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В периода 4-8 юни 2012 година, на основание заповед № ПП-01-

59/30.05.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС, беше извършена комплексна проверка на дейността на 

ОП Кърджали и ОСО в ОП Кърджали, която обхвана периода за второто 

полугодие на 2009 г., както и за 2010 и 2011 г. Проверката се осъществи от 

екип -  инспектор Моника Малинова и експерти -  Димитрина Долапчиева 

и Сия Иванчова.  

Проверката беше извършена на място в ОП Кърджали на 5,6,7 и 8 

юни, като проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на 

административната дейност и организацията по образуването и 

движението на прокурорските преписки,  както и приключването им в 

установените срокове. 

 Проверката беше извършена въз основа на предварително 

изработени критерии и при нея се установи следното: 

 Дейността на ОП Кърджали е проверявана от ИВСС по планова 

проверка през 2010 г. и контролна проверка през 2011 г., включваща 

организацията на работата на прокуратурата  през 2009 и 2010 г. 

 

ЧАСТ І – ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Окръжна прокуратура Кърджали се помещава в сграда, която се 

ползва от ОП Кърджали, РП Кърджали и ОСО в ОП Кърджали, като на 

третия етаж  се ползват четири прокурорски кабинета и 2 стаи  - една за 

административен секретар и една за деловодството. На втория етаж се 

ползва стая за секретно деловодство, а на първия етаж – главен 

счетоводител, специалисти,  помещението за съхранение на веществените 

доказателства /склад/ е в приземния етаж. 

Условията за работа са много добри, има специално помещение за 

съхраняване на веществените доказателства, в стаите, където се помещават 

служителите  има място за подреждане на прокурорските преписки.  

През 2010 година от общо по щатно разписание 5 прокурори са 

работили 3 прокурори, един административен ръководител и двама зам. 

окръжни прокурори. Има 2 незаети щатни бройки за прокурор. В периода 

03.05.2010-30.09.2011 г. със заповед  на Главния прокурор на Р. България в 

ОП Кърджали е командирован прокурор от Софийска районна 

прокуратура.  

През 2011 година са работили 3 прокурори,  до края на м. септември 

е работил и командирования още през 2010 г. прокурор от Софийска 

районна прокуратура  Николай Христов. 

Общият брой служители в администрацията на ОП Кърджали е 19 

служители по щатно разписание, а конкретно заетите длъжности са 17 
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души: съдебен администратор; началник административна служба; 

началник отдел ФСД; главен счетоводител;  прокурорски помощник; 

главен специалист ССИ; главен специалист СЕБРА; управител съдебна 

сграда; системен администратор; системен администратор, технолог по 

ЕИСПП; съдебен деловодител; съдебен секретар 2 бр.; съдебен архивар; 

шофьор, домакин и огняр; шофьор, призовкар и невъоръжена охрана и  

чистач, куриер. 

Следва да се посочи, че общият брой администрация включва 7 броя 

служители в специализираната администрация на ОСО в ОП – 7 заети 

бройки, 9 бройки в специализираната администрация на ОП, от които през 

2010 са заети 8 броя и 10 в обща администрация на ОП, от които заети 9. 

През 2011 г. няма промяна в служителите, работещи в 

администрацията на прокуратурата. 

Водят се  книги, дневници, регистри и азбучници на основание 

Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в Р. България;  

по указание на ВКП се водят – регистър на спрените досъдебни 

производства срещу известен извършител, регистър на спрените досъдебни 

производства срещу неизвестен извършител, дневник за издадени и 

получени ЕЗА и правна помощ,регистър преписки по КУИППД, дневник 

за образувани наказателни производства и преписки, водени на основание 

чл. 4, чл. 37 и чл. 480 от НПК, регистър на дисциплинарните производства 

и предприетите по чл. 327 от ЗСВ мерки срещу магистрати, регистър за 

справки от Национален регистър на българските документи за 

самоличност, регистър на лица с 2 и повече неприключили досъдебни 

производства, регистър на постъпилите и разгледани сигнали, за 

резултатите от проверките по тях и за издадените становища от Комисия 

по професионална етика към ОП Кърджали – съгласно указания на ВСС, 

книга за положения извънреден труд, 

а по собствена преценка на хартиен носител се водят – книга за 

възобновените досъдебни производства, книга за участието на 

прокурорите в граждански дела, въззивни граждански дела, 

административни и касационни административни дела, дневник за 

възложените проверки на ОД МВР и РУ МВР. 

