.02.2021г.Постановлението не е обжалвано пред съд и по реда на
служебния контрол.

49) Пр. Пр. № 803/2021 г. Пор.144/2021 г.  по описа на РП-Бургас,
ДП № 44/2021  г. по описа на Второ РУ - Бургас,  наблюдаващ прокурор
Сузана Чинева.

Досъдебното производство е започнато с уведомително писмо от
Второ РУ - Бургас на 19.01.2021 г. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр.
чл. 194, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата
21.01.2021 г.

   Срокът на разследване е удължаван с постановление на
наблюдаващия прокурор от 20.03.2021 г.

    Досъдебното производство е получено на 24.03.2021 г. в РП-Бургас
с писмено мнение на разследващия орган за спиране. С постановление от
25.03.2021 г. наказателното производство е спряно на  основание чл. 244, ал.
1, т. 2 от НПК.     В постановлението е разпоредено да се изпрати
досъдебното производство на началника на Пето РУ - Бургас за издирване
на извършителя; да се организират и проведат съответните ОИМ, и на всеки
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три месеца да се изпраща справка в БРП;препис да се изпрати на
пострадалата;препис да се изпрати на ОД МВР, група „ИО“ за
сведение;отбелязано е, че постановлението подлежи на обжалване пред РС -
Бургас в седемдневен срок от получаването му. Постановлението не е
обжалвано пред РС – Бургас и по реда на служебния контрол.

50) Пр. Пр. № 2526/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 58/2021г.
по описа на РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Силвия Рандева.

Досъдебното производство е започнало от РУП Поморие на
05.03.2021г. за престъпление по чл. 194 ал.1 от НК. Протокола за избор на
наблюдаващ прокурор е от 08.03.2021г. Срокът на разследване е удължаван
с постановление от 19.04.2021г.Досъдебното производство е получено на
13.05.2021г. в РП-Бургас с мнение за спиране. С постановление от
14.05.2021г. наказателното производство е спряно на  основание чл. 244, ал.
1, т. 2, от НПК.В постановлението е разпоредено: досъдебното производство
да се изпрати на РУП Поморие за продължаване издирването на
извършителя; при наличие на предпоставки за възобновяване, делото
незабавно да се докладва на наблюдаващия прокурор; на всеки 3 месеца да
бъдат изпращани справки за проведените ОИМ; препис да се изпрати на
пострадалия и че постановлението подлежи на обжалване пред РС-Поморие
в седемдневен срок от получаването му. Постановлението за спиране не е
обжалвано.

51) Пр. вх. № 3940/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ-
139/2021 г. по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Севдалина
Станева.

Преписката е образувана на 07.04.2021 г. по повод заявление от КЕЦ
Поморие до РП-Бургас.Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
08.04.2021г.

Досъдебното производство е образувано с Постановление на Прокурор
С.Станева на  12.04.2021г. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. с чл.194,
ал.1 НК. Срокът на разследване е удължаван с Постановление от
01.06.2021г. на наблюдаващия прокурор с 2 /два/ месеца, считано от
13.06.2021г Досъдебното производство е получено на 21.06.2021г. в РП-
Бургас с мнение за спиране. С постановление от 21.06.2021г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В
постановлението е разпоредено: резултатите от проведените оперативно -
издирвателни мероприятия по установяване на извършителя на деянието, да
бъдат докладвани на РП - Бургас, ТО - Несебър на всеки 3 /три/ месеца.
Указано е препис от постановлението да се изпрати на пострадалия и че
същото подлежи на обжалване пред РС-Несебър.
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52) Пр. Пр. № 2723/2021 г., пор.№ 1237/2021г.  по описа на РП-
Бургас, ДП №286/2021  г. по описа на  05 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ
прокурор Светла Стоянова.

          Преписката е образувана на 12.03.2021 г. по повод постъпила
жалба. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата  12.03.2021г.
С постановление от 17.03.2021 г. преписката е  изпратена за  проверка в 05
РУ МВР-Бургас. Досъдебното производство е образувано с постановление в
РП-Бургас на   15.06.2021 г. за престъпление по чл.  195, ал.1,т.12, вр.чл. 194,
ал. 1 от  НК. Срокът на разследване е удължаван  от набл. прокурор с 2
месеца от 17.08.2021г. до 17.10.2021г.

Досъдебното производство е получено на 13.09.2021 г. в РП-Бургас  и
докладвано на набл. прокурор на същата дата с мнение за спиране.

С постановление от 20.09.2021г. наказателното производство е спряно
на осн. чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК.  Препис от постановлението е посочено
да се изпрати на лицето  указано в постановлението за спиране.
В постановлението е разпоредено производство да се изпрати на началника
на 05 РУ МВР за  продължаване на ОИМ и резултат от същото. В
Постановлението е посочено , че същото подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от получаването му пред  РС-Бургас.

53) Пр. Пр. № 8770/2021 г. по описа на РП - Бургас, ДП № 304 ЗМ-
229/2021 г. по описа на РУ на МВР - Несебър, наблюдаващ прокурор Стела
Мешова.

Преписката е образувана на 15.06.2021г. по повод заявление с вх. №
304 ЗМ-229/2021г. по описа на РУ-Несебър. На 16.07.2021г. същата е
депозирана в РП - Бургас, ТО - Несебър, по компетентност. Протоколът за
избор на наблюдаващ прокурор е от 20.07.2021г.

Възложена е била проверка, след извършване на която преписката е
постъпила в РП – Бургас, ТО – Несебър на 18.08.2021г.

Досъдебното производство е образувано с постановление от
19.08.2021г. на прокурор от РП - Бургас за разследване на престъпление по
чл.195, ал.1, т.2 вр. чл.194, ал.1 от  НК.

Досъдебното производство е получено на 14.09.2021 г. в РП - Бургас с
мнение за спиране. С постановление от 14.09.2021г. наказателното
производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.

В постановлението е разпоредено: да се изпрати препис от
постановлението на пострадалото лице и че същото подлежи на обжалване в
7-дневен срок от получаването му пред РС - Несебър. В съответствие с
нормата на чл.245, ал.1 от НПК, досъдебното производство, ведно с
постановлението, са изпратени на РУ на МВР -Несебър за продължаване на
издирвателните мероприятия.
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Указано е резултатите от проведените оперативно - издирвателни
мероприятия по установяване на извършителя на деянието, да бъдат
докладвани на РП - Бургас, ТО - Несебър на всеки 4 /четири/ месеца от
момента на получаването на делото.

54) Пр. Пр. № 3380/2021 г., пор.№695/2021г. по описа на РП-
Бургас, ДП № 218/21г. по описа на 01 РУ на МВР Б-с, наблюдаващ прокурор
Таня Митева.

Преписката е образувана на 26.03.2021 г. по повод материали
получени от 01 РУ на МВР Бургас. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от дата 29.03.2021г. Досъдебното производство е образувано на
05.04.2021г., по реда на чл.212, ал.1 от НПК, с постановление на прокурор
при РП-Бургас за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК.Срокът на разследване
е удължаван с постановление на наблюдаващия прокурор от 06.06.2021г. и с
постановление на Адм.ръководител РП-Бургас от 07.08.2021г.На 30.08.2021
г. делото е постъпило в РП-Бургас с писмено мнение на разследващия орган
за спиране на наказателното производство на осн. чл.244, ал.1, т.2 от НПК,
поради неразкриване на извършителя.

С постановление от 28.09.2021г. наказателното производство е спряно
на  осн. чл. 244, ал. 1, т. 2 и чл.199 от НПК.

         В постановлението е разпоредено досъдебното производство да
се изпрати на началника на 01 РУ МВР Б-с за организиране на оперативно –
издирвателни мероприятия за установяване на извършителя. Указано е,
препис да се изпрати на пострадалата страна с обратна разписка.

В постановлението е посочено, че същото подлежи на обжалване пред
РС-Бургас в седемдневен срок от получаването му. Приложена  е обратна
разписка, връчена на ощетената страна на 05.10.2021 г.  Постановлението не
е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на служебния контрол.

55) Пр. Пр. № 9779/2021 г. по описа на РП-Бургас, Пор. 1712/2021
г., ДП № 343ЗМ-382/2021  г. по описа на 02-РПУ, наблюдаващ прокурор
Тони Петрова.

Досъдебното производство е започнало на 30.07.2021 г. с първото
действие на разследване за престъпление по чл.  195, ал. 1, т. 4 вр. чл.194,
ал.1 от НК и е регистрирано в БРП на 02.08.2021 г.  Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от дата 03.08.2021 г.Срокът на разследване не е
удължаван. Досъдебното производство е получено на 20.09.2021  г. в РП-
Бургас с мнение на разследващия орган за спиране на  основание чл. 244, ал.
1, т. 2 от НПК. С постановление от 21.09.2021 г. наказателното производство
е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК .

В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се
изпрати на 02-РУ за получаване на информация за престъплението и
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извършителя, на всеки 3 месеца наблюдаващия прокурор да бъде
уведомяван за проведените ОИМ, препис да се изпрати на страната,
постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас в седемдневен срок
от получаването му. Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по
реда на служебния контрол.

56) Пр. Пр. № 4907/2021 г., пор.№ 978/2021г. по описа на РП-
Бургас, ДП № 59/21г. по описа на РУ на МВР Приморско наблюдаващ
прокурор Христо Христов.

Преписката е образувана на 05.05.2021 г. по повод материали
изпратени от 04 РУ на МВР Б-с. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от дата 07.05.2021г. Досъдебното производство е образувано с
постановление в РП-Бургас на 12.05.2021г. за престъпление по чл.216, ал.1
НК.Срокът на разследване не е бил удължаван. Досъдебното производство е
получено на 30.06.2021 г. в РП-Бургас с мнение за спиране. С постановление
от 30.06.2021г. наказателното производство е спряно на  осн. чл. 244, ал. 1, т.
2, от НПК . В постановлението е разпоредено досъдебното производство,
ведно с препис от прокурорския акт да се изпрати на Началника на  РУ МВР
Приморско за организиране провеждането на необходимите оперативно-
издирвателни мероприятия за установяване авторството на престъплението,
указано е на всеки 4 месеца наблюдаващия прокурор да бъде уведомяван за
проведените ОИМ. Препис от постановлението е изпратен на пострадалото
лице. В постановлението е посочено, че същото подлежи  на обжалване пред
РС-Бургас в седемдневен срок от получаването му. Постановлението не е
обжалвано пред РС –Бургас и по реда на служебния контрол.

57) Пр. Пр. № 9410/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 283/2021г.
по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Христина Апостолова.

Досъдебното производство е образувано на 28.07.2021г. на основание
чл.212, ал.1 от НПК за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

Срокът на разследване не удължаван. Досъдебното производство е
получено на 25.08.2021 г. в РП-Бургас с мнение за спиране. С постановление
от 26.08.2021г. наказателното производство е спряно на  основание чл. 199
ал.1 и  чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

В постановлението е разпоредено: Досъдебното производство ведно с
копие от постановлението на основание чл.245 ал.1 от НПК да се изпрати на:
РУ - гр.Несебър за провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по
установяване на извършителя на деянието. Препис да се изпрати на
пострадалия, указано е  че постановлението подлежи на обжалване пред РС-
Несебър в седемдневен срок от получаването му. Постановлението не  е
обжалвано
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58) Пр. Пр. № 6441/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 462/2021
г. по описа на 02 РУ Бургас, наблюдаващ прокурор Щелиян Димитров.

Преписката е образувана на  09.06.2021г. по повод изпратени
материали по компетентност. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор
е от дата 10.06.2021 г.

С разпореждане 29.06.2021г.на осн. чл.145, ал., т.3 от НПК е
възложена проверка на 02 РУ Бургас, която е приключила на 10.08.2021г. и
преписката е постъпила в РП- Бургас на 11.08.2021г.Досъдебното
производство е образувано с постановление в РП-Бургас на 13.09.2021 г. за
престъпление по чл.  150, ал.1 НК.Срокът на разследване е удължаван с 2
месеца  от наблюдаващия прокурор на 14.11.2021г. Досъдебното
производство е получено на 16.11.2021 г. в РП-Бургас с мнение за спиране.
С постановление от 14.12.2021 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК. В постановлението е разпоредено
досъдебното производство да се изпрати на началника на 04 РУ МВР за
установяване авторството на престъплението указано е на всеки три месеца
наблюдаващия прокурор да бъде уведомяван за проведените ОИМ, препис
да се изпрати на пострадалия с обратна разписка, уведомява, че
постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас в седемдневен срок
от получаването му.Обратната разписка получена от пострадалия на
10.01.2022г. Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на
служебния контрол.

59) Пр. Пр. №  6919/2021 г., вх. № ТОК-420/2021 по описа на РП-
Бургас, ТО Карнобат, ДП № 100/2021  г. по описа на РУ Сунгурларе,
наблюдаващ прокурор - Щилияна Петкова

Преписката е образувана на 18.06.2021 г. по повод изпратено
уведомително писмо за образуване на ДП № 100/2021 по описа на РУ
Сунгурларе. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от дата
21.06.2021г. Досъдебното производство е започнато от РУ Сунгурларе  на
16.06.2021 г. за престъпление по чл.  195, ал.1, т.3, т.4 вр. чл.194, ал.1 от
НК.Няма удължаване на срока на разследване.Досъдебното производство е
получено на 26.07.2021 г. в РП-Карнобат с мнение за спиране. С
постановление от 10.08.2021 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 2, от НПК  Няма възобновявания и последвали
спирания на ДП.

В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се
изпрати на началника на РУ Карнобат за продължаване на издирване на
извършителя; указано е на всеки 3 месеца наблюдаващия прокурор да бъде
уведомяван за проведените ОИМ, препис да се изпрати на пострадалия с
обратна разписка; постановлението подлежи на обжалване пред РС-
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Карнобат в седемдневен срок от получаването му. Обратна разписка за
връчване на постановлението е приложена. Няма обжалване на
постановлението и резултат от същото.

Допълнително са проверени,следните  спрени ДП٭

-Пр. Пр. № 3902/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 173/2020г. по описа
на 02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Антоанета Маркова.
-Пр. Пр. № 9944/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 533/2020г. по описа
на 01 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Антоанета Маркова.
-Пр. Пр. № 3046/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 38/2020г. по описа на
РПУ-Приморско, наблюдаващ прокурор Анна Пантелеева.
-Пр. Пр. № 7615/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 442/20г. по описа на
01 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Анна Пантелеева.
-Пр. Пр. № 7672/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 104/2020  г. по описа
на РПУ-Приморско, наблюдаващ прокурор Анелия Стойчева.
-Пр. Пр. № ТОЦ-276/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 84/2019 г. по
описа на  РПУ-Царево, наблюдаващ прокурор Анелия Стойчева.
-Пр. Пр. № 4367/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП № 406/2019г. по описа
на 01 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Аделина Хаджиатанасова
-Пр. Пр. № 5420/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 141/2020  г. по описа
на РПУ-Поморие, наблюдаващ прокурор Благовест Вангелов.
-Пр. Пр. № 5978/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 144/2020 г. по описа
на  РПУ-Поморие, наблюдаващ прокурор Благовест Вангелов.
-Пр. Пр. № 3665/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 191/2020  г. по описа
на  02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Богомила Колева.
-Пр. Пр. № 8546/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 454/2020  г. по описа
на 01 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Богомила Колева
-Пр. Пр. № 5698/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 237/2020 г. по описа
на 02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Бояна Кузманова.
-Пр. Пр. № 6191/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 390/2020  г. по описа
на 04 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Бояна Кузманова.
-Пр. Пр. № ТОМ-176/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 91/2019 г. по
описа на РПУ-Малко Търново, наблюдаващ прокурор Борис Луков
-Пр. Пр. № ТОМ-34/2019 г.  по описа на РП-Бургас,  ДП № 17/2019   г.  по
описа на РПУ-Малко Търново, наблюдаващ прокурор Борис Луков
-Пр. Пр. № 12830/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 870/2020г. по описа
на РПУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Валя  Диамандиева.
-Пр. вх. № ТОН-2168/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП № 1022/2019 по
описа на РПУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Валя  Диамандиева.
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-Пр. Пр. 393/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 23/2020 г. по описа на 02
РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Виолета Ангелова
-Пр. Пр. № 3222/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 262/2020  г. по описа
на  01 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Виолета Ангелова.
-Пр. Пр. № 910/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 50/2020  г. по описа на
02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Веселина Гайдажиева.
-Пр. Пр. № 6762/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 393/2020  г. по описа
на 05 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Веселина Гайдажиева.
-Пр. Пр. № 2383/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 128/2020  г. по описа
на 04 РУ на МВР – Бургас, наблюдаващ прокурор Ваня Георгиева.
-Пр. Пр. № 7911/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП № 658/2019  г. по описа
на 05 РУ на МВР – Бургас, наблюдаващ прокурор Ваня Георгиева.
-Пр. вх. № 10647/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 738/2020г. по описа
на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Кирков.
- Пр. вх. № 10867/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 767/2020г. по описа
на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Кирков.
-Пр. Пр. № 6056/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 335/2020г. по описа
на 01 РУ МВР Бургас, наблюдаващ прокурор Галина Георгиева.
-Пр. Пр. № 5907/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП №356/2020г. по описа
на 02 РУ МВР Бургас, наблюдаващ прокурор Галина Георгиева
-Пр. Пр. № 2422/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 149/2020  г. по описа
на 05 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Попдобрев.
-Пр. Пр. № 2593/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 138/2020  г. по описа
на 04 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Попдобрев.
-Пр. Пр. № 11392/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 572/20  г. по описа
на 01 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Попов.
-Пр. Пр. № 13200/2020 г., по описа на РП-Бургас, ДП № 509/2020  г. по
описа на 02 РУ МВР Бургас, наблюдаващ прокурор Георги Попов.
-Вх. № 9254/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 607/2020 г. по описа на
РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев.
-Вх. № ТОН-2984/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 1545/2019 г. по
описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев.
-Пр. Пр. № 3065/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 213/2020  г. по описа
на 01 РУ МВР - Бургас, наблюдаващ прокурор Гинка Чинова.
-Пр. Пр. № 10396/2019 г., по описа на РП-Бургас, ДП № 11/2020  г. по описа
на 01 РУ МВР - Бургас, наблюдаващ прокурор Гинка Чинова.
-Пр. Пр. № 6082/2018г., по описа на РП-Бургас, ДП № 158/2018г. по описа
на   РУ МВР-Созопол, наблюдаващ прокурор Димитър Георгиев.
-Пр. Пр. № 7943/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 724/2019 г. по описа
на  02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Димитър Георгиев.
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-Пр. Пр. № 3788/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 243/2020 г. по описа
на 01 РУ  МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Димитър Илиев
-Пр. Пр. № 9165/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 166/2020 г. по описа
на  РУ-Созопол, наблюдаващ прокурор Димитър Илиев
-Пр. Пр. № 1787/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 134/2020  г. по описа
на 01 РУ МВР-Бургас,  наблюдаващ прокурор Димо Маджаров.
-Пр. Пр. № 11096/2018 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 131/2019  г. по
описа на 02 РУ МВР-Бургас,  наблюдаващ прокурор Димо Маджаров.
-Пр. Пр. № 11280/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 168/20 20г. по описа
на РУ МВР – Камено, наблюдаващ прокурор Димо Николов.
-Пр. Пр. № 12950/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 658/2020г. по описа
на Пето РУ  - Бургас, наблюдаващ прокурор Димо  Николов.
-Пр. Пр. № 1072/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 160/2019г. по описа
на 04 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Димитър Узунов.
-Пр. Пр. № 4519/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 683/2019г. по описа
на 05 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Димитър Узунов
-Пр. Пр. № 7966/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 520/2020г. по описа
на 02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Димитрина Црънкова.
-Пр. Пр. № 9152/2020 г.по описа на РП-Бургас, ДП № 539/2020г. по описа
на 05 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Димитрина Црънкова.
-Пр. Пр. № 955/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 8/2020г. по описа на
РУ-Поморие, наблюдаващ прокурор Димо Георгиев.
-Пр. Пр. № 8032/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 233/2020г. по описа
на РУ-Поморие, наблюдаващ прокурор Димо Георгиев.
-Пр. Пр. № ТОА-594/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 119/2020 г. по
описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор Живка Мангърова.
-Пр. Пр. № ТОА-1023/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 151/2019 г. по
описа на РУ-Руен, наблюдаващ прокурор Живка Мангърова.
-Пр. Пр. № 642/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 144/2020  г. по описа
на 01 РУ МВР - Бургас, наблюдаващ прокурор Зоя Милтиядова.
-Пр. Пр. № 9598/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 788/2019  г. по описа
на 02 РУ МВР - Бургас, наблюдаващ прокурор Зоя Милтиядова.
-Пр. Пр. № 6287/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 398/2019  г. по описа
на 04 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Зорница Щърбева.
-Пр. Пр. № 7627/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 423/2020  г. по описа
на 05 РУ МВР Бургас, наблюдаващ прокурор Зорница Щърбева.
-Пр. Пр. № 50/2020 год. по описа на РП-Бургас, ДП № 1/2020  год. по описа
на 04 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Иван Кирков.
-Пр. Пр. № 10277/2018 год. по описа на РП-Бургас, ДП № 892/2018 год. по
описа на 05  РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Иван Кирков.
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-Пр. Пр. № ТОА-653/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 114/2020г. по
описа на РУ-Руен, наблюдаващ прокурор Илиян Пантелеев.
-Пр. Пр. № ТОА-1210/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 15/2020 г. по
описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор Илиян Пантелеев.
-Пр. Пр. № 369/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП № 18/2019г. по описа на
04 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Йорданка Попова.
-Пр. Пр. № 3694/2016г. по описа на РП-Бургас, сл. дело № 86/2016г. по
описа на ОСО при БОП, наблюдаващ прокурор Йорданка Попова.
-Пр. Пр. № 7939/2020 год. по описа на РП-Бургас, ДП № 449/2020 год. по
описа на 01 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Керка Дюлгерска.
-Пр. Пр. № 9616/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 768/2019 г. по описа
на 05 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Керка Дюлгерска.
-Пр. Пр. № 547/2020г.  по описа на РП-Бургас, ДП № 749/2019  г. по описа
на 05 РУ МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Лидия Георгиева.
-Пр. Пр. № 4384/2020г.  по описа на РП-Бургас, ДП № 235/2020  г. по описа
на 02 РУ МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Лидия Георгиева.
-Пр. Пр. № 6854/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 342/2020г. по описа
на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Методи Велков.
-Пр. Пр. № 7479/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 398/202ог. по описа
на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Методи Велков.
-Пр. Пр. № 7133/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 601/2019  г. по описа
на 05 РУ МВР-Бургас,  наблюдаващ прокурор Мариана Калудова.
-Пр. Пр. № 7500/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 271/2019  г. по описа
на ОДМВР - Бургас,  наблюдаващ прокурор Мариана Калудова.
-Пр. Пр. № 9414/2019г.по описа на РП-Бургас, ДП № 776/2019  г. по описа
на 02 РУ на МВР- Бургас, наблюдаващ прокурор Мария Маркова.
-Пр. Пр. № 9759/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП № 797/2019  г. по описа
на 02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Мария Маркова.
-Пр. Пр. № ТОА-906/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 171/2019г. по
описа на РУ-Руен наблюдаващ прокурор Милена Стойчева.
-Пр. Пр. № ТОА-1174/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 171/2019 г. по
описа на РУ-Руен наблюдаващ прокурор Милена Стойчева.
-Пр. Пр. № 1251/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 351/2019г. по описа
на  РУ-Приморско наблюдаващ прокурор Марин Тодоров.
-Пр. Пр. № 10314/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 842/2019г. по описа
на 02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Марин Тодоров.
-Пр. Пр. № ТОЦ-664/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 189/2019 г. по
описа на  РПУ Приморско, наблюдаващ прокурор Николай Бочев.
-Пр. Пр. № 2996/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 40/2020  г. по описа
на РУ-Приморско, наблюдаващ прокурор Николай Бочев.
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-Пр. Пр. № 4755/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 200/2020  г. по описа
на 02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Надя Митева.
-Пр. Пр. № 5240/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 314/20  г. по описа на
01 РУ МВР- БУРГАС, наблюдаващ прокурор Надя Митева
-Пр. Пр. № 848/2020г. по описа на РП-Карнобат, ДП № 235/2020  г. по
описа на РУ Сунгурларе, наблюдаващ прокурор - Петър Иванов
-Пр. Пр. № 914/2019 г. по описа на РП-Карнобат, ДП № 214/2019  г. по
описа на РУ Сунгурларе, наблюдаващ прокурор - Петър Иванов
-Пр. Пр. № 8213/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 472/2020 г. по описа
на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Радост Бошнакова.
-Пр. Пр. № ТОН-2993/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП №  1583/2019 г.
по описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Радост Бошнакова.
-Пр. Пр. № 6487/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 367/2020г. по описа
на 05 РУ МВР-Бургас,  наблюдаващ прокурор Радослав Воруков.
-Пр. Пр. № 6913/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 232/2019г. по описа
на РУ-Созопол,  наблюдаващ прокурор Радослав Воруков.
-Пр. Пр. № 5951/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 345/2020г. по описа
на 05 РУ МВР Бургас, наблюдаващ прокурор Радостина Ганева
-Пр. Пр. № 6735/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 387/2020г. по описа
на 05 РУ на МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Радостина Ганева
-Пр. Пр. № 536/2020 г. по описа на РП-Бургас, рег. № 269000-
6286/13.01.2020г. по описа на, РУ-Средец, наблюдаващ прокурор Райко
Стоянов.
-Пр. Пр. № 3049/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 61/2020г. по описа на
РУ на МВР Средец, наблюдаващ прокурор Райко Стоянов.
-Пр. Пр. № 1518/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 80/2020  г. по описа
на 05 РУ МВР-Бургас,  наблюдаващ прокурор Сузана Чинева.
-Пр. Пр. № 6754/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 402/2020  г. по описа
на 04 РУ МВР-Бургас,  наблюдаващ прокурор Сузана Чинева.
-Пр. Пр. № 843/2020 г. по описа на РП Бургас, ДП № 19/2020г. по описа на
РУ на МВР Средец, наблюдаващ прокурор Соня Петрова.
-Пр. Пр. № 1580/2020 г. по описа на РП-Бургас, рег. № 269000-
82/10.02.2020г. по описа на, РУ-Средец,наблюдаващ прокурор Соня
Петрова.
-Пр. Пр. № 849/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 21/2020г. по описа на
РУ-Поморие, наблюдаващ прокурор Силвия Рандева.
-Пр. Пр. № 8108/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 163/2020г. по описа
на  РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Силвия Рандева.
-Пр. Пр. № ТОН-204/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 80/2019 г. по
описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Севдалина Станева.
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-Пр. Пр. № ТОН-3734/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП № 1611/2019г. по
описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Севдалина Станева.
-Пр. Пр. № 8878/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 627/2019  г. по описа
на 02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Светлана Божкова.
-Пр. Пр. № 9982/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 802/2019  г. по описа
на 05 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Светлана Божкова.
-Пр. Пр. № 7538/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 535/2019 г. по описа
на  05 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Светла Стоянова
- Пр. Пр. № 10304/2018 г. по описа на РП-Бургас, ДП №  853/2018 г. по
описа на  02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Светла Стоянова
- Вх.№ ТОН-348/2019г. по описа на РП - Бургас, ДП № 219/2019г. по описа
на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Стела Мешова.
- Пр. Пр. № ТОН-518/2017г. по описа на РП - Бургас, ДП № 312/2017г. по
описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Стела Мешова.
- Пр. Пр. № 4196/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 428/19г. по описа на
05 РУ МВР Бургас, наблюдаващ прокурор Таня Митева.
- Пр. Пр. №9456/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 516/20г. по описа на
05 РУ МВР Бургас, наблюдаващ прокурор Таня Митева.
- Пр. Пр. № 4464/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 233/2020  г. по описа
на РУ- Несебър, наблюдаващ прокурор Тони Петрова.
- Пр. Пр. № 5887/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 432/2020  г. по описа
на 02-РПУ, наблюдаващ прокурор Тони Петрова.
- Пр. Пр. № 11322/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 543/20г. по описа
на 05 РУ на МВР-Бургас наблюдаващ прокурор Христо Христов.
- Пр. Пр. № 11937/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 571/20г. по описа
на 05 РУ на МВР-Бургас наблюдаващ прокурор Христо Христов.
- Пр. Пр. № 157/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 1935/2021г. по описа
на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Христина Апостолова.
- Пр. Пр. № ТОН-4374/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 1935/2019г.
по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Христина Апостолова.
- Пр. Пр. № 8803/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП №563/2020г. по описа
на  05 РУ  МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Цветана Бързинска
- Пр. Пр. № 8843/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 541/2020г. по описа
на  01 РУ  МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор Цветана Бързинска
- Пр. Пр. № 3824/2020 г., Пор. 792/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП №
252/2020  г. по описа на 04 РУ Бургас, наблюдаващ прокурор Щелиян
Димитров.
- Пр. Пр. № 9081/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 146/2020  г. по описа
на РУ Камено, наблюдаващ прокурор Щелиян Димитров.
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-  Пр.  Пр.  №  209/2020  г. по описа на РП-Карнобат, ДП № 76/2020  г. по
описа на РУ Карнобат, наблюдаващ прокурор - Щилияна Петкова
- Пр. Пр. № 307/2020 г. по описа на РП-Карнобат, ДП № 93/2020  г. по
описа на РУ-Сунгурларе,  наблюдаващ прокурор Щилияна Петкова.

VІІІ. Прекратени наказателни производства в РП-Бургас, през
проверявания период- 5257 броя:

Прокурор

Прекратени
наказателни

производства

Обж.
 пред
съда

Обж.
пред
по-
горест.
Прок.

Служ
.
отм.
пост.

Прекр.
 пора
ди изт.
дав
ностВодени

срещу ИИ

Водени
срещу

НИ

Об
що

Отм.
пост.

О
б
щ
о

Отм.
пост.

Аделина Живкова
Хаджиатанасова 5 1

Анелия
Веселинова
Стойчева

2 143 105

Анна Георгиева
Пантелеева 2 146 3 119

Антоанета
Иванова Маркова 1 71 2 2 53

Благовест
Димитров
Вангелов

6 124 1 87

Богомила
Николаева Колева 2 60 1 1 1 29

Борис Анастасов
Луков 3 34 1 20

Бояна
Любомирова
Кузманова

1 86 71

Валя Николаева
Диамандиева 3 69 32

Ваня Стойчева
Георгиева 14 8

Веселина
Атанасова
Гайдажиева

4 123 90

Виолета Здравкова
Ангелова 3 70 40

Галина Ненкова 139 1 1  1 1 110
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Георгиева
Георги Борисов
Кирков 4 57 1 27

Георги Добрев
Попдобрев 5 112 1 1 90

Георги Евтимов
Попов 1 157 134

Георги Стефанов
Русев 9 68 40

Гинка Димитрова
Чинова 7 98 1 71

Димитрина
Георгиева
Црънкова

2 132 105

Димитър Георгиев
Узунов 6 160 135

Димитър
Георгиевв
Георгиев

2 106   1 88

Димитър Илиев
Илиев 162   2 124

Димо Георгиев
Георгиев 5 216 4 1 185

Димо Николов
Николов 4 85 1 1 58

Димо Янчев
Маджаров 7 147 1 123

Зорница
Александрова
Щърбева

2 106 2 2 88

Зоя Милтиядова
Милтиядова 1 162 107

Иван Николов
Кирков 62 55

Йорданка Иванова
Попова 6 146 1 1 122

Керка Станкова
Дюлгерска 5 63 1 43

Лидия Антоанова
Георгиева 4 135 1   1 91

Мариана
Георгиева
Калудова

1 62 1 34

Марин
Владиславов
Тодоров

42 1 27
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Мария Русева
Маркова 4 86 1 68

Методи Росенов
Велков 3 0

Надя Миткова
Митева 3 98 78

Николай Григоров
Бочев 2 147 1 98

Радослав Георгиев
Воруков 4 96 1 70

Радост Стоилова
Бошнакова 1 22 2

Радостина Ганева
Петкова 1 102 1 1 70

Райко Димитров
Стоянов 4 60 2 2 0

Светла Стоянова
Иванова 71 1 1 45

Светлана Асенова
Божкова-Тепова 1 37 1 20

Севдалина Колева
Станева 4 85 1 1 70

Силвия Стойнова
Рандева 1 166 2 1 1 1 2 138

Соня Йовчева
Петрова 4 173 3 2 113

Стела Милева
Мешова 6 72 1 1 37

Сузана Тодорова
Чинева-Койнова 2 70 1 1 44

Таня Миткова
Митева 4 113   1  1 1 94

Тони Иванова
Петрова 2 86 1 61

Христина
Люцканова
Апостолова

66 1 1 1 19

Христо Иванов
Христов 1 43 20

Цветана
Валентинова
Бързинска

2 87 2 2 58

Щелиян Веселинов
Димитров 2 66 47

Общо 146 5111 40 23 9 4 18 3664
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1. Прекратени ДП:
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК – 1221

броя;
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК – 69 броя;
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от НПК – 7 броя.
2. Протести срещу определения на съда, с които са отменени

постановления за прекратяване  - 24 броя.
От тях:
‐ Уважени – 1 бр.
‐ Неуважени – 19 бр.
‐ Върнати – 1 бр.
‐ Чакащи решение – 3 бр.

Прокурор Уважен Неуважен Върнат Чакащи
решение Общо

Анелия Веселинова
Стойчева 1 1

Антоанета Иванова
Маркова 1 1

Богомила Николаева
Колева 1 1

Виолета Здравкова
Ангелова 1 1

Георги Добрев Попдобрев 1 1
Димитър Георгиев Узунов 1 1
Димо Георгиев Георгиев 2 1 3
Димо Николов Николов 1 1
Зорница Александрова
Щърбева 2 2

Илиян Ангелов Пантелеев 1 1
Йорданка Иванова Попова 1 1
Петър Иванов Иванов 2 1 3
Райко Димитров Стоянов 1 1
Соня Йовчева Петрова 1 1
Стела Милева Мешова 1 1 2
Христина Люцканова
Апостолова 2 2

Цветана Валентинова
Бързинска 1 1

Общо 1 19 1 3 24
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●За периода 01.01.2021 - 31.12.2021г. в Районна прокуратура - Бургас
І. НАБЛЮДАВАНИТЕ ДОСЪДЕБНИ И БЪРЗИ  ПРОИЗВОДСТВА,

са общо– 13983 броя.

И по прокурори,както следва:

Прокурор
/име/

Досъдебни производства Бързи
производства

Об
щоновообр.

Образ.
 в предх.
период

общо Ново
обр.