На електронен носител се води – регистър на лицата с неприключили 

две и повече досъдебни производства. 

 Използват се следните правни програми – Апис, Сиела и  Лакорда. 

Използва се унифицираната информационна система – УИС, предоставена 

от ВКП. 

 Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед ОП № 50/2007 г. 

като тази заповед е изменяна през годините, както следва – заповеди ОП 19 

и 38 от 2008 г., ОП № 62/2009 г. и ОП № 32/2010 г. Със Заповед ОП № 
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83/2010 г. на окръжния прокурор на ОП Кърджали е реорганизирана 

организацията на работата с програмния продукт в окръжен следствен 

отдел. 

В ОП Кърджали се изготвят ежемесечни, тримесечни, шестмесечни  

деветмесечни и годишни статистически отчети. 

През 2010 г. и 2011 г. в ОП Кърджали са изготвени:  

тримесечни - анализ на приведени, неизпълнени присъди; доклад за 

върнатите от съда дела,  причини и проблеми, предприети действия за 

подобряване на тези показатели; анализ на постановени откази от 

образуване на ДП за престъпления по чл. 255-260 от НК; справка за 

образувани наказателни производства, съдържащи данни за всички 

нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕО; 

шестмесечни – ограничаване неоснователното използване на СРС; 

анализ на състоянието и противодействието на посегателствата срещу 

горския фонд; участия на прокурори от административните отдели в 

конференции, семинари, съвещания и др.;  случаи, по които прокуратурата 

е допринесла съществено за отстраняване на закононарушения; анализ на 

дейността на ОП Кърджали по административно съдебния надзор, както и 

анализ на дейността на прокуратурите в съдебен район Кърджали по 

надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на 

гражданите; подобряване организацията на работата, свързана с възлагане 

на ДНК експертизи; анализ на върнатите от съдилищата дела за 

допълнително разследване от прокурора и постановените оправдателни 

присъди. 

След всеки отчетен период се провеждат съвещания, на които се 

обсъждат проблемите и постигнатите резултати 

През проверявания период /2010 и 2011 г./ няма предложения за 

наказания или поощрения на прокурори от страна на административния 

ръководител.  

Веществените доказателства /ВД/ по преписки и дела, наблюдавани 

от ОП Кърджали се приемат, описват и съхраняват в определено за това 

отделно помещение, съгласно издадена заповед през 2010 г., с която са 

въведени „Вътрешни правила за документацията, приемането, 

съхранението, движението, проверката и унищожаването на ВД”.  

Всяка година се извършва проверка от определената със заповед 

постоянно действаща комисия, която проверява налице ли са всички 

веществени доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли такива, по 

отношение на които не е направено разпореждане от прокурора и ли то не 

е изпълнено, за което се съставя съответен протокол.  

През 2010 г. по указания на Главния прокурор са издадени 39 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 70 броя, други – 70 броя.  
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През 2011 г. по указания на Главния прокурор са издадени 43 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 38 броя, други – 15 броя. 

През 2010 година ОП Кърджали е извършила комплексна проверка 

на районните прокуратури – Кърджали, Момчилград и Крумовград, а в 

периода 22-29.11.2010 г. е извършена тематична проверка на ОП Кърджали 

за дейността на същата. 