Образ.
 в предх.
период

Об
що

Антоанета
Иванова
Маркова

84 164 248 23 23 271

Благовест
Димитров
Вангелов

58 93 151 34 34 185

Богомила
Николаева
Колева

75 118 193 11 1 12 205

Борис
Анастасов
Луков

43 46 89 24 24 113

Бояна
Любомирова
Кузманова

71 127 198 24 24 222

Валя
Николаева
Диамандиева

74 190 264 23 23 287

Вероника
Костова
Николова

57 11 68 12 12 80

Веселина
Атанасова
Гайдажиева

53 180 233 71 71 304

Виолета
Здравкова
Ангелова

58 169 227 34 34 261

Галина
Ненкова
Георгиева

72 136 208 33 33 241

Георги
Борисов
Кирков

65 191 256 15 1 16 272

Георги
Добрев 76 188 264 21 21 285
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Попдобрев
Георги
Евтимов
Попов

62 141 203 39 39 242

Георги
Стефанов
Русев

63 165 228 13 1 14 242

Гинка
Димитрова
Чинова

61 176 237 22 22 259

Димитрина
Георгиева
Црънкова

6 82 88 5 5 93

Димитър
Георгиев
Узунов

57 183 240 24 24 264

Димитър
Георгиевв
Георгиев

39 146 185 13 1 14 199

Димитър
Илиев Илиев 91 158 249 33 33 282

Димо
Георгиев
Георгиев

27 109 136 27 27 163

Димо
Николов
Николов

19 102 121 12 12 133

Димо Янчев
Маджаров 63 132 195 31 2 33 228

Живка
Павлова
Мангърова

56 70 126 31 31 157

Зорница
Александрова
Щърбева

53 131 184 40 40 224

Зоя
Милтиядова
Милтиядова

12 83 95 12 12 107

Иван
Николов
Кирков

17 124 141 22 22 163

Илиян
Ангелов
Пантелеев

59 160 219 47 47 266

Йорданка
Иванова 40 133 173 25 25 198
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Попова
Керка
Станкова
Дюлгерска

56 128 184 18 18 202

Лидия
Антоанова
Георгиева

98 196 294 23 23 317

Любомира
Димитрова
Минкова

73 151 224 106 106 330

Магдалина
Недялкова
Христова

92 58 150 19 19 169

Мариана
Георгиева
Калудова

73 109 182 31 31 213

Мария Русева
Маркова 24 180 204 39 3 42 246

Методи
Росенов
Велков

89 211 300 25 25 325

Милена
Стойчева
Стойчева

67 145 212 30 30 242

Надя
Миткова
Митева

60 192 252 24 24 276

Николай
Атанасов
Илиев

56 11 67 10 10 77

Николай
Григоров
Бочев

63 113 176 76 1 77 253

Петър
Иванов
Иванов

33 372 405 11 11 416

Радослав
Георгиев
Воруков

80 205 285 30 30 315

Радост
Стоилова
Бошнакова

67 210 277 19 1 20 297

Радостина
Ганева
Петкова

93 221 314 22 22 336

Райко 72 83 155 49 49 204
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Димитров
Стоянов
Светла
Стоянова
Иванова

89 137 226 20 20 246

Севдалина
Колева
Станева

49 177 226 21 21 247

Силвия
Стойнова
Рандева

46 144 190 34 34 224

Соня Йовчева
Петрова 44 146 190 44 44 234

Стела
Милева
Мешова

59 266 325 21 21 346

Сузана
Тодорова
Чинева-
Койнова

7 86 93 10 10 103

Таня
Миткова
Митева

41 126 167 24 24 191

Тони
Иванова
Петрова

85 155 240 24 24 264

Христина
Люцканова
Апостолова

58 304 362 22 22 384

Христо
Иванов
Христов

88 137 225 26 26 251

Щелиян
Веселинов
Димитров

75 115 190 36 36 226

Щилияна
Георгиева
Петкова

64 496 560 35 35 595

Обща сума 3448 8897 12345 1626 12 1638 13983

ІІ. РЕШЕНИ ДОСЪДЕБНИ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през
2021г.– 10954 броя.
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Прокурор
/име/

Досъдебни производства Бързи производства
Об
щоНово

обр.

образувани в
предходен

период
общо новообр.

Обр. В
 предх.
период

Об
що

Антоанета
Иванова
Маркова

55 153 208 3 3 211

Благовест
Димитров
Вангелов

74 90 164 164

Богомила
Николаева
Колева

25 90 115 5 5 120

Борис
Анастасов
Луков

27 45 72 18 18 90

Бояна
Любомирова
Кузманова

32 110 142 9 9 151

Валя
Николаева
Диамандиева

30 170 200 18 18 218

Вероника
Костова
Николова

16 3 19 1 1 20

Веселина
Атанасова
Гайдажиева

41 158 199 55 55 254

Виолета
Здравкова
Ангелова

30 135 165 12 12 177

Галина
Ненкова
Георгиева

62 123 185 7 7 192

Георги
Борисов
Кирков

28 160 188 9 1 10 198

Георги
Добрев
Попдобрев

30 165 195 11 11 206

Георги
Евтимов
Попов

47 122 169 20 20 189

Георги
Стефанов 29 137 166 7 1 8 174
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Русев
Гинка
Димитрова
Чинова

39 167 206 8 8 214

Димитрина
Георгиева
Црънкова

9 82 91 2 2 93

Димитър
Георгиев
Узунов

23 139 162 9 9 171

Димитър
Георгиевв
Георгиев

18 129 147 5 5 152

Димитър
Илиев Илиев 55 148 203 15 15 218

Димо
Георгиев
Георгиев

36 103 139 4 4 143

Димо
Николов
Николов

28 102 130 2 2 132

Димо Янчев
Маджаров 45 123 168 17 1 18 186

Живка
Павлова
Мангърова

47 61 108 16 16 124

Зорница
Александрова
Щърбева

32 118 150 25 25 175

Зоя
Милтиядова
Милтиядова

17 83 100 7 7 107

Иван
Николов
Кирков

11 123 134 10 10 144

Илиян
Ангелов
Пантелеев

33 137 170 29 29 199

Йорданка
Иванова
Попова

27 125 152 7 7 159

Керка
Станкова
Дюлгерска

31 101 132 2 2 134

Лидия
Антоанова 50 179 229 10 10 239
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Георгиева
Любомира
Димитрова
Минкова

52 143 195 94 94 289

Магдалина
Недялкова
Христова

51 32 83 11 11 94

Мариана
Георгиева
Калудова

51 90 141 12 12 153

Мария Русева
Маркова 21 176 197 17 2 19 216

Методи
Росенов
Велков

43 201 244 16 16 260

Милена
Стойчева
Стойчева

41 135 176 24 24 200

Надя
Миткова
Митева

30 175 205 8 8 213

Николай
Атанасов
Илиев

13 2 15 3 3 18

Николай
Григоров
Бочев

42 104 146 66 1 67 213

Петър
Иванов
Иванов

35 372 407 9 9 416

Радослав
Георгиев
Воруков

54 196 250 16 16 266

Радост
Стоилова
Бошнакова

37 189 226 7 1 8 234

Радостина
Ганева
Петкова

56 206 262 10 10 272

Райко
Димитров
Стоянов

56 78 134 15 15 149

Светла
Стоянова
Иванова

49 121 170 4 4 174

Севдалина 27 158 185 10 10 195
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Колева
Станева
Силвия
Стойнова
Рандева

48 135 183 12 12 195

Соня Йовчева
Петрова 47 136 183 7 7 190

Стела
Милева
Мешова

36 218 254 10 10 264

Сузана
Тодорова
Чинева-
Койнова

11 86 97 6 6 103

Таня
Миткова
Митева

48 126 174 17 17 191

Тони
Иванова
Петрова

30 138 168 6 6 174

Христина
Люцканова
Апостолова

40 243 283 13 13 296

Христо
Иванов
Христов

63 128 191 10 10 201

Щелиян
Веселинов
Димитров

36 86 122 27 27 149

Щилияна
Георгиева
Петкова

44 440 484 24 24 508

Обща сума 2152 7977 10129 817 8 825 10954

ІІІ. Намиращи се за произнасяне при прокурор ДП и БП в края на
проверявания период /2021г./ – 239 броя:

Прокурор
/име/

Досъдебни
производства

Бързи
производства Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 6 6
Анна Георгиева Пантелеева 12 12
Антоанета Иванова Маркова 1 1
Богомила Николаева Колева 9 9
Бояна Любомирова Кузманова 3 3
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Валя Николаева Диамандиева 2 2
Веселина Атанасова Гайдажиева 5 5
Виолета Здравкова Ангелова 6 6
Галина Ненкова Георгиева 1 1
Георги Борисов Кирков 9 9
Георги Добрев Попдобрев 5 5
Георги Евтимов Попов 2 2
Георги Стефанов Русев 10 10
Гинка Димитрова Чинова 1 1
Димитър Георгиев Узунов 7 7
Димитър Георгиевв Георгиев 5 5
Димитър Илиев Илиев 1 1
Димо Янчев Маджаров 1 1
Живка Павлова Мангърова 1 1
Зорница Александрова Щърбева 4 4
Иван Николов Кирков 2 2
Илиян Ангелов Пантелеев 10 10
Йорданка Иванова Попова 6 6
Керка Станкова Дюлгерска 3 3
Лидия Антоанова Георгиева 2 2
Любомира Димитрова Минкова 4 4
Магдалина Недялкова Христова 5 5
Мариана Георгиева Калудова 2 2
Методи Росенов Велков 4 4
Милена Стойчева Стойчева 9 9
Надя Миткова Митева 3 3
Николай Атанасов Илиев 3 3
Николай Григоров Бочев 6 6
Радослав Георгиев Воруков 1 1
Радост Стоилова Бошнакова 4 4
Радостина Ганева Петкова 8 8
Райко Димитров Стоянов 11 11
Светла Стоянова Иванова 9 9
Севдалина Колева Станева 3 3
Силвия Стойнова Рандева 1 1
Соня Йовчева Петрова 5 5
Стела Милева Мешова 2 2
Тони Иванова Петрова 25 25
Христина Люцканова Апостолова 6 6
Христо Иванов Христов 3 3
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Щелиян Веселинов Димитров 4 4
Щилияна Георгиева Петкова 7 7

Обща сума 239 239

ІV. Наблюдавани БП, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 809

броя;
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 16

броя;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 824 броя.

V. Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 НПК през
проверявания период:

- ДП, изпратени на разследващия орган – 11 броя;
- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – 31

броя.

VІ. Спрени наказателни производства през 2021г.– 2268 броя:

Прокурор
Спрени срещу

неизвестен
извършител

Спрени срещу
известен

извършител
Общо

Аделина Живкова
Хаджиатанасова 45 45

Анелия Веселинова Стойчева 7 7
Анна Георгиева Пантелеева 50 1 51
Антоанета Иванова Маркова 54 1 55
Благовест Димитров Вангелов 45 1 46
Богомила Николаева Колева 33 2 35
Борис Анастасов Луков 9 9
Бояна Любомирова Кузманова 48 2 50
Валя Николаева Диамандиева 45 3 48
Вероника Костова Николова 8 8
Веселина Атанасова Гайдажиева 36 7 43
Виолета Здравкова Ангелова 37 3 40
Галина Ненкова Георгиева 53 1 54
Георги Борисов Кирков 53 2 55
Георги Добрев Попдобрев 24 2 26
Георги Евтимов Попов 34 34
Георги Стефанов Русев 61 5 66
Гинка Димитрова Чинова 33 33
Димитрина Георгиева Црънкова 29 29
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Димитър Георгиев Узунов 27 1 28
Димитър Георгиевв Георгиев 16 1 17
Димитър Илиев Илиев 56 1 57
Димо Георгиев Георгиев 25 25
Димо Николов Николов 20 1 21
Димо Янчев Маджаров 27 3 30
Живка Павлова Мангърова 35 35
Зорница Александрова Щърбева 31 1 32
Зоя Милтиядова Милтиядова 14 14
Иван Николов Кирков 9 9
Илиян Ангелов Пантелеев 40 2 42
Йорданка Иванова Попова 33 33
Керка Станкова Дюлгерска 27 1 28
Лидия Антоанова Георгиева 64 2 66
Любомира Димитрова Минкова 32 1 33
Магдалина Недялкова Христова 35 35
Мариана Георгиева Калудова 38 38
Мария Русева Маркова 23 1 24
Методи Росенов Велков 43 43
Милена Стойчева Стойчева 42 1 43
Надя Миткова Митева 27 27
Николай Атанасов Илиев 7 7
Николай Григоров Бочев 29 29
Петър Иванов Иванов 51 1 52
Радослав Георгиев Воруков 54 54
Радост Стоилова Бошнакова 34 34
Радостина Ганева Петкова 68 2 70
Райко Димитров Стоянов 33 2 35
Светла Стоянова Иванова 45 2 47
Севдалина Колева Станева 24 24
Силвия Стойнова Рандева 30 30
Соня Йовчева Петрова 35 35
Стела Милева Мешова 64 2 66
Сузана Тодорова Чинева-
Койнова 12 12

Таня Миткова Митева 45 2 47
Тони Иванова Петрова 21 21
Христина Люцканова
Апостолова 110 2 112

Христо Иванов Христов 62 62
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Щелиян Веселинов Димитров 32 1 33
Щилияна Георгиева Петкова 84 84
Обща сума 2208 60 2268

VІІ. Възобновени наказателни производства през проверявания
период /2021г./ – 832 броя:

Прокурор
Спрени срещу

неизвестен
извършител

Спрени срещу
известен

извършител
Общо

Аделина Живкова
Хаджиатанасова 16 2 18

Анелия Веселинова Стойчева 2 2
Анна Георгиева Пантелеева 13 1 14
Антоанета Иванова Маркова 14 3 17
Благовест Димитров Вангелов 16 7 23
Богомила Николаева Колева 10 2 12
Борис Анастасов Луков 9 9
Бояна Любомирова Кузманова 7 1 8
Валя Николаева Диамандиева 16 8 24
Вероника Костова Николова 4 4
Веселина Атанасова Гайдажиева 9 5 14
Виолета Здравкова Ангелова 23 2 25
Галина Ненкова Георгиева 8 8
Георги Борисов Кирков 8 4 12
Георги Добрев Попдобрев 13 3 16
Георги Евтимов Попов 12 2 14
Георги Стефанов Русев 27 8 35
Гинка Димитрова Чинова 6 1 7
Димитрина Георгиева Црънкова 8 2 10
Димитър Георгиев Узунов 7 1 8
Димитър Георгиевв Георгиев 4 1 5
Димитър Илиев Илиев 10 2 12
Димо Георгиев Георгиев 12 2 14
Димо Николов Николов 6 1 7
Димо Янчев Маджаров 12 1 13
Живка Павлова Мангърова 14 1 15
Зорница Александрова Щърбева 9 1 10
Зоя Милтиядова Милтиядова 3 3
Иван Николов Кирков 6 6
Илиян Ангелов Пантелеев 19 3 22
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Йорданка Иванова Попова 5 1 6
Керка Станкова Дюлгерска 10 2 12
Лидия Антоанова Георгиева 14 5 19
Любомира Димитрова Минкова 4 1 5
Магдалина Недялкова Христова 13 1 14
Мариана Георгиева Калудова 17 1 18
Мария Русева Маркова 12 2 14
Методи Росенов Велков 3 3
Милена Стойчева Стойчева 16 3 19
Надя Миткова Митева 15 2 17
Николай Атанасов Илиев 1 1
Николай Григоров Бочев 10 4 14
Петър Иванов Иванов 17 1 18
Радослав Георгиев Воруков 16 1 17
Радост Стоилова Бошнакова 8 3 11
Радостина Ганева Петкова 16 3 19
Райко Димитров Стоянов 12 6 18
Светла Стоянова Иванова 8 5 13
Севдалина Колева Станева 4 2 6
Силвия Стойнова Рандева 10 5 15
Соня Йовчева Петрова 12 1 13
Стела Милева Мешова 28 7 35
Сузана Тодорова Чинева-
Койнова 7 3 10

Таня Миткова Митева 10 2 12
Тони Иванова Петрова 15 1 16
Христина Люцканова
Апостолова 40 4 44

Христо Иванов Христов 11 3 14
Щелиян Веселинов Димитров 5 2 7
Щилияна Георгиева Петкова 33 2 35

Обща сума 695 137 832

VІІІ. Прекратени наказателни производства, през 2021г. - 6534
броя:
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Прокурор

Прекратени
наказателни

производства

Обжалван
 пред съда

Обж.
 пред по-
горест.
Прок.

Служ
Отм.

Пост.

Прекр.
поради
изтекла
давностВодени

срещу
ИИ

Водени
срещу
НИ

Об
що

Отм.

пост.

О
б
щ
о

Отм.
Пост.

Аделина Живкова
Хаджиатанасова 90 1 1  1 58

Анелия Веселинова
Стойчева 5 0

Анна Георгиева
Пантелеева 4 111 1 87

Антоанета Иванова
Маркова 106 1 77

Благовест Димитров
Вангелов 6 71 1 1  1 42

Богомила
Николаева Колева 8 57 31

Борис Анастасов
Луков 2 43 1 1  1 23

Бояна Любомирова
Кузманова 5 75 1 1 57

Валя Николаева
Диамандиева 4 126 2 87

Вероника Костова
Николова 7 1

Веселина Атанасова
Гайдажиева 2 129 1 1  1 108

Виолета Здравкова
Ангелова 1 101 62

Галина Ненкова
Георгиева 12 93 1 1 67

Георги Борисов
Кирков 4 108 2 1 89

Георги Добрев
Попдобрев 2 144 1 111

Георги Евтимов
Попов 4 101 75

Георги Стефанов
Русев 5 67 1 1 45

Гинка Димитрова
Чинова 3 148 1 1 112

Димитрина
Георгиева Црънкова 47 31
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Димитър Георгиев
Узунов 1 101 2 80

Димитър Георгиевв
Георгиев 2 105 97

Димитър Илиев
Илиев 2 108 1 76

Димо Георгиев
Георгиев 5 80 3 2 61

Димо Николов
Николов 4 85 71

Димо Янчев
Маджаров 7 107 1 1 81

Живка Павлова
Мангърова 2 42 17

Зорница
Александрова
Щърбева

1 89 1 1 67

Зоя Милтиядова
Милтиядова 1 71 46

Иван Николов
Кирков 3 104 96

Илиян Ангелов
Пантелеев 1 102 1 71

Йорданка Иванова
Попова 1 102 76

Керка Станкова
Дюлгерска 3 73 2 2 47

Лидия Антоанова
Георгиева 2 141 104

Любомира
Димитрова Минкова 3 138 1 94

Магдалина
Недялкова Христова 2 36 31

Мариана Георгиева
Калудова 1 76 46

Мария Русева
Маркова 2 161 2 139

Методи Росенов
Велков 1 189 1 168

Милена Стойчева
Стойчева 5 108 3 1 70

Надя Миткова
Митева 2 143 1 119

Николай Атанасов
Илиев 5 0

Николай Григоров 4 101 1 61
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Бочев
Петър Иванов
Иванов 3 320 1 1 302

Радослав Георгиев
Воруков 1 166 148

Радост Стоилова
Бошнакова 2 174 153

Радостина Ганева
Петкова 167 1 1 1 1 138

Райко Димитров
Стоянов 3 72 2 2 11

Светла Стоянова
Иванова 3 75 1 1 63

Севдалина Колева
Станева 3 130 105

Силвия Стойнова
Рандева 2 115 1 91

Соня Йовчева
Петрова 2 132 1 1 101

Стела Милева
Мешова 3 163 138

Сузана Тодорова
Чинева-Койнова 5 71 52

Таня Миткова
Митева 1 104 1 77

Тони Иванова
Петрова 118 1 97

Христина
Люцканова
Апостолова

2 148 1 106

Христо Иванов
Христов 4 91 61

Щелиян Веселинов
Димитров 1 65 47

Щилияна Георгиева
Петкова 6 369 1 322

Обща сума 158 6376 38 19 10 3 4 4893

1. Прекратени ДП:
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК – 1242

броя;
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК – 87 броя;
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от НПК – 2 броя.
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2. Протестите срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване,са общо  - 16 броя.

От тях:
‐ Уважени – 2 бр.
‐ Неуважени – 8 бр.
‐ Чакащи решение – 6 бр.

Прокурор Уважен Неуважен Чакащи
решение Общо

Анна Георгиева Пантелеева 1 1
Бояна Любомирова Кузманова 1 1
Валя Николаева Диамандиева 1 1 2
Галина Ненкова Георгиева 1 1
Димо Георгиев Георгиев 2 2
Зорница Александрова Щърбева 1 1
Керка Станкова Дюлгерска 1 1
Милена Стойчева Стойчева 1 1
Петър Иванов Иванов 1 1
Райко Димитров Стоянов 1 1
Светла Стоянова Иванова 1 1
Силвия Стойнова Рандева 1 1
Христо Иванов Христов 1 1
Щилияна Георгиева Петкова 1 1

Обща сума 2 8 6 16

ІХ. Удължаване на срока за разследване:
1. Изготвени предложения от разследващите органи до:
-  наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по

чл.234, ал.2 от НПК – 2861 бр.
§ уважени – 2819 бр.
§ неуважени – 42 бр.

-  наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на
срока на разследване по чл. 234, ал. 3, пр.1 от НПК – 9372 бр.

§ уважени – 9259 бр.
§ неуважени – 113 бр.

2. Искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на
разследването до административния ръководител на съответната
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прокуратура или оправомощен от него прокурор на основание чл. 234, ал. 3,
пр.2 от НПК – 11545 бр.

§ уважени – 11544 бр.
§ неуважени – 1 бр.

X. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО И МЕРКИ НА
ПРОКУРОРА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1. ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца –
1292 броя:

         - причини за продължителността: Причините са идентични
с предходната година, като основна причина за забавяне в разследването и
приключването на досъдебните производства в разумни срокове, е
фактическата и правна сложност на делата, налагащи извършването на
множество действия по разследването и процесуални такива, включващи
изготвянето на ЕЗР или МПП, чието изпълнение понякога е с
продължителен период от време.

         Разследването по делата се бави и поради необходимостта за
изготвянето на различни по вид, специфични експертни изследвания. Част
от делата попадащи в справката са многократно спирани и възобновявани,
поради отсъствие на свидетел или обвиняем. По част от делата има
отменени постановления за прекратяване при инстанционен или съдебен
контрол, съответно се изпълняват указания на контролната инстанция.
             -предприети мерки: Ежегодно в РП-Бургас се извършват проверки
от Окръжна прокуратура гр.Бургас, на основание Разпореждане на
Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
гр.Бургас, респективно Разпореждане на Административен ръководител
Районен прокурор на РП-Бургас на делата с продължителен срок на
разследване.

- Ежемесечно в БРП бива изтегляна справка от деловодната система
УИС за броя на делата, попадащи в тази категория, която е докладвана на
всички прокурори, като им бива обръщано внимание, да предприемат
организационни мерки за приключването им.

- Провеждане на ежемесечната среща между ръководителите на Отдел
Разследване в съответните Районни полицейски управления и Началника на
Отдел Разследване при ОД на МВР-Бургас;

ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца٭
 към 16.06.2022г/датата на извършване на проверката от ИВСС/.
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Вид решение РП-Айтос
2020

РП-Карнобат
2020

РП-Бургас
2020

РП-Бургас
2021

обвинителен акт 8 13 217 92
споразумение 7 9 81 24
предложение по чл.78а НК 3 1 41 21
прекратяване 25 31 441 197
спиране 29 47 341 258
изпр. по компетентност 2 4 28 21
обединяване 0 1 3 2
неприключено ДП 8 27 226 601
при прокурор 2 6 29 76
Общо: 84 139 1407 1292

Решени ДП 74 106 1152 615

2. ДП, по което от привличането на обвиняемия са изтекли повече
от две години – 36 броя:

3. ДП, по които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК – 33 броя:

4. ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК – 8 броя:

5. Искания за ускоряване на разследването по чл. 368, ал.1 НПК: 1
бр. - Вх. № ТОН-02659/2019г., ДП № 1373/2019г. на РПУ-Несебър.

 ХІ. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО СЪДА за:
 1. Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.72, ал.1 и чл.73, ал.3
НПК през проверявания период - 2 броя. от тях:
- уважени – 2 бр.
- неуважени – няма
2. Внесени МНО през проверявания период – 143 броя.
от тях:
2.1 „задържане под стража” – 142 бр.
- уважени – 121 бр.
- неуважени – 21 бр.

Прокурор Уважено
искане

Неуважено
искане Общо

Антоанета Иванова Маркова 2 2
Благовест Димитров Вангелов 2 2
Богомила Николаева Колева 1 1
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Борис Анастасов Луков 1 1
Вероника Костова Николова 1 1
Веселина Атанасова Гайдажиева 4 4
Виолета Здравкова Ангелова 1 1
Галина Ненкова Георгиева 1 1
Георги Борисов Кирков 2 2
Георги Добрев Попдобрев 1 1
Георги Стефанов Русев 2 1 3
Гинка Димитрова Чинова 3 2 5
Димитрина Георгиева Црънкова 1 1
Димитър Георгиевв Георгиев 2 2
Димитър Илиев Илиев 1 1
Димо Георгиев Георгиев 2 2
Димо Янчев Маджаров 1 1
Живка Павлова Мангърова 2 2
Зорница Александрова Щърбева 8 8
Иван Николов Кирков 4 1 5
Илиян Ангелов Пантелеев 2 2
Йорданка Иванова Попова 1 1
Керка Станкова Дюлгерска 1 1 2
Лидия Антоанова Георгиева 3 3
Любомира Димитрова Минкова 9 9
Магдалина Недялкова Христова 1 1 2
Мариана Георгиева Калудова 2 2
Мария Русева Маркова 3 1 4
Надя Миткова Митева 2 1 3
Николай Атанасов Илиев 1 1
Николай Григоров Бочев 14 1 15
Петър Иванов Иванов 1 1
Радослав Георгиев Воруков 9 1 10
Радостина Ганева Петкова 3 3
Райко Димитров Стоянов 1 1
Светла Стоянова Иванова 4 1 5
Силвия Стойнова Рандева 4 4
Соня Йовчева Петрова 1 1
Стела Милева Мешова 1 1 2
Таня Миткова Митева 4 4
Тони Иванова Петрова 5 4 9
Христо Иванов Христов 2 2
Щелиян Веселинов Димитров 5 1 6
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Щилияна Георгиева Петкова 3 1 4
Общо 121 21 142

- подадени протести - брой общо и по прокурори, от тях уважени
– 10 бр.
от тях:
- уважени – 4 бр.
- неуважени – 6 бр.

Прокурор Уважен Неуважен Общо

Гинка Димитрова Чинова 1 1
Димитър Илиев Илиев 1 1
Керка Станкова Дюлгерска 1 1
Магдалина Недялкова Христова 1 1
Надя Миткова Митева 1 1
Радослав Георгиев Воруков 1 1
Светла Стоянова Иванова 1 1
Щелиян Веселинов Димитров 1 1
Щилияна Георгиева Петкова 2 2

Общо 4 6 10

2.2. „домашен арест” – 1 бр.
- уважени – 1 бр.;
- неуважени – няма.
3. Отмяна на мерките за неотклонение:
- в срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал. 4 от НПК – 2 броя.
- извън срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал. 4 от НПК –

няма.

XII. НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НА СПЕЦИАЛЕН   НАДЗОР .

ПП номер ДП № Разследващ
орган

Наблюдаващ
прокурор Текст от НК Статус

на НП

02693/2017 139/2017 ОДМВР-Бургас
КП Д.Илиев чл. 291, ал. 1 от НК неприключено

06831/2018 98/2018 СО в ОП Бургас С.Рандева и
З.Щърбева

чл.294, ал.1 от НК
и чл.339, ал.1 от
НК

обвинителен
акт

01742/2019 49/2019 ОДМВР-Бургас
ИП Мария Маркова чл 202, ал.2 вр. чл.

201, ал.1 от НК спряно

09752/2019 49/2020 ОДМВР-Бургас Галина
Георгиева

чл. 353б, ал. 1 от
НК спряно

00588/2020 26/2020 ОДМВР-Бургас Антоанета чл. 353г, ал. 1 от неприключено
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Маркова НК

02912/2020 182/2020 РПУ 04-Бургас Тони Петрова чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

03344/2020 171/2020 РПУ-Несебър Бояна
Кузманова

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК спряно

04240/2020 242/2020 РПУ 01-Бургас Бояна
Кузманова

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

04428/2020 303/2020 РПУ 04-Бургас Богомила
Колева

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

04480/2020 305/2020 РПУ 04-Бургас Георги
Попдобрев

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

04600/2020 243/2020 РПУ-Несебър Георги Кирков чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

04635/2020 46/2020 РПУ-Малко
Търново Борис Луков чл. 355, ал. 2 вр.

ал. 1 от НК
обвинителен

акт

05064/2020 294/2020 РПУ 01-Бургас Богомила
Колева

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

05579/2020 65/2020 РПУ-Приморско Анелия
Стойчева

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

05741/2020 60/2020 РПУ-Приморско Николай Бочев чл. 355, ал. 1 от НК прекратено

05748/2020 2/2020 ГПУ Летище
Бургас

Йорданка
Попова

чл. 355, ал. 2, пр. 1
вр.  ал. 1 от НК прекратено

06830/2020 400/2020 РПУ 01-Бургас Анна
Пантелеева

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

07160/2020 80/2020 РПУ-Малко
Търново Борис Луков чл. 355, ал. 2 вр.

ал. 1 от НК
обвинителен

акт

04147/2020 417/2020 РПУ 05-Бургас Димо Николов чл. 353б, ал. 1 от
НК прекратено

04297/2020 1705/2020 ОДМВР-Бургас
ИП Тони Петрова чл. 355, ал. 2 вр.

ал. 1 от НК
обвинителен

акт

04458/2020 299/2020 РПУ-Поморие Силвия
Рандева

чл. 355, ал 2,
предл. 3 вр.  ал.1
от НК

прекратено

05208/2020 396/2020 РПУ 04-Бургас Керка
Дюлгерска

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК споразумение

07654/2020 161/2020 РПУ-Камено Тони Петрова чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК неприключено

07727/2020 111/2020 СО в ОП Бургас Борис Луков чл. 202, ал. 2, т. 1
вр. чл. 201 от НК спряно

01167/2020 320/2020 ОДМВР-Бургас Зоя
Милтиядова

чл. 353б, ал. 1 от
НК прекратено

00613/2021 22/2021 РПУ-Поморие Силвия
Рандева

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

ТОА-
00479/2020 70/2020 РПУ-Руен Илиян

Пантелев
355 ал.2 предл.3
вр.с ал.1 от НК прекратено

ТОА-
00683/2020 132/2020 РПУ-Руен Милена

Стойчева
355 ал.2 във  вр.с
ал.1 от НК спряно

ТОА-
01244/2020 184/2020 РУ-Руен Милена

Стойчева 194 ал.1 от НК споразумение

05496/2018 24/2021 СО в ОП Бургас Силвия
Рандева

чл. 311, ал. 1 вр.
чл. 26, ал. 1 от НК неприключено

00880/2021 137/2021 РПУ 01-Бургас Йорданка
Попова

355 ал.2 във  вр.с
ал.1 от НК прекратено
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01055/2021 136/2021 ОДМВР-Бургас Георги
Поподобрев 355 ал.1 от НК при прокурор

01114/2021 33/2021 РПУ-Камено Богомила
Колева

355 ал.2 във  вр.с
ал.1 от НК неприключено

01878/2021 169/2021 РПУ 01-Бургас Богомила
Колева

355 ал.2 във  вр.с
ал.1 от НК прекратено

09743/2020 48/2021 ОДМВР-Бургас Зорница
Щърбева чл. 291, ал. 1 от НК неприключено

03518/2021 54/2021 РПУ-Камено Бояна
Кузманова

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК спряно

03786/2021 37/2021 СО в ОП Бургас Надя Митева чл. 157, ал. 3 вр.
ал. 1 от НК

обвинителен
акт

04413/2021 92/2021 РПУ-Карнобат Магдалина
Христова

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК прекратено

13498/2020 948/2020 РПУ-Несебър Методи Велков чл. 355, ал. 1 от НК неприключено

ТОН-
00455/2016 31/2017 СО в ОП Бургас Стела Мешова

чл.212, ал.3 вр.
ал.1 вр. чл.18, ал.1
НК

неприключено

05271/2021 280/2021 РПУ 05-Бургас Богомила
Колева

чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК при прокурор

05847/2021 88/2021 СО в ОП Бургас Милена
Стойчева

чл. 311 от НК и чл.
314 от НК неприключено

00546/2021 56/2021 СО в ОП Бургас Димитър
Узунов

чл. 353г, ал. 1 вр.
чл. 26, ал. 1 от НК

по
компетентност

11400/2021 99/2021 РПУ-Малко
Търново Борис Луков чл. 355, ал. 2 вр.

ал. 1 от НК
обвинителен

акт
СП-

02113/2021 68/2021 СО в ОП Бургас Богомила
Колева чл. 284, ал. 1 от НК по

компетентност

15073/2021 134/2019 СО в ОП Бургас Иван Кирков чл. 308, ал. 2  от
НК неприключено

17410/2021 134/2021 РПУ-Малко
Търново Борис Луков чл. 355, ал. 2 вр.

ал. 1 от НК неприключено

ХІІІ. Информация относно спазване на срока1 за произнасяне от прокурорите
по реда на чл.242, ал.4 и ал. 5  от НПК.

1 Отразяват се само случаите, при които има забавяне в произнасянето, т.е. след изтичане на месечния срок
по чл. 242, ал. 4  НПК и съответно чл. 242, ал.5 НПК
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Петрова

12.апр.19
чл.133, пр.2
вр. чл.129,
ал.2, пр.2,
алт.2 НК

28.апр
.21 28.апр.21 9.юли.

21 72

удълже
н срок
по чл.
242,

ал.5 от
НПК.

04864/
2019

306/2019
ОДМВР-
Бургас

Георги
Попов

14.окт.19
чл.201 НК

30.мар
.21 30.мар.21 21.юн

и.21 83

удълже
н срок
по чл.
242,

ал.5 от
НПК.

05270/
2011

491/2011
ОДМВР-

Бургас ИП

Георги
Попов

25.окт.11
чл.206, ал.3
вр.  ал.1 НК

15.апр
.21 15.апр.21 15.окт

.21 183

удълже
н срок
по чл.
242,

ал.5 от
НПК.

11117/
2015

387/2015
ОДМВР-

Бургас ИП

Георги
Попов

14.дек.15
чл.311, ал.1

вр. чл.26, ал.1
НК

30.мар
.21 30.мар.21 18.юн

и.21 80

удълже
н срок
по чл.
242,

ал.5 от
НПК.

ТОН-
01554/
2012

1164/2012
РПУ-

Несебър

Георги
Русев

23.юли.12
чл.194, ал.1

НК

27.окт
.17

5.юли.21
в.с. част.

прекр.

16.авг.
21 42

Забележка:
1. Справката  се изготви поотделно за 2020 г. и за 2021 г.
2. Справката за 2020 г.  съдържа информация за съответните самостоятелни РП (РП-

Айтос и РП-Карнобат), както и за РП-Бургас със съответните ТО.
3. Справката за 2021 г.  включва информация общо за РП със съответните ТО.
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.Проверени са следните прекратени ДП٭

1) Пр. Пр. № 9321/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 3388 ЗМ -
558/2020г. по описа на Пето РУ-Бургас, наблюдаващ прокурор А.
Маркова.
         Досъдебното производство е получено на 06.11.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.С постановление от 20.11.2020г. същото е прекратено на основание чл.
199,  вр.  чл.  243,  ал.  1,  т.  1,  вр.чл.  24,  ал.  1,  т.  1  от НПК,  чл.  9,  ал.  2  от НК.
В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалото лице,
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС-Бургас.
         Приложена е обратна разписка, удостоверяваща получаването на
прокурорският акт, получен от страната на 26.11.2020г.
Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на служебния
контрол.
2) Пр. Пр. № 2233/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 124/2020  г. по
описа на 02 РУ Бургас, наблюдаващ прокурор Анна Пантелеева.

Досъдебното производство е получено на 04.03.2020 г. в РП-Бургас с
писмено мнение за прекратяване, като с постановление от 04.03.2020 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати за сведение на
ЦМУ-София за отнемане в полза на държавата и унищожение на ВД, както и
че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред
РС-Бургас. Постановлението е потвърдено от БОП при служебен контрол на
11.09.2020г.
3) Пр. Пр. № 9461/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 156/2020  г. по
описа на  РПУ Приморско, наблюдаващ прокурор Анелия Стойчева.

Досъдебното производство е получено на 27.08.2020 г. в РП-Бургас-
ТО Царево с мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия
прокурор на същата дата.

С постановление от 28.08.2020 г. същото е прекратено на основание
чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 и т.8 от НПК.
         В постановлението е указано, препис да се изпрати на  пострадалото
лице И.В.В  и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС-Царево.