През 2011 г. в изпълнение на плановите задачи от ОП – Кърджали, 

АП-Пловдив и ВАП, в РП-Момчилград са извършени както следва: 

комплексна ревизия на районните прокуратури в район Кърджали; 

тематична ревизия на районните прокуратури в съдебния район относно 

организацията и контрола, прилагани от административните ръководители 

за изпълнение на Инструкция № 1 – за поддръжка и използване на 

електронния регистър на лица с неприключили две и повече досъдебни 

производства и Инструкция № 2 – за взаимодействие между ПРБ и МВР 

при разследване на две и повече ДП, образувани и водени срещу едно и 

също лице. 

 През проверявания период прокурорите са участвали в различни 

семинари, организирани от ВСС, ВКП, ПРБ, НИП с разнообразна 

тематика, а служителите  - в обучителни семинари. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

През 2010 г. броят на преписките, които са били на производство в 

ОП Кърджали е 596, като броят на новообразуваните е 426, а образувани от 

предходни периоди – 163 броя.. От тях, решени, както следва: общо 569 

215 отказа и 27 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 136 броя 

преписки, 137 броя са въззивните преписки и са решени 54 други. От 

постановените откази  11 броя са обжалвани и от тях – 9 са потвърдени, а 2 

са отменени. Съгласно Разпореждане АП № 61/2009 г. на апелативния 

прокурор на АП Пловдив 147 постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство по чл. 248а, ал. 2 от НК не са обжалвани, но са 

изпращани на АП Пловдив и ВКП за извършване на служебен 

инстанционен контрол Инстанционните решения на АП Пловдив по 

преписки на ОП Кърджали са общо 263, от тях 256 са потвърдени и 7 са 

отменени, а инстанционните решения на ОП Кърджали по преписки на 

районните прокуратури са общо 240 броя, и от тях 207 са потвърдени и 33 

са отменени.  

През 2011 г. броят на преписките, които са били на производство в 

ОП Кърджали е 263, като броят на новообразуваните е 224, а образувани от 

предходни периоди – 39 броя. От тях, решени, както следва: общо 255, 30 

отказа и 17 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 82 броя 
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преписки, въззивните преписки са 83, а 43 са други решения. От 

постановените откази  2 броя са обжалвани и от тях 1 постановление е 

отменено. 

Няма прекратени с  резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 

г. на Главния прокурор на Р. България през 2010 г., а през 2011 съгласно 

указанието, което е отменено и чл. 8 от Инструкция № И 89/10.03.2011 г. 

на Главния прокурор на Р. България са прекратени общо 4 бр. През 2011 г. 

за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 1, т. 5 от 

цитираната инструкция  на органите на МВР и други специализирани 

органи са изпратени 24 броя преписки, през същата година 12 преписки са 

върнати след извършена предварителна проверка /чл.9, ал. 3, т. 2 от 

Инструкция И 89/2011 г. 

През 2011 г. инстанционните решения на АП Пловдив по преписки 

на ОП Кърджали, приключили с постановления за отказ са общо 12, от тях 

11 са потвърдени и 1 е отменено, а инстанционните решения на ОП 

Кърджали по преписки на районните прокуратури, приключили с 

постановления за отказ са общо 62 броя, и от тях 49 са потвърдени и 11 са 

отменени  

В края на всеки от проверяваните периоди няма останали нерешени 

преписки, образувани в предходната година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2010 г. са наблюдавани  общо 134 досъдебни производства, 

няма бързи  и незабавни производства.  

През 2011 г. са наблюдавани  общо 133 досъдебни производства, 

няма бързи  и незабавни производства.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2010 г. -  111 общо, няма бързи  

и незабавни производства, в края на 2010 г. 7 досъдебни производства са 

били при наблюдаващия прокурор за произнасяне. 

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2011 г. -  107 общо, няма бързи  

и незабавни производства, в края на 2011 г. 2 досъдебни производства са 

били при наблюдаващия прокурор за произнасяне. 

 

 През проверявания период на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са 

изпратени на разследващ орган – едно ДП през 2010 г., а досъдебните 

производства, по които прокурорът сам е извършил необходимите 

действия  са 2 през 2010 г. и 1  през 2011 г. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2010 г. са 19,  

от които 16 са срещу неизвестен извършител и 3 броя са срещу известен 
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извършител, а през 2011 г. те са съответно общо 11 броя, от които 7 са 

срещу неизвестен извършител и 4 са срещу известен извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2010 г. са   

5 броя, от тях 3 са срещу НИ и 2 са срещу ИИ, а през 2011 г. този брой е – 

общо възобновени 3, от които 1 срещу НИ и 2 срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2010 

г. са общо  67 бр., от тях – 11 бр. са водени срещу известен извършител, а  

56 бр. са срещу неизвестен извършител.Обжалвано пред съда  е едно 

постановление, което е потвърдено, няма  обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура постановления за прекратяване, няма служебно отменени 

постановления за прекратяване на наказателното производство. 15 бр. от 

общо прекратените досъдебни производства са прекратени поради изтекла 

давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2011 

г. са общо  61 бр., от тях – 12 бр. са водени срещу известен извършител, а  

49 бр. са срещу неизвестен извършител. Няма обжалвани пред съда. 

Обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за 

прекратяване са 2 и са потвърдени, служебно са отменени 2 постановления 

за прекратяване на наказателното производство. 29 бр. от общо 

прекратените досъдебни производства са прекратени поради изтекла 

давност.   

През 2010 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 58 броя, всички са уважени; направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 25 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са общо 33 броя, като всички са уважени. 

През 2011 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 91 броя, всички са уважени; направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 56 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са общо 36 броя, като всички са уважени. 

През проверявания период няма внесени искания до съда за вземане 

на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. 

През проверявания период наказателните производства на специален 

надзор в ОП Кърджали са както следва: 

ДП № 127/28.10.2008 г. по описа на ОД МВР Кърджали, образувано 

от прокурор Делчева срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
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255, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 от НК. С постановление от 

13.12.2010 г. производството е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, 

вр. чл. 24, ал. 1, т. 1от НПК;   

ДП № 73/2010 г. по описа на ОД МВР Кърджали, образувано от 

прокурор Делчева срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 

282, ал. 1 от НК. С постановление от 18.02.2011 г. производството е 

прекратено частично и след влизането му в сила на 11.03.2011 г. е 

изпратено по компетентност на РП Кърджали;  

ДП № 34/2010 г. по описа на ОСО в ОП Кърджали, образувано от 

прокурор Каменов срещу държавен служител на МВР за престъпление по 

чл. 304, ал. 1 от НК. С постановление от 19.03.2011 г. производството е 

прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1от НПК; 

 ДП № 347/2009 г. по описа на ОД МВР Кърджали, образувано от 

прокурор Бояджиев срещу известен извършител за престъпление по чл. 

248а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Наблюдаващ прокурор – Делчева. С 

постановление от 11.01.2010 г. производството е прекратено на основание 

чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1от НПК. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2010 г. ОП Кърджали е внесла в съда 13 обвинителни акта. 

Всички  внесени обвинителни актове са по досъдебни производства, 

образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане - 1 ОА, а 

върнатите с определение на съда 1, или общо 2 върнати дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 16 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 3 броя, присъдите по 

реда на глава ХХVІІ от НПК са - 2. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди няма протестирани.  От осъдителните присъди по 

реда на глава ХХVІІ от НПК няма протестирани. Няма оправдателни 

присъди по общия ред. В хода на съдебното следствие са постигнати 9 

споразумения.  

През 2010 г. са внесени 6 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/ - всички са одобрени от съда. 

 През 2010 г. е внесено от ОП Кърджали 1 предложение  по реда на 

чл. 375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание при условията на чл. 78а от НК. Решено е 1 

предложение, върнато от съда. 

 През 2010 г. прокурорите от ОП Кърджали са участвали в 151 

заседания по наказателни дела – 74 заседания по първоинстанционни дела 

и 77 заседания по въззивни дела, в 30 броя граждански дела, и в 236 дела 

от административен характер – 15 административни и 221 касационни 

административно наказателни дела. 
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През 2010 г. са приведени  в изпълнение 28 присъди. 