Приложена  е обратна разписка от 02.09.2020 г.
Постановлението не е обжалвано.
Указано е след влизане в сила на постановлението за прекратяване,

досъдебното производство да се изпрати на Началника на РПУ-Приморско
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за предприемане на необходимите марки по ангажиране на административно
наказателна отговорност на С.В.В.
         След реализирана административно-наказателна отговорност на
22.01.2021 г. , ДП е върнато в ТО Царево ведно с копие от Наказателното
постановление.

4) Пр. Пр. № 663/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 25/2020г. по
описа на Пето РУ Бургас, наблюдаващ прокурор А.Хаджиатанасова.

Досъдебното производство е получено на 23.01.2020 г. в РП-Бургас на
осн. чл. 226 ал. 1 от НПК, като с постановление от 23.01.2020г. делото е
спряно на осн. чл. 244 ал. 1 т. 1 вр. чл. 25 ал. 1 т. 6 от НПК. В
постановлението е указано да се изпратят обратни разписки на осн .чл. 50 и
чл. 81 от НПК на пострадалата  М.С.А, като на същата е връчено Съобщение
по чл. 50 от НПК от органите на Пето РУ ОДМВР Бургас, на 06.03.2020г.

С постановление  от 09.10.2020г. делото е прекратено на основание чл.
243, ал. 1 т.1 вр. чл. 24 ал. 5, т. 1 от  НПК.,

В постановлението е указано, препис да се изпрати с обратни разписки
на пострадалата М.С.А.,както и, че същото подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред РС-Бургас .

Приложена  е обратна разписка удостоверяваща получаването на
прокурорския акт  от М.С.А  на 11.02.2021г.

Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на
служебния контрол.
5) Пр. Пр. № 6800/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 343/2020г. по
описа на РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Благовест Вангелов.

Досъдебното производство е получено на 20.10.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 21.10.2020г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1 т.1, предл.1 НПК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалата,
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС- Поморие.
          Приложена е обратна разписка връчена на  30.10.2020 година

Постановлението за прекратяване не е обжалвано.

6)  Пр. Пр. № 1572/2020 г., Пор. 324/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП
№ 90/2020 г. по описа на 04 РУ и наблюдаващ прокурор Богомила
Колева.

Досъдебното производство е получено на 15.07.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.
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С постановление от 27.07.2020г. делото е прекратено на основание чл.
243, ал.1, т.1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от  НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на -
разследващ полицай от 04 РУ на МВР- Бургас, за сведение, на

началник сектор “Пътна полиция” при ОД МВР – Бургас, с цел преценка
ангажиране на административно-наказателна отговорност на Н. Н. Н. и на
извършителя на деянието Недялко Николов Николов с известие за
доставяне, както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС-Бургас.

Постановлението не е получено и е оставено по ДП за лицето при
поискване.

Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на
служебния контрол.
7) Пр. Пр. № 6414/2020 г., пор.№ 1314/2020г. по описа на Районна
прокуратура- гр.Бургас, ДП № 375/2020 г. по описа на Второ РУ на МВР-
гр.Бургас, наблюдаващ прокурор Бояна Кузманова.

Досъдебното производство е получено на 14.10.2020г. в РП- Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.

С постановление от 12.11.2020г. наказателното производство е
прекратено на основание чл.234,ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от  НПК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати с обратна разписка
на С.И.С., както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред
Районен съд- гр.Бургас.
          Постановлението не е обжалвано пред РС- гр.Бургас и по реда на
служебния контрол.

8)   Пр. Пр. № 8090/2020г. по описа на РП-Бургас-М.Търново, ДП №
89/2020г. по описа на  РУ-М.Търново

Наблюдаващ прокурор Борис Луков.
Досъдебното производство е получено на 30.07.2020г. в РП-Бургас –

ТО-М.Търново с мнение за прекратяване .
Същото е прекратено на основание чл. 243,ал.1,т.1,вр.с чл.24,ал.1,т.1

от НПК.
         В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалия,
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС-М.Търново. Приложена  е обратна разписка.

Постановлението не е обжалвано.
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9)  Пр. Пр. № 1405/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП  № 84/2020  г. по
описа на   02 РУ МВР-Бургас

Наблюдаващ прокурор В.Ангелова
Досъдебното производство е получено на  18.02.2020г. г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на набл. прокурор на същата дата.     С
постановление  от  18.02.2020г. същото е прекратено на основание чл. чл.
243,  ал.  1,  т.  1  вр.  чл.  24,  ал.  1,  т.  1   от НПК вр.  чл.  9,ал.  2  от НК.
Досъдебното производства е изискано за осъществяване на служебен
контрол от ОП-Бургас и върнато в РП като правилно и законосъобразно.

10)   Пр. Пр. № 7805/2020 г., Пор.№ 1541/2020г. по описа на Районна
прокуратура- гр.Бургас, ДП № 428/2020 г. по описа на Първо РУ на МВР-
гр.Бургас, наблюдаващ прокурор Веселина Гайдажиева.

Досъдебното производство е получено на 31.08.2020 година в РП-
Бургас и докладвано на наблюдаващия прокурор на 14.09.2020 г. с мнение за
прекратяване на наказателното производство. С постановление от 28.09.2020
г. наказателното производство е прекратено на основание чл.234,ал.1, т.1,
вр.чл.24, ал.1, т.1 от  НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати с обратна разписка
на А.Д.А. и Д.А.А., както и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен
срок пред Районен съд - гр.Бургас, считано от датата на получаването му.
Постановлението е връчено на А.Д.А. в лично качество и на осн. чл. 180,
ал.2 от НПК, чрез същата за Д.А.А., с обратна разписка от  08.10.2020 г.
Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на служебния
контрол.

11)    Пр. Пр. № 5891/2018 г. с Пор № 2835/2018г. по описа на РП-Бургас,
ДП № 935/2018г. по описа на Първо РУ на МВР – Бургас, наблюдаващ
прокурор Ваня Георгиева.

Досъдебното производство е получено на 07.02.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на 10.02.2020г. на набл. прокурор.

С постановление от 11.02.2020 г. същото е прекратено на основание
чл. чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК.

В постановлението е указано препис да се изпрати на
заинтересованите страни, както и, че същото подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред РС-Бургас. Приложени разписки за
връчени преписи от постановлението съответно на Е.С. на 14.02.2020г. и на
М. И. Т. на 18.05.2020г, чрез повереника му.

Постановлението за прекратяване не е било обжалвано пред РС –
Бургас и по реда на служебния контрол.
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12)    Пр. Пр. № ТОН 4254/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304ЗМ-
1978/2019г. по описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор В.
Диамандиева.

Досъдебното производство е получено на 24.07.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 05.08.2020г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.
         В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалата
Ю.С. както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС-Бургас.
          Препис от постановлението е изпратено на пострадалата с обратна
разписка на 07.08.2020 година.
          Пощенската пратка се е върнала В РП-Бургас, ТО-Несебър,
непотърсена на 31.08.2020г.

Постановлението не е обжалвано пред РС Несебър и по реда на
служебния контрол.

13)     Пр. Пр. № 939/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 201/2020г. по
описа на ЧЕТВЪРТО РПУ  БУРГАС, наблюдаващ прокурор Г.Георгиева

Досъдебното производство е получено на  22.06.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 23.06.2020г. същото е
прекратено на основание чл. 243, вр. чл. 24 ал. 1 т. 1 НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на М.С.П както и,
че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред
РС-Бургас .

Приложена  е обратна разписка  удостоверяваща получаването на
прокурорския акт от 25.06.2020г.

Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на
служебния контрол.

14)    Пр. Пр. № ТОН 606/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304ЗМ-
279/2019г. по описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Г. Кирков.

  Досъдебното производство е получено на 27.08.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 25.09.2020г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1, вр. чл.24, ал.6, вр. ал. 5, т.1 от
НПК.
           В постановлението е указано препис да се изпрати на пострадалия
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС-Бургас.
           Получена е обратна разписка на 30.09.2020г.
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 Постановлението не е обжалвано пред РС-Несебър и и по реда на
служебния контрол.

15)    Пр. Пр. № 3918/2018 г. по описа на РП-Бургас, Пор. 1323/2020 г.,
ДП № 3388-330/2018 г. по описа на 05-РУ при ОДМВР-Бургас, наблюдаващ
прокурор Георги Попдобрев.

Досъдебното производство е получено на 16.12.2019 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и на същата дата е докладвано на наблюдаващия
прокурор.

С постановление от 03.01.2020  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 указано, препис да се изпрати на М.С.Г. с
обратна разписка, и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС-Бургас. Приложено е известие за доставяне,
удостоверяващо получаването на постановлението от М.С.Г.  на 27.05.2020г.

Постановлението е обжалвано в Районен съд – Бургас и потвърдено с
определение от 16.06.2020 г. по НЧД 2043/2020 г.. Определението на РС-
Бургас е потвърдено с определение от 30.7.2020 г. по ВЧНД № 758/2020 г.
по опис Окръжен съд – Бургас.
16) Пр. Пр. № 3044/2020 г., Пор.№ 624/2020 по описа на РП-Бургас, ДП
№ 431ЗМ-178/2020  г. по описа на 01 РУ МВР Бургас, с наблюдаващ
прокурор Георги Попов.

Досъдебното производство е получено на 13.10.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.

С постановление от 27.10.2020 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 199, ал.1 НПК и чл.243, ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.1,т.1
от НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати с обратна разписка
на Г.Н.В и на М.И.Д., както и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от получаването му пред РС-Бургас. Указано е след влизане в сила на
акта, препис от постановлението да бъде изпратено на Началника на „ПП“
при ОДМВР-Бургас, с цел преценка за евентуално реализиране на
административно-наказателна отговорност по отношение на Г.Н.В.

Приложена е обратна разписка, удостоверяваща получаването на
прокурорския акт, от М.И.Д на 02.12.2020 и получен препис от
постановлението от процесуалния представител на Г.Н.В на 10.12.2020 г.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.
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17)   Пр. вх. № 5487/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ-
393/2020  г. по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев.

Досъдебното производство е получено на 31.08.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 25.09.2020 г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалото
лице, както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС-Бургас.
          Постановлението е изпратено  с обратна разписка и върнато като
непотърсено. Изпратено е повторно. Отново е върнато като непотърсено на
дата 02.06.2022 година.

18)     Пр. Пр. № 6810/2020г., Пор. 1382/2020 по описа на РП-Бургас, ДП
№ 386/2020  г. по описа на 01 РУ, ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ
прокурор Гинка Чинова.
          Досъдебното производство е получено на 02.09.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на
08.09.2020г.

С постановление от 08.09.2020 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 вр. чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК и чл.
243, ал. 2 от НПК
          В постановлението е разпоредено препис да се изпрати на страните, за
сведение и, че същото подлежи на обжалване пред РС-Бургас в седемдневен
срок от получаването му. Отменена е наложената  МНО „Подписка“ на
обвиняемия.
          Постановлението не  е обжалвано пред РС –Бургас и по реда на
служебния контрол.
19) Пр. Пр. № 4558/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 120/2020г. по
описа на РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Димо Георгиев.

Досъдебното производство е получено на 12.11.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 13.11.2020г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1 т.8 НПК, вр.
чл.218б, вр. чл.194 ал.3 от НК.
         В постановлението е указано, препис да се изпрати на извършителя и
пострадалото лице, на извършителя на деянието, както и на Началника на
РУ-Поморие с оглед реализиране на наказателна отговорност на лицата,
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС- Поморие.
          Приложени са 2бр.обратни разписки, връчена на пострадалият на
17.11.202 година, на извършителя на 01.12.2020 година.
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          Постановлението за прекратяване не е обжалвано пред РС –Поморие и
по реда на служебния контрол.

РП-Бургас, ТО-Поморие на 25.01.2020 година е уведомена за
издаденото НП срещу извършителя на деянието и реализираната му
административно наказателно отговорност.

20)    Пр. Пр.  № 586/2018 г., пор. № 161/2018г. по описа на РП-Бургас,
ДП №29/2018  г. по описа на 02 РУ МВР-Бургас, наблюдаващ прокурор
Димитър Георгиев

Досъдебното производство е получено  е получено на 15.05.2020г. в
РП-Бургас с мнение за прекратяване и докладвано на  набл. прокурор на
21.05.2020г.

 С  постановление от 19.06.2020 г. същото е прекратено на основание
чл. 243, ал. 1,т.1, вр.чл.24, ал. 1, т.1 от  НПК.
           В постановлението е указано, препис да се изпрати с обратна разписка
на  пострадалото лице, както и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от получаването му пред РС-Бургас.
             По делото са приложени  две обратни разписки удостоверяващи
получаването на прокурорския акт от  29.06.2020г.
          Постановлението  за прекратяване  е обжалвано,  като на  25.08.2020г.
същото е потвърдено с постановление на ОП-Бургас.
21) Пр. Пр. № 9069/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП № 847/2019г. по
описа на Първо РУ Бургас, наблюдаващ прокурор Димитър Илиев.

Досъдебното производство е получено на 07.04.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 07.04.2020г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1 т.1 вр. чл. 24 ал. 1, т. 1 от  НПК.,
вр.чл. 218б ал. 1 от НК.

В постановлението е указано препис да се изпрати с обратна разписка
на С.И.С., както и че същото подлежи на обжалване в 7- дневен срок от
получаването му пред РС-Бургас. Разпоредено е след влизане в сила на акта,
препис от постановлението да се изпрати на Началника на Първо РУ
ОДМВР-Бургас, с цел преценка за налагане на административно наказание.

Приложена е обратна разписка удостоверяваща получаването на
прокурорския акт от С.И.С на 10.04.2020г.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.
22) Пр. Пр. № 2466/2018 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 351/2018  г. по
описа на Четвърто РУ - Бургас, наблюдаващ прокурор Д. Маджаров.

Досъдебното производство е получено на 14.04.2020 г. г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на същата дата на наблюдаващия
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прокурор, като с постановление от 16.04.2020 г. наказателното производство
е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК.
          В постановлението е указано препис да се изпрати на лицата, както и,
че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред
РС-Бургас.

Приложени са обратни разписки, удостоверяващи получаването на
прокурорския акт от пострадалата на 08.07.2020 г. и на обвиняемия на
14.08.2020 г.
          Постановлението е обжалвано пред РС-Бургас, като с Определение  №
1271/02.09.2020 г. по ЧНД № 3416/2020 г. по описа на БРС, е изменено и
преквалифицирано на чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК и
потвърдено в останалата му част от РС - Бургас.

23) Пр. Пр. № 4489/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 431 ЗМ -
279/2020г. по описа на Първо/ОСло-ОП-Бургас, РПУ  - Бургас, наблюдаващ
прокурор Д. Николов.

Досъдебното производство е получено на 14.05.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.С постановление от 15.05.2020г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. чл. 199, вр. чл. 243, ал. 1, т. 1, вр.чл. 24, ал. 1, т.
1 от НПК.
         В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалата,
както и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС-Бургас.
         Приложена  е обратна разписка, удостоверяваща получаването на
прокурорския акт на 29.05.2020г.
         Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на
служебния контрол.

24) Пр. Пр. № 1953/2019 год. по описа на РП-Бургас, ДП № 119/2019
год. по описа на Второ РПУ – Бургас, наблюдаващ прокурор Димитър
Узунов.

Досъдебното производство е получено в РП-Бургас на 21.07.2020 год.
с мнение за прекратяване и  докладвано на наблюдаващия прокурор на
същата дата.

С постановление от 31.07.2020год. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.2 от  НПК.

В постановлението е разпоредено да се изпрати  с обратна разписка на
Т.Е.Г. и В.Й.В. Приложени са разписки за получаване от лицата на
06.08.2020 год. и на 18.08.2020год. Указано е, че в 7 – дневен срок от
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получаване постановлението  може да бъде обжалвано пред Районен съд –
Бургас.

 Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол. Изпратен е препис от постановлението за сведение до
разследващия орган.
25) Пр. Пр. № 8039/2020г., Пор. 2416/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП
№ 252/2019г. по описа на РУ МВР гр. Созопол, наблюдаващ прокурор Д.
Црънкова.

Досъдебното производство е получено на 04.03.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на същата дата на наблюдаващия
прокурор.

С постановление от 09.03.2020г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 199, ал.1, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр.чл. 24, ал1, т.1
от НПК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати на с. „Пътна
полиция“ ОДМВР-гр. Бургас и на разследващия орган, както и  че същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-Бургас.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.

26) Пр. Пр. № ТОА-794/2020 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП
№ 335-ЗМ-123/2020 г. по описа на РУ-Руен, наблюдаващ прокурор Живка
Мангърова.

Досъдебното производство е получено на 07.08.2020 г. в РП-Бургас,
ТО-Айтос с мнение за прекратяване, като с постановление от 10.08.2020 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1,
вр. чл. 24, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от НПК.

В постановлението е указано, препис от същото да се изпрати на
лицето с обратна разписка – за сведение.

В постановлението е разпоредено след влизането му в сила на осн. чл.
53 ал.2 б.”а” от НК да бъдат отнети в полза на държавата иззетите
веществени доказателства   наркотичните вещества /на съхранение към
момента във вещеви склад при РУ на МВР Руен, които следва да бъдат
унищожени от  ЦМУ.  Един брой хартиен плик с мокър мастилен печат на
Сектор БНТЛ ОД МВР Бургас с надпис „Опаковки“, находящи се на л.29 от
досъдебното производство, да остане по делото в срока на съхранението му.

С писмо от 27.11.2020 г. препис от постановлението е изпратено в
ЦМУ-гр. София, за сведение и изпълнение /унищожаване на иззетите
наркотични вещества/.
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Обратната разписка е върната с отбелязване, че лицето се намира в
чужбина.

Постановлението за прекратяване не е обжалвано пред РС-Айтос и по
реда на служебния контрол.
27) Пр. Пр. № 8478/2019г., Пор 2587/2019 по описа на РП-Бургас, ДП №
809/2019  г. по описа на 01 РУ, ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ прокурор
Зоя Милтиядова.
           Досъдебното производство е получено на 12.02.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и е докладвано на наблюдаващия прокурор на
същата дата.

 С  постановление от 10.03.2020 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 указано препис от постановлението да се
изпрати на пострадалата с обратна разписка, както и че същото подлежи на
обжалване пред РС-Бургас в седемдневен срок от получаването му.
Приложена е обратна разписка, удостоверяваща получаването на
прокурорския акт на 17.03.2020г.

Разпоредено е постановлението, ведно с пр. 8478/2019 на РП-Бургас,
да се изпрати на 01   РУ при ОДМВР –  Бургас,  за налагане на
административно наказание на извършителя.
          Постановлението не  е обжалвано пред РС –Бургас и по реда на
служебния контрол.

28)    Пр. Пр. № 8794/2019 г., пор. 1106/2020г.  по описа на РП-Бургас, ДП
№ 331/2020  г. по описа на 01 РУ Бургас и наблюдаващ прокурор Зорница
Александрова Щърбева.

Досъдебното производство е получено на 31.08.2020г. в РП-Бургас за
доклад на основание чл.226 ал.1 от НПК и докладвано на наблюдаващия
прокурор на същата дата.

С постановление от 01.09.2020г. същото е прекратено на основание
чл.243, ал.1, т.1, връзка чл. 24, ал.1, т.1 НПК НПК.

В постановлението е указано, че същото подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред РС-Бургас.

Постановлението е обжалвано пред Окръжна прокуратура Бургас.
С Постановление от 25.03.2021г. Окръжна прокуратура Бургас

потвърждава Постановлението за прекратяване на НП  на Районна
прокуратура Бургас.
29) Пр. Пр. № 1745/2019 год. по описа на РП-Бургас, ДП №
152/2019год. по описа на Първо РПУ – Бургас, наблюдаващ прокурор
Иван Кирков.
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Досъдебното производство е постъпило в РП – Бургас на 21.05.2019
год. с мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на
същата дата.

С постановление от 18.06.2019 год. наказателното производство е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т.1, във вр. с чл. 25, ал.1, т.6 от  НПК,
поради факта, че в случая се касае за престъпление, което се преследва по
тъжба на пострадалия. Копие от постановлението е изпратено с обратна
разписка на Х.П.П. Уведомява се за правото му в ШЕСТМЕСЕЧЕН срок да
подаде тъжба по реда на чл.81, ал.3 от НПК пред компетентния съд/РС-
Бургас/ и че прокурорски акт подлежи на обжалване пред БРС, в 7 – дневен
срок от получаване на преписа. Приложена е разписка за получаване на
препис от постановлението от Х.П.П. на 08.08.2019 год. Указано е след
изтичане на шестмесечен срок от уведомяването на пострадалия, ДП да се
докладва на наблюдаващия прокурор с оглед изискване на справка от БРС и
установяване заведено ли е НЧХД пред съда. На 21.02.2020 год. след
изтичане на шестмесечен срок за подаване на тъжба до РС-Бургас е изискана
информация дали е подадена такава. На 04.03.2020 год. е постъпило писмо, с
което уведомяват РП-Бургас, че не е подадена тъжба до РС-Бургас.

С постановление от 31.03.2020 год. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 199, ал.1, чл. 242, ал.1, чл. 243, ал.1, вр. чл.24,
ал.5 от НПК.

В постановлението е указано препис да се изпрати с обратна разписка
на пострадалия Х.П.П. Постановлението може да бъде обжалвано в 7 –
дневен срок от получаване на преписа пред Районен съд – Бургас.
Приложена е обратна разписка за получаване на преписа от лицето на
27.04.2020 год. Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда
на служебния контрол.

30) Пр. Пр. № ТОА-160/2020 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП
№ 237-ЗМ-37/2020 г. по описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор -
Илиян Пантелеев.

Досъдебното производство е получено на 11.02.2020 г. в РП-Бургас,
ТО-Айтос с мнение за прекратяване, като с постановление от 11.03.2020 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1, вр. чл.
218б, ал. 1 от НПК.

В постановлението е указано, препис от същото да се изпрати на
пострадалите с обратна разписка, както и, че същото подлежи на обжалване
в 7-дневен срок от получаването му пред Районен съд- гр. Айтос.
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Обратните разписки са връчени лично на лицата на 17.03.2021 г. и на
19.03.2021 г.

Постановлението за прекратяване не е обжалвано.
С писмо от 06.04.2020 г. препис от постановлението за прекратяване,

ведно с копия от материалите по досъдебното производство са изпратени на
Началника на РУ-Айтос за налагане на административно наказание на
лицето.

На 15.04.2020 г. е получено писмо от РУ-Айтос, с което ни
уведомяват, че на лицето е издадено наказателно постановление по чл. 218Б
от НК.
31) Пр. Пр. № 200/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 7/2020г. по
описа на Второ РУ МВР  - Бургас, с наблюдаващ прокурор Й. Попова.

Досъдебното производство е получено на 13.05.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.

С постановление от 27.11.2020г. същото е прекратено на основание чл.
чл. 199, вр. чл. 243, ал. 1, т. 1, вр.чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати на /страната,
потърпевшия и т. н./, както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от получаването му пред РС-Бургас.

Приложена е обратна разписка, удостоверяваща получаването на
прокурорският акт, получен от страната на 11.02.2021г.
         Настоящият прокурорски акт подлежи на обжалване пред БРС, в 7 -
дневен срок от получаване на преписа.
         Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на
служебния контрол.

32) Пр. Пр. № 239/2018 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 64/2018г. по
описа на Пето РУП – Бургас, наблюдаващ прокурор Керка Дюлгерска .

Досъдебното производство е постъпило в РП- Бургас на 265.02.2020
год. с мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на
същата дата.

С постановление от 12.03.2020 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 указано препис да се изпрати с обратна разписка
на пострадалата, която има право да го обжалва в 7 – дневен срок от
получаване на преписа пред Районен съд – Бургас. Приложена е разписка за
получаване на препис от постановлението на 19.03.2020 год. от роднина на
пострадалата. Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.
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33) Пр. Пр. № 8056/2019 г. с Пор № 2425/2019г. по описа на РП-
Бургас, ДП № 667/2019  г. по описа на Второ РУ на МВР – Бургас,
наблюдаващ прокурор Лидия Георгиева.

Досъдебното производство е получено на 28.01.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 28.01.2020 г. същото е
прекратено на основание чл. чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т.9 от НПК
вр. чл. 343, ал. 2, т.2 от НК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати пострадалото лице,
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС-Бургас. Приложена обратна разписка за връчен на 03.02.2020г.
препис от постановлението за прекратяване.

Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на
служебния контрол.

34) Пр. Пр. № 8005/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ
446/2020 г. по описа на РУ - Несебър наблюдаващ прокурор Методи
Велков.

Досъдебното производство е получено на 30.11.2020 г. в РП-Бургас,
ТО - Несебър с мнение за прекратяване, като с постановление от 18.12.2020
г. същото е прекратено на основание чл. 199, ал. 1 от HHK, чл. 243, ал. 1, т.
1, вр.чл. 24, ал. 1, т. 9 от НПК и чл. 343 ал. 2 от НК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на представителят
на ощетеното юридическо лице, както и, че същото подлежи на обжалване в
7-дневен срок от получаването му пред РС-Бургас.
         Приложена е обратна разписка.Постановлението не е обжалвано пред
РС – Несебър и по реда на служебния контрол.

35) Пр. Пр. № 6711/2020 г. Пор. 1358/2020 г- по описа на РП-Бургас, ДП
№ 386/2020  г. по описа на Второ РУ - Бургас, наблюдаващ прокурор М.
Калудова.

Досъдебното производство е получено на 20.10.2020 г. г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на същата на наблюдаващия прокурор,
като с постановление от 23.10.2020 г. същото е прекратено на основание чл.
243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1от НПК.
         В постановлението е указано, препис да се изпрати на началника на
Второ РУ – Бургас и на пострадалите, както и, че същото подлежи на
обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-Бургас.

Приложена е обратна разписка, удостоверяваща получаването на
прокурорския акт от пострадалите на 02.11.2020 г.
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 Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на
служебния контрол.

36) Пр. Пр. № 1594/2019 г.  с Пор № 2675/2019г. по описа на РП-Бургас,
ДП № 2/2020 г. по описа на ОСлО при ОП - Бургас, наблюдаващ прокурор
Мария Маркова.

Досъдебното производство е получено на 30.03.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 06.04.2020г. е било
изпратено по компетентност на РП – София. След повдигнат спор за
последственост от СРП и потвърждаването му от ВКП – София с
Постановление № 5424/2020 от 22.05.2020г , делото е получено на
29.05.2020г в РП – Бургас. С постановление от 01.06.2020 г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати на
заинтересованата страна, както и, че същото подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред РС-Бургас. Приложена обратна
разписка .

Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на
служебния контрол.
37) Пр. Пр. № ТОА-16/2020 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП №
335-ЗМ-1/2020 г. по описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор Милена
Стойчева-Генчева.

Досъдебното производство е получено на 02.04.2020 г. в РП-Бургас,
ТО-Айтос с мнение за прекратяване, като с постановление от 28.04.2020 г.
наказателното производство е прекратено на осн. чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл.
24, ал. 1, т. 1 от НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалия с
обратна разписка, както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок
от получаването му пред РС-Айтос.

С обратна разписка от 05.05.2020 г. постановлението за прекратяване е
получено лично от лицето.

След влизане в сила на постановлението за прекратяване е изпратено
писмо до РУ-Руен, за изпълнение относно връщане на ВД.
38) Пр. Пр. № 2605/2020 г., пор. № 501/2020г. по описа на РП-Бургас,
ДП № 134/2020г. по описа на  02 РУ на МВР Бургас, наблюдаващ
прокурор М.Тодоров.

Досъдебното производство е получено на 10.03.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.
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С постановление от 10.03.2020 г. същото е прекратено на основание
чл.243 ал.1 т.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 НПК.В постановлението е указано, че
същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-
Бургас.

Постановлението е потвърдено от БОП при служебен контрол на
16.09.2020г .

39) Пр. Пр. № 10328/2019 г., пор.№ 3071/2019г. по описа на РП-Бургас,
ДП № 823/2019г. по описа на  05 РУ на МВР Бургас, наблюдаващ
прокурор М.Тодоров.

Досъдебното производство е получено на 18.02.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.

С постановление от 05.03.2020г. наказателното производство е
прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалото
лице, както и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС-Бургас. Приложена е обратна разписка,
удостоверяваща получаването на прокурорският акт, получен от лицето на
13.03.2020г.  Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на
служебния контрол.
40) Пр. Пр. № 8391/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 147/2020  г. по

описа на  РПУ Царево, наблюдаващ прокурор Николай Бочев.
Досъдебното производство е получено на 16.11.2020 г. в РП-Бургас-

ТО Царево с мнение за прекратяване, като с постановление от 16.12.2020 г.
същото е прекратено на основание чл. 24 ал.1 т.1 пр. 1 НПК.
         В постановлението е указано, препис да се изпрати на  пострадалия,
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС-Царево.
          Приложени са обратни разписки връчени на 18.01.2021г. на
извършителя на деянието Л.С.А. и на 04.01.2021 година връчена на Ж.А.Й
пострадал от престъплението.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Царево и по реда на
служебния контрол.

ДП ведно с постановлението за прекратяване е изпратено на РПУ-
Царево за предприемане на необходимите действия по ангажиране на
административно наказателна отговорност.

ДП е върнато в ТО Царево ведно с копие от НП на 16.03.2021 година.
41) Пр. Пр. № 6945/2018г., Пор 3427/2018 по описа на РП-Бургас, ДП №
1171/2018  г. по описа на 01 РУ ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ прокурор
Надя Митева.
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           Досъдебното производство е получено на 07.04.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.

С постановление от 30.04.2020 г. същото е прекратено на основание
чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т.1  от НПК.
          В постановлението е разпоредено:
                      1. Препис от постановлението да се изпрати на страните с
обратни разписки, за сведение. Приложени са обратни разписки,
удостоверяващи получаването на прокурорският акт, получен от страните на
07.05.2020 и 08.05.2020 г.;
                      2. Постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас в
седемдневен срок от получаването му.
          Постановлението не  е обжалвано пред РС –Бургас и по реда на
служебния контрол.
42)
43) Досъдебно производство вх. № ТОН-1911/2019 г. по описа на РП -
Бургас, ДП № 304 ЗМ-998/2019 г. по описа на РУ - Несебър, наблюдаващ
прокурор Радост Бошнакова.
            Досъдебното производство е получено на 01.04.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване поради „несъставомерност на деянието“ по см. на
чл.24, ал.1, 1, т. 1, предлож.2-ро от НПК, докладвано е на наблюдаващия
прокурор на 21.04.2020г.,/след завръщането й от отпуск/. С постановление
от 05.05.2020 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т. 1, вр. с чл.
24, ал.1, т. 1, предлож. 2-ро от НПК.
             В постановлението е указано, препис да се изпрати на  РУ – Несебър
– за сведение.

    Постановлението не е обжалвано пред РС-Несебър и по реда на
служебния контрол.

44) Пр. Пр. № 2659/2019г., Пор. 1605/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП
№ 519/2019г. по описа на 01 РУ МВР  Б-с, наблюдаващ прокурор Р.
Воруков

Досъдебното производство е получено на 17.01.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване на наказателното производство и докладвано на
същата дата на наблюдаващия прокурор.

С постановление от 12.02.2020г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 199, ал.1, чл. 242, ал. 1, чл. 243, ал. 1, т. 1 от
НПК.



202

         В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалата
страна, както и  че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС-Бургас.

Приложена е обратна разписка за връчване на постановлението на
22.02.2021.

Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.

45) Пр. Пр. № 8593/2019 г., пор.2853/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП
№ 192/2019г. по описа на  РУ на МВР Камено, наблюдаващ прокурор
Р.Ганева

Досъдебното производство е получено на 03.02.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.

С постановление от 28.02.2020 г. същото е прекратено на основание
чл.243 ал.1 т.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 НПК.В постановлението е указано, препис
да се изпрати с обратна разписка на пострадалото лице, както и, че същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-
Бургас.Указано препис от постановлението да се изпрати на РУ Камено за
реализиране на административно-наказателна отговорност по отношение на
И.Н.К. Приложена е докладна записка, удостоверяваща получаването на
прокурорския акт на 29.04.2020г. на пострадалото лице.

Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на
служебния контрол.

46) Пр. Пр. № ТОС-698/2019г. по описа на ТО-Средец при РП-Бургас,
ДП № 364/2019г. по описа на РУ на МВР гр.Средец, наблюдаващ прокурор
Райко Стоянов.

Досъдебното производство е получено на 14.04.2020 г. в ТО Средец
при РП-Бургас с мнение за прекратяване, като с постановление от
14.05.2020г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24,
ал. 1, т. 1 от НПК.
         В постановлението е указано:

1. Да се изпрати препис на заинтересованата страна
2. Упоменато е, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок

от получаването му пред РС Средец.
3. Приложено е известие за доставяне на получен препис от

Постановление за прекратяване на НП, получено на 22.05.2020г.
Постановлението не е обжалвано пред РС Средец и по реда на

служебния контрол.
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47) Пр. Пр. № 450/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 6/2020г. по
описа на РУ на МВР Средец, наблюдаващ прокурор Соня Петрова.

Досъдебното производство е получено на 20.02.2020 г. в ТО Средец
при РП-Бургас с мнение за прекратяване, като с постановление от
23.03.2020г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24,
ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК.
         В постановлението е указано:

1. Препис да се изпрати на пострадалият,
2. Указано е, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от

получаването му пред РС Средец.
3.  Директор РДГ-Бургас, за  реализиране на административно

наказателна процедура, спрямо извършителя на деянието за извършени
нарушения по ЗГ,при съблюдване правилата на ЗАНН.
          Приложено е известие за доставяне на получен препис от
Постановление за прекратяване на НП, получено на 26.03.2020г.

Постановлението не е обжалвано пред РС Средец и по реда на
служебния контрол.
48) Пр. Пр. № 3419/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 102/2020г. по
описа на РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Силвия Рандева.

  Досъдебното производство е получено на 07.05.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 23.11.2020г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1 т.1 НПК.
            В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалия,
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС- Поморие.
            Приложена е обратна разписка връчена на 25.11.2020г.

   Постановлението за прекратяване не е обжалвано пред РС-Поморие,
и по реда на служебния контрол.
49) Пр. вх. № 6850/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ-
345/2020г. по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Севдалина
Станева.

Досъдебното производство е получено на 14.07.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 15.07.2020 г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

Указано е препис от постановлението да се изпрати на пострадалото
лице и извършителя на деянието. Същото е връчено 17.07.2020г. и
20.07.2020. Получени обратни разписки, приложени по делото.

Указано е, че постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас
в 7-дневен срок, считано от датата на получаването му.
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          Постановлението не е обжалвано пред РС – Несебър и по реда на
служебния контрол.

50) Пр. Пр. № 1054/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 47/2020  г. по
описа на Четвърто РУ - Бургас, наблюдаващ прокурор С. Чинева.

Досъдебното производство е получено на 08.06.2020 г. г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата, като с постановление от 15.06.2020 г. същото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1от НПК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалия,
ОДМВР, служба „ИО“, както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от получаването му пред РС-Бургас.
          Приложена е обратна разписка, удостоверяваща получаването на
прокурорския акт от пострадалия на 23.06.2020 г.
          Постановлението не е обжалвано пред РС – Бургас и по реда на
служебния контрол.

51) Пр. Пр. № 4010/2018г., Пор 2610/2018 по описа на РП-Бургас, ДП №
45/2018  г. по описа на МИТНИЦА БУРГАС, наблюдаващ прокурор Св.
Божкова.
          Досъдебното производство е получено на 17.12.2019г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.

С постановление от 15.01.2020 г. същото е прекратено на основание
чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т.8а от НПК.
          В постановлението е разпоредено:

1.Постановлението подлежи на обжалване пред РС-Бургас в седемдневен срок
от получаването му.

          Постановлението не  е обжалвано пред РС –Бургас и по реда на
служебния контрол.
52) Пр. Пр.  № 3720/2020 г., пор. № 1186/2020г. по описа на РП-Бургас,
ДП № 332/2020  г. по описа на 05  РУ МВР-Бургас
наблюдаващ прокурор  Светла Стоянова.