През 2011 г. ОП Кърджали е внесла в съда 12 обвинителни акта. 3 от 

тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 9 по ДП, 

образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане - 1 ОА, 

няма върнати с определение на съда.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 13 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 6 броя, присъдите по 

реда на глава ХХVІІ от НПК са - 3. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди няма протестирани.  От осъдителните присъди по 

реда на глава ХХVІІ от НПК няма протестирани. Няма постановени 

оправдателни присъди. В хода на съдебното следствие са постигнати 4 

споразумения.  

През 2011 г. са внесени 4 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/ - 4 са одобрени от съда. 

 През 2011 г. е внесено 1 предложение  по реда на чл. 375 от НПК за 

освобождаване от  наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл. 78а от НК. 

Предложението е уважено. 

 През 2011 г. прокурорите от ОП Кърджали са участвали в 127 

заседания по наказателни дела, от които 62 заседания по дела първа 

инстанция и 65 заседания по въззивни дела и по 21 граждански дела с 

участие на прокурор, има един предявен граждански иск и 3 броя решения, 

обжалвани от прокурор. Административните дела с участие на прокурор са 

общо 214, от които 12 административни дела и 202 касационни 

административно наказателни дела 

През 2011 г. са приведени  в изпълнение 12 присъди.. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

   

Споразумения по реда на чл. 381 и сл. от НПК: 

 

Пр. пр. № 491/2011 г. по описа на Окръжна прокуратура 

Кърджали, ДП № 259/2011 г. по описа на  РУП Кърджали – наблюдаващ 

прокурор Николай Христов 

Досъдебното производство е образувано на 01.04.2011 г. на 

основание  чл. 212, ал.3 от НПК с оглед на местопроизшествие  срещу 

Е.Д.Б. за това, че на 01.04.2011 г. в гр. Кърджали на автогара 21 век, при 

управляване на МПС нарушил правилата за движение при маневра на 

заден ход не се убеждава, че няма да създаде опасност за участниците в 

движението, които минават покрай него и не извършил маневрата, 

съобразявайки се с тяхната положение, посока и скорост на движение, 

като предизвиква ПТП, прегазвайки Д.Р.А., като с това по 
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непредпазливост причинил смъртта му– престъпление по чл. 343а,, ал. 1, 

б. „б”, вр. чл. 343, ал. 1, б.”в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК; 

На 30.05.2011 г. материалите по делото постъпват в ОП 

Кърджали с мнение за съд. 

На 02.06.2011 г. на основание чл. 381 от НПК между 

прокуратурата и обвиняемия е постигнато споразумение, което на 

03.06.2011 г. е изпратено в ОС Кърджали. 

Образувано е НОХД № 93/2011 г. по описа на КОС   и на 10.06.2011 г. 

споразумението е одобрено и наказателното производство е прекратено 

на основание чл. 24, ал. 3 от НПК. 

 

Пр. пр. № 1100/2010 г. по описа на Окръжна прокуратура 

Кърджали, ДП № 108/2010 г. по описа на  РУП Джебел – наблюдаващ 

прокурор Николай Христов 

Досъдебното производство е образувано на 15.11.2010 г. на 

основание  чл. 212, ал. 3 от НПК с оглед на местопроизшествие  срещу 

М.М.А. за това, че около 18.30 ч. на 15.11.2010 г. на път ЕІІІ 5082 в района 

на с. П. общ. Джебел при управляване на МПС нарушил правилата за 

движение и по непредпазливост причинил смъртта на М.Ш.М., като 

деецът след деянието направил всичко, зависещо от него за оказване 

помощ на пострадалия – престъпление по чл. 343а,, ал. 1, б. „б”, вр. чл. 

343, ал. 1, б.”в”, вр. чл. 342, ал. 1,от НК; 

С постановление от 23.11.2010 г. на прокурор Емилия Моллова от 

РП Момчилград е прието, че следва образуваното ДП да се изпрати на 

ОП Кърджали по компетентност, съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 2 

от НПК. 

На 21.12.2010 г. материалите по делото постъпват в ОП 

Кърджали с мнение за съд. 

На 07.01.2011 г. на основание чл. 381 от НПК между 

прокуратурата и обвиняемия е постигнато споразумение, което на 

10.01.2011 г. е изпратено в ОС Кърджали. 

Образувано е НОХД № 5/2011 г. по описа на КОС  на 18.01.2011 г. 

споразумението е одобрено и наказателното производство е прекратено 

на основание чл. 24, ал. 3 от НПК. 

Пр. пр. № 433/2011 г. по описа на Окръжна прокуратура 

Кърджали, ДП № 137/2011 г. по описа на  РУП Кърджали – наблюдаващ 

прокурор Николай Христов 

С постановление от 18.03.2011 г. на прокурор Гергана Колева от РП 

Кърджали материалите по преписка № 53282011 г. по описа на РП 

Кърджали са изпратени по компетентност на ОП Кърджали. 

С постановление от 23.03.2011 г. е образувано досъдебно 

производство срещу двама извършители за престъпления по чл. 199, ал. 1 , 

т. 3, предл. 2, вр. чл. 198, ал. 1, предл. 1. Дадени са конкретни указания по 
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разследването. На два пъти е искано и получено  удължаване на срока за 

разследване с по два месеца. 

В хода на разследването един от обвиняемите е привлечен и за 

престъпление по чл. 249, ал. 1, предл. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

На 02.09.2011 г. материалите по делото постъпват в ОП 

Кърджали с мнение за съд. 

На 12.09.2011 г. на основание чл. 381 от НПК между 

прокуратурата и обвиняемите е постигнато споразумение, което на 

10.01.2011 г. е изпратено в ОС Кърджали. 

Образувано е НОХД № 184/2011 г. по описа на КОС, а  на 16.09.2011 

г. споразумението е одобрено и наказателното производство е 

прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК. 

 Пр. пр. № 466/2009 г. /ДП 13/2010 г. по описа на ОСО в ОП – 

Кърджали/ наблюдаващ прокурор Светлозар Лазаров. ДП е образувано с 

постановление от 12.05.2010 г. срещу Х.С.М за престъпления по чл. 255, 

ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 и 3, вр. чл.26, ал. 1 НК. Своевременно е удължаван 

срока за допълнително разследване. На 17.08.2010 г. и 01.09.2010 г. са  

изготвени искания по чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ до Районен съд – 

Кърджали. С постановление от 01.11.2010 г. за привличане на обвиняем и 

вземане МНО Х.С.М. е привлечен в качеството на обвиняем за 

престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. ал. 4, вр. чл. 26,  ал. 

1,  вр. чл. 2 ал. 2 НК, на същия е взета МНО „подписка”. На 05.11.2010 г. 

досъдебното производство е получено в ОП – Кърджали с мнение за 

предаване на съд на обвиняемия Х.С.М. На 24.11.2010 г. е сключено 

споразумение, което е  внесено в ОС – Кърджали на 26.11.2010 г. С 

Определение от 03.12.2010 г. е одобрено постигнатото споразумение 

между Св.Лазаров – окръжен прокурор и Х.К. пълномощник на Х.С.М., с 

което същия е признат за виновен за извършено от него престъпление по 

чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. ал. 4, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 

НК и е осъден на наказание ЛОС за срок от 6(шест) месеца и наказание 

„глоба” в размер на 200 лв. 

 Пр. пр. № 644/2010 г. /ДП № 127/2010 г. по описа на РУП – 

Кирково/ Наблюдаващ прокурор Николай Христов. ДП е образувано на 

06.07.2010 г. при условията на чл.212 ал.3 НПК срещу С.П.Б. за 

престъпление по чл.343, ал. 3, б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК. 