Досъдебното производство е получено на 13.10.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и е докладвано на набл. прокурор на същата дата.

С  постановление от 14.10.2020 г. същото  е прекратено на осн. чл.
243,ал.1,т.1,вр. чл. 24,ал. 1,т.1 от НПК.
             В постановлението е указано, препис да се изпрати с обратна
разписка на  пострадалото лице   както и  че същото подлежи на обжалване в
7-дневен срок от получаването му пред РС-Бургас.
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           По делото е приложена обратна разписка.
           Постановлението не е обжалвано пред РС-Бургас и по реда на
служебния контрол.

53) Досъдебно производство вх. № 3994/2020г. по описа на РП - Бургас,
ДП № 304 ЗМ-216/2020 г. по описа на РУ на МВР - Несебър, наблюдаващ
прокурор Стела Мешова.

Досъдебното производство е получено на 03.09.2020г. в РП-Бургас, ТО
- Несебър с мнение за прекратяване, като с постановление от 03.09.2020г.
същото е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от
НПК.
          В постановлението е указано, препис от постановлението да се
изпрати на основание чл.243, ал.4 от НПК на Началник РУ на МВР -
Несебър, както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС - Несебър.

Постановлението е изпратено на Началник РУ на МВР - Несебър.
         На 28.09.2020г., с писмо изх. № 6107/21.09.2020г. делото е изискано от
ОП - Бургас за осъществяване на служебен контрол.

На 29.09.2020г. делото е изпратено в ОП - Бургас за извършване на
инстанционен контрол.

На 01.10.2020г. с постановление на ОП - Бургас е потвърдено
постановлението за прекратяване.

54) Пр. Пр. № 6458/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 563/2019  г. по
описа на 05 РУ Бургас, наблюдаващ прокурор Таня Митева
           Досъдебното производство е получено на 23.11.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване. Разпределено е на наблюдаващия прокурор на
23.11.2020 г., като с постановление от 07.12.2020 г. същото е прекратено на
основание чл. 243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

В постановлението е разпоредено: препис да се изпрати на началника
на 05 РУ МВР Бургас за сведение и налагане на административно наказание
на извършителя на деянието.

Указано, препис да се предостави на пострадалото лицето при
предоставяне на актуален адрес в страната или при поискване, както и, че
същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-
Бургас.
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55)   Пр. Пр. № 347/2020 г. по описа на РП-Бургас, Пор. 76/2020 г., ДП №
3388-16/2020  г. по описа на 05-РПУ – Бургас, наблюдаващ прокурор Тони
Петрова

Досъдебното производство е получено на 06.04.2020  г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и на същата дата е докладвано на наблюдаващия
прокурор.

С постановление от 13.04.2020 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1 вр. чл. 24, ал. 1 от НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати с обратна разписка
на Н.П.А.  и на служба „ИО“  при ОДМВР -  Бургас,  както и че същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-Бургас.
Приложено е Известие за доставяне, удостоверяващо получаването на
постановлението, предназначено за Н.П.А. от А.А.А. на 19.04.2020 г.

По делото не е извършван служебен контрол. Постановлението за
прекратяване не е обжалвано.

56) Пр. Пр. № 3130/2020 г., пор.1211/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП
№ 346/2020г. по описа на  05 РУ на МВР Бургас, наблюдаващ прокурор
Хр.Христов.

Досъдебното производство е получено на 29.09.2020г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.

С постановление от 29.09.2020г. наказателното производство е
прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалото
лице, както и че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС-Бургас. Приложена е обратна разписка,
удостоверяваща получаването на прокурорският акт, получен от лицето на
12.10.2020г.  Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на
служебния контрол.
57) Пр. Пр. № 6952/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 414/2020г. по
описа на Пето РУ Бургас, наблюдаващ прокурор Цв.Бързинска.

Досъдебното производство е получено на 02.11.2020 г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване, като с постановление от 11.11.2020г. същото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1 т.1 вр. чл. 24 ал. 1, т. 1 от  НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на компетентния
административно наказващ орган на осн. чл. 209а от ЗЗ – Директор на
ОДМВР Бургас, за преценка на нуждата от реализиране на
административно-наказателната отговорност на Д.С.А.,както и, че същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-Бургас
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Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас, а по реда на
служебния контрол е установено с Писмо на БОП с изх. № 7643/2020г. от
15.12.2020, че не са налице основания за отмяна на прокурорски акт.
58) Пр. Пр. № 1829/2019 г., Пор. 543/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП
№ 161/2019  г. по описа на 02 РУ Бургас и наблюдаващ прокурор Щелиян
Веселинов Димитров.

Досъдебното производство е получено на 02.07.2019г. в РП-Бургас с
мнение за прекратяване и докладвано на наблюдаващия прокурор на същата
дата.

С постановление от 19.07.2019г. досъдебното производство е спряно
но основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, ал.1, т.6 и чл. 245, ал. 1 от НПК.
Изпратено е Уведомление по реда на чл. 50 НПК до заинтересованата страна
с известие за доставяне. Обратната разписка получена от лицето на
25.07.2019г. е приложена по ДП.

С постановление от 23.01.2020г. същото е прекратено на основание
чл.243, ал.1, т.1, връзка чл. 24, ал.1, т.1 НПК.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалия с
известие за доставяне, както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от получаването му пред РС-Бургас.

Обратна разписка получена на01.02.2020г. е приложена по делото.
Постановлението не е обжалвано пред РС Бургас и по реда на

служебния контрол.

59) Пр. Пр. № ТОК-478/2019 г. по описа на РП-Бургас-ТО-Карнобат,
ДП № 150/2019  г. по описа на РУ-Карнобат, наблюдаващ прокурор
Щилияна Петкова.

Досъдебното производство е получено на 17.07.2020 г. в РП-Бургас-
ТО-Карнобат с мнение за прекратяване, като с постановление от 17.08.2020
г. същото е прекратено на основание чл. 243 ал.1 т.1 вр.чл. 24 ал.1 т.1 НПК
вр.чл.9 ал.2 от НК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалия,
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС-Карнобат. Приложена е обратна разписка.

Постановлението не е обжалвано. Осъществен е служебен контрол. Не
са налице основания за отмяна на прокурорския акт.
60) Пр. Пр. № 1587/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ
1749/2019 г. по описа на РУ - Несебър наблюдаващ прокурор Христина
Апостолова.

Досъдебното производство е получено на 08.04.2020 г. в РП-Бургас,
ТО - Несебър с мнение за прекратяване, като с постановление от
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27.04.2020г. същото е прекратено на основание чл.199, ал.1 от НПК, чл. 243,
ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1от НПК.
          В постановлението е указано, препис да се изпрати на пострадалият,
както и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред РС-Несебър.
         Постановлението не е обжалвано пред РС –Несебър и по реда на
служебния контрол.

.Допълнително проверени прекратени ДП٭

-Пр. Пр. № 5426/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 434 ЗМ - 227/2021г.
по описа на Второ РПУ  - Бургас, наблюдаващ прокурор А. Маркова
-Пр. Пр. № 15398/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 32921 ЗМ -
725/2021г. по описа на Четвърто РУ - Бургас, наблюдаващ прокурор А.
Маркова.
-Пр. Пр. № 2349/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 65/2020  г. по описа
на 04 РУ на МВР Бургас, наблюдаващ прокурор АННА ПАНТЕЛЕЕВА.
- Пр. Пр. № 8244/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 6/2021  г. по описа
на ГПУ Бургас, наблюдаващ прокурор АННА ПАНТЕЛЕЕВА.
-Пр. Пр. № 11620/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 692/2020г. по описа
на Второ РУ Бургас,  наблюдаващ прокурор А.Хаджиатанасова.
-Пр. Пр. № 7928/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП № 749/2021г. по описа
на 02 РУ Бургас,  наблюдаващ прокурор А.Хаджиатанасова.
-Пр. Пр. № 1280/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 24/2021г. по описа на
РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Благовест Вангелов.
-Пр. Пр. № 6132/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 179/2021г. по описа
на РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Благовест Вангелов.
-Пр. Пр. № 2741/2020 г., Пор.1340/2020г.  по описа на РП-Бургас, ДП №
86/2020  г. по описа на Следствен отдел в ОП Бургас с наблюдаващ
прокурор Богомила Николаева Колева.
-Пр. Пр. № 4428/2019 г., пор.935/2020г.  по описа на РП-Бургас, ДП №
303/2020  г. по описа на 04 РУ с наблюдаващ прокурор Богомила
Николаева Колева.
-Пр. Пр. № 7895/2021 г., пор.№ 1424/2021г. по описа на Районна
прокуратура- гр.Бургас, ДП № 328/2021 г. по описа на Второ РУ на МВР-
гр.Бургас, наблюдаващ прокурор Бояна Кузманова.
-Пр. Пр. № 9379/2019 г., пор.№ 331/2020г. по описа на Районна
прокуратура- гр.Бургас, ДП № 610/2019 г. по описа на Четвърто РУ на МВР-
гр.Бургас, наблюдаващ прокурор Бояна Кузманова.
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-Пр. Пр. № 106/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП  № 262/2021  г. по описа
на   01 РУ МВР-Бургас.Наблюдаващ прокурор Виолета Ангелова
-Пр. Пр. № 4319/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП №73/2021  г. по описа
на  РУ МВР-Камено
-Пр. Пр. № 511/2021 г., пор.№ 97/2021г. по описа на Районна прокуратура-
гр.Бургас, ДП №434ЗМ27/2021 г. по описа на Второ РУ на МВР- гр.Бургас,
наблюдаващ прокурор Веселина Гайдажиева.
-Пр. Пр. № 7884/2021 г. Пор №1420/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП №
434ЗМ326/2021г. по описа на Второ РУ при ОДМВР-Бургас наблюдаващ
прокурор Веселина Гайдажиева.
-Пр. Пр. № 12411/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304ЗМ-786/2021г. по
описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор В. Диамандиева.
-Пр. Пр. № ТОН 4096/2019г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304ЗМ-
201/2019г. по описа на ОСлО при ОП Бургас, наблюдаващ прокурор В.
Диамандиева.
-Пр. Пр. № 4081/2021 г., пор.1958/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП №
270/2021г. по описа на 01 РУ на МВР Б-с, наблюдаващ прокурор
В.Николова.
-Пр. Пр. № 4852/2021 г., пор.1085/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП №
300/2021г. по описа на 01 РУ на МВР Б-с, наблюдаващ прокурор
В.Николова.
-Пр. Пр. № 5616/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 99/2020г. по описа на
РПУ  КАМЕНО, наблюдаващ прокурор Г.Георгиева
-Пр. Пр. №12543/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 246/2021г. по описа
на РПУ  СОЗОПОЛ, наблюдаващ прокурор Г.Георгиева
-Пр. Пр. № 4995/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304ЗМ-702/2020г. по
описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Г. Кирков.
- Пр. Пр. № ТОН 4127/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304ЗМ-
1875/2019г. по описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Г. Кирков.
-Пр. Пр. № 7102/2021 г. по описа на РП-Бургас, Пор. 1284/2021 г.,  ДП №
346ЗМ-101/2021 г. по описа на РУ-Созопол при ОДМВР-Бургас,
наблюдаващ прокурор Георги Попдобрев.
-Пр. Пр. № 8281/2021 г. по описа на РП-Бургас, Пор. 1482/2021 г.,  ДП №
434ЗМ-345/2021 г. по описа на 02-РУ при ОДМВР-Бургас, наблюдаващ
прокурор Георги Попдобрев.
-Пр. Пр. № 2435/2020 г., Пор.№ 1008/2020 по описа на РП-Бургас, ДП №
62/2020  г. по описа на ОСО при ОП-Бургас, с наблюдаващ прокурор Георги
Попов.



210

-Пр. Пр. № 8813/2021 г., Пор.№ 1573/2021 по описа на РП-Бургас, ДП №
434ЗМ-358/2021  г. по описа на 02 РУ МВР Бургас, с наблюдаващ прокурор
Георги Попов.
-Пр. пр. № ТОН-1278/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ –
746/2019г. по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев.
-Пр. пр. № ТОН-2147/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ-
1143/2019 г. по описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Георги Русев.
Пр. Пр. № 2703/2021г., Пор. 498/2021 по описа на РП-Бургас, ДП №
147/2021  г. по описа на 04 РУ, ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ
прокурор ГИНКА ЧИНОВА.
- Пр. Пр. № 8860/2020г. Пор. 405/2020, ТОН 1255/2020 по описа на РП-
Бургас, ДП № 271/2020  г. по описа на ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ
прокурор ГИНКА ЧИНОВА.
-Пр. Пр. №1969/2020 г. по описа на РП-Бургас, пор. 394/2020г, ДП  №
25/2020  г. по описа на РУ МВР-Приморско, наблюдаващ прокурор
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
-Пр. Пр.  № 12064/2020 г., пор. № 2179/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП №
622/2020  г. по описа на 05 РУ   МВР-Бургас
наблюдаващ прокурор Димитър Георгиев
-Пр. Пр. № 5735/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 299/2021г. по описа
на ОД МВР Бургас,  наблюдаващ прокурор Д.Илиев.
-Пр. Пр. № 13053/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 473/2021г. по описа
на Пето РУ Бургас,  наблюдаващ прокурор Димитър Илиев.
- Пр. Пр. № 27/2020 г. Пор. 1/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 1/2020  г.
по описа на Пето РУ - Бургас, наблюдаващ прокурор Д. Маджаров.
- Пр. Пр. № 12840/2020 г. Пор. 712/2021 г.  по описа на РП-Бургас, ДП №
170/2021  г. по описа на Второ РУ - Бургас, наблюдаващ прокурор Д.
Маджаров.
-Пр. Пр. № 668/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № ЗМ - 185/2021г. по
описа на ОД МВР - Бургас, наблюдаващ прокурор Д. Николов.
-Пр. Пр. № 2590/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 3292 ЗМ - 137/2021г.
по описа на Четвърто/ОСло-ОП-Бургас, РПУ - Бургас, наблюдаващ
прокурор Д. Николов.
-Пр. Пр. № 10033/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 7/2020  г. по описа
на ОСлО при ОП – Бургас, наблюдаващ прокурор Димитър Узунов.
-Пр. Пр. № 11579/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 579/2020  г. по
описа на Второ РПУ – Бургас, наблюдаващ прокурор Димитър Узунов.
-Пр. Пр. № 2978/2020г., Пор. 642/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП №
36/2020г. по описа на Пето РУ МВР-гр. Бургас, наблюдаващ прокурор Д.
ЦРЪНКОВА.
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- Пр. Пр. № 12751/2020г., Пор. 2313/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП №
619/2020г. по описа на 04 РУ МВР-гр. Бургас, наблюдаващ прокурор Д.
ЦРЪНКОВА.
-Пр. Пр. № 1335/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 29/2021г. по описа на
РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Димо Георгиев.
-Пр. Пр. № 10062/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 406/2020г. по описа
на РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Димо Георгиев.
- Пр. Пр. № 4119/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП № 335-ЗМ-
49/2021 г. по описа на РУ-Руен, наблюдаващ прокурор Живка Мангърова.
-Пр. Пр. № 9274/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП № 237-ЗМ-
174/2021 г. по описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор Живка
Мангърова.
-Пр. Пр. № 1554/2021г., Пор. 271/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП №
18/2021  г. по описа на РУ – КАМЕНО, ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ
прокурор Зоя Милтиядова .
-Пр. Пр. № 12022/2020г., Пор 365/2021 по описа на РП-Бургас, ДП №
66/2021  г. по описа на ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ прокурор Зоя
Милтиядова .
-Пр. Пр. № 8551/2020 г., ПОР 375/2020г.  по описа на РП-Бургас, ТОН №
1159/2020г. по описа на Териториално отделение Несебър, ДП № 498/20  г.
по описа на РУ Несебър, с наблюдаващ прокурор Зорница Александрова
Щърбева.
-Пр. Пр. № 15906/2021 г., Пор. 2666/2021 по описа на РП-Бургас, ДП №
740/2021  г. по описа на 04 РУ ОДМВР Бургас и наблюдаващ прокурор
Зорница Александрова Щърбева.
-Пр. Пр. № 5469/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 318/2021 г. по описа
на Четвърто РПУ – Бургас, наблюдаващ прокурор Иван Кирков.
-Пр. Пр. № 7265/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 608/2019 г. по описа
на Пето РПУ – Бургас, наблюдаващ прокурор Иван Кирков.
-Пр. Пр. № 5078/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП № 237-ЗМ-
104/2021 г. по описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор - Илиян
Пантелеев.
-Пр. Пр. № ТОА-1010/2020 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП № 237-
ЗМ-207/2020 г. по описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор - Илиян
Пантелеев.
- Пр. Пр. № 13708/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 29/2021г. по описа
на ОД МВР – Бургас, с наблюдаващ прокурор Й. ПОПОВА.
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-Пр. Пр. № 16835/2021г. по описа на РП-Бургас, БДП № 431 ЗМ 720/2021г.
по описа на Първо РУ МВР – Бургас, с наблюдаващ прокурор Й. ПОПОВА.
-Пр. Пр. № 1160/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 45/2021 г. по описа
на Пето РУП – Бургас, наблюдаващ прокурор Керка Дюлгерска .
-Пр. Пр. № 9846/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 146/2020 г. по описа
на Четвърто РУП – Бургас, наблюдаващ прокурор Керка Дюлгерска .
- Пр. Пр. № 5213/2021 г. с Пор № 969/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП №
216/2021  г. по описа на Второ РУ на МВР – Бургас, наблюдаващ прокурор
Лидия Георгиева.
-Пр. Пр. № 6651/2020 г. с Пор № 2494/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП №
676/2020  г. по описа на Второ РУ на МВР – Бургас, наблюдаващ прокурор
Лидия Георгиева.
-Пр. Пр. № 25/2018г.  по описа на РП-Бургас ТО-Царево, ДП № 302ЗМ-
1/2019г. по описа на РУ Царево, с наблюдаващ прокурор Любомира
Минкова
-Пр. Пр. № 330/2019 г.. по описа на РП-Бургас ТО-Царево, ДП №251ЗМ-
397/2019г. по описа на ОДМВР-Бургас, с наблюдаващ прокурор Любомира
Минкова.
-Пр. Пр. № 5929/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 63/2021 г. по описа
на Окръжен следствен отдел - гр.Бургас наблюдаващ прокурор Методи
Велков.
-Пр. Пр. № 14825/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ- 939/2020г.
по описа на РУ - Несебър наблюдаващ прокурор Методи Велков.
- Пр. Пр. № 6063/2018 г. Пор. 2914/2018 г.  по описа на РП-Бургас, ДП №
818/2018  г. по описа на Пето РУ - Бургас, наблюдаващ прокурор М.
Калудова.
-Пр. Пр. № 7239/2019 г. Пор. 2169/2018 г.  по описа на РП-Бургас, ДП №
157/2019  г. по описа на ОСлО ОП – Бургас с наблюдаващ прокурор М.
Калудова.
-Пр. Пр. № 2820/2021 г.  с Пор № 519/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП №
125/2021 г. по описа на ПЕТО РУ на МВР - Бургас,  наблюдаващ прокурор
Мария Маркова.
-Пр. Пр. № 11979/2012 г.  с ДП № 72/2013г. по описа на РП-Бургас, ДП №
8/2013  г. по описа на ОД на МВР - Бургас,  наблюдаващ прокурор Мария
Маркова.
-Пр. Пр. № 14991/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП № 335-ЗМ-
165/2021 г. по описа на РУ-Руен, наблюдаващ прокурор Милена Стойчева-
Генчева.
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-Пр. Пр. № ТОА-1077/2020 г. по описа на РП-Бургас, ТО-Айтос, ДП № 237-
ЗМ-292/2020 г. по описа на РУ-Айтос, наблюдаващ прокурор Милена
Стойчева-Генчева.
-Пр. Пр. № 4413/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТОК-272/2021 г. ДП № 282
ЗМ-92/2021  г. по описа на РУ-Карнобат, наблюдаващ прокурор Магдалина
Христова
-Пр. Пр. № 16767/2021 г. по описа на РП-Бургас, ТОК-875/2021 год. БП №
282 ЗМ-269/2021  г. по описа на РУ-Карнобат, наблюдаващ прокурор
Магдалина Христова.
-Пр. Пр. № 3137/2021 г. по описа на РП-Бургас, БП № 40/2020  г. по описа
на  РПУ Царево, наблюдаващ прокурор Николай Бочев.
-Пр. Пр. № 9279/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 203/2020  г. по описа
на  РПУ Царево, наблюдаващ прокурор Николай Бочев.
-Пр. Пр. № 6050/2017 г. с Пор № 2040/2017г. по описа на РП-Бургас, ДП №
273/2017  г. по описа на ОД на МВР – Бургас, наблюдаващ прокурор
Николай Илиев.
-Пр. Пр. № 14731/2021 г. с Пор № 2460/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП
№  513/2021  г. по описа на Второ РУ на МВР – Бургас, наблюдаващ
прокурор Николай Илиев.
-Пр. Пр. № 3221/2019г., Пор 1823/2019  по описа на РП-Бургас, ДП №
529/2019 г. по описа на 02 РУ ОДМВР - БУРГАС, наблюдаващ прокурор
НАДЯ МИТЕВА.
-Пр. Пр. № 8693/2020г., Пор 91/2021 по описа на РП-Бургас, ДП № 11/2021
г. по описа на Следствен отдел към ОП - БУРГАС, наблюдаващ прокурор
НАДЯ МИТЕВА.
-Пр. пр. № 9906/2020г. по описа на РП Бургас, ДП № 184/2020г. по описа на
РУ на МВР Средец, наблюдаващ прокурор Райко Стоянов.
- Пр. пр. № 5703/2020г. по описа на РП Бургас, ДП № 116/2020г. по описа
на РУ на МВР Средец, наблюдаващ прокурор Райко Стоянов.
-Досъдебно производство вх. № 5653/2020 г. по описа на РП -Бургас, ДП №
304 ЗМ-280/2020 г. по описа на РУ - Несебър, наблюдаващ прокурор Радост
Бошнакова.
-Бързо производство вх. № 7548/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304
ЗМ – 280/2021 г. по описа на РУ – Несебър. Наблюдаващ прокурор Радост
Бошнакова.
- Пр. Пр. № 2647/2019г., Пор. 1571/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП №
198/2019г. по описа на ОДМВР  Б-с, наблюдаващ прокурор Р. ВОРУКОВ
-Пр. Пр. № 5324/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП № 262/2020г. по описа
на РУ Несебър, наблюдаващ прокурор Р. ВОРУКОВ
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-Пр. Пр. № 231/2021 г., пор.33/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 6/2021г.
по описа на 05 РУ на МВР Б-с, наблюдаващ прокурор Р.Ганева
-Пр. Пр. № 7722/2020 г., пор.1519/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП №
417/2020г. по описа на 01 РУ на МВР Б-с, наблюдаващ прокурор Р.Ганева
- Пр. Пр. № 750/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 12/2021г. по описа на
РУ на МВР Средец, наблюдаващ прокурор Соня Петрова.
-Пр. Пр. № 5087/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 104/2021г. по описа
на РУ на МВР Средец, наблюдаващ прокурор Соня Петрова.
-Пр. Пр. № 5085/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 147/2021г. по описа
на РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Силвия Рандева.
- Пр. Пр. № 8988/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП № 248/2021г. по описа
на РПУ Поморие, наблюдаващ прокурор Силвия Рандева.
- Пр. вх. № 3526/2021 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ-116/2021 г.
по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Севдалина Станева.
- Пр. вх. № 9088/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 304 ЗМ-576/2020 г.
по описа на РУ-Несебър, наблюдаващ прокурор Севдалина Станева.
- Пр. Пр. № 9026/2019 г. Пор. 2696/2019 г. по описа на РП-Бургас, ДП №
675/2019  г. по описа на Пето РУ - Бургас, наблюдаващ прокурор С. Чинева.
-Пр. Пр. № 13072/2020 г. БПор. 2336/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП №
677/2020  г. по описа на Четвърто РУ - Бургас, наблюдаващ прокурор С.
Чинева.
- Пр. Пр.  № 174/2020 г., пор. № 69/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП
№511/2020  г. по описа на  РУ МВР-Камено
наблюдаващ прокурор  СВЕТЛА СТОЯНОВА.
- Пр. Пр.  № 3434/2020 г., пор. № 890/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП
№273/2020  г. по описа на 01 РУ МВР-Бургас
наблюдаващ прокурор  СВЕТЛА СТОЯНОВА
-Досъдебно производство вх. № ТОН-5314/2021 г. по описа на РП - Бургас,
ДП № 304 ЗМ-72/2021 г. по описа на ОСлО при ОП - Бургас, наблюдаващ
прокурор Стела Мешова.
-Досъдебно производство вх. № ТОН-2117/2019 г. по описа на РП - Бургас,
ДП № 304 ЗМ-1911/2019 г. по описа на РУ на МВР - Несебър, наблюдаващ
прокурор Стела Мешова.
-Пр. Пр. № 3483/2020 г., Пор.713/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП №
187/2020  г. по описа на 02 РУ Бургас, наблюдаващ прокурор ТАНЯ
МИТЕВА.
- Пр. Пр. № 3597/2020 г. по описа на РП-Бургас, ДП № 275/2020 г. по описа
на 04 РУ-Бургас, наблюдаващ прокурор ТАНЯ МИТЕВА.



215

-Пр. Пр. № 2359/2021 г. по описа на РП-Бургас, Пор. 731/2021 г., ДП №
143/2021  г. по описа на ОДМВР – Бургас, наблюдаващ прокурор Тони
Петрова.
-Пр. Пр. № 2616/2021 г. по описа на РП-Бургас, Пор. 746/2021 г., ДП №
3292ЗМ-79/2021 г. по описа на 04-РПУ – Бургас, наблюдаващ прокурор
Тони Петрова
-Пр. Пр. № 2449/2020 г., пор.957/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП №
183/2020г. по описа на  ОД на МВР Бургас, наблюдаващ прокурор
Хр.Христов.
-Пр. Пр. № 8121/2020 г., Пор.2605/2020г. по описа на РП-Бургас, ДП №
747/2020  г. по описа на 05 РУ и наблюдаващ прокурор Щелиян Веселинов
Димитров.
- Пр. Пр. № 8644/2021 г., Пор. 1562/2021г. по описа на РП-Бургас, ДП №
425/21  г. по описа на 01 РУ с наблюдаващ прокурор Щелиян Веселинов
Димитров.
-Пр. Пр. № ТОК-12/2019 г. по описа на РП-Бургас-ТО-Карнобат, ДП №
375/2018  г. по описа на РУ-Карнобат, наблюдаващ прокурор Щилияна
Петкова.
-Пр. Пр. № ТОК-259/2020 г. по описа на РП-Бургас-ТО-Карнобат, ДП №
63/2020  г. по описа на ОСлО в ОП-Бургас, наблюдаващ прокурор Щилияна
Петкова.

ІХ. Удължаване срока на разследване:
3. Изготвени предложения от разследващите органи до:
-  наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по

чл.234, ал.2 от НПК – 2587 бр.
§ уважени – 2551 бр.
§ неуважени – 36 бр.

-  наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на
срока на разследване по чл. 234, ал. 3, пр.1 от НПК – 9950 бр.

§ уважени – 9798 бр.
§ неуважени – 152 бр.

2. Искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на
разследването до административния ръководител на съответната
прокуратура или оправомощен от него прокурор на основание чл. 234, ал. 3,
пр.2 от НПК – 12226 бр.

§ уважени – 12226 бр.
§ неуважени – 0 бр.



216

X. Продължителност на разследването и мерки на прокурора
за приключването му през 2021г.

1. ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца – 1407
броя:

-Идентични са причини за продължителността с предходната
2020г.: Основна причина за забавяне в разследването и приключването на
досъдебните производства в разумни срокове, е фактическата и правна
сложност на делата, налагащи извършването на множество действия по
разследването и процесуални такива, включващи изготвянето на ЕЗР или
МПП, чието изпълнение понякога е с продължителен период от време.

-Предприетите мерки също се припокриват с мерките от
предходната 2020г.: Ежегодно в РП-Бургас се извършват проверки от
Окръжна прокуратура гр.Бургас, на основание Разпореждане на
Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
гр.Бургас, респективно Разпореждане на Административен ръководител
Районен прокурор на РП-Бургас на делата с продължителен срок на
разследване.

- Като нова предприета мярка е предложено при изготвяне на искане за
удължаване на срока за разследване, изрично да бъде посочвано, кои от
набелязаните мерки за срочното приключване на делото разследващия е
изпълнил.

4. ДП, по което от привличането на обвиняемия са изтекли
повече от две години ,през 2021г. – 38 броя:

  3.  ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК - 27 броя:

4. Няма искания за ускоряване на разследването по чл. 368, ал.1
НПК: по искане на обвиняемия, пострадалия, ощетеното ЮЛ, изтекъл
срок от привличането – повече от 2 г. или повече от 6 м., произнасяне на
съда.

ХІ. Внесени искания до съда през 2021г. за:
1. Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.72, ал.1 и чл.73, ал.3
НПК през проверявания период - 8 броя. от тях:
- уважени – няма
- неуважени – 8 бр.
5. Внесени МНО през проверявания период – 137 броя.
от тях:
2.1 „задържане под стража” – 136 бр.
- уважени – 105 бр.
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- неуважени – 31 бр.
Прокурор Уважено

искане
Неуважено

искане Общо

Анелия Веселинова Стойчева 1 1
Анна Георгиева Пантелеева 3 1 4
Антоанета Иванова Маркова 5 5
Благовест Димитров Вангелов 4 4
Богомила Николаева Колева 2 1 3
Борис Анастасов Луков 4 4
Бояна Любомирова Кузманова 1 2 3
Веселина Атанасова Гайдажиева 3 3
Виолета Здравкова Ангелова 3 2 5
Галина Ненкова Георгиева 1 1
Георги Добрев Попдобрев 4 3 7
Георги Евтимов Попов 4 4
Гинка Димитрова Чинова 1 1
Димитър Георгиев Узунов 2 2
Димитър Георгиевв Георгиев 2 2
Димитър Илиев Илиев 6 1 7
Димо Георгиев Георгиев 4 1 5
Димо Николов Николов 1 1
Димо Янчев Маджаров 5 5
Зорница Александрова Щърбева 6 3 9
Зоя Милтиядова Милтиядова 2 1 3
Иван Николов Кирков 5 5
Йорданка Иванова Попова 2 2
Керка Станкова Дюлгерска 2 2
Лидия Антоанова Георгиева 2 2
Мариана Георгиева Калудова 2 2 4
Марин Владиславов Тодоров 1 2 3
Мария Русева Маркова 4 4
Методи Росенов Велков 1 1
Надя Миткова Митева 3 3
Николай Григоров Бочев 1 2 3
Радослав Георгиев Воруков 1 1
Радост Стоилова Бошнакова 1 1
Радостина Ганева Петкова 3 3
Райко Димитров Стоянов 1 1
Светла Стоянова Иванова 3 1 4
Светлана Асенова Божкова-Тепова 2 2
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Силвия Стойнова Рандева 1 1
Таня Миткова Митева 1 1
Христина Люцканова Апостолова 1 1
Христо Иванов Христов 6 3 9
Цветана Валентинова Бързинска 2 1 3
Щелиян Веселинов Димитров 1 1
Общо: 105 31 136

- подадени протести - брой общо и по прокурори, от тях уважени
– 4 бр.
от тях:
- уважени – 3 бр.
- неуважени – 1 бр.

Прокурор Уважен Неуважен Общо

Анна Георгиева Пантелеева 1 1
Антоанета Иванова Маркова 1 1
Димитър Илиев Илиев 1 1
Цветана Валентинова Бързинска 1 1

Общо: 3 1 4
2.2. „домашен арест” – 1 бр.
- уважени – 1 бр.;
- неуважени – няма.

4. Отмяна на мерките за неотклонение:
- в срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал. 4 от НПК – няма.
- извън срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал. 4 от НПК –

няма.

 XII. НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НА СПЕЦИАЛЕН   НАДЗОР

ПП номер ДП № Разследващ
 орган

Наблюдаващ
прокурор

Текст
от НК

Статус
 на НП

02693/2017 139/2017 ОДМВР-
Бургас - КП Д.Илиев чл.291,

ал.1 НК
Непри
ключено

06831/2018 ДП 98/2018 СО при ОП -
Бургас

С.Рандева и
З.Щърбева

чл.294,
ал.1 НК
и чл.339,
ал.1 НК

Обв. акт

01742/2019 49/2019 ОДМВР-
Бургас - ИП

Мария
Маркова

чл.202,
ал.2 вр.
чл.201,
ал.1 НК

спряно
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12285/2010 РП-Бургас Йорданка
Попова

чл.159а,
ал.3, вр.
ал.1 НК

обвинителен
акт

09752/2019 49/2020 ОДМВР-
Бургас

Галина
Георгиева

чл.353б,
ал.1 НК спряно

00588/2020 26/2020 ОДМВР-
Бургас

Антоанета
Маркова

чл.353г,
ал.1 НК неприключено

02912/2020 182/2020 РПУ 04-
Бургас

 Тони
Петрова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

02945/2020 163/2020 РПУ 05-
Бургас

Щелиян
Димитров

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

02925/2020 163/2020 РПУ 02-
Бургас

Георги
Попдобрев

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

02963/2020 149/2020 РПУ-
Несебър

Стела
Мешова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03045/2020 41/2020 РПУ-
Приморско

Николай
Бочев

чл.355,
ал.2,

предл. 3
вр. ал.1,
пр.3 НК

прекратено

02941/2020 160/2020 РПУ 05-
Бургас Тони Петрова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

02943/2020 180/2020 РПУ 01-
Бургас

Галина
Георгиева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

02971/2020 187/2020 РПУ 04-
Бургас Тони Петрова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03217/2020 214/2020 РПУ 04-
Бургас

Анна
Пантелеева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03218/2020 206/2020 РПУ 04-
Бургас

Лидия
Георгиева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03294/2020 184/2020 РПУ 02-
Бургас

Галина
Георгиева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03002/2020 199/2020 РПУ 04-
Бургас

Христо
Христов

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03267/2020 167/2020 РПУ-
Несебър Тони Петрова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03306/2020 221/2020 РПУ 04-
Бургас

Цветана
Бързинска

чл.355,
ал.2 вр. прекратено
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ал.1 НК

03313/2020 47/2020 РПУ-Царево Анелия
Стойчева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

споразумение

03344/2020 171/2020 РПУ-
Несебър

Бояна
Кузманова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

спряно

03471/2020 193/2020 РПУ 01-
Бургас Тони Петрова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03473/2020 68/2020 РПУ-Камено Керка
Дюлгерска

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

споразумение

03633/2020 71/2020 РПУ-Камено Тони Петрова
чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

обвинителен
акт

03783/2020 53/2020 РПУ-Царево Анелия
Стойчева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

споразумение

03836/2020 73/2020 РПУ-Камено Георги Попов
чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

споразумение

03931/2020 64/2020 РПУ-
Созопол

Димо
Николов

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03297/2020 209/2020 РПУ-
Несебър

Валя
Диамандиева

чл.355,
ал.2 НК прекратено

03890/2020 39/2020 РПУ-Малко
Търново Борис Луков

чл.150,
ал.1 вр.
чл.23,

ал.1 НК

обвинителен
акт

03933/2020 160/2020 ОДМВР-
Бургас - ИП Тони Петрова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

03994/2020 216/2020 РПУ-
Несебър

Стела
Мешова

чл.355,
ал.2,

предл. 3
вр. ал.1

НК

прекратено

04233/2020 241/2020 РПУ 05-
Бургас

Димо
Николов

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

04240/2020 242/2020 РПУ 01-
Бургас

Бояна
Кузманова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

спряно

04428/2020 303/2020 РПУ 04-
Бургас

Богомила
Колева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

неприключено

04460/2020 59/2020 РПУ-
Приморско

Анелия
Стойчева

чл.355,
ал.2 вр. прекратено
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ал.1 НК

04480/2020 305/2020 РПУ 04-
Бургас

Георги
Попдобрев

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

неприключено

04600/2020 243/2020 РПУ-
Несебър

Георги
Кирков

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

неприключено

04655/2020 94/2020 РПУ-Камено Йорданка
Попова

чл.355,
ал.2 НК прекратено

04819/2020 63/2020 РПУ-Царево Николай
Бочев

чл.355,
ал.1 НК прекратено

04867/2020 59/2020 РПУ-Царево Николай
Бочев

чл.355,
ал.1 НК прекратено

04284/2020 226/2020 РПУ-
Несебър

Валя
Диамандиева

чл.355,
ал.2 НК

обвинителен
акт

04635/2020 46/2020 РПУ-Малко
Търново Борис Луков

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

обвинителен
акт

05064/2020 294/2020 РПУ 01-
Бургас

Богомила
Колева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

неприключено

05579/2020 65/2020 РПУ-
Приморско

Анелия
Стойчева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

05741/2020 60/2020 РПУ-
Приморско

Николай
Бочев

чл.355,
ал.1 НК неприключено

05748/2020 2/2020 ГПУ Летище
Бургас

Йорданка
Попова

чл.355,
ал.2, пр.