Своевременно е направено искане и е удължен срока за разследване по 

досъдебното производство. С постановление от 15.09.2010 г. за 

привличане на обвиняем и вземане МНО С.П.Б. е привлечен в качеството 

на обвиняем за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 

НК, на същия  не е взета МНО. На 04.10.2010 г. досъдебното 

производство е получено в ОП – Кърджали с мнение за предаване на съд 

на обвиняемия С.П.Б. На 13.10.2010 г. е сключено споразумение, което е  
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внесено в ОС – Кърджали на 17.10.2010 г.  С Определение от 21.10.2010 г. 

е одобрено постигнатото споразумение между Н. Христов – прокурор в 

ОП – Кърджали и И.Б.. пълномощник на С.П.Б., с което същия се признава 

за виновен за извършено от него престъпление по чл.343, ал. 3, б. „б”, вр. 

чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК и е осъден на наказание ЛОС за срок от 2 (две) 

години, което на основание чл. 66, ал. 1 НК да бъде отложено за срок от 4 

(четири) години.  

 

Внесени с обвинителен акт: 

 

Пр. пр. №  888/2010 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 425/2010 г. 

по описа на РУП Кърджали – наблюдаващ прокурор  Светлозар Лазаров 

С постановление от 16.09.2010 г. прокурор Желязко  Стефанов от 

РП Кърджали изпраща по подсъдност на ОП Кърджали материалите по 

досъдебното  производство. Сочи се в постановлението, че 

производството е образувано срещу Б.Д.Д. за това, че на неустановена 

дата и място без надлежно разрешително по ЗКНВП придобил и до 

28.05.2010 г. без надлежно разрешително по ЗКНВП държал 

високорискови наркотични вещества по смисъла на параграф 1, т.11 от 

ДР на ЗКНВП – марихуана.......-престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1 от НК. 

В хода на разследването и след разпит на свидетели и извършване на  

съдебна физикохимическа експертиза  се установява, че престъплението 

е по чл. 354 а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Привлечен е още един обвиняем 

по делото. 

С постановление от 16.09.2010 г. е прието за наблюдение, 

ръководство и контрол по разследването ДП № 425/2010 г. и е удължен 

срокът за разследване с два месеца, считано от 29.09.2010 г. 

С постановление от 09.12.2010 г. е прекратено частично 

производството спрямо единият от обвиняемите и е посочено, че след 

влизане на постановлението в сила се внася ОА  срещу другия подсъдим. 

На 18.01.2011 г. е изготвен и внесен  в съда обвинителен акт. 

Образувано е НОХД № 12/2011 г. по описа на Окръжен съд Кърджали и с 

присъда от 14.04.2011 г. подсъдимият е осъден на лишаване от свобода за 

срок  от една година и шест месеца и глоба в размер на 3 000 лв. 

С решение от 22.06.2011 г. по ВНОХД № 244/2011 г. по описа на АС 

Пловдив присъдата е потвърдена, а  с решение от 19.10.2011 г. на ВКС, ІІІ 

н. о., постановено по  дело № 2162/2011 по описа на ВКС е оставено в сила 

решението на Пловдивски апелативен съд.  

Пр. пр. № 11/2011 г. по описа на ОП-Кърджали, ДП № 322/2011 г. 

по описа на РУП-Кърджали.  ДП е образувано срещу Ст.Ив.Л. от гр. 

Кърджали за извършено престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, от 



 13 

НК. В хода на разследването в качеството на обвиняем е привлечен 

Ст.Ив.Л.  от гр. Кърджали за това, че в периода 30.04.2011 г. до 

01.05.2011 г. с цел да набави за себе си имотна облага, принудил Е.М.М. от 

гр. Кърджали чрез заплашване с физическо насилие да извърши нещо 

против волята му – да предаде сумата от 600 евро в левова 

равностойност на 1176 лева и с това му причинил имотна вреда в този 

размер - престъпление по чл. 214, ал. 1 от НК. С постановление от 

01.06.20011 г. прокурор В.Еланчева от РП- Кърджали сочи, че 

разпоредбата на чл. 35 от действащия НПК предвижда, че делата за 

престъпления по чл. 214, ал. 2 от НК са подсъдни като първа инстанция 

на Окръжен съд и съответно на Окръжна прокуратура. Счита, че 

материалите по ДП следва да се изпратят на ОП-Кърджали за преценка 

относно наличието на достатъчно доказателства за извършено 

престъпление по посочения текст. 