1 вр.
ал.1 НК

неприключено

06110/2020 82/2020 РПУ-
Приморско

Николай
Бочев

чл.355,
ал.1 НК прекратено

06258/2020 81/2020 РПУ-
Приморско

Николай
Бочев

чл.355,
ал.1 НК прекратено

06830/2020 400/2020 РПУ 01-
Бургас

Анна
Пантелеева

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

при прокурор

06855/2020 7/2020 ГПУ Летище
Бургас

Силвия
Рандева

чл.355,
ал.2, пр.

1 вр.
ал.1 НК

по
компетентност

06952/2020 414/2020 РПУ 05-
Бургас

Цветана
Бързинска

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

06992/2020 94/2020 РПУ-
Приморско

Николай
Бочев

чл.355,
ал.1 НК прекратено

07160/2020 80/2020 РПУ-Малко
Търново Борис Луков

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

обвинителен
акт
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04147/2020 417/2020 РПУ 05-
Бургас

Димо
Николов

чл.353б,
ал.1 НК прекратено

04297/2020 1705/2020 ОДМВР-
Бургас - ИП Тони Петрова

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

неприключено

04458/2020 299/2020 РПУ-
Поморие

Силвия
Рандева

чл.355,
ал.2,

предл. 3
вр. ал.1

НК

неприключено

05208/2020 396/2020 РПУ 04-
Бургас

Керка
Дюлгерска

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

при прокурор

07389/2020 122/2020 РПУ-
Приморско

Николай
Бочев

чл.355,
ал.1 НК прекратено

07654/2020 161/2020 РПУ-Камено Тони Петрова
чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

спряно

09118/2020 533/2020 РПУ 02-
Бургас

Щелиян
Димитров

чл.355,
ал.2 вр.
ал.1 НК

прекратено

07727/2020 111/2020 СО при ОП -
Бургас Борис Луков

чл.202,
ал.2, т.1

вр.
чл.201

НК

спряно

01167/2020 320/2020 ОДМВР-
Бургас

Зоя
Милтиядова

чл.353б,
ал.1 НК прекратено

ТОН-
02050/2016 117/2016 СО при ОП -

Бургас
Христина

Апостолова

чл.201
вр. чл.18

НК

по
компетентност

ХІІІ. Информация относно спазване на срока2 за произнасяне от
прокурорите по реда на чл.242, ал.4 и ал. 5  от НПК,през 2021г..

2 Отразяват се само случаите, при които има забавяне в произнасянето, т.е. след изтичане на месечния срок
по чл. 242, ал. 4  НПК и съответно чл. 242, ал.5 НПК
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01439/2019
196/2019
ОДМВР-
Бургас

Георги
Попов 10.юли.19 7.окт.20 7.окт.20 24.ное.2

0 48

03530/2020
48/2020
РПУ-

Камено

Тони
Петрова 13.апр.20 14.май.

20 18.май.20 22.юни.2
0 35

ТОН-
01602/2016

1052/2016
РПУ-

Несебър

Георги
Русев 10.юли.16

21.сеп.
20 в.с.
част.

прекр.

21.сеп.20 6.ное.20 46

В случай, че за проверявания период се отчитат преписки по тази точка,
информацията по прокурори се представя по време на проверката.

Забележка:
1. Справката е изготвена поотделно за 2020 г. и за 2021 г.
2. Справката за 2020 г.  съдържа информация за съответните самостоятелни РП (РП-

Айтос и РП-Карнобат), както и за РП-Бургас със съответните ТО.
3. Справката за 2021 г.  включва информация общо за РП със съответните ТО.

Изводи:
Произнасянията на прокурорите от РП-Бургас по спрените

досъдебни производства са обосновани, мотивирани и в срок.
Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от

постановлението за спиране е изпращано на същите и им е указвана
възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от
получаването му пред РС – Бургас. Към всички преписки са приложени
обратни разписки.

Наблюдаващите прокурори дават конкретни указания до
разследващите органи и органите на МВР за извършване на необходимите
ПСД и ОИМ за  установяване на извършителя. В постановленията за
спиране  е разпоредено периодично да се докладват резултатите от ОИМ.
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В хода на проверката се установи, че РП-Бургас прокуророрите
спазват срока по чл. 244, ал.8 от НПК за възобновяване на спрените на
основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК .

При проверката на прекратените досъдебни производства в РП-
Бургас, проверяващият екип констатира, че прокурорските преписки се
администрират своевременно.

Произнасянията на прокурорите от РП-Бургас са в срок.
Постановленията за прекратяване на досъдебното производство са
обосновани и мотивирани.

В постановленията за прекратяване на наказателното производство
се описва както номерът на преписката, така и номерът на досъдебното
производство по описа на съответното РУ на МВР. Също така се посочва
възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от
получаването му пред РС-Бургас.По всички са приложени и обратни
разписки.

В случай на обжалване, към материалите се прилага и акта на съда.
Върху корицата на преписката е прикрепено листче, от което са

видни длъжностните лица – подготвил за архив, предал и приел за архив,
ведно с налични подписи.

Постановлението за прекратяване е поставено на челната страница.
По всички има опис и са прономеровани и прошнуровани.

Материалите са подредени хронологично.
Положен е подпис на служител при РП-Бургас и печат на

прокуратурата. Отбелязан е номерът на преписката, съответният номер
на ДП.

-Проверени са следните ДП на специален надзор по описа н РП٭
Бургас:

Пр.пр.№ 3786/2021 г. по описа на РП – Бургас, ДП № 37/2021 г.
поописа на ОСлО-ОП-Бургас, наблюдаващ прокурор Надя Митева.
Преписката е образувана на 04.04.2021 г. по повод получени материали от
02 РУМВР – Бургас. С постановление от 05.04.2021 г. е образувано ДП за
престъпление по чл. 157, ал.3, вр. ал.1 НК. На същата дата е изготвено
предложение до АР на ОП-Бургас за възлагане разследването на делото на
ОСлО-ОП-Бургас, като на 21.10.2021 г. делото е изпратено в прокуратурата
с мнение за съд. От 19.11.2021 г. е определен прокурор от АП-Бургас за
наблюдаване на делото. Внесен е ОА на 01.12.2021 г. Поредно заседание е
насрочено за 21.09.2022 г. Делото е на производство.
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Пр.пр.№ 3836/2020 г. по описа на РП – Бургас, ДП № 73/2020 г. по
описа на РУМВР - Камено, наблюдаващ прокурор Георги Попов.
Преписката е образувана на 15.04.2020 г. по повод получени материали от
полицията. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. На същата дата е уведомена АП-Бургас, че ДП е за
престъпление по чл. 355, ал.2 НК. С писмо от 22.04.2020 г. АП-Бургас
уведомява РП-Бургас, че ДП е взето на СН и е определен надзорен
прокурор. На 11.05.2020 г. ДП е получено в РП-Бургас с мнение за съд. На
13.05.2020 г. е внесено споразумение по реда на чл. 381 НПк в РС-Бургас.
На 21.05.2020 г. е получен препис от споразумение № 206/19.05.2020 г. по
НОХД № 1702/2020 г. като на лицето е наложено наказание пробация за
срокот 12 месеца.

Пр.пр.№ 5208/2020 г. по описа на РП – Бургас, ДП № 396/2020 г. по
описа на 04 РУМВР - Бургас, наблюдаващ прокурор Керка Дюлгерска.
Преписката е образувана на 28.05.2020 г. по повод получени материали от
полицията. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. С постановление от 01.06.2020 г. е възложена проверка. На
17.06.2020 г. е приключена проверката и е върната в прокуратурата. С
постановление от 26.06.2020 г. е образувано ДП за престъпление по чл.
355, ал.2 НК. На същата дата е изпратено писмо доАП-Бургас, която на
01.07.2020 г.  уведомява РП-Бургас, че ДП е взето на СН. Получено е на
14.12.2020 г. с мнение за съд. На 08.01.2021 г. е внесено за решаване по
реда на чл. 381 НПК. Приложено е споразумение № 18/14.01.2021 г. по
НОХД № 81/2021 г. на РС-Бургас, получено в прокуротурата на  18.01.2021
г., с което на виновното лице е наложено наказание „Пробация“ за срок от
6 месеца.

Пр.пр.№ 3473/2020 г. по описа на РП – Бургас, ДП № 68/2020 г. по
описа на РУМВР - Камено, наблюдаващ прокурор Керка Дюлгерска.
Преписката е образувана на 02.04.2020 г. по повод получени материали от
полицията. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
същата дата. С постановление от 03.04.2020 г. е образувано ДП за
престъпление по чл. 355, ал.2 НК. На същата дата е изпратено писмо до
АП-Бургас, която на 09.04.2020 г.  уведомява РП-Бургас, че ДП е взето на
СН  и е определен надзорен прокурор. Получено е на 14.05.2020 г. с мнение
за съд. На 15.05.2020 г. е внесено за решаване по реда на чл. 381 НПК.
Приложено е споразумение № 217/22.05.2020 г. по НОХД № 1733/2020 г.
на РС-Бургас, получено в прокуротурата на  28.05.2020 г., с което на
виновното лице е наложено наказание „Пробация“ за срок от 6 месеца.
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►Проверка по организацията на съдебния надзор,
на основание чл. 54, ал.1, т.2 ЗСВ.3

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. в Районна прокуратура - Бургас

І. Наказателно-съдебен надзор
1.Внесени обвинителни актове през 2020г.– общо: 799 броя, описани

в таблица,.
   От тях:
- по образувани ДП през проверявания период – 362 броя;
- по образувани ДП в предходни години – 437 броя.

Прокурор
По образувани ДП

в проверявания
период

По образувани ДП
в предходен

период
Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 1 1
Анелия Веселинова Стойчева 4 3 7
Анна Георгиева Пантелеева 8 3 11
Антоанета Иванова Маркова 3 17 20
Благовест Димитров Вангелов 26 5 31
Богомила Николаева Колева 15 10 25
Борис Анастасов Луков 22 10 32
Бояна Любомирова Кузманова 4 3 7
Валя Николаева Диамандиева 9 17 26
Ваня Стойчева Георгиева 1 6 7
Веселина Атанасова Гайдажиева 8 5 13
Виолета Здравкова Ангелова 8 7 15
Галина Ненкова Георгиева 8 9 17
Георги Борисов Кирков 2 9 11
Георги Добрев Попдобрев 6 13 19
Георги Евтимов Попов 1 4 5
Георги Стефанов Русев 3 16 19
Гинка Димитрова Чинова 3 7 10
Димитрина Георгиева Црънкова 4 10 14
Димитър Георгиев Узунов 2 11 13
Димитър Георгиевв Георгиев 4 17 21
Димитър Илиев Илиев 15 3 18
Димо Георгиев Георгиев 18 11 29

3 Статистическите данни – по информацията от справки № 4 за 2020 и 2021 г.
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Димо Николов Николов 7 4 11
Димо Янчев Маджаров 9 11 20
Зорница Александрова Щърбева 9 5 14
Зоя Милтиядова Милтиядова 4 1 5
Иван Николов Кирков 1 3 4
Йорданка Иванова Попова 8 6 14
Керка Станкова Дюлгерска 4 10 14
Лидия Антоанова Георгиева 14 8 22
Мариана Георгиева Калудова 6 10 16
Мария Русева Маркова 8 8 16
Методи Росенов Велков 3 3
Надя Миткова Митева 5 2 7
Николай Григоров Бочев 3 10 13
Радослав Георгиев Воруков 15 6 21
Радост Стоилова Бошнакова 7 9 16
Радостина Ганева Петкова 6 4 10
Райко Димитров Стоянов 11 18 29
Светла Стоянова Иванова 11 14 25
Светлана Асенова Божкова-Тепова 4 4
Севдалина Колева Станева 3 20 23
Силвия Стойнова Рандева 3 6 9
Соня Йовчева Петрова 6 14 20
Стела Милева Мешова 1 17 18
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 3 7 10
Таня Миткова Митева 3 6 9
Тони Иванова Петрова 11 15 26
Христина Люцканова Апостолова 6 12 18
Христо Иванов Христов 11 1 12
Цветана Валентинова Бързинска 5 8 13
Щелиян Веселинов Димитров 4 2 6

Общо 362 437 799

2. Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове - 15 броя,
описани в таблица:

Прокурор Върнати от
съда дела

Борис Анастасов Луков 1
Георги Добрев Попдобрев 4
Георги Стефанов Русев 3
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Димитър Георгиевв Георгиев 1
Димо Николов Николов 2
Димо Янчев Маджаров 1
Керка Станкова Дюлгерска 1
Радослав Георгиев Воруков 1
Светла Стоянова Иванова 1

Общо 15

- върнати с разпореждане на съда – няма;
- върнати с определение на съда – 15 броя,
- подадени протести срещу определения за връщане – 12 броя, от

които: уважени – 7 броя; неуважени – 2 броя; неразгледани – 3 броя.
 По чл. 249, ал. 4, т. 2 НПК, няма протестиран акт на съда.
3. Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от НПК

– 2 броя, подадени протести – 2 броя, от които: уважени – 1 брой; оставен
без разглеждане – 1 брой.

3.1. Невнесени обвинителни актове в 7-дневния срок - няма;
3.2. Неотстранени очевидни фактически грешки - няма.

4. Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период
– общо – 743 броя

От тях:
- брой осъдителни присъди по общия ред – 707 броя;
- внесени протести – 10 броя, от които: уважени – 5 броя; неуважени

– 1 брой и неразгледани – 4 броя;
- брой осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК (чл.371 и сл.

НПК)  – 109 броя, протестирани – 2 броя, от които: 1 брой - уважен и 1
брой - неразгледан.
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Аделина Живкова Хаджиатанасова 1 1
Анелия Веселинова Стойчева 6 2 4 2
Анна Георгиева Пантелеева 11 6 5 3
Антоанета Иванова Маркова 18 12 5 1 5
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Благовест Димитров Вангелов 37 9 28 2
Богомила Николаева Колева 18 4 13 1 2 1  1
Борис Анастасов Луков 23 7 15 1 2
Бояна Любомирова Кузманова 5 1 2 2
Валя Николаева Диамандиева 26 14 11 1 7 1     1
Ваня Стойчева Георгиева 6 2 4 1
Веселина Атанасова Гайдажиева 13 3 10 2 1   1
Виолета Здравкова Ангелова 10 4 5 1 1
Галина Ненкова Георгиева 15 7 8 4
Георги Борисов Кирков 13 7 5 1 1
Георги Добрев Попдобрев 16 6 9 1 3
Георги Евтимов Попов 10 3 4 3 1    1
Георги Стефанов Русев 14 7 6 1 3
Гинка Димитрова Чинова 14 7 6 1 3
Димитрина Георгиева Црънкова 13 5 8 3
Димитър Георгиев Узунов 5 2 3 2
Димитър Георгиевв Георгиев 14 5 8 1 2
Димитър Илиев Илиев 18 7 10 1 2
Димо Георгиев Георгиев 24 6 15 3 1
Димо Николов Николов 13 2 10 1 1
Димо Янчев Маджаров 14 6 8 3
Зорница Александрова Щърбева 7 1 5 1 1
Зоя Милтиядова Милтиядова 3 1 2 1
Иван Николов Кирков 5 1 3 1
Йорданка Иванова Попова 14 4 7 3 3
Керка Станкова Дюлгерска 11 3 4 4 1
Лидия Антоанова Георгиева 21 4 16 1 2 1  1
Мариана Георгиева Калудова 11 7 3 1 4
Марин Владиславов Тодоров 2 1 1
Мария Русева Маркова 15 2 13
Надя Миткова Митева 4 4
Николай Григоров Бочев 12 7 4 1 5
Радослав Георгиев Воруков 20 7 12 1 3 1     1
Радост Стоилова Бошнакова 16 5 11 2
Радостина Ганева Петкова 6 1 5 1
Райко Димитров Стоянов 28 7 20 1 3
Светла Стоянова Иванова 13 4 9 4 1  1
Светлана Асенова Божкова-Тепова 8 2 6 1
Севдалина Колева Станева 18 8 9 1 3
Силвия Стойнова Рандева 8 2 3 3
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Соня Йовчева Петрова 18 7 10 1 4
Стела Милева Мешова 13 8 4 1 7
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 7 4 3 3
Таня Миткова Митева 13 3 7 3 1  1
Тони Иванова Петрова 24 8 12 4 2
Христина Люцканова Апостолова 17 3 12 2 2
Христо Иванов Христов 13 2 10 1 1
Цанка Богомилова Иванова 3 2 1
Цветана Валентинова Бързинска 14 5 8 1 2
Щелиян Веселинов Димитров 6 3 1 2 1 1     1

Общо 707 246 408 53 109 10 5  1  4

- брой оправдателни присъди по общия ред - 13 броя;
- внесени протести – 13 броя, от като уважени: 3 броя; неуважени – 6

броя; неразгледани – 4 броя.
- брой оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от НПК (чл.371 и

сл. НПК) - няма.
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Анелия Веселинова Стойчева 1 1
Борис Анастасов Луков 1
Валя Николаева Диамандиева 1
Ваня Стойчева Георгиева 1 1
Галина Ненкова Георгиева 1 1 1
Георги Добрев Попдобрев 3 2 1 1
Гинка Димитрова Чинова 1 1 1
Димитър Георгиев Узунов 1 1 1
Димо Николов Николов 1
Николай Григоров Бочев 1 1
Севдалина Колева Станева 1 1
Стела Милева Мешова 2 2 1 1
Тони Иванова Петрова 1 1 1
Щелиян Веселинов Димитров 1 1 1

Общо 13 13 3 6 4



231

- брой прекратени от съда наказателни производства – 8 броя,
непротестирани.

Прокурор
Брой

прекратени
от съд НП

Веселина Атанасова Гайдажиева 1
Георги Стефанов Русев 1
Димитър Георгиевв Георгиев 3
Димо Георгиев Георгиев 1
Димо Николов Николов 1
Тони Иванова Петрова 1

Общо 8

5. Внесени в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство (чл.381 НПК), през проверявания период – общо: 524 броя,
описани в таблита:

- брой одобрени от съда споразумения –508 броя;
- брой неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора –

общо – 16 броя.

Прокурор

Внесени в съд споразумения за
2020г.

ОбщоОдобрени от
съд

споразумения

Неодобрени от
съд

споразумения
Аделина Живкова Хаджиатанасова 2 2
Анелия Веселинова Стойчева 35 35
Анна Георгиева Пантелеева 3 3
Антоанета Иванова Маркова 18 18
Благовест Димитров Вангелов 11 11
Богомила Николаева Колева 4 1 5
Борис Анастасов Луков 1 1
Бояна Любомирова Кузманова 8 8
Валя Николаева Диамандиева 13 2 15
Ваня Стойчева Георгиева 9 9
Веселина Атанасова Гайдажиева 12 12
Виолета Здравкова Ангелова 3 3
Георги Борисов Кирков 10 10
Георги Добрев Попдобрев 12 2 14
Георги Евтимов Попов 24 1 25
Георги Стефанов Русев 12 1 13
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Гинка Димитрова Чинова 16 16
Димитрина Георгиева Црънкова 5 5
Димитър Георгиев Узунов 16 16
Димитър Георгиевв Георгиев 9 9
Димо Георгиев Георгиев 5 5
Димо Николов Николов 11 11
Димо Янчев Маджаров 7 1 8
Зорница Александрова Щърбева 11 11
Зоя Милтиядова Милтиядова 7 7
Иван Николов Кирков 15 15
Йорданка Иванова Попова 7 7
Керка Станкова Дюлгерска 12 1 13
Лидия Антоанова Георгиева 5 5
Мариана Георгиева Калудова 11 11
Марин Владиславов Тодоров 6 6
Мария Русева Маркова 13 13
Методи Росенов Велков 5 5
Надя Миткова Митева 8 2 10
Николай Григоров Бочев 36 1 37
Радослав Георгиев Воруков 5 5
Радост Стоилова Бошнакова 7 1 8
Радостина Ганева Петкова 3 1 4
Райко Димитров Стоянов 10 10
Светла Стоянова Иванова 6 1 7
Светлана Асенова Божкова-Тепова 4 4
Севдалина Колева Станева 13 13
Силвия Стойнова Рандева 3 1 4
Соня Йовчева Петрова 8 8
Стела Милева Мешова 12 12
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 10 10
Таня Миткова Митева 9 9
Тони Иванова Петрова 3 3
Христина Люцканова Апостолова 8 8
Христо Иванов Христов 5 5
Цветана Валентинова Бързинска 12 12
Щелиян Веселинов Димитров 8 8

Общо 508 16 524

6. Разгледани от съда споразумения (чл. 384 НПК) - 525 броя,
описани в таблица:
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- брой одобрени от съда споразумения –508 броя;
- брой неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора –

общо – 17 броя.

Прокурор
Разгледани и

одобрени от съд
споразумения

Разгледани и
неодобрени от

съд
споразумения

Аделина Живкова Хаджиатанасова 2
Анелия Веселинова Стойчева 35 1
Анна Георгиева Пантелеева 3
Антоанета Иванова Маркова 18
Благовест Димитров Вангелов 11
Богомила Николаева Колева 4 1
Борис Анастасов Луков 1
Бояна Любомирова Кузманова 9
Валя Николаева Диамандиева 13 2
Ваня Стойчева Георгиева 9
Веселина Атанасова Гайдажиева 12
Виолета Здравкова Ангелова 3
Георги Борисов Кирков 10
Георги Добрев Попдобрев 13 2
Георги Евтимов Попов 25 1
Георги Стефанов Русев 12 1
Гинка Димитрова Чинова 16
Димитрина Георгиева Црънкова 5
Димитър Георгиев Узунов 15
Димитър Георгиевв Георгиев 9
Димо Георгиев Георгиев 5
Димо Николов Николов 11
Димо Янчев Маджаров 7 1
Зорница Александрова Щърбева 10
Зоя Милтиядова Милтиядова 7
Иван Николов Кирков 15
Йорданка Иванова Попова 7
Керка Станкова Дюлгерска 12 1
Лидия Антоанова Георгиева 5
Мариана Георгиева Калудова 11
Марин Владиславов Тодоров 6
Мария Русева Маркова 13
Методи Росенов Велков 5
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Надя Миткова Митева 8 2
Николай Григоров Бочев 36 1
Радослав Георгиев Воруков 5
Радост Стоилова Бошнакова 7 1
Радостина Ганева Петкова 3 1
Райко Димитров Стоянов 10
Светла Стоянова Иванова 6 1
Светлана Асенова Божкова-Тепова 4
Севдалина Колева Станева 13
Силвия Стойнова Рандева 3 1
Соня Йовчева Петрова 8
Стела Милева Мешова 12
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 10
Таня Миткова Митева 8
Тони Иванова Петрова 3
Христина Люцканова Апостолова 8
Христо Иванов Христов 5
Цветана Валентинова Бързинска 12
Щелиян Веселинов Димитров 8

Общо 508 17

- брой споразумения по чл. 384а от НПК – няма.

7. Внесени през проверявания период /2020г./ в съда предложения по
реда на чл.375 НПК за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК –
общо - 181, описани в таблица:

Брой решени от съда – 173 броя
От тях:
- уважени предложения на прокуратурата – 163 броя, от тях

протестирани – няма;
- оправдателни решения – 4 броя, протестирани – 4 броя, от които:

уважени – 1 брой, върнати – 1 брой, неразгледани – 2 броя;
- прекратени в предвидените от закона случаи – 2 броя, внесени

протести - 1 брой - уважен;
- върнати от съда предложения по чл. 78а от НК – 4 броя, от които

протестирани – 2 броя – неуважени.
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Анелия Веселинова Стойчева 7 8
Анна Георгиева Пантелеева 7 7
Антоанета Иванова Маркова 2 4
Благовест Димитров Вангелов 3 4
Борис Анастасов Луков 9 9
Бояна Любомирова Кузманова 1
Валя Николаева Диамандиева 2 3
Ваня Стойчева Георгиева 2 2
Веселина Атанасова Гайдажиева 3 4
Виолета Здравкова Ангелова 2 2
Галина Ненкова Георгиева 3 3
Георги Борисов Кирков 2 2
Георги Добрев Попдобрев 8 7 1 1
Георги Евтимов Попов 5 4
Георги Стефанов Русев 5 1
Гинка Димитрова Чинова 3 3
Димитрина Георгиева Црънкова 2 2
Димитър Георгиев Узунов 5 4 1 1 1
Димитър Георгиевв Георгиев 1 2 1
Димитър Илиев Илиев 4 4
Димо Георгиев Георгиев 5 5
Димо Николов Николов 5 4 1 1 1
Димо Янчев Маджаров 0 1
Зоя Милтиядова Милтиядова 5 3
Иван Николов Кирков 1 1
Йорданка Иванова Попова 1 1
Керка Станкова Дюлгерска 2 1 1
Лидия Антоанова Георгиева 7 6 1
Мариана Георгиева Калудова 7 5
Марин Владиславов Тодоров 3 4
Мария Русева Маркова 6 4
Методи Росенов Велков 1 1
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Надя Миткова Митева 3
Николай Григоров Бочев 12 10
Радослав Георгиев Воруков 1 1
Радост Стоилова Бошнакова 3 2
Радостина Ганева Петкова 2 2
Райко Димитров Стоянов 8 8 1 1
Светла Стоянова Иванова 2 4
Светлана Асенова Божкова-Тепова 1 1
Севдалина Колева Станева 6 5 1
Силвия Стойнова Рандева 3 2
Соня Йовчева Петрова 4 3
Стела Милева Мешова 1
Таня Миткова Митева 5 4
Тони Иванова Петрова 2 2 1
Христо Иванов Христов 2 1 1 1
Цветана Валентинова Бързинска 3 3
Щелиян Веселинов Димитров 4 4

Общо 181 163 4 4 2 7

8. Участие в съдебни заседания по наказателни дела през
проверявания период:

- общо и по прокурори, описани в таблица – 2547 броя;
- средномесечна натовареност на прокурор – 212.25;
- чл. 144, ал. 2 от ЗСВ – 483 броя;
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма;

Прокурор, участвал в съдебното заседание Брой съдебни
заседания

Средномесечна
натовареност на

прокурор
Аделина Живкова Хаджиатанасова 10 0.83
Анелия Веселинова Стойчева 63 5.25
Анна Георгиева Пантелеева 32 2.67
Антоанета Иванова Маркова 74 6.17
Благовест Димитров Вангелов 94 7.83
Богомила Николаева Колева 44 3.67
Борис Анастасов Луков 91 7.58
Бояна Любомирова Кузманова 26 2.17
Валя Николаева Диамандиева 54 4.50
Ваня Стойчева Георгиева 25 2.08
Веселина Атанасова Гайдажиева 79 6.58
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Виолета Здравкова Ангелова 40 3.33
Галина Ненкова Георгиева 39 3.25
Георги Борисов Кирков 42 3.50
Георги Добрев Попдобрев 67 5.58
Георги Евтимов Попов 54 4.50
Георги Стефанов Русев 63 5.25
Гинка Димитрова Чинова 61 5.08
Димитрина Георгиева Црънкова 37 3.08
Димитър Георгиев Узунов 41 3.42
Димитър Георгиевв Георгиев 66 5.50
Димитър Илиев Илиев 52 4.33
Димо Георгиев Георгиев 73 6.08
Димо Николов Николов 49 4.08
Димо Янчев Маджаров 52 4.33
Зорница Александрова Щърбева 41 3.42
Зоя Милтиядова Милтиядова 22 1.83
Иван Николов Кирков 20 1.67
Йорданка Иванова Попова 34 2.83
Керка Станкова Дюлгерска 50 4.17
Лидия Антоанова Георгиева 48 4.00
Мариана Георгиева Калудова 56 4.67
Марин Владиславов Тодоров 13 1.08
Мария Русева Маркова 44 3.67
Методи Росенов Велков 12 1.00
Надя Миткова Митева 34 2.83
Николай Григоров Бочев 95 7.92
Радослав Георгиев Воруков 61 5.08
Радост Стоилова Бошнакова 25 2.08
Радостина Ганева Петкова 24 2.00
Райко Димитров Стоянов 69 5.75
Светла Стоянова Иванова 63 5.25
Светлана Асенова Божкова-Тепова 11 0.92
Севдалина Колева Станева 60 5.00
Силвия Стойнова Рандева 42 3.50
Соня Йовчева Петрова 49 4.08
Стела Милева Мешова 48 4.00
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 26 2.17
Таня Миткова Митева 52 4.33
Тони Иванова Петрова 70 5.83
Христина Люцканова Апостолова 32 2.67
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Христо Иванов Христов 33 2.75
Цветана Валентинова Бързинска 54 4.50
Щелиян Веселинов Димитров 31 2.58

Общо 2547 212.25

9. Органазация по изпълнение на наказанията:
- приведени присъди в изпълнение - 788 броя;
- неприведени присъди в срок – 35 броя
  Причини за това: 23 броя чакащи групиране; 3 броя чакащи

тълкуване; и по 9 броя са изготвени сигнали за възобновяване.
- отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

II. Гражданско-съдебен надзор
- брой на граждански дела с участие на прокурор общо – 133 броя, по

които са проведени 162 съдебни заседания:

Прокурор,
участвал в съдебното заседание

Брой съдебни
заседания

Анелия Веселинова Стойчева 4
Антоанета Иванова Маркова 14
Богомила Николаева Колева 16
Борис Анастасов Луков 3
Бояна Любомирова Кузманова 18
Валя Николаева Диамандиева 2
Веселина Атанасова
Гайдажиева 22

Георги Борисов Кирков 1
Георги Евтимов Попов 17
Димо Георгиев Георгиев 5
Райко Димитров Стоянов 19
Силвия Стойнова Рандева 2
Соня Йовчева Петрова 21
Стела Милева Мешова 5
Таня Миткова Митева 11
Христина Люцканова
Апостолова 2

Общо 162

- брой предявени граждански искове от прокурор – 6 броя;
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- брой обжалвани съдебни решения от прокурор – 2 броя.

III. Организация на работата по надроза за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

1. Получени и образувани преписки – 378 броя.
От тях :
- образувани по инициатива на прокурора – 356 броя;
- образувани по искане на граждани и организации – 22 броя.
2. Решени преписки – 362 броя, подадени протести – 4 бр. – 4 уважени.
3. Останали нерешени преписки в края на периода - 16 броя.
Забележка:
1. Справката е изготвена поотделно за 2020 г. и за 2021 г.
2. Справката за 2020 г. съдържа информация за съответните

самостоятелни РП (РП-Айтос и РП-Карнобат), както и за РП-Бургас със
съответните ТО.

3. Справката за 2021 г.  включва информация общо за РП със съответните
ТО.

.За периода 01.01.2021 - 31.12.2021г٭
в Районна прокуратура - Бургас

І. Наказателно-съдебен надзор

1. Внесени ОА през проверявания период /2021г. / – общо: 908 броя,
от тях:

- по образувани ДП през проверявания период – 427 броя;
- по образувани ДП в предходни години – 481 броя.

Прокурор
По образувани ДП в

проверявания
период

По образувани ДП
в предходен

период
Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 3 1 4
Анна Георгиева Пантелеева 2 14 16
Антоанета Иванова Маркова 6 14 20
Благовест Димитров Вангелов 22 4 26
Богомила Николаева Колева 3 9 12
Борис Анастасов Луков 13 5 18
Бояна Любомирова Кузманова 1 3 4
Валя Николаева Диамандиева 11 11 22
Вероника Костова Николова 0 1 1



240

Веселина Атанасова Гайдажиева 4 4 8
Виолета Здравкова Ангелова 14 16 30
Галина Ненкова Георгиева 14 12 26
Георги Борисов Кирков 3 8 11
Георги Добрев Попдобрев 7 15 22
Георги Евтимов Попов 8 7 15
Георги Стефанов Русев 2 15 17
Гинка Димитрова Чинова 4 12 16
Димитрина Георгиева Црънкова 3 12 15
Димитър Георгиев Узунов 4 6 10
Димитър Георгиевв Георгиев 0 7 7
Димитър Илиев Илиев 22 18 40
Димо Георгиев Георгиев 14 7 21
Димо Николов Николов 1 8 9
Димо Янчев Маджаров 10 6 16
Живка Павлова Мангърова 7 4 11
Зорница Александрова Щърбева 7 10 17
Зоя Милтиядова Милтиядова 0 3 3
Иван Николов Кирков 1 9 10
Илиян Ангелов Пантелеев 6 6 12
Йорданка Иванова Попова 6 6 12
Керка Станкова Дюлгерска 8 14 22
Лидия Антоанова Георгиева 10 14 24
Любомира Димитрова Минкова 6 2 8
Магдалина Недялкова Христова 4 0 4
Мариана Георгиева Калудова 8 3 11
Мария Русева Маркова 8 8 16
Методи Росенов Велков 7 5 12
Милена Стойчева Стойчева 13 3 16
Надя Миткова Митева 9 8 17
Николай Григоров Бочев 1 5 6
Петър Иванов Иванов 4 14 18
Радослав Георгиев Воруков 11 13 24
Радост Стоилова Бошнакова 7 3 10
Радостина Ганева Петкова 13 15 28
Райко Димитров Стоянов 13 12 25
Светла Стоянова Иванова 9 14 23
Севдалина Колева Станева 5 10 15
Силвия Стойнова Рандева 23 11 34
Соня Йовчева Петрова 6 4 10
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Стела Милева Мешова 2 10 12
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 1 4 5
Таня Миткова Митева 12 7 19
Тони Иванова Петрова 12 14 26
Христина Люцканова Апостолова 4 10 14
Христо Иванов Христов 22 15 37
Щелиян Веселинов Димитров 4 5 9
Щилияна Георгиева Петкова 7 5 12

Общо 427 481 908

На случаен принцип са проверени следните досъдебни٭
производства с внесен обвинителен акт:

ПД № 267/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ
прокурор Р. Ганева. На 01.07.2020 г. досъдебното производство е

получено в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 31.07.2020
г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Бургас.

Приложено е писмо от 10.09.2020 г. от РС-Бургас от което е видно, че
в РП-Бургас е получено споразумение № 27/08.09.2020 г. по НОХД №
3029/2020 г. по описа на съда, с което е наложено наказание ЛОС за срок от
5 месеца с изпитателен срок от 3 години и ЛПУМПС за срок от 10 месеца.

ПД № 224/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
С.Чинева. На 11.06.2020 г. досъдебното производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 09.07.2020 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 16.02.2021 г. е получен препис от присъда №
260026/02.10.2020 г. по НОХД № 2638/2020 г. на РС-Бургас, изменена с
Решение № 4/01.02.2021 г. по ВНОХ № 1174/2020 г. на ОС-Бургас.

ПД № 364/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Таня Митева. На 01.10.2020 г. бързото производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 05.10.2020 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 13.10.2020 г. е получено споразумение № 66/09.10.2020 г.
по НОХД № 4112/2020 г., от което е видно, че е наложено наказание
пробация за срок от 6 месеца.

ПД № 391/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Иван Кирков. На 01.09.2021 г. досъдебното производство е получено в
РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 07.09.2021 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС – Бургас.
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С писмо от 01.04.2022 г. от РС-Бургас е получена присъда №
27/15.03.20222 г. по НОХД № 4083/2021 г., с която е наложено наказание
пробация за срок от 10 месеца. Присъдата е налична по ПД.

ПД № 177/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Ваня Георгиева. На 04.06.2020 г. досъдебното производство е получено в
РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 05.06.2020 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 17.06.2020 г. от РС-Бургас е получен препис от
споразумение № 255/12.06.2020 г. по НОХД № 2076/2020 г., с кооето е
наложено наказание ЛОС за сорк от 5 месеца с изпитателен срок от 3
години и ЛПУМПС за срок от 1 година.

ПД № 312/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Г.Георгиева. На 27.08.2020 г. досъдебното производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 02.09.2020 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 11.11.2020 г. от РС-Бургас е получена присъда №
124/22.10.2020 г. по НОХД № 3583/2020 г. на РС-Бургас, с което е
наложено наказание ЛОС за срок от 2 години и 4 месеца при първоначален
строг режим на изтърпяване.

ПД № 239/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Тони Петрова. На 31.05.2021 г. досъдебното производство е получено в
РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 03.06.2021 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС – Бургас.

Приложен е протокол от 11.06.2021 г. на РС-Бургас по НОХД №
2640/2021 г. за постигнато споразумение, наложено е наказание ЛОС за
срот от 4 месеца и глоба.

ПД № 271/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Щ.Димитров. На 17.05.2021 г. досъдебното производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 16.06.2021 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

Актът не е приложен. От челната страница е видно, че
наложеното наказание е ЛОС за срок от 1 г. и 6 месеца при първоначален
строг режим на изтърпяване.Видно е, че делото е решено със поразумение
в съдебно заседание.

ПД № 238/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Димо Маджаров. На 03.06.2021 г. бързото производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от същата дата БП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас. По преписката е риложено Решение №
133/29.10.2021 г. на ОС-Бургас по ВНОХД № 600649/2021 г., от което е
видно, че е потвърдена присъда № 23/09.06.2021 г., постановена по НОХД
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№ 2634/2021 г. на РС-Бургас. От челната страница се установява, че делото
е решено с приложение на чл. 78а НК в съдебно заседание и наложеното
наказание е глоба в размер на 1000 лева.

ПД № 293/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Св.Стоянова. На 14.06.2021 г. досъдебното производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 29.06.2021 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 12.10.2021 г. от РС-Бургас е получена присъда №
49/01.09.2021 г. по НОХД № 3030/2021 г. на РС-Бургас, с която е наложено
наказание обществено порицание.

ПД № 266/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Пантелеева. На 16.07.2020 г. досъдебното производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 30.07.2020 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 02.10.2020 г. е получена присъда № 13/15.09.2020 г. по
НОХД № 3010/2020 г. на РС-Бургас, с която е наложено наказание ЛОС за
срок от 1 г. и 4 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване..

ПД № 308/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Г.Попдобрев. На 16.06.2021 г. досъдебното производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 07.07.2021 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 26.08.2021 г. от РС-Бургас е получено споразумение №
241/24.08.2021 г. по НОХД № 3173/2021 г. на РС-Бургас, с което е
наложено наказание  ЛОС за срок от 9 месеца, ЛПУМПС за сярок от 10 м.

ПД № 266/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Й.Попова. На 25.05.2021 г. досъдебното производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 15.06.2021 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 04.10.2021 г. от РС-Бургас е получено споразумение №
300/30.09.2021 г. по НОХД № 2832/2021 г. на РС-Бургас, с което е
наложено наказание  пробация за срок от 1 г. и 6 м.

ПД № 357/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Бояна Кузманова. На 31.08.2020 г. досъдебното производство е получено в
РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 01.10.2020 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 27.07.2021 г. от РС-Бургас е получен препис от присъда
№ 260090/2021 г.  по НОХД № 4091/2020 г. на РС-Бургас, с което е
наложено наказание  ЛОС за срок от 8 м. при първоначален общ режим.

ПД № 148/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Мариана Калудова. На 12.05.2020 г. досъдебното производство е
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получено в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 21.05.2020
г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Бургас.

С присъда № 105/17.07.2020 г.  по НОХД № 1856/2020 г. на РС-
Бургас, са наложени осъдителни присъди, като същата е обжалвана и с
решение № 178/30.10.2020  г. по ВНОХД № 960/2020 г. на ОС-Бургас,
което е получено в РП-Бургас на 10.11.2020 г. Решението на въззивната
инстанция не е приложено.

ПД № 448/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Виолета Ангелова. На 20.11.2020 г. досъдебното производство е получено
в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 23.11.2020 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 03.12.2020 г. на РС-Бургас е изпратен препис от
споразумение № 260146/10.12.2020 г. по  НОХД № 5001/2020 г. на РС-
Бургас, вишдно е, че наложеното наказаноие е пробация.

ПД № 282/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Димитър Илиев. На 11.08.2020 г. досъдебното производство е получено в
РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 12.08.2020 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 02.10..2020 г. на РС-Бургас е изпратен препис от
споразумение № 400/25.09.2020 г. по  НОХД № 3246/2020 г. на РС-Бургас,
видно е,  че наложеното наказаноие е ЛОС за срок от 7 месеца с 3 години
изпитателен срок и 10 месеца  ЛУМПС.

ПД № 461/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Аделина Хаджиатанасова. На 26.11.2020 г. досъдебното производство е
получено в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 27.11.2020
г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 04.12.2020 г. на РС-Бургас е изпратен препис от
споразумение № 148/03.12.2020 г. по  НОХД № 5085/2020 г. на РС-Бургас,
видно е,  че наложеното наказаноие е ЛОС за срок от 5 месеца с 3 години
изпитателен срок и 10 месеца  ЛУМПС.

ПД № 127/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Р.Ганева. На 22.03.2021 г. досъдебното производство е получено в РП-
Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 23.03.2021 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 30.032021 г. от РС-Бургас е получено споразумение №
31/30.03.2021 г. по НОХД № 201713/2021 г. на РС-Бургас, с което е
наложено наказание  ЛОС за срок от 5 месеца с 3 години изпитателен
срок и глоба в размер на 250 лв, и 10 месеца  ЛУМПС.

ПД № 145/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
В. Гайдаджиева. На 18.05.2020 г. бързото производство е получено в РП-
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Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от същата дата ДП е внесено
с обвинителен акт в РС – Бургас.

С писмо от 01.06.2020 г. на РС-Бургас е изпратен препис от
споразумение № 227/28.05.2020 г. по  НОХД № 1770/2020 г. на РС-Бургас,
видно е, че наложеното наказаноие е ЛОС за срок от 5 месеца при
първоначален общ режим на изтърпяване, глобаа в размер на 190 лв.  и 6
месеца  ЛУМПС.

ПД № 115/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Хр. Апостолова, ТО-Несебър. На 15.10.2021 досъебното производство е
получено в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 08.11.2021
г . ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Несебър

На 04.02.2022 г. е изготвено споразумение по реда на чл. 384 НПК и е
внесено за решаване по НОХД № 1079/2021 г. по описа на РС-Несебър.
Актът на съда не е приложен, като на корицата е отбелязано
наложеното наказание.

ПД № 22/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Райко Стоянов, ТО-Средец. На 22.06.2021 досъдебното производство е
получено в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 22.07..2021
г . ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Средец. Приложе е протокол №
21/14.09.2021 г. по НОХД № 92/2021 г., с което е наложено наказание ЛОС
за срок от 4 месеца с изпитателн срок от 3 години.

ПД № 38/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Живка Мангърова, ТО-Айтос. На 03.12.2021 досъдебното производство е
получено в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от 03.12.2021
г . ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Средец. С писмо от 17.12.021 г. е
получен заверен препис от влязло в сила определеие № 239/08.12.2021г. по
НОХД № 200403/2021 г. на РС-Айтос за постигнато споразумение в
съдебно заседаниес което е наложено наказание ЛОС за срок от 4 месеца с
изпитателн срок от 3 години, както и ЛПУМПС за срок от 8 месеца..

ПД № 15/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Анелия Стойчева, ТО-Царево. На 07.08.2020 г. досъдебното производство
е получено в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С писмо от
12.08.2020 г . ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Царево. Приложен е
протокол от 03.11.2020 г.  по НОХД № 271/2020 г. на РС-Царево за
постигнато споразумение в съдебно заседаниес което е наложено наказание
ЛОС за срок от 3 месеца с изпитателен срок от 3 години, както и ЛПУМПС
за срок от 12 месеца.

ПД № 4/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Благовест Вангелов, ТО-Поморие. На 28.01.2021 г. досъдебното
производство е получено в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С
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писмо от 28.01.2021 г . ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Поморие. По
преписката  не е приложен актът на съда.  На първочалната страница е
отбелязана присъда , с която е наложено наказание ЛОС за срок от 8 месеца
при строг режим.

ПД № 37/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Магдалина Христова, ТО-Карнобат. На 29.12.2021 г. досъдебното
производство е получено в РП-Бургас с мнение за предаване на съд. С
писмо от 29.12.2021 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Карнобат. По
преписката  е приложено писмо от 12.01.2022 г. на РС- Карнобат, с което е
изпратен заверен препис от влязло в сила определение № 1/04.01.2022 г. по
НОХД № 341/2021 г., с което е одобрено споразумение и наложено
наказание ЛОС за срок от 4 м. и изпит. срок 3 години, глоба в размер на
190 лв. и ЛПУМПС за срок от 6 месеца.

Допълнително са проверени следните ПД на РП-Бургас: ПД №
326/2020 г., ПД № 327/2020 г., ПД № 277/2020 г., ПД № 491/2021 г., ПД №
325/2021 г., ПД № 27/2021 г., ПД № 245/2021 г., ПД № 19/2021 г. – ТО-
Несебър, ПД № 10/2021 г. – на ТО-Поморие; ПД № 25/2020 г. на ТО-
Карнобат;  ПД № 65/2020  г.  на ТО –  Поморие;  ПД № 10/2021  г.  на ТО-
Царево; ПД № 16/2021 г. на ТО-Царево; ПД № 9/2020 г. на ТО-Средец, ПД
№ 42/2020 г. на ТО-Средец; ПД № 93/2020 г. на ТО-Несебър.

Изводи:
По всички преписки е приложена бланка, от която е видно вх. № на

пр.пр., № на ДП, набл прокурор, съотвтеното НОХД, начинът на
прикрючване и наложеното наказание, дата на постановен акт, вид
съдебен акт, разпореждане с ВД.
       При проверката на конкретни ПД, проверяващият екип констатира,
че прокурорите от РП – Бургас изготвят обвинителните актове в
предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.4 от НПК срок. Движението на
делата е проследено и в книгата за внесени обвинителни актове, всички
данни се отразяват пълно и точно.

Обвинителните актове, изготвени от прокурорите при РП-Бургас,
са обосновани и мотивирани и отговарят на разпоредбите на чл.246 от
НПК.

Всички досъдебни производства са подвързани в папки, върху които
да са видни номерът на пр. пр., номерът на ДП, датата на приключване и
т.н.

По  проверените дела, приключили с постигане на споразумение по
чл. 384 от НПК, се прилага както споразумението, така и протоколът от
съда, от който е видно, че същото е одобрено в съдебно заседание.
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2. Върнати от съда дела, с внесени обвинителни актове през
2021г., са  общо - 18 броя, описани в таблица:

Прокурор внесъл акта Върнати от
съда дела

Борис Анастасов Луков 2
Валя Николаева Диамандиева 2
Галина Ненкова Георгиева 1
Георги Добрев Попдобрев 1
Георги Стефанов Русев 1
Гинка Димитрова Чинова 1
Димо Георгиев Георгиев 2
Димо Николов Николов 1
Живка Павлова Мангърова 1
Зоя Милтиядова Милтиядова 1
Керка Станкова Дюлгерска 2
Светла Стоянова Иванова 1
Тони Иванова Петрова 2

Общо 18

- върнати с разпореждане на съда – няма;
- върнати с определение на съда – 18 броя;
- подадени протести срещу определения за връщане общо – 24 броя,

от които: уважени – 17 броя; неуважени – 6 броя; неразгледани – 1 брой.

3. Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от НПК
– общо – 3 броя.

3.1. Невнесени обвинителни актове в 7-дневния срок - няма;
3.2. Неотстранени очевидни фактически грешки – няма.

4. Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период
/2021г./– общо – 956 броя.

От тях:
- брой осъдителни присъди по общия ред – 892 броя;
- внесени протести – 11 броя, от които: уважени – 4 броя; неуважени

– 2 броя и неразгледани – 5 броя;
- брой осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК (чл.371 и сл.

НПК)  – 125 броя, от тях протестирани – 2 броя, и двата протеста са
неразгледани.
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Аделина Живкова Хаджиатанасова 4 4
Анелия Веселинова Стойчева 2 1 1 1
Анна Георгиева Пантелеева 16 2 14
Антоанета Иванова Маркова 24 9 11 4 3
Благовест Димитров Вангелов 26 8 18 3
Богомила Николаева Колева 21 4 13 4 2
Борис Анастасов Луков 22 4 16 2 2
Бояна Любомирова Кузманова 6 6 2
Валя Николаева Диамандиева 18 7 10 1 4
Ваня Стойчева Георгиева 3 2 1
Веселина Атанасова Гайдажиева 10 6 4 4 2 1 1
Виолета Здравкова Ангелова 31 11 18 2 3 2 1 1
Галина Ненкова Георгиева 23 7 15 1 5
Георги Борисов Кирков 6 2 3 1
Георги Добрев Попдобрев 19 6 13 5
Георги Евтимов Попов 9 4 3 2 2
Георги Стефанов Русев 13 3 8 2 1 1 1
Георги Тодоров Добрев 1 1
Гинка Димитрова Чинова 12 5 6 1 2 1 1
Димитрина Георгиева Црънкова 15 7 8 2
Димитър Георгиев Узунов 12 8 4 2 1 1
Димитър Георгиевв Георгиев 10 9 1 1 1 1
Димитър Илиев Илиев 39 11 28 4
Димо Георгиев Георгиев 24 7 16 1 1
Димо Николов Николов 8 3 5
Димо Янчев Маджаров 16 7 6 3 3
Живка Павлова Мангърова 14 2 12 1
Зорница Александрова Щърбева 22 11 10 1 3
Зоя Милтиядова Милтиядова 3 3
Иван Николов Кирков 8 3 5 3
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Илиян Ангелов Пантелеев 13 5 8 4
Йорданка Иванова Попова 10 1 8 1 1
Керка Станкова Дюлгерска 18 5 9 4 3
Лидия Антоанова Георгиева 22 3 17 2 3
Любомира Димитрова Минкова 6 4 2 2
Магдалина Недялкова Христова 2 1 1
Мариана Георгиева Калудова 14 6 8 1
Марин Владиславов Тодоров 1 1
Мария Русева Маркова 16 4 12 1
Методи Росенов Велков 11 1 10 1
Милена Стойчева Стойчева 22 4 18 3
Надя Миткова Митева 11 4 7 4
Николай Григоров Бочев 7 5 2 3
Петър Иванов Иванов 20 7 13 5
Радослав Георгиев Воруков 25 10 15 2
Радост Стоилова Бошнакова 11 4 5 2
Радостина Ганева Петкова 26 5 19 2
Райко Димитров Стоянов 23 8 14 1 4
Светла Стоянова Иванова 26 9 15 2 2
Севдалина Колева Станева 19 10 9 6 1 1
Силвия Стойнова Рандева 28 7 19 2 4
Соня Йовчева Петрова 8 2 6 1
Стела Милева Мешова 11 6 5 3 1 1
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 9 1 6 2 1
Таня Миткова Митева 10 2 6 2 1 1 1
Тони Иванова Петрова 16 6 9 1 2
Христина Люцканова Апостолова 16 5 9 2
Христо Иванов Христов 34 7 26 1 6
Цанка Богомилова Иванова 1 1
Цветана Валентинова Бързинска 2 2
Щелиян Веселинов Димитров 9 3 5 1 1
Щилияна Георгиева Петкова 8 3 5 2

Общо 892 297 545 50 125 11 4 2 5

- брой оправдателни присъди по общия ред - 33 броя;
- внесени протести – 25 броя, от които уважени: 1 брой; неуважени –

5 броя; неразгледани – 19 броя.
- брой оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от НПК (чл.371 и

сл. НПК) - няма.
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Анелия Веселинова Стойчева 1
Анна Георгиева Пантелеева 1
Валя Николаева Диамандиева 2 2 2
Веселина Атанасова Гайдажиева 2 1 1
Георги Борисов Кирков 1 1 1
Георги Евтимов Попов 1
Георги Стефанов Русев 1 1 1
Гинка Димитрова Чинова 1
Димитър Георгиевв Георгиев 1 1
Димитър Илиев Илиев 2 1 1
Димо Николов Николов 1
Зорница Александрова Щърбева 2 2 2
Илиян Ангелов Пантелеев 2 2 2
Керка Станкова Дюлгерска 1 1 1
Любомира Димитрова Минкова 1 1
Надя Миткова Митева 1 1
Петър Иванов Иванов 1 1 1
Радослав Георгиев Воруков 1 1 1
Радостина Ганева Петкова 1 1 1
Светла Стоянова Иванова 1 1 1
Светлана Асенова Божкова-
Тепова 1

Силвия Стойнова Рандева 1 1 1
Соня Йовчева Петрова 1 1 1
Стела Милева Мешова 1 1 1
Сузана Тодорова Чинева-
Койнова 1

Таня Миткова Митева 1 1 1
Тони Иванова Петрова 2 1 1
Христо Иванов Христов 1 1 1
Щелиян Веселинов Димитров 1 1 1
Щилияна Георгиева Петкова 1

Общо 33 25 1 5 19
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- брой прекратени от съда наказателни производства – 13 броя,
непротестирани.

Прокурор
Брой

прекратени от
съд НП

Валя Николаева Диамандиева 2
Георги Стефанов Русев 1
Димитрина Георгиева Црънкова 1
Илиян Ангелов Пантелеев 1
Йорданка Иванова Попова 1
Керка Станкова Дюлгерска 1
Лидия Антоанова Георгиева 1
Мария Русева Маркова 1
Милена Стойчева Стойчева 1
Павел Хайк Манукян 1
Радостина Ганева Петкова 1
Стела Милева Мешова 1

Общо 13

5. Внесени в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство (чл.381 НПК), през проверявания период – общо: 983 броя.

- брой одобрени от съда споразумения – 975 броя;
- брой неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора – 8

броя.

Прокурор

Внесени в съд споразумения за
2021г.

ОбщоОдобрени от
съд

споразумения

Неодобрени от
съд

споразумения
Аделина Живкова Хаджиатанасова 14 14
Анелия Веселинова Стойчева 2 2
Анна Георгиева Пантелеева 14 14
Антоанета Иванова Маркова 10 10
Благовест Димитров Вангелов 9 9
Богомила Николаева Колева 3 3
Борис Анастасов Луков 12 12
Бояна Любомирова Кузманова 15 1 16
Валя Николаева Диамандиева 14 14
Вероника Костова Николова 2 2
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Веселина Атанасова Гайдажиева 71 71
Виолета Здравкова Ангелова 1 1
Галина Ненкова Георгиева 1 1
Георги Борисов Кирков 18 18
Георги Добрев Попдобрев 9 9
Георги Евтимов Попов 28 28
Георги Стефанов Русев 16 2 18
Гинка Димитрова Чинова 10 10
Димитрина Георгиева Црънкова 1 1
Димитър Георгиев Узунов 17 1 18
Димитър Георгиевв Георгиев 19 19
Димитър Илиев Илиев 1 1
Димо Георгиев Георгиев 7 7
Димо Николов Николов 9 9
Димо Янчев Маджаров 20 1 21
Живка Павлова Мангърова 31 31
Зорница Александрова Щърбева 30 30
Зоя Милтиядова Милтиядова 18 18
Иван Николов Кирков 10 10
Илиян Ангелов Пантелеев 24 24
Йорданка Иванова Попова 6 6
Керка Станкова Дюлгерска 3 3
Лидия Антоанова Георгиева 3 3
Любомира Димитрова Минкова 120 120
Магдалина Недялкова Христова 13 13
Мариана Георгиева Калудова 17 17
Мария Русева Маркова 6 6
Методи Росенов Велков 13 13
Милена Стойчева Стойчева 23 23
Надя Миткова Митева 17 17
Николай Атанасов Илиев 4 4
Николай Григоров Бочев 71 71
Петър Иванов Иванов 20 20
Радослав Георгиев Воруков 12 12
Радост Стоилова Бошнакова 11 11
Радостина Ганева Петкова 5 5
Райко Димитров Стоянов 12 12
Светла Стоянова Иванова 15 15
Севдалина Колева Станева 20 20
Силвия Стойнова Рандева 5 5
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Соня Йовчева Петрова 7 7
Стела Милева Мешова 18 1 19
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 10 10
Таня Миткова Митева 14 14
Тони Иванова Петрова 5 1 6
Христина Люцканова Апостолова 20 20
Христо Иванов Христов 3 3
Щелиян Веселинов Димитров 36 36
Щилияна Георгиева Петкова 30 1 31

Общо 975 8 983

6. Разгледани от съда споразумения  по чл. 384 от  НПК – общо - 953
броя, описани в таблица:

- брой одобрени от съда споразумения – 943 броя;
- брой неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора – 10

броя.

Прокурор
Разгледани и

одобрени от съд
споразумения

Разгледани и
неодобрени от

съд споразумения
Общо

Аделина Живкова Хаджиатанасова 14 14
Анелия Веселинова Стойчева 2 2
Анна Георгиева Пантелеева 14 14
Антоанета Иванова Маркова 9 9
Благовест Димитров Вангелов 9 9
Богомила Николаева Колева 3 3
Борис Анастасов Луков 11 11
Бояна Любомирова Кузманова 13 1 14
Валя Николаева Диамандиева 14 14
Вероника Костова Николова 1 1
Веселина Атанасова Гайдажиева 67 67
Виолета Здравкова Ангелова 1 1
Галина Ненкова Георгиева 1 1
Георги Борисов Кирков 17 17
Георги Добрев Попдобрев 8 8
Георги Евтимов Попов 26 26
Георги Стефанов Русев 17 2 19
Гинка Димитрова Чинова 10 10
Димитрина Георгиева Црънкова 1 1
Димитър Георгиев Узунов 18 1 19
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Димитър Георгиевв Георгиев 18 18
Димитър Илиев Илиев 1 1
Димо Георгиев Георгиев 7 7
Димо Николов Николов 9 1 10
Димо Янчев Маджаров 20 1 21
Живка Павлова Мангърова 25 25
Зорница Александрова Щърбева 28 28
Зоя Милтиядова Милтиядова 18 18
Иван Николов Кирков 9 9
Илиян Ангелов Пантелеев 24 24
Йорданка Иванова Попова 6 6
Керка Станкова Дюлгерска 3 3
Лидия Антоанова Георгиева 3 3
Любомира Димитрова Минкова 118 118
Магдалина Недялкова Христова 12 12
Мариана Георгиева Калудова 15 15
Мария Русева Маркова 6 6
Методи Росенов Велков 13 13
Милена Стойчева Стойчева 21 21
Надя Миткова Митева 17 17
Николай Атанасов Илиев 4 4
Николай Григоров Бочев 70 70
Петър Иванов Иванов 19 19
Радослав Георгиев Воруков 12 12
Радост Стоилова Бошнакова 11 11
Радостина Ганева Петкова 5 5
Райко Димитров Стоянов 12 12
Светла Стоянова Иванова 15 1 16
Севдалина Колева Станева 19 19
Силвия Стойнова Рандева 5 5
Соня Йовчева Петрова 6 6
Стела Милева Мешова 18 1 19
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 10 10
Таня Миткова Митева 14 14
Тони Иванова Петрова 5 1 6
Христина Люцканова Апостолова 20 20
Христо Иванов Христов 3 3
Щелиян Веселинов Димитров 36 36
Щилияна Георгиева Петкова 30 1 31

Общо 943 10 953
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- брой споразумения по чл. 384а от НПК – 4 броя

Прокурор Вх. № ДП № НОХД Съд

Светла Стоянова Иванова 03851/2019 ДП № 314/2019 по
описа на РПУ 05-Бургас 3775/2021 РС-Бургас

Христо Иванов Христов 04975/2020 ДП № 97/2020 по описа
на РПУ-Средец 129/2021 РС-Средец

Райко Димитров Стоянов 10260/2020 ДП № 178/2020 по
описа на РПУ-Средец 38/2022 РС-Средец

Иван Николов Кирков 10707/2018 ПП № 92/2019 по описа
на ОСО при ОП Бургас

2172/2021
2173/2021 РС-Бургас

На случаен принцип са проверени следните внесени в съда٭
споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:

СП № 298/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Г. Попдобрев. Делото е получено в РП– Бургас на 19.11.2021 г. с мнение за
съд. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК е
внесено в съда на 01.12.2021 г. С писмо от 06.12.2021 г. на РС-Бургас в РП-
Бургас е изпратен препис от споразумение № 431/03.12.2021г. по НОХД №
5372/2021 г., съгласно което е наложение наказание ЛОС за срок от 4
месеца с 3 г. изп. срок и ЛПУМПС за срок от 6 месеца.

СП № 37/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Сузана Чинева, ТО – Карнобат. Делото е получено в РП– Бургас на
21.06.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по реда
на чл. 381 от НПК е внесено в съда – РС - Карнобат на 21.06.2021 г. С писмо
от 22.06.2021 г. на РС-Карнобат е изпратен препис от споразумение №
29/22.06.2021г. по НОХД № 165/2021 г., съгласно което е наложение
наказание ЛОС за срок от 6 месеца с 3 г. изп. срок и ЛПУМПС за срок от 10
месеца.

СП № 110/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Тони Петрова. Делото е получено в РП–Бургас на 19.04.2021 г. с мнение за
съд. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК е
внесено в съда – РС - Бургас на 20.04.2021 г. С писмо от 28.04.2021 г. на РС-
Бургас изпратен препис от споразумение № 65/26.04.2021г. по НОХД №
2073/2021 г., съгласно което е наложение наказание ЛОС за срок от 6
месеца с 3 г. изп. срок и ЛПУМПС за срок от 6 месеца.

СП № 100/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ. прокурор
Таня Митева. Делото е получено в РП–Бургас на 08.04.2021 г. с мнение за
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съд. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК е
внесено в съда – РС - Бургас на 12.04.2021 г. С писмо от 20.04.2021 г. в РП-
Бургас е изпратен препис от споразумение № 52/19.04.2021г. по НОХД №
1956/2021 г., съгласно което е наложено наказание ЛОС за срок от 10
месеца  при първоначален строг режим на изтърпяване.

СП № 81/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Мария Маркова. Делото е получено в РП–Бургас на 24.03.2021 г. с мнение
за съд. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК е
внесено в съда – РС - Бургас на 25.03.2021 г. С писмо от 02.04.2021 г. в РП-
Бургас е изпратен препис от споразумение № 34/01.04.2021г. по НОХД №
1737/2021 г., съгласно което е наложение наказание ЛОС за срок от 4
месеца  при първоначален общ режим на изтърпяване и ЛПУМПС за срок
от 8 месеца.

СП № 173/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Веселина Гайдажиева. Делото е получено в РП–Бургас на 15.07.2021 г. с
мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от
НПК е внесено в съда – РС - Бургас на 16.07.2021 г. С писмо от 26.07.2021 г.
на РС-Бургас е изпратен препис от споразумение № 202/22.07.2021г. по
НОХД № 3343/2021 г., съгласно което е наложение наказание ЛОС за срок
от 1 г. и 6 месеца  с изпитателен срок от 3 години и глоба в размер на 2000
лв.

СП № 217/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Радостина Ганева. Делото е получено в РП–Бургас на 08.09.2021 г. с
мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от
НПК е внесено в съда – РС - Бургас на 08.09.2021 г. С писмо от 16.09.2021 г.
в РП-Бургас е изпратен препис от споразумение № 268/14.09.2021г. по
НОХД № 4095/2021 г., съгласно което е наложение наказание ЛОС за срок
от 8 месеца  с изпитателен срок от 3 години.

СП № 90/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Лидия Георгиева. Делото е получено в РП–Бургас на 25.03.2021 г. с
мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от
НПК е внесено в съда – РС - Бургас на 02.04.2021 г. С писмо от 12.04.2021 г.
на РС-Бургас е изпратен препис от споразумение № 140/08.04.2021г. по
НОХД № 1829/2021 г., съгласно което е наложение наказание ЛОС за срок
от 1 г. и 6 м месеца  с изпитателен срок от 3 години.

СП № 88/2020 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор В.
Диамандиева, ТО – Несебър. Делото е получено в РП–Бургас на 01.12.2020
г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381
от НПК е внесено в съда – РС - Несебър на 01.12.2020 г. От корицата е
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видно, че е одобрено споразумение и наложено наказание ЛОС за срок от 5
месеца с изпитателен срок от 3 години и 18 месеца  ЛПУМПС.

СП № 171/2020 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Иван Кирков. Делото е получено в РП–Бургас на 03.08.2020 г. с мнение за
съд. Споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК е
внесено в съда – РС - Бургас на 07.08.2020 г. С писмо от 14.08.2020 г. на РС-
Бургас в РП-Бургас е изпратен препис от споразумение № 13/13.08.2020 г.
по НОХД № 3176/2020 г., съгласно което е наложение наказание ЛОС за
срок от 1 г. и 6 м месеца  при първоначален строг режим на изтърпяване.

СП № 134/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Стела Мешова, ТО – Несебър. Делото е получено в РП–Бургас на
16.12.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по реда
на чл. 381 от НПК е внесено в съда – РС - Несебър на 17.12.2021 г. От
корицата на делото е видно, че е одобрено споразумение и наложено
наказание ЛОС за срок от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години и 8
месеца  ЛПУМПС.

СП № 30/2021 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Живка Мангърова,  ТО –  Айтос.  Делото е получено в РП–Бургас на
17.05.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по реда
на чл. 381 от НПК е внесено в съда – РС - Айтос на 17.05.2021 г. По
преписката е приложен заверен препис от протокол за одобрено
споразумение от 17.05.2022.1 г. по НОХД № 174/2021 г., с което е наложено
наказание ЛОС за срок от 3 месеца с изпитателен срок от 3 години и 8
месеца  ЛПУМПС.

СП № 20/2020 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Живка Мангърова, ТО – Карнобат. Делото е получено в РП–Бургас на
20.07.2020 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по реда
на чл. 381 от НПК е внесено в съда – РС - Карнобат на 21.07.2020 г. По
преписката е приложен заверен препис от протокол от 24.07.2020 г. за
одобрено споразумение по НОХД № 167/2020 г. на РС - Карнобат, с което е
наложено наказание ЛОС за срок от 5 месеца при първоначален строг
режим и глоба в размер на 495 лв.

СП № 16/2020 г. по описа на РП –Бургас, наблюдаващ прокурор
Райко Стоянов, ТО – Средец. Делото е получено в РП–Бургас на
25.11.2020 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по реда
на чл. 381 от НПК е внесено в съда – РС - Средец на 25.11.2020 г. По
преписката е приложен протокол от 30.11.2020 г. за одобрено споразумение
по НОХД № 184/2020 г. на РС - Средец, с което е наложено наказание ЛОС
за срок от 3месеца при първоначален общ режим и ЛПУМПС за срок от 1
година.
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Преписките са подредени хронологично,  приложен е и протоколът
за избор на наблюдаващ прокурор.

Допълнитено са проверени следните споразучения:
СП № 36/2021 г., СП № 290/2021 г., СП № 269/2021 г., СП № 308/2021 г.,
СП № 301/2021г., СП № 57/2021г., СП № 167/2021 г. на ТО-Царево, СП №
47/2020 г. на ТО – Царево, СП №  РП-Бургас, СП № 83/2020 г. – РП -
Бургас;СП №15/2021 г. на ТО – Средец, СП № 3/2020 г. на ТО – Средец, СП
№ 27/2020 г.
          Изводи:

При извършената проверка на приключилите досъдебни
производства,  които са внесени в съда по реда на чл.  381  от НПК,  не се
констатират произнасяния на прокурорите от РП – Бургас извън
законоустановения в НПК срок. В книгата за споразуменията се отразява
датата на постъпване на делото в прокуратурата и изпращането му в
съда.

Приложено е копие от протокола от съдебното заседание, на което
е одобрено споразумението.

Преписките са прономеровани и прошнуровани, подредени са
хронологично.

7. Внесени през проверявания период /2021г./ в съда предложения по
реда на чл.375 НПК за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК, са
общо - 137 броя.

Брой решени от съда – 150 броя
От тях:
- уважени предложения – 137 броя, от които протестирани – няма;
- оправдани – 6 броя, от които протестирани – 3 броя – неразгледани;
- прекратени в предвидените от закона случаи – 2 броя -

непротестирани;
- върнати от съда предложения – 5 броя, от тях протестирани – 2

броя – неуважени.

Прокурор
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Аделина Живкова Хаджиатанасова 1 1
Анелия Веселинова Стойчева 2 1
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Анна Георгиева Пантелеева 1
Антоанета Иванова Маркова 7 5
Благовест Димитров Вангелов 4 4
Борис Анастасов Луков 6 6
Бояна Любомирова Кузманова 3 4
Веселина Атанасова Гайдажиева 4 4
Галина Ненкова Георгиева 2 1
Георги Борисов Кирков 3 3
Георги Добрев Попдобрев 2 3
Георги Евтимов Попов 5 5
Георги Стефанов Русев 1 3 2 1
Гинка Димитрова Чинова 1 1
Димитрина Георгиева Црънкова 1 1
Димитър Георгиев Узунов 4 3 1 1
Димитър Георгиевв Георгиев 1 1
Димитър Илиев Илиев 2 1
Димо Георгиев Георгиев 3 3
Димо Николов Николов 3 2 1 1
Димо Янчев Маджаров 3 2
Живка Павлова Мангърова 1 2
Зорница Александрова Щърбева 1
Илиян Ангелов Пантелеев 8 9 1
Керка Станкова Дюлгерска 1 1
Лидия Антоанова Георгиева 1
Любомира Димитрова Минкова 7 7
Магдалина Недялкова Христова 1 1
Мариана Георгиева Калудова 2 2 1
Мария Русева Маркова 3 5
Методи Росенов Велков 1
Милена Стойчева Стойчева 6 5
Надя Миткова Митева 2 5
Николай Григоров Бочев 1 1
Петър Иванов Иванов 5 6
Радослав Георгиев Воруков 4 4
Радост Стоилова Бошнакова 3 3
Райко Димитров Стоянов 1 1
Светла Стоянова Иванова 8 3 1 1 2
Севдалина Колева Станева 4 3 1
Силвия Стойнова Рандева 6 7
Соня Йовчева Петрова 3 4
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Стела Милева Мешова 1 2
Таня Миткова Митева 2 2
Тони Иванова Петрова 1 1 1 1
Христо Иванов Христов 3 4
Щелиян Веселинов Димитров 1 1
Щилияна Георгиева Петкова 3 4

Общо 137 137 5 6 2 5

На случаен принцип са проверени следните досъдебните٭
производства, приключени при условията на чл.78а от НК.

-78а № 14/2021 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Несебър,
наблюдаващ прокурор М.Велков. Делото е получено в РП – Бургас, ТО –
Несебър  на 23.09.2021 г. с мнение за съд. На 28.09.2021 г. делото е внесено
в съда с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание. По делото е приложено решение
№ 78/14.03.2022 г. на РС - Несебър по НАХД № 877/2021 г., получено в РП
– Бургас, ТО-Несебър, на 06.04.2022 г., от което е видно, че наложеното
административно наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението
е положен печат, че същото е влязло в сила на 30.03.2022 г. Преписката е
хронологично подредена.

-А № 18/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Царево, наблюдаващ
прокурор Анелия Стойчева. Делото е получено в РП –  Бургас,  ТО –
Царево  на 20.08.2020 г. с мнение за съд. На 21.08.2020 г. делото е внесено
в съда с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание. С писмо от 15.10.2020 г. на РС-
Царево е получен заверен препис от влязло в сила на 26.09.2020 г. решение
№ 260004/10.09.2020 г. на РС - Царево по АНД № 305/2020 г., от което е
видно, че наложеното административно наказание е глоба в размер на 1000
лв. На основание чл. 354а, ал.6, вр. чл. 53, ал.2 НК саотнети в полза на
държавата веществените доказателства както и същите да се нищожат по
предвидения ред. Върху решението е положен печат за влязло в сила и
вярно с оригинала. Преписката е хронологично подредена.

-А № 9/2021 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Карнобат,
наблюдаващ прокурор Щилиана Петкова. Делото е получено в РП –
Бургас, ТО-Карнобат, на 14.10.2021 г. с мнение за съд. На 22.10.2021 г.
делото е внесено в съда с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание. С решение №
45/25.11.2021 г. по АНД № 292/2021 г. на РС – Карнобат е наложеното
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административно наказание е глоба в размер на 1000 лв. Отбелязано е, че е
вярно с оригинала и е влязло в сила на 11.12.2021 г. Получено е в ТО-
Карнобат на 14.12.2021 г. Преписката е хронологично подредена.

-А № 8/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Средец, наблюдаващ
прокурор Райко Стоянов. Делото е получено в РП – Бургас, ТО –Средец
на 22.07.2020 г. с мнение за съд. На 22.07.2020 г. делото е внесено в съда с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. По преписката е приложено влязло в сила на
06.08.2020 г. решение № 30/29.07.2020 г. на РС - Средец по НАХД №
1212020 г., от което е видно, че наложеното административно наказание е
глоба в размер на 1000 лв. Върху решението е положен печат за влязло в
сила и вярно с оригинала. Преписката е хронологично подредена.

-А № 9/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Средец, наблюдаващ
прокурор Соня Петрова. Делото е получено в РП – Бургас, ТО –Средец
на 13.08.2020 г. с мнение за съд. На 10.09.2020 г. делото е внесено в съда с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. По преписката е приложено влязло в сила на
23.10.2020 г. решение № 44/07.10.2020 г. на РС - Средец по НАХД №
143/2020 г., от което е видно, че наложеното административно наказание е
глоба в размер на 1000 лв. Върху решението е положен печат за влязло в
сила и вярно с оригинала. Преписката е хронологично подредена.

-А № 19/2020 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Мария Маркова. Делото е получено в РП – Бургас, на 20.02.2020 г. с
мнение за съд. На 05.03.2020 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. По преписката е приложено влязло в сила на 11.06.2020 г.
решение № 536/26.05.2020 г. на РС – Бургас по НАХД № 990/2020 г., от
което е видно, че наложеното административно наказание е глоба в размер
на 1000 лв. Върху решението е положен печат за влязло в сила и вярно с
оригинала. Поручено е в РП-Бургас на 12.06.2020 г. Преписката е
хронологично подредена.

-А № 2/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Поморие,
наблюдаващ прокурор Димитър Георгиев. Делото е получено в РП –
Бургас, ТО –Поморие  на 19.02.2020 г. с мнение за съд. На 18.03.2020 г. с
постановление делото е внесено в съда с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание. По
преписката е приложено решение № 6/12.05.2021 г. на РС - Поморие по
АНД № 200055/2021 г., от което е видно, че наложеното административно
наказание е глоба в размер на 1000 лв. Решението е обжалвано пред ОС-
Бургас, който с решение № 145/29.11.2021 г. по ВАНД № 600576/2021 г.
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потвърждава решението на РС-Поморие. Върху решението е положен печат
за влязло в сила на 29.11.2021 г. и вярно с оригинала. Преписката е
хронологично подредена.

-А № 8/2021 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Айтос, наблюдаващ
прокурор Милена Стойчева. Делото е получено в РП –  Бургас,  ТО –
Айтос  на 22.06.2021 г. с мнение за съд. На 20.07.2021 г. с постановление
делото е внесено в съда с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание. По преписката е
приложено решение № 47/24.0.8.2021 г. на РС - Айтос по АНД 271/2021 г.,
от което е видно, че наложеното административно наказание е глоба в
размер на 1000 лв.. Върху решението е положен печат за влязло в сила на
09.09.2021 г. и вярно с оригинала. Получено е в прокуратурата на
09.09.2021 г. Преписката е хронологично подредена.

-78а № 6/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Несебър,
наблюдаващ прокурор Валя Диамандиева. Делото е получено в РП –
Бургас, ТО –Несебър  на 26.03.2020 г. по повод доклад по реда на чл. 219
НПК. С постановление от 07.05.2020 г. на АР нао РП-Бургас срокъ е
удължен с 2 месеца, като на 18.05.2020 г. делото е внесено в съда с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. По делото е приложено решение №
154/12.06.2020 г. на РС - Несебър по АНД № 4072020 г., получено в РП –
Бургас, ТО-Несебър, на 03.07.2020 г., от което е видно, че наложеното
административно наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението
е положен печат, че същото е влязло в сила на 30.06.2020 г. Преписката е
хронологично подредена.

-А № 55/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Христо Христов. Делото е получено в РП – Бургас, на 24.11.2021 г. с
мнение за съд. С постановление от 25.11.2021 г. делото е внесено в съда с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. На 04.01.2022 г. е получено писмо от РС-
Бургас, с което е изпратен препис от решение решение № 990/14.12.2021 г.
на РС – Бургас по АНД № 205316/2021 г., от което е видно, че наложеното
административно наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението
е положен печат за влязло в сила на 30.12.2021 г. и вярно с оригинала.
Преписката е хронологично подредена.

-А № 47/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Бояна Кузманова. Делото е получено в РП – Бургас, на 04.10.2021 г. с
мнение за съд. С постановление от 06.10.2021 г. делото е внесено в съда с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. На 03.12.2022 г. е получено писмо от РС-
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Бургас, с което е изпратен препис от решение решение № 804/15.11.2021 г.
на РС – Бургас по АНД № 204522/2021 г., от което е видно, че наложеното
административно наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението
е положен печат за влязло в сила на 01.12.2021 г. и вярно с оригинала.
Преписката е хронологично подредена.

-А № 53/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Галина Георгиева. Делото е получено в РП – Бургас, на 02.11.2021 г. с
мнение за съд. С постановление от 16.11.2021 г. делото е внесено в съда с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. На 25.02.2022 г. е получено писмо от РС-
Бургас, с което е изпратен препис от решение решение № 52/17.01.2022 г.
на РС – Бургас по НАХД № 5166/2021 г., от което е видно, че наложеното
административно наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението
е положен печат за влязло в сила на 02.02.2022 г. и вярно с оригинала.
Преписката е хронологично подредена.

-А № 58/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Таня Митева. Делото е получено в РП – Бургас, на 01.12.2021 г. с мнение
за съд. С постановление от 14.12.2021 г. делото е внесено в съда с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. На 26.01.2022 г. е получено писмо от РС-
Бургас, с което е изпратен препис от решение решение № 27/07.01.2022 г.
на РС – Бургас по АНД № 5615/2021 г., от което е видно, че наложеното
административно наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението
е положен печат за влязло в сила на 25.01.2022 г. и вярно с оригинала.
Преписката е хронологично подредена.

-А № 21/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Мария Маркова. Делото е получено в РП – Бургас, на 13.04.2021 г. с
мнение за съд. На 14.04.2021 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. На 29.09.2021 г. е получено писмо от РС-Бургас, с което е
изпратен препис от решение решение № 523/09.09.2021 г. на РС – Бургас
по АНД 201970/2021 г., от което е видно, че наложеното административно
наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението е положен печат за
влязло в сила на 25.09.2021 г. и вярно с оригинала. Преписката е
хронологично подредена.

-А № 46/2021 г. по описа на РП – Бургас, наблюдаващ прокурор
Георги Попдобрев. Делото е получено в РП – Бургас, на 04.10.2021 г. с
мнение за съд. На 07.10.2021 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. На 14.12.2021 г. е получено писмо от РС-Бургас, с което е
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изпратен препис от решение решение № 729/29.10.2021 г. на РС – Бургас
по АНД 4532/2021 г., от което е видно, че наложеното административно
наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението е положен печат за
влязло в сила на 16.11.2021 г. и вярно с оригинала. Преписката е
хронологично подредена.

Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда на
чл. 375 от НПК : А № 21/2020 г. на РП-Бургас, А № 3/2020 г. на РП-
Бургас, А № 39/2020 г. на РП- Бургас, А № 10/2020 та РП-Бургас, А №
40/2020 г. на РП-Бургас, А № 101/2020 г. – РП-Бургас, А № 29/2020 на
РП-Бургас, А № 18/2020 г. – РП-Бургас, А № 43/2021 г. – РП-Бургас, А
№ 45/2021 г. – РП-Бургас, А № 32/2021 г. – РП-Бургас, А № 17/2021 г. –
РП-Бургас, А № 2/2021 г. – РП-Бургас, ТО-Средец.

Изводи:
Произнасянията на прокурорите при РП-Бургас по проверените

досъдебни производства, които са внесени в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност и с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а от НК, са в
предвидения в НПК срок.

 По делата се прилага  решението на РС - Бургас, от което е видно
наложеното административно наказание.

Върху решението е положен печат, удостоверяващ датата на
влизането му в сила.

Установява се, че проверените дела решени по този ред, са
подредени хронологично и са прошнуровани.

8. УЧАСТИЕ в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания период:
- общо и по прокурори, описани в таблица – 3569 броя;
- средномесечна натовареност на прокурор – 297.42;
- чл. 144, ал. 2 от ЗСВ – 635 броя;
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма;

Прокурор, участвал в съдебното
заседание

Брой съдебни
заседания

Средномесечна
натовареност на

прокурор
Аделина Живкова Хаджиатанасова 51 4.25
Анелия Веселинова Стойчева 8 0.67
Анна Георгиева Пантелеева 63 5.25
Антоанета Иванова Маркова 80 6.67
Благовест Димитров Вангелов 66 5.50
Богомила Николаева Колева 50 4.17
Борис Анастасов Луков 64 5.33
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Бояна Любомирова Кузманова 51 4.25
Валя Николаева Диамандиева 64 5.33
Вероника Костова Николова 9 0.75
Веселина Атанасова Гайдажиева 100 8.33
Виолета Здравкова Ангелова 52 4.33
Галина Ненкова Георгиева 53 4.42
Георги Борисов Кирков 40 3.33
Георги Добрев Попдобрев 68 5.67
Георги Евтимов Попов 63 5.25
Георги Стефанов Русев 66 5.50
Гинка Димитрова Чинова 51 4.25
Димитрина Георгиева Црънкова 27 2.25
Димитър Георгиев Узунов 67 5.58
Димитър Георгиевв Георгиев 67 5.58
Димитър Илиев Илиев 80 6.67
Димо Георгиев Георгиев 54 4.50
Димо Николов Николов 35 2.92
Димо Янчев Маджаров 68 5.67
Живка Павлова Мангърова 63 5.25
Зорница Александрова Щърбева 90 7.50
Зоя Милтиядова Милтиядова 28 2.33
Иван Николов Кирков 41 3.42
Илиян Ангелов Пантелеев 84 7.00
Йорданка Иванова Попова 36 3.00
Керка Станкова Дюлгерска 69 5.75
Лидия Антоанова Георгиева 48 4.00
Любомира Димитрова Минкова 163 13.58
Магдалина Недялкова Христова 24 2.00
Мариана Георгиева Калудова 54 4.50
Мария Русева Маркова 87 7.25
Методи Росенов Велков 55 4.58
Милена Стойчева Стойчева 69 5.75
Надя Миткова Митева 66 5.50
Николай Атанасов Илиев 13 1.08
Николай Григоров Бочев 112 9.33
Петър Иванов Иванов 54 4.50
Радослав Георгиев Воруков 85 7.08
Радост Стоилова Бошнакова 32 2.67
Радостина Ганева Петкова 76 6.33
Райко Димитров Стоянов 65 5.42
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Светла Стоянова Иванова 85 7.08
Севдалина Колева Станева 80 6.67
Силвия Стойнова Рандева 64 5.33
Соня Йовчева Петрова 47 3.92
Стела Милева Мешова 74 6.17
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 33 2.75
Таня Миткова Митева 66 5.50
Тони Иванова Петрова 68 5.67
Христина Люцканова Апостолова 58 4.83
Христо Иванов Христов 69 5.75
Щелиян Веселинов Димитров 57 4.75
Щилияна Георгиева Петкова 57 4.75

Общо 3569 297.42

9. Организация по изпълнение на наказанията:
- приведени присъди в изпълнение - 1169 броя;
- неприведени присъди в срок – 29 броя
 причини: 24 броя чакащи групиране; 1 брой чака справки и по 4 броя

са изготвени сигнали за възобновяване.
- отлагания на изпълнението на наказанието – 1 брой.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи от٭
материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на

присъдите. На случаен принцип са проверени следните присъдни
преписки:

№ Р-275-14/2021 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Царево, прокурор
Николай Бочев. На 23.03.2021 г. е получен препис от влязло в сила
споразумение № 6/23.03.2021 г. по НОХД № 82/2021 г. на РС-Царево,
съгласно което подсъдимият е признат за виновен и му е наложено
наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца при първоначален общ
режим на изтърпяване и ЛПУМПС за срок от 14 месеца. Препис от
протокола е изпратен на директора на затвора – Бургас на същата дата,
както и до началника на сектор ПП при ОДМВР – Бургас. На същата дата е
уведомен и съдът. Сектор ПП уведомява прокуратурата на 12.04.2021 г., че
наказанието е приведено в изпълнение. На 23.03.2021 г. Затворът –Бургас
уведомява РП-Бургас, ТО-Царево, че наказанието е приведено в изпълнение.
На 30.07.2021 г. затворът Бургас уведомянва прокуратурата, че внаказанието
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е изтърпяно, и на същата дата е уведомен и съдът. На 13.06.2022 г. е
уведомена прокуратурата от сектор ПП, че наказанието ЛПУМПС е
изтърпяно. На същата дата е уведомен съдът.

№ Р-437-25/2021 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Царево, прокурор
Л. Минкова. На 18.05.2021 г. е получен препис от влязло в сила
споразумение № 30/14.05.2021 г. по НОХД № 147/2021 г. на РС-Царево,
съгласно което подсъдимият е признат за виновен и му е наложено
наказание „пробация“ за срок от 6 месеца Препис от протокола е изпратен
на началниката на Пробационна служба  - гр. Бургас на 19.05.2021, както на
същата дата е уведомен и съдът. На 04.06.2021 г. прокуротурата е
уведомена, че наказанието е приведено в изпълнение, и на същата дата е
уведоме съдът. На 01.12.2021 г. е уведомена РП-Бургас, ТО-Царево, че
наказанието е изтърпяно. На същата дата е уведомен съдът.

№ Р-388/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Малко Търново,
прокурор Б.Луков. На 17.07.2020 г. е получен препис от присъда №
4/17.06.2020 г. по НОХД № 123/2019 г. на РС-Малко Търново, съгласно
която подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание
„пробация“ за срок от 6 месеца. Препис от протокола е изпратен на
началника на Пробационна служба  - гр. Бургас на 24.07.2020 г, както на
същата дата е уведомен и съдът. На 04.08.2020 г. прокуратурата е
уведомена, че наказанието е приведено в изпълнение, и на 06.08.2020 г. е
уведомен съдът. На 09.02.2021 г. е уведомена РП-Бургас, ТО-Малко
търново, че наказанието е изтърпяно. На същата дата е уведомен съдът.

№ Пр. № 737/2021 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Средец, прокурор
Соня Петрова. На 30.07.2021 г. е получен препис от споразумение  №
17/27.07.2021 г. по НОХД № 89/2021 г. на РС-Средец, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „ЛОС“ за
срок от 6 месеца, с изп срок от 3 години и МПУМПС за срок от 8 месеца.
Препис от протокола е изпратен на отдел ПП при ГД „Охранителна
полиция“ на МВР - София  на 02.08.2021 г, както на същата дата е уведомен
и съдът. На 03.09.2021 г. прокуратурата е уведомена, че наказанието е
приведено в изпълнение, и на същата дата е уведомен съдът. На 14.03.2022
г. е уведомена РП-Бургас, ТО-Средец, че наказанието е изтърпяно. На
същата дата е уведомен съдът.

№ Пр. № 429/2021 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Средец, прокурор
Соня Петрова. На 14.05.2021 г. е получен препис от определение №
3/11.05.2021 г. по НОХД № 39/2021 г. на РС-Средец, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „ЛОС“ за
срок от 3 месеца, при първоначален режим на изтърпяване – общ. Препис от
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протокола е изпратен на 17.05.2021 г. е изпратен на директора на ГД
„Охрана“ Бургас, като на същата дата е уведомен и съдът. На 25.05.2021 г.
прокуратурата е уведомена, че наказанието е приведено в изпълнение, и на
същата дата е уведомен съдът. На 16.08.2021 г. е уведомена РП-Бургас, ТО-
Средец, че наказанието е изтърпяно. На същата дата е уведомен съдът.

№ Р 454/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Несебър, прокурор Хр.
Апостолова. На 10.08.2020 г. е получен препис от определение №
79/29.07.2020 г. по НОХД № 402/2020 г. на РС- Несебър, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „ЛОС“ за
срок от 3 месеца, при първоначален режим на изтърпяване – общ. Препис от
протокола е изпратен на РП-Добрич за изпълнение по делегация., като на
19.08.2020 г. РП-Бургас и РС-Несебър са уведомени, че присъдата е
изпратена за изпълнение. С ново писмо от 02.09.2020 г. РП-Бургас, ТО-
Несебър, е уведомена от РП-Добрич, че наказанието е приведено в
изпълнение. На 10.11.2020 г. прокуратурата е уведомена, че наказанието е
изпълнено. На 11.11.2020 г. е уведомен съдът.

№ Р 41/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Карнобат, прокурор
Щиляна Петкова. На 20.11.2020 г. е получен препис от присъда №
4/03.11.2020 г. по НОХД № 123/2020 г. на РС- Карнобат, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „ЛОС“ за
срок от 2 години, при първоначален режим на изтърпяване – строг. Препис
от присъдата е изпратено на началника на затвора – Бургас на същата дата.
На 08.12.2020 г. е уведомена прокуратурата от затвора, че е приведена в
изпълнение присъдата и на същата дата е уведом съдът.

№ Р 96/2020 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Айтос, прокурор М.
Стойчева. На 12,11.2020 г. е получен препис от споразумение  №
23/20.11.2020 г. по НОХД № 427/2020 г. на РС- Айтос, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „ЛОС“ за
срок от 7 месеца, при първоначален режим на изтърпяване – строг. Препис
от споразумението е изпратен на началника на затвора – Бургас на
13.11.2020 г.. На 26.11.2020 г. е уведомена прокуратурата от затвора, че е
приведена в изпълнение присъдата и на 27.11.2020 г. е уведомен съдът. На
07.06.2021 г. прокуратурата е уведомена, че наказанието е изтърпяно, а на
08.06.2021 г. е уведомен съдът.

Р № 1090/2021 г. по описа на РП – Бургас, ТО-Поморие, прокурор
Д.Георгиев. На 16.11.2021 г. е получен препис от присъда № 12/28.06.2021
г. по НОХД № 20/2021 г. на РС- Поморие, съгласно което подсъдимият е
признат за виновен и му е наложено наказание „пробация“ за срок от 6
месеца, Препис от присъдата е изпратен на началника на Пробационната
служба – Бургас на 18.11.2021 г. На 07.12.2021 г. е уведомена прокуратурата
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от ПС, че е приведена в изпълнение присъдата и на 07.12.2021 г. е уведомен
съдът. На 01.06.2022 г. прокуратурата е уведомена, че наказанието е
изтърпяно, а на същата дата е уведомен съдът.

Пр. № 668/2020 г. по описа на РП – Бургас, прокурор Иван
Кирков. На 16.10.2020 г. е получен препис от споразумение №
70/13.10.2020 г. по НОХД № 4197/2020 г. на РС- Бургас, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „пробация“ за
срок от 2 г. и 8 месеца. Препис от споразумението е изпратен на началника
на Пробационната служба – Бургас на 19.10.2020 г. На 27.10.2020 г. е
уведомена прокуратурата от ПС, че е приведена в изпълнение присъдата и
на 04.11.2020 г. е уведомен съдът.

По преписката е приложено определение № 319/02.06.2021 г. на РС-
Бургас по ЧНД № 1942/2021 г. , с което е оставена без уважение молба за
определяне на едно общо най-тежко наказание. Отбелязано е, че
определението е влязло в сима на 18.06.2021 г.

Пр. № 531/2020 г. по описа на РП – Бургас, прокурор Св.
Стоянова. На 27.08.2020 г. е получен препис от присъда № 53/12.03.2020 г.
по НОХД № 2014/2019 г. на РС- Бургас, съгласно което подсъдимият е
признат за виновен и му е наложено наказание „лишаване от право да
упражнява учителска професия “ за срок от 2 г. Препис от прсъдата е
изпратен на министъра на образованието на 03.09.2020 г. На 07.02.2021 г. е
изготвено напомнително писмо. На 21.02.2021 г. прокуратурата е уведомена
с писмо на МОН от 21.02.2021 г., че наказанието е приведено в изпълнение.
На 21.02.2021 г. е изпратено писмо до РУО – Бургас за отговор относно дали
лицетопонастоящем изпълнява учителска дейност, както и да се
предприемат мерки за изпълнение на присъдата. На 08.03.2022 г. РП-Бургас
е уведомена относно предприетите действия по изпълнение на присъдата, от
което е видно, че присъдата е приведена в изпълнение на 21.09.2020 г. на
24.03.2022 г. е уведомен съдът.

Пр. № 658/2020 г. по описа на РП – Бургас, прокурор З.Щърбева.
На 13.10.2020 г. е получен препис от споразумение № 69/12.10.2020 г. по
НОХД № 4064/2020 г. на РС- Бургас, съгласно което подсъдимият е признат
за виновен и му е наложено наказание „ЛОС “ за срок от 6 м. при
първоначален строг режим. Препис от споразумението е изпратен на ГД
Охрана – РД – Бургас и до началника на затвора – Бургас на 16.10.2020 г. На
23.10.2020 г. прокуратурата е уведомена от затвора, че наказанието е
приведено в изпълнение. На същата дата е уведомен съдът. На 01.04.2021 г.
РП-Бургас е  уведомена, че наказанието е изтърпяно. На 01.04.2021 г. е
уведомен и съдът – РС-Бургас.
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Пр. № 110/2020 г. по описа на РП – Бургас, прокурор Л.Георгиева.
На 17.02.2020 г. е получен препис от споразумение № 154/14.02.2020 г. по
НОХД № 580/2020 г. на РС- Бургас, съгласно което подсъдимият е признат
за виновен и му е наложено наказание „обществено порицание“ за срок от 1
м. Препис от споразумението е изпратен на кмета на община Бургас на
18.02.2020 г. На 30.03.2020 г. прокуратурата е уведомена за началотои
краяна наказанието, като е приложен протокол. На същата дата е уведомен
съдът.

Допълнително са проверени следните присъдни преписки по٭
описа на:

РП-Бургас: № Пр 58/2020 г., № Пр 703/2020 г., № Пр 1120/2021 г., №
Пр 825/2021 г., № Пр 956/2021 г.; № Пр 1164/2021 г.; № Пр 1177/2021 г.; №
Пр 1200/2021 г.; № Пр 321/2021 г.; № Пр 875/2021 г.;

На ТО-Поморие: № Р-631/2021 г., № Р-1126/2021 г., № Р-549/2020 г.,
№ Р-633/2020 г.;

На ТО-Айтос: № Р-541/2021 г., № Р-211/2021 г., № Р-68/2020 г., № Р-
85/2020 г.;

На ТО-Карнобат: № Р-6/2020 г., № Р-35/2021 г., № Р-31/2021 г., № Р-
59/2021 г.;

На ТО-Несебър: № Р-14/2020 г., № Р-7/2020 г., № Р-95/2021 г., № Р-
100/2021 г.; Р-1110/2021 г.;

На ТО-Средец: № Пр-3/2020 г., № Пр-21/2020 г.,
На ТО-Малко Търново: № Пр 1020/2021 г., № Пр-518/2021 г., № Пр-

645/2021 г.

Изводи:
При проверката на присъдните преписки в РП-Бургас се констатира,

че привеждането на наложените наказания е в срок, както и
уведомяването на съда. В присъдната книга всички преписки са под
конкретен номер.

Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Проверяващият екип констатира стриктно спазване на срока по чл.
416, ал.6 от НПК и на Указание за дейността на прокуратурата по
надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед на главния прокурор  № 5306/24.11.2014 г., влязла в
сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-
04-71/19.02.2018 г. на ГП на РБ.
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II. Гражданско –съдебен надзор
- Броят на граждански дела с участие на прокурор, е общо – 237 бр.
  По които са проведени 291 съдебни заседания

Прокурор,
участвал в съдебното заседание

Брой съдебни
заседания

Антоанета Иванова Маркова 24
Благовест Димитров Вангелов 2
Богомила Николаева Колева 25
Борис Анастасов Луков 14
Бояна Любомирова Кузманова 11
Валя Николаева Диамандиева 1
Вероника Костова Николова 4
Веселина Атанасова Гайдажиева 30
Георги Борисов Кирков 3
Георги Евтимов Попов 35
Димо Георгиев Георгиев 3
Живка Павлова Мангърова 16
Илиян Ангелов Пантелеев 20
Любомира Димитрова Минкова 3
Магдалина Недялкова Христова 4
Методи Росенов Велков 1
Милена Стойчева Стойчева 16
Николай Григоров Бочев 4
Петър Иванов Иванов 1
Райко Димитров Стоянов 22
Севдалина Колева Станева 1
Силвия Стойнова Рандева 8
Соня Йовчева Петрова 30
Стела Милева Мешова 1
Таня Миткова Митева 1
Христина Люцканова Апостолова 1
Щилияна Георгиева Петкова 10

Общо 291

- брой предявени граждански искове от прокурор – 3 броя;
- брой обжалвани съдебни решения от прокурор – 7 броя.

На случаен принцип са проверени следните прокурорски преписки٭
по ГСН в РП-Бургас:
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Пр.пр. № 4313/2021 г. по описа на РП – Бургас. Преписката е
образувана 16.04.2021 г. по повод получена призовка от РС-Бургас за
насрочено гр. д. № 2580/2021 г. по реда на чл.28, вр. чл. 26, ал.2 ЗЗД,. По
преписката е приложено решение № 449/02.06.2021 г., получено в РП-Бургас
на 06.06.2021 г., с което е отхвърлена молбата на Дирекция „СП“ Бургас за
продължаване за срок от 6 м. настаняването на малолетно дете в център за
настаняванее от семеен тип за деца без увреждания.

Пр.пр. № 5775/2021 г. по описа на РП – Бургас. Преписката е
образувана 26.05.2021 г. по повод получена призовка от РС-Бургас за
насрочено гр. д. № 3444/2021 г. по реда на чл.530 и сл. ГПК. По преписката е
приложено решение № 658/07.07.2021 г., получено в РП-Бургас на 13.07.2021
г., с което е допусната промяна на собствено име.

Пр.пр. № 8830/2021 г. по описа на РП – Бургас. Преписката е
образувана 20.07.2021 г. по повод получена призовка от РС-Бургас за
насрочено гр. д. № 5059/2021 г. по реда на чл.95 и сл. от ЗСУ. По преписката
е приложено решение № 761/26.07.2021 г., получено в РП-Бургас на
28.07.2021 г., с което е настанено лице в Дом за пълнолетни лица с умствена
изостаналост за срок от 3 години.

Пр.пр. № 14047/2020 г. по описа на РП – Бургас. На 18.05.2021 г.
получена призовка от РС-Бургас за насрочено гр. д. № 1953/2021 г. по реда
на чл.132, ал.1, т.2 СК. По преписката е приложено решение №
610/24.06.2021 г., получено в РП-Бургас на 30.06.2021 г.,  с което е лице е
лишено от родителски права по отношение на дете, като е определен режим
на лични отношения между майката и детето.

Пр.пр. № 7715/2019 г. по описа на РП – Бургас. На 24.09.2019 г. е
образувана по повод получена призовка от РС-Бургас за насрочено гр. д. №
7690/2019 г. по реда на чл. 542, ал.1 ГПК. По преписката е приложено
решение № 699/24.02.2020 г., получено в РП-Бургас на 26.02.2020 г., с което
на община Созопол е указано издаването на акт за смърт по реда на ЗГР.

Пр.пр. № 6189/2020 г. по описа на РП – Бургас. На 23.06.2020 г. е
образувана по повод получена призовка от РС-Бургас за насрочено гр. д. №
3071/2020 г. по реда на чл. 26, ал.1 ЗЗД. По преписката е приложено решение
№ 1872/30.07.2020 г., получено в РП-Бургас на 03.08.2020 г., с което
малолетното лице е настанено за отглеждане от специализирана институция
в Дом за медико-социални грижи – Бургас за срок от 1 година.

Пр.пр. № 4931/2020 г. по описа на РП – Бургас. На 20.05.2020 г.
преписката е образувана по повод получена призовка от РС-Бургас за
насрочено гр. д. № 7563/2019 г. по реда на чл. 132,  ал.1, т.2 СК. По
преписката е приложено решение № 1616/10.07.2020 г., получено в РП-Бургас
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на 15.07.2020 г., с което бащата е лишен от родителски права и му е
определен режим на лични контакти.

Пр.пр. № 5184/2020 г. по описа на РП – Бургас. На 27.05.2020 г.
преписката е образувана по повод получена призовка от РС-Бургас за
насрочено гр. д. № 2324/2020 г. по реда на чл. 19, ал.1 ЗГР. По преписката е
приложено решение № 1542/06.07.2020 г., получено в РП-Бургас на
09.07.2020 г., с което се допуска промяна на собствено име.

Пр.пр. № 13046/2020 г. по описа на РП – Бургас. На 22.10.2020
г.преписката  е образувана по повод получена призовка от РС-Бургас за
насрочено гр. д. № 5848/2020 г. по реда на чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ. На
16.11.2020 г. е изготвен писмен отговор от РП-Бургас до РС-Бургас. С
решение № 79/15.01.2021 г., получено в РП-Бургас на 19.01.2021 г., ПРБ е
осъдена за сумата от 1000 лв, представвялаваща обезщетение за
неимуществени вреди. На 29.01.2021 г. ВКП е уведоменаа за решението като
е изпратен препис от същото. На същата дата е изготвена въвзивна жалба
чрез РС-Бургас до ОС-Бургас. Приложено е Решение № 78/25.05.2021 г. на
ОС-Бургас, получено в РП-Бургас на 29.06.2021 г., с което е потвърдено
решението на РС-Бургас.

Пр.пр. № 1124/2018 г. по описа на РП – Бургас. На 21.01.2018 г.
преписката е образувана по повод получена призовка от РС-Бургас за
насрочено гр. д. № 202/2018 г. по реда на чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ, като на
26.01.2018 г. ВКП изисква становище от РП-Бургас, като същото е изпратено
на 14.02.2018 г. На същата дата е изпратено становище и до РС-Бургас.  С
Решение № 496/26.03.2018 г., получено в РП-Бургас на 27.03.2018 г., ПРБ е
осъдена на обезщетение в размер на 1500 лв. за неимуществени вреди като
отхвърля горницата до 17000 лв. Та 10.04.2018 г. РП-Бургас получава препис
от решението. На 18.04.2018 г. е получена призовка ведно с въззивна жабла
чрез РС-Бургас до ОС-Бургас. На 21.06.2018 г. е изготвено писмено
становище от РП-Бургас до РС-Бургас. С решение № II-74/10.04.2019 г . по
ВГД № 1193/2018 г. на ОС-Бургас е отменено решението на РС-Бургас в
частта, с която е отхвърлен искът и ПРБ е осъдена в размер на 2500 лв.

Извод:
Всички преписки са подредени хронологично, комплектовани са, по

всички е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор.На челната
страница е отбелязан вх. № по описа на РП Бургас - № , съответното гр.д.,
правното основание, наблюдаващият прокурор, по всички е приложено
решението на съда, както и въззивното такова.



274

В РП-Бургас е създадена добра организация за завеждане на
постъпващите книжа от РС и прилагането им към образувани преписки,
налице е общо подобряване работата по надзора.

III. Административно-съдебен надзор
Надзора обхваща възложени и извършени проверки  от прокурор,

съгласно плана на прокуратурата, както и  възложени от горестоящите
прокуратури.

На случаен принцип в РП-Бургас са проверени следните преписки٭
по надзора:

Пр.пр. № 13994/2021 г. по описа на РП-Бургас.
Образувана е на 06.10.2021 г. по повод получена резолюци от ОП-

Бургас ведно с преписка № 7264/2021 г. на ОП-Бургас, с което същата е
прекратена и изпратена по компетентност за разглеждане и произнасяне от
РП-Бургас. На 13.10.2021 г. РП-Бургас изготвя възражение срещу
резолюцията до ОП-Бургас. С резолюция от 18.10.2021 г. на  АП-Бургас, е
отменена резолюцията на ОП-Бургас. По преписката е приложена
резолюция на ВАП от 28.10.2021 г., с което е потвърдена резолюцията на
АП-Бургас, като правилна и законосъобразна. Приложена е и резолюция на
заместник на ГП от ВАП от 17.11.2021 г., като препипската е образувана по
възражение на прокурор от ОП-Бургас срещу резолюцията на ВАП, с която е
потвърдена резолюцията на ВАП.

Пр.пр. № 1331/2020 г. по описа на РП-Бургас. Образувана на
07.02.2020 г. по повод получено от ОП-Бургас разпореждане по реда на
надзора за законност и указания на ВАП № И-7/2020г. за извършване на
проверка с цел установяване на незаконни сметища, почистването им и
налагане на санкции на виновните лица. Определен е срок – 15.04.2020 г.
Изготвен е доклад до ОП-Бургас на 02.04.2020 г.

Пр.пр. № 6050/2021 г. по описа на РП-Бургас. Образувана на
01.06.2021 г. по повод получено от ОП-Бургас разпореждане по плана за
дейността на ОП-Бургас  по реда на надзора за законност относно
готовността на обезпечаване на охранямите морски плажове пред летния
сезон. На 30.06.2021 г. до ОП-Бургас е изпратена обобщена справка. С
допълнителна справка от 10.08.2021 г. до ОП-Бургас същата е уведомена, че
не са констатирани незаконосъобразни действия, които да налагат намесата
на прокуратурата за отмяна на неказоно съобразни актове или започване  на
наказателно преследване.
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Пр.пр. № 539/2020 г. по описа на РП-Бургас. Образувана на
15.01.2020 г. по повод получено от ОП-Бургас постановление ведно с
преписка по компетентност. На 06.02.2020 г. с постановление на РП-Бургас е
изтогвено предложение по реда на чл. 145, ал.1, т.6 ЗСВ, до Председателя на
ОС-Бургас, да бъдат внесени изменения в Правилника за организация на
дейността на ОС. С резолюция от 07.02.2020 г. РП-Бургас прекрятява
преписката като е указано, че същата подлежи на инстанционен контрол
пред ОП-Бургас. На 13.05.2020 г. в пракуратурата е получено писмо ведно с
правилника за организация дейността на ОС и неговите комиссии, от което е
видно, че с решение по т.6, Протокол № 9 от 28.04.2020 г. на ОС-Бургас са
приети цитираните изменения в ПОДОС-Бургас.

Изводи:
Състоянието и организацията на дейността по административно-

съдебния надзор и по надзора за законност в РП-Бургас са на много добро
ниво.

Общонадзорните проверки се приключват в указаните срокове.
При настоящата проверка се установи, че при осъществяване

надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите, прокурорите от РП-Бургас спазват Методиката за
взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на
обществения интерес и правата на гражданите, утвърдена със Заповед №
1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.

IV. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

1. Получени и образувани преписки –578 броя.
От тях :
- образувани по инициатива на прокурора – 541 броя;
- образувани по искане на граждани и организации – 37 броя.
2. Решени преписки – 541 броя, подадени протести – 3 бр. – 2 уважени

и 1 неуважен.
3. Останали нерешени преписки в края на периода - 37 броя.
Прокурорите при РП-Бургас осъществяват дейността си по надзора

за законност и защита на обществения интерес и правата на
гражданите в съответствие с нормативните актове по действащото
законодателство и указанията на висшестоящите прокуратури.

Забележка:
1. Справката е изготвена поотделно за 2020 г. и за 2021 г.
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2. Справката за 2020 г. съдържа информация за съответните
самостоятелни РП (РП-Айтос и РП-Карнобат), както и за РП-Бургас със
съответните ТО.

3. Справката за 2021 г.  включва информация общо за РП със съответните
ТО.

►По организацията на образуването и
 движението на досъдебните, бързи и незабавни производства

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. в Районна прокуратура - Айтос

І. Наблюдавани досъдебни и бързи  производства през проверявания
период – 870 броя.

Прокурор

Досъдебни производства Бързи производства
Об
щоНово

обр.

Образ. в
 предх.
период

Об
що

Ново
обр.

Обр. в
предх.
период

Об
що

Живка
Павлова
Мангърова

67 93 160 34 - 34 194

Илиян
Ангелов
Пантелеев

93 178 271 39 - 39 310

Милена
Стойчева
Стойчева

76 213 289 35 2 37 326

Павел Хайк
Манукян - 36 36 4 - 4 40

Обща сума 236 520 756 112 2 114 870

ІІ. Решени досъдебнии и бързи производства през проверявания период – 696
броя.

Прокурор

Досъдебни производства Бързи производства

ОбщоНово
обр.

образувани
в

предходен
период

общо Ново
обр.

Образ. в
предх.
период

общо

Живка
Павлова
Мангърова

51 83 134 22 - 22 156

Илиян 59 150 209 28 - 28 237
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Ангелов
Пантелеев
Милена
Стойчева
Стойчева

37 196 233 28 2 30 263

Павел
Хайк
Манукян

- 36 36 4 - 4 40

Обща
сума 147 465 612 82 2 84 696

ІІІ. Намиращи се за произнасяне при прокурор досъдебни и бързи производства
в края на проверявания период – 15 броя:

Прокурор Досъдебни
производства

Бързи
производства Общо

Живка Павлова Мангърова - - -
Илиян Ангелов Пантелеев 8 - 8
Милена Стойчева Стойчева 6 1 7
Павел Хайк Манукян - - -

Обща сума 14 1 15

ІV. Наблюдавани бързи производства, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 82

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

броя;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 30 броя.

V. Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 НПК през
проверявания период:
- ДП, изпратени на разследващия орган – 1 броя;
- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия –

няма.

VІ. Спрени наказателни производства през проверявания период – 141 броя:

Прокурор
Спрени срещу

неизвестен
извършител

Спрени срещу
известен

извършител
Общо

Живка Павлова Мангърова 43 - 43
Илиян Ангелов Пантелеев 48 - 48
Милена Стойчева Стойчева 40 1 41
Павел Хайк Манукян 8 1 9
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Обща сума 139 2 141

VІІ. Възобновени наказателни производства през проверявания период – 40 броя:

Прокурор
Спрени срещу

неизвестен
извършител

Спрени срещу
известен

извършител
Общо

Живка Павлова Мангърова 5 - 5
Илиян Ангелов Пантелеев 16 - 16
Милена Стойчева Стойчева 13 5 18
Павел Хайк Манукян 1 - 1

Обща сума 35 5 40

VІІІ. Прекратени наказателни производства - 362 броя:

Прокурор

Прекратени
наказателни

производства

Обжалвани
пред съда

Обжалвани
пред
по-горест.
 Прок.

Служ
.
Отм.
Пост.

Прекр.
 поради
изтекла
давностВодени

срещу
ИИ

Водени
 Срещу
 НИ

Общо Отм.
Пост. Общо

От
м.
пос
т.

Живка Павлова
Мангърова 1 65 - - 3 1 - 16

Илиян Ангелов
Пантелеев 4 113 1 1 1 1 - 86

Милена
Стойчева
Стойчева

7 154 1 - 2 1 2 112

Павел Хайк
Манукян 1 17 1 - - - -  2

Обща сума 13 349 3 1 6 3 2 216
1. Прекратени ДП:
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК – 109

броя;
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК – 2 броя;
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от НПК – няма.
2. Протести срещу определения на съда, с които са отменени

постановления за прекратяване - 1 брой – неуважен на прокурор Илиян
Ангелов Пантелеев.

ІХ. Удължаване на срока за разследване:
6. Изготвени предложения от разследващите органи – 883 броя
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-  наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по
чл.234, ал.2 от НПК – 214 броя, от които уважени – 213 броя; неуважени – 1
брой.

-  наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на
срока на разследване по чл. 234, ал. 3, пр.1 от НПК - 669 броя, всички
уважени.

2. Искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на
разследването до административния ръководител на съответната
прокуратура или оправомощен от него прокурор на основание чл. 234, ал. 3,
пр.2 от НПК – 468 броя, всички са уважени.

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

         1. ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца – 84
броя:

2. ДП, по което от привличането на обвиняемия са изтекли повече от
две години – 1 брой - Вх. № ТОА-01542/2012г., ДП № 06-335/2012г. на РПУ-
Айтос, Набл. прокурор: И. Пантелеев

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

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

5. Искания за ускоряване на разследването по чл. 368, ал.1 НПК: по
искане на обвиняемия, пострадалия, ощетеното ЮЛ, изтекъл срок от
привличането – повече от 2 г. или повече от 6 м., произнасяне на съда -
няма.

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

НПК през проверявания период - 4 броя, които са неуважени.

2. Внесени искания в съда за МНО през 2020г. общо: 7 броя, като
всички са за земане на МНО „задържане под стража” и са уважени.

- няма подадени протести.

Прокурор Уважено искане

Живка Павлова Мангърова 2
Илиян Ангелов Пантелеев 1
Милена Стойчева Стойчева 4
Обща сума 7
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2.2. Искане до съда за вземане на МНО „домашен арест” – няма.
3. Отмяна на мерките за неотклонение:
- в срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респ. чл. 63, ал.4 от НПК – няма.
- извън срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респ. чл. 63, ал.4 от НПК –

няма.

XII. Наказателни производства на специален   надзор .
ПП номер ДП № Разследващ

 орган
Наблюдаващ

прокурор Текст от НК Статус
на НП

ТОА-
00479/2020 70/2020 РПУ-Руен Илиян Ангелов

Пантелеев

чл. 355, ал. 2,
предл. 3 вр.
ал. 1 от НК

при прокурор

ТОА-
00683/2020 132/2020 РПУ-Руен Милена Стойчева

Стойчева

чл. 355, ал. 2
вр. ал. 1 от

НК
прекратено

ТОА-
01244/2020 184/2020 РПУ-Руен Милена Стойчева

Стойчева

чл. 206, ал. 1
вр. чл. 26, ал.
1 от НК и чл.
216, ал. 1 вр.
чл. 23, ал. 1

от НК

неприключено

 ХІІІ. Няма произнасяния от прокурорите по реда на чл.242, ал.4 и ал. 5
от НПК извън срока.

● Наказателно – съдебен надзор
1. Внесени обвинителни актове през проверявания период – общо: 50

броя, от тях:
- по образувани ДП през проверявания период – 26 броя;
- по образувани ДП в предходни години – 24 броя

Прокурор
По образувани ДП в

проверявания
период

По образувани ДП
в предходен

период
Общо

Живка Павлова Мангърова 7 2 9
Илиян Ангелов Пантелеев 9 7 16
Милена Стойчева Стойчева 9 8 17
Павел Хайк Манукян 1 7 8

Общо 26 24 50

2. Няма върнати от съда дела с внесени обвинителни актове.
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3. Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от НПК
– 1 брой.

3.1. Невнесени обвинителни актове в 7-дневния срок - няма;
3.2. Неотстранени очевидни фактически грешки - няма.
4. Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период

– общо – 46 броя, описани в таблицата.
От тях:
- брой осъдителни присъди по общия ред – 43 броя,
- внесени протести – няма;
- брой осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК (чл.371 и сл.

НПК) – 4 броя, от тях протестирани – няма.

Прокурор
Бр

ой
ос

ъд
ит

ел
ни

пр
ис

ъд
и

От тях:

Бр
ой

ос
ъд

ит
ел

ни
пр

ис
ъд

и
по

ре
да

на
гл

.X
X

V
II

от
Н

П
К

Ре
ш

ен
и

с
пр

ис
ъд

а

Ре
ш

ен
и

съ
с

сп
ор

аз
ум

ен
ие

Ре
ш

ен
и

по
чл

.7
8а

от
Н

К

Живка Павлова Мангърова 5 1 4
Илиян Ангелов Пантелеев 16 6 9 1 1
Милена Стойчева Стойчева 10 2 8 1
Павел Хайк Манукян 12 6 6 2

Общо 43 15 27 1 4
-   брой оправдателни присъди по общия ред - 3 броя
- внесени протести - 3 броя, от които: неуважени - 1 брой;

неразгледани – 2 броя.
- брой оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от НПК (чл.371 и

сл. НПК) - няма.
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Живка Павлова Мангърова 1 1 1
Илиян Ангелов Пантелеев 2 2 2

Общо 3 3 0 1 2

- брой прекратени от съда наказателни производства – няма.



282

5. Внесени в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство (чл.381 НПК), през проверявания период – общо: 92 броя –
всички одобрени, описани в таблица по прокурори:

Прокурор Одобрени от съд
споразумения

Живка Павлова Мангърова 29
Илиян Ангелов Пантелеев 33
Милена Стойчева Стойчева 27
Павел Хайк Манукян 3

Общо 92
4. Разгледани от съда споразумения (чл. 384 НПК) – общо - 94 броя,

описани в таблица, неодобрени от съда споразумения и върнати на
прокурора – няма.

Прокурор
Разгледани и

одобрени от съд
споразумения

Живка Павлова Мангърова 29
Илиян Ангелов Пантелеев 35
Милена Стойчева Стойчева 27
Павел Хайк Манукян 3

Общо 94

- брой споразумения по чл. 384а от НПК – няма.

6. Внесени през проверявания период в съда предложения по реда на
чл.375 НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а НК – общо - 45 броя,
описани в таблица:

7. Брой решени от съда – 41 броя от тях:
- уважени предложения – 4 броя - непротестирани;
- оправдани – 1 брой - непротестирано;
- прекратени в предвидените от закона случаи – няма;
- върнати от съда предложения – няма.

Прокурор
Внесено

предлож. по
чл.78а от НК

Уважени от съд
предложения по

чл. 78а от НК

Оправдателни
решения

Живка Павлова Мангърова 8 7
Илиян Ангелов Пантелеев 23 18 1
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Милена Стойчева Стойчева 12 12
Павел Хайк Манукян 2 3

Общо 45 40 1

8. Участие в съдебни заседания по наказателни дела през
проверявания период:

- общо и по прокурори, описани в таблица – 253 броя;
- средномесечна натовареност на прокурор – 21.08;
- чл. 144, ал. 2 от ЗСВ – 35 броя;
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма;

Прокурор, участвал в съдебното
заседание

Брой съдебни
заседания

Средномесечна
натовареност на

прокурор
Живка Павлова Мангърова 57 4.75
Илиян Ангелов Пантелеев 105 8.75
Милена Стойчева Стойчева 81 6.75
Павел Хайк Манукян 10 0.83

Общо 253 21.08

9. Организация по изпълнение на наказанията:
- приведени присъди в изпълнение - 101 броя;
- неприведени присъди в срок – няма;
- отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

II. Гражданско - съдебен надзор
- брой на граждански дела с участие на прокурор общо – 29 броя, по

които са проведени 31 съдебни заседания

Прокурор, участвал в
съдебното заседание

Брой съдебни
заседания

Живка Павлова Мангърова 8
Илиян Ангелов Пантелеев 11
Милена Стойчева
Стойчева 12

Общо 31

- брой предявени граждански искове от прокурор – няма;
- брой обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.
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III. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

1. Получени и образувани преписки – 40 броя.
От тях :
- образувани по инициатива на прокурора – 36 броя;
- образувани по искане на граждани и организации – 4 броя.
2. Решени преписки – 39 броя, подадени протести – няма.
3. Останали нерешени преписки в края на периода - 1 брой.
Забележка:
1. Справката да се изготви поотделно за 2020 г. и за 2021 г.
2. Справката за 2020 г. следва да съдържа информация за съответните

самостоятелни РП (РП-Айтос и РП-Карнобат), както и за РП-Бургас със
съответните ТО.

3. Справката за 2021 г. следва да включва информация общо за РП със
съответните ТО.

►По организацията на образуването и
 движението на досъдебните, бързи и незабавни производства

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. в Районна прокуратура - Карнобат

І. Наблюдавани досъдебни и бързи  производства през проверявания период –
790 броя.

Прокурор

Досъдебни производства Бързи производства
Об
щоновообр.

образувани
в предходен

период

Об
що

Ново
обр.

Образ.
в предх.
период

Об
що

Петър
Иванов
Иванов

127 173 300 36 - 36 336

Щилияна
Георгиева
Петкова

159 258 417 37 - 37 454

Обща сума 286 431 717 73 - 73 790

ІІ. Решени досъдебни и бързи производства през проверявания
период –544 броя.
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Прок.

Досъдебни производства Бързи производства
Об
щоновообр.

Образ. в
предх.
период

общо Ново
обр.

Образ. в
предходен
период

общо

Петър
Иванов
Иванов

81 141 222 24 - 24 246

Щилияна
Георгиева
Петкова

79 195 274 24 - 24 298

Обща
сума 160 336 496 48 - 48 544

ІІІ. намиращи се за произнасяне при прокурор досъдебни и бързи
производства в края на проверявания период – 14 броя:

Прокурор Досъдебни
производства

Бързи
производства Общо

Петър Иванов Иванов 4 - 4
Щилияна Георгиева Петкова 10 - 10

Обща сума 14 - 14

ІV. Наблюдавани бързи производства, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 48

броя; разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т.5 от НПК –
няма;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 25 броя.
  V.Няма действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 НПК през

проверявания период.
- Няма ДП, изпратени на разследващия орган.
- Няма ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия.

VІ. Спрени наказателни производства през проверявания период –
172 броя:

Прокурор
Спрени срещу

неизвестен
извършител

Спрени срещу
известен

извършител
Общо

Петър Иванов
Иванов 63 3 66

Щилияна
Георгиева
Петкова

106  - 106

Обща сума 169 3 172
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          VІІ. Възобновени наказателни производства през проверявания
период – 31 броя:

Прокурор
Спрени срещу

неизвестен
извършител

Спрени срещу
известен

извършител
Общо

Петър Иванов
Иванов 11 - 11

Щилияна
Георгиева
Петкова

20 - 20

Обща сума 31 - 31

VІІІ. Прекратени наказателни производства - 272 броя:

Прокурор

Прекратени
 наказателни
производства

Обжалвани
пред съда

Обжалвани
пред по-горестоящите

прокуратури Служебно
отменени
пост.

Прекр.
, поради
Изтекла

давност
Водени

срещу ИИ

Водени
срещу

НИ
Общо Отм.

пост. Общо Отменени
постановления

Петър Иванов
Иванов 3 125 1 1 - - - 92

Щилияна
Георгиева
Петкова

1 143 - - - - - 97

Обща сума 4 268 1 1 - - - 187

-Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване - 1 брой – неуважен на прокурор Петър
Иванов Иванов.

ІХ. Удължаване на срока за разследване:
1.Изготвени предложения от разследващите органи – 1154 броя:
- наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по

чл.234, ал.2 от НПК – 238 броя, всички уважени.
- наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на

срока на разследване по чл. 234, ал. 3, пр.1 от НПК - 916 броя, всички
уважени.

2. Искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на
разследването до административния ръководител на съответната
прокуратура или оправомощен от него прокурор на основание чл. 234, ал. 3,
пр.2 от НПК – 299 броя:

- уважени – 298 броя;
- неуважени – 1 брой.
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X. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството

1. ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца – 139
броя

2. ДП, по което от привличането на обвиняемия са изтекли повече от
две години – 5 броя

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

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

5. Няма искания за ускоряване на разследването по чл. 368, ал.1 НПК:
по искане на обвиняемия, пострадалия, ощетеното ЮЛ, изтекъл срок от
привличането – повече от 2 г. или повече от 6 м., произнасяне на съда.

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

НПК през проверявания период - 1 брой, неуважено.
2. Внесени искания в съда за МНО през 2020г. общо: 4 броя, като

всички са за вземане на МНО „задържане под стража”, като от тях:
- уважени – 3 броя;
- неуважени – 1 брой;
- няма подадени протести.

Прокурор Уважено
искане

Неуважено
искане Общо:

Петър Иванов Иванов 1 1 2
Щилияна Георгиева
Петкова 2 2

Общо: 3 1 4

3. Няма искане до съда за вземане на МНО „домашен арест” .

5. Отмяна на мерките за неотклонение:
- в срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респ. чл. 63, ал.4 от НПК – няма.
- Няма извън срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респ. чл. 63, ал.4 от НПК

 XII. Няма наказателни производства на специален надзор.
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ХІІІ. Няма произнасяне от прокурорите по реда на чл.242, ал.4 и ал. 5
от НПК – извън срока.

● Наказателно – съдебен надзор
1. Внесени обвинителни актове  през проверявания период – общо:

30 броя, описани в таблица, от тях:
- по образувани ДП през проверявания период – 15 броя;
- по образувани ДП в предходни години – 15 броя.

Прокурор По образувани ДП в
проверявания период

По образувани ДП
в предходен период Общо

Петър Иванов Иванов 11 5 16
Щилияна Георгиева Петкова 4 10 14

Общо 15 15 30

2. Върнати от съда дела, с внесени обвинителни актове – общо - 2
броя, описани в таблица:

Прокурор внесъл акта Върнати от
съда дела

Петър Иванов Иванов 2
Щилияна Георгиева Петкова 0

Общо 2
-  върнати с разпореждане на съда – няма;
-  върнати с определение на съда – 2 броя;
- подадени протести срещу определения за връщане – 1 брой -

неуважен.
Опис на делата:
1. Пр. пр. № ТОК-00864/2016г. по описа на РП-Бургас /ТО-Карнобат/,

прокурор внесъл ОА - Петър Иванов Иванов, върнат ОА с протоколно
определение на осн. чл. 249, ал. 3 вр. чл. 248, ал. 5 от НПК, подаден е
протест, който е неуважен.

2. Пр. пр. № ТОК-00914/2018г. по описа на РП-Бургас /ТО-Карнобат/,
прокурор внесъл ОА - Петър Иванов Иванов, върнат ОА с протоколно
определение на осн. чл. 249, ал. 1 вр. чл. 249, ал. 4, т. 4 вр. чл. 248, ал. 1, т. 3
от НПК, не е протестиран акта на съда.

3. Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от НПК
няма.

3.1. Невнесени обвинителни актове в 7-дневния срок - няма;
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3.2. Неотстранени очевидни фактически грешки – конкретни преписки
- няма.

4. Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период
– 40 броя, описани в таблица.

От тях:
-  брой осъдителни присъди по общия ред – 36 броя;
- внесени протести – 2 броя, от които: неуважени – 1 брой и

неразгледани – 1 брой;
-  брой осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК (чл.371 и сл.

НПК) – 7 броя, от тях протестирани – 1 брой - неразгледан.

Прокурор
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Георги Тодоров Добрев 2 1 1
Мирослав Илиев Илиев 1 1
Петър Иванов Иванов 19 9 10 3 1 1
Щилияна Георгиева Петкова 14 7 7 4 1 1

Общо 36 18 17 1 7 2 1 1

- брой оправдателни присъди по общия ред - няма;
- брой оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от НПК (чл.371 и

сл. НПК) – няма;
- брой прекратени от съда наказателни производства – 2 броя, от тях

протестирани – 1 брой – неуважен.

Прокурор Брой прекратени от съд НП

Георги Тодоров Добрев 1
Петър Иванов Иванов 1

Общо 2
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5. Внесени в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство (чл.381 НПК), през проверявания период – общо: 43 броя,
описани в таблица, като всички са одобрени в края на отчетния период.

Прокурор Внесени в съд
споразумения

Петър Иванов Иванов 19
Щилияна Георгиева Петкова 24

Общо 43

6. Разгледани от съда споразумения (чл. 384 НПК) – общо - 46 броя,
описани в таблица:

- брой одобрени от съда споразумения – 44 броя;
- брой неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора – 2

броя.

Прокурор
Разгледани и

одобрени от съд
споразумения

Разгледани и
неодобрени от съд

споразумения
Общо

Петър Иванов Иванов 19 1 20
Щилияна Георгиева Петкова 25 1 26

Общо 44 2 46
- Няма споразумения по чл. 384а от НПК .

7. Внесени през проверявания период в съда предложения по реда на
чл.375 НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а НК - 23 броя, описани
в таблица:

Брой решени от съда – 22 броя
От тях:
- уважени предложения – 21 броя, от които протестирани – няма;
- оправдани – 1 брой, непротестиран;
- прекратени в предвидените от закона случаи – няма;
- върнати от съда предложения – няма.

Прокурор
Внесено

предлож. по
чл.78а от НК

Уважени от съд
предложения по

чл. 78а от НК

Оправдателни
решения

Петър Иванов Иванов 15 13 1
Щилияна Георгиева Петкова 8 9

Общо 23 21 1
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8. Участие в съдебни заседания по наказателни дела през
проверявания период:

- общо и по прокурори, описани в таблица – 131 броя;
- средномесечна натовареност на прокурор – 10.92;
- чл. 144, ал. 2 от ЗСВ – 8 броя;
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма;

Прокурор, участвал в съдебното
заседание

Брой съдебни
заседания

Средномесечна
натовареност на

прокурор

Петър Иванов Иванов 57 4.75
Щилияна Георгиева Петкова 74 6.17

Общо 131 10.92

9. Организация по изпълнение на наказанията:
- приведени присъди в изпълнение - 53 броя;
- неприведени присъди в срок – няма;
- отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

II. Гражданско - съдебен надзор
- брой на граждански дела с участие на прокурор общо – 9 броя, по

които са проведени 16 съдебни заседания

Прокурор,
участвал в съдебното
заседание

Брой съдебни
заседания

Петър Иванов Иванов 13
Щилияна Георгиева Петкова 3
Общо 16

- брой предявени граждански искове от прокурор – няма;
- брой обжалвани съдебни решения от прокурор – 2 броя.

III. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

1. Получени и образувани преписки – 53 броя.
От тях :
- образувани по инициатива на прокурора – 50 броя;
- образувани по искане на граждани и организации – 3 броя.
2. Решени преписки – 53 броя, подадени протести – 1 бр. – уважен.
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3. Останали нерешени преписки в края на периода – няма.

Забележка:
1. Справката е изготвена поотделно за 2020 г. и за 2021 г.
2. Справката за 2020 г. съдържа информация за съответните самостоятелни РП (РП-

Айтос и РП-Карнобат), както и за РП-Бургас със съответните ТО.
3. Справката за 2021 г.  включва информация общо за РП със съответните ТО.

    АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
Въз основа на извършената от ИВСС проверка се налагат следните

ИЗВОДИ:

Книгите, регистрите и дневниците в РП-Бургас се водят
редовно, отбелязванията са прегледни, пълни и прецизни, спазва се
разпоредбата на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ.
             В тази връзка може да се заключи, че същите отговарят на
изискванията на ПАПРБ и на Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на
РБ.

 Констатира се, че водените в РП-Бургас дневници са прономеровани
и прошнуровани. По всички са отбелязани първият и последният входящ
номер,  приключени са с печат на прокуратурата и подписи
насъответното длъжностно лице.

  Отразяванията в книгата за изпълнение на наказанията са
подробни и своевременни. След проверка на книгата не се установяват
данни относно забавено изпълнение на присъди.

  От проверяващия екип се установяват данни за регулярни
ежемесечни проверки на книгата за изпълнение на наказанията и
азбучника към нея, т.е. спазена е т. 70 от раздел VІІ от Указание за
дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията
и други принудителни мерки, утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г.,
влязла в сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди с номера  № РД-04-
203/28.04.2016 г. и  № РД-04-71/19.02.2018 г. на ГП на РБ.

 Въз основа на гореизложеното се констатира, че са изпълнени
препоръките от Акта за резултатите от КПП на РП-Бургас, извършена
въз основа на Заповед №КП-01-3/.2015г./№ПП-01-46/2013г./,РП-М.Търново,
Заповед №ПП-01-61/2016г., РП-Карнобат- Заповед №ПП-01-46/2017г., РП-
Царево- Заповед №ПП-01-29/2018г.,РП-Поморие- Заповед №ПП-01-
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23/2018г., РП-Средец- Заповед №ПП-01-26/2012г., РП-Айтос Заповед №ПП-
01-33/2017г., РП-Несебър- Заповед №ПП-01-28/2018г. на Главния инспектор
на ИВСС

През 2020 г. и 2021 г. в РП-Бургас стриктно се спазват изискванията
на принципа за случаен подбор при разпределение на преписките и
делата.

Протоколите от случайното разпределение се прилагат към всяка
преписка. Поддържа се архив с подписани общи дневни протоколи от
случайното разпределение.

Проверяващият екип  констатира, че определените групи преписки и
досъдебни производства в РП–Бургас съответстват на унифицираните
групи, определени в чл. 4 от Правилата за приложението на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа
на случайния подбор в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015
г., изм. и доп. със заповед № РД-02-6/06.04.2016 г., заповед № РД-02-
23/02.11.2017 г. и заповед № РД-004-459/27.12.2018 г. на главния прокурор.

Констатира се също така, че в РП – Бургас  са спазени разпоредбите
на чл. 7, ал.1, т.4 и ал.2, т.4, отнасящи се до задължителните групи и
минималната натовареност на административния ръководител, както и
разпоредбата на чл. 8, ал.2, т.5, отнасяща се до минималната
натовареност на заместника на административния ръководител на РП-
Бургас.

При извършената проверка на прокурорските преписки и дела не се
установиха отклонения от принципа на случайното разпределение на
преписките и делата.

Установи се, че описването, съхранението, връщането и
унищожаването на веществените доказателства за проверявания период
в РП – Бургас се извършва в съответствие с разпоредбите на  действащия
ПАПРБ.
          Издадените в РП-Бургас заповеди съдържат реквизитите и
отговорят на изискванията на чл.12 от Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-
7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния
прокурор  на РБ.

В РП-Бургас е създадена организация за повишаване на
квалификацията на прокурорите и съдебните служители като е утвърдена
практика същите да вземат участие в програмите за обучение,
провеждани от ВКП, НИП, ЕRА и др.

Наблюдателните материали по преписките са подредени
хронологично – от завеждането на получените материалите, респ. на



294

сигнала, до окончателния акт на РП-Бургас. По всички преписки е
приложен опис.

Постановленията за отказ са обосновани и мотивирани.
Преписи от актовете своевременно са изпращани на

заинтересованите страни.
В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство

се указва възможността за обжалването им пред горестоящата
прокуратура. При обжалване са администрирани и незабавно изпращани на
горестоящата прокуратура.

По всички преписки е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор.

Произнасянията на прокурорите от РП-Бургас по спрените
досъдебни производства са обосновани, мотивирани и в срок.

Страните са уведомявани, като препис от постановлението за
спиране е изпращано на същите и им е указана възможността за
обжалване на постановлението в 7-дневен срок от получаването му пред
РС – Бургас. Към всички преписки са приложени обратни разписки.

Наблюдаващите прокурори от РП-Бургас дават конкретни указания
на разследващите органи и органите на МВР за извършване на
необходимите ПСД и ОИМ за разкриване на извършителя. В
постановленията за спиране се указва периодично да се докладват
резултатите от ОИМ.

Материалите са подредени хронологично.
В хода на проверката се установи, че в РП-Бургас се спазва срока по

чл. 244, ал.8 от НПК  за възобновяване на спрените на основание чл. 244,
ал.1, т.3 НПК производства.

Анализът на представената от РП-Бургас информация обуславя
извод за добра работа на прокурорите при прекратяване на наказателното
производство:наблюдаващите прокурори пристъпват към решаване на
делата след събиране на необходимите доказателства и анализирането им,
постановленията са обосновани и  мотивирани.

При проверката на произнасянията на прокурорите от РП-Бургас по
прекратените досъдебни производства, проверяващият екип
констатира,че същите са в срок  и се администрират своевременно.

В постановленията за прекратяване на наказателното производство
се описват номерата  на преписката и на досъдебното производство по
описа на съответното РУ на МВР. Както и се посочва възможността за
обжалване на постановлението в 7-дневен срок от получаването му пред
РС-Бургас. В случай на обжалване, към материалите се прилагат и
съдебните актовете .
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Обвинителните актове, изготвени от прокурорите при РП-Бургас,
отговарят на разпоредбите на чл.246 от НПК.

По някои от проверените дела, приключили с постигане на
споразумение по чл. 384 от НПК, се прилага както споразумението, така и
протокола съда,  с който е одобрено в съдебно заседание.
         При извършената проверка на приключилите досъдебни
производства, които са внесени в съда по реда на чл. 381 от НПК,  се
установява, че е приложено копие от протокола от съдебното заседание,
по което е одобрено споразумението.
          Преписките са прономеровани и прошнуровани,хронологично
подредени и пригледни.

От конкретно проверените преписки е установено, че
произнасянията на прокурорите при РП-Бургас по приключилите
досъдебни производства, които са внесени в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност и с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а от НК,  са в
предвидения в НПК срок.

 По преписките се прилага и решението на РС - Бургас, от което е
видно наложеното административно наказание.

Върху решението е положен печат, удостоверяващ датата на
влизането му в сила.

Установи се, че проверените дела, решени по този ред, са подредени
хронологично и са прошнуровани.

При проверката на присъдните преписки в РП-Бургас се констатира,
че привеждането на наложените наказания е в срок, както и
уведомяването на съда. В присъдната книга всички преписки са под
конкретен номер.

Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Проверяващият екип констатира стриктно спазване на срока по чл.
416, ал.6 от НПК и на Указание за дейността на прокуратурата по
надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед на главния прокурор  № 5306/24.11.2014 г., влязла в
сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-
04-71/19.02.2018 г. на ГП на РБ.

Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН в РП –
Бургас са окомплектовани и хронологично подредени. Приложени са
актовете на съда.

В РП-Бургас е създадена много добра организация за завеждане на
постъпващите книжа от РС и прилагането им към образувани преписки,
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налице е общо подобряване работата по надзора. Изпълнява се
препоръката по т. 7 от акта за резултатите от предходната КПП на РП-
Бургас, включително въведен е и регистър по ГСН.

Състоянието и организацията на дейността по административно-
съдебния надзор и по надзора за законност в РП-Бургас са на много добро
ниво.

Общонадзорните проверки се приключват в указаните срокове.
При настоящата проверка се установи, че при осъществяване

надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите, прокурорите от РП-Бургас спазват Методиката за
взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на
обществения интерес и правата на гражданите, утвърдена със Заповед №
1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.

Във връзка с изложените по-горе констатации се налага изводът, че
организацията на административната дейност в РП-Бургас е на много
добро ниво, като се има впредвид и условията по преструктурирането на
самата районна прокуратура със съответните териториални отделения и
съответният увеличен обем на работа в тази насока.

На основание чл.58(2) от ЗСВ, Инспекторатът към Висшия
съдебен съвет,
         с оглед на изцяло   положителните  изводи за работата на РП -
Бургас, както и установените добри практики относно организацията
на административната дейност и контролно- ревизионна дейност на
прокуратурата, липсата на констатирани пропуски и нарушения,
проверяващият екип , счита че не следва да бъдат давани препоръки.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител –
районен прокурор на РП – Бургас, на хартиен и електронен носител.

Административният ръководител – районен прокурор на РП – Бургас
да запознае прокурорите /включително и тези преместени в други органи на
съдебнатавласт/ и съдебните служители от прокуратурата с резултатите от
извършената планова проверка, като писмено уведоми ИВСС за датата,
на която Актът е връчен на всеки от магистратите за запознаване.



Ha ocuoeaHr4e.u.58, al.3 or 3CB, B 7-AueneH cpoK or BpbqBaHe Ha
Hacro.firrlrdr Axr 3a pe3ynrarr4 or r,r3BbprrreHa npoBepKa, Morar Aa 6r4ar
HarrpaB eHH Bb3palK eIII,Ifl npeA HaBHr{s HHcrreKTop.

Ha ocHosaHl{e vn.58, an2 or 3CB, A4uuuucrparr{BHr.rrr pbKoBoAr4ren Ha
P|I - Eyprac Aa rpeAnplleMe B eAHoMecerreH cpoK or [onyqaBaHe Ha Hacrof,rqr{t
Axr ueo6xoAHMI,ITe Aeficrnrts or HeroBa KoMrIereHTHocr 3a r43nbJrueHr{e Ha

AaAeHr{Te rrperropbKr.l, Karo Ha ocHoBaHrae v1.58, al.4 or 3CB e cbIrluq cpoK Aa
yBeAoMrr I{BCC 3a pe3ynrara or rfx.

Kouue or Arra Aa ce u3rrparlr na fraeHlrr rpoKypop Ha Peuy6mxa
Eurapu.a (Ha enercrpoHeH nocnrel).

Konue or Arra Aa ce I{3rrparu na llpegceAareJrcrBau\vrfl.llporypopcKara
Korerlr.fl na Bprcurzs crAe6eH cbBer (Ha enerrpoHeH uocurel).

Kouue or Axra Aa ce LI3rIparLr ua AAuuHucrparr,rBHtrs. pbKoBoAr,rreJr -
arreJrarnBeH rpoKypop Ha AnerarusHa rpoKyparypa - Eyprac (Ha enerrpoHeH
Hocurel).

Konue or Arra Aa ce I,I3rlparu Ha AAuuHktcrparlrBnkrfl pbKoBoAr4TeJr -
oKpbxeH rpoKypop Ha OrptxHa npoKyparypa Eyprac ("a eneKTpoHeH
Hocuren).

TIPI4NOXEI*TA KbM AKTA :

1. 3auoeel J\b lI[-22-34/13.06.2022 r. Ha fnasHr.rr LrHcrreKrop ua I4BCC;
2. Cnpanrca J\b 1 rro opraHr43a\r4frta Ha aAMuHr,rcrparnBHara Aefiuocr [pe3

2020 r. u2021 r.
3. Cupanxa J{s 2 no opraHl,I3arlnflTa na o6pasyBaHero rd ABrrxreHr{ero Ha

rrpenr{cKr{re rrpe3 2020 r. u 2021 r.
4. Cupanra J{s 3 uo opraHl,I3arlkrflTa na o6pa-:yBaHero r.r ABr4xeHnero Ha

AocrAe6nrrre rpou3BoAcrBa npez2020 r. u2021 r.
5. Cupanra Jt 4 no opraurr3arllr{ na cs4e6ulu HaA3op npez 2020 r. u202I

r.
6. Konur or AoKyMeHTr{, AoKJraA[, 3arroBeAlr,

6uttu [peAMer Ha aHarrlr3 n Arcra.
KOUTO CacupaBKlr rr AP.,