Предвид изложеното  и на основание чл. 199, ал. 1, чл. 195, ал. 1, чл. 

36, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от НПК ДП № 322/11 г. по описа на РУП – 

Кърджали  е изпратено по компетентност на ОП-Кърджали. 

В ОП-Кърджали е образувана пр. пр. №11/2011 г. по описа на ОП-

Кърджали.  Искано от прокурор Н. Христов и е разрешено е удължаване 

на срока за разследване с 2 месеца считано от 30.06.2011 г. предвид това, 

че налице данни, сочещи влошено психично здравословно състояние на обв. 

Л., и поради това, че водещият разследването е изготвил постановление 

за назначаване на комплексна тройна съдебно – психиатрична и 

психологична експертиза, която да установи актуалното душевно 

състояние на обвиняемия и това, което е било по време на извършването 

на деянието.  Обвиняемият е настанен в МБАЛНП”Св.Н” – София за 

изследване. С определение на ОС-Кърджали, с което е потвърдено 

определението на РС-Кърджали обвиняемият бил с МН „Домашен 

арест”, която е потвърдена.. 

Прокурор Н.Христов – командирован в ОП - Кърджали е изготвил 

ОА и на 30.09.11 г. го изпратил в ОС- Кърджали. Образувано е НОХД № 

194/11 г. по описа на съда. 

С определение от 05.01.2012 г. съдът прекратява съдебното 

производство и изпраща делото в Специализираната прокуратура по 

компетентност, тъй като от 01.01.2012 г. е в сила предложението за 

прилагане на Глава 31а от НПК и по специално чл. 411а, в който  текст 

изрично е посочено, че настоящото обвинение по 214, ал. 2, т. 1,  вр. ал. 1, 
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вр. чл. 213а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК е подсъдно на Специализирания съд 

– гр. София.. 

Пр. пр. №1316/2011 г. по описа на ОП-Кърджали, ДП № 651/2009 г. 

по описа на РУП-Кърджали.  ДП е образувано срещу Х.Ю.А. от с. Глухар, 

общ. Кърджали по повод съобщение от Х.Ю.А за извършено от него 

убийство. С постановление от 26.10.2009г. Х.Ю.А. е привлечен като 

обвиняем за извършено престъпление по чл. 115 от НК. В хода на 

разследването е искано от АП-Пловдив удължаване срока на разследване 

с 2 месеца, считано от 26.12.2009 г. След приключване на разследването 

на 09.04.2010 г. Св. Лазаров – окръжен прокурор на ОП-Кърджали 

изготвя ОА срещу Х.Ю.А. за това, че на 25.10.2009 г. в землището на с. Г., 

общ. Кърджали умишлено умъртвил А.Ю.Х.от с. Г. в състояние на силно 

раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие – причиняване на 

болка и страдание от нанесени разкъсно - контузни рани по лицето – 

лявата скула и в областта на лявата ръка, при което е било възможно да 

настъпят тежки последици за виновния – престъпление по чл. 118, пр. 1, 

вр. чл. 115 от НК. 

В ОС-Кърджали е образувано НОХД № 150/2010 г. , приключило с 

присъда  № 9/13.07.2010 г. С присъдата подсъдимият Х.Ю.А. е признат за 

виновен в извършването на престъпление по чл. 118, вр. чл. 115 от НК и е 

осъден на ЛОС за срок от 6 години при първоначален строг режим на 

изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип. 

Съдът се е произнесъл и по приетите за съвместно разглеждане в 

наказателния процес граждански искове от наследниците на убития Ад. 

Х. 

Присъдата е обжалвана, както от подсъдимия, така и от 

гражданските ищци и частни обвинители. С Р № 206/20.10.2010 г. по 

ВНОХД № 391/2010 г. на АС- гр. Пловдив е отменена присъда № 9, 

постановена на 13.07.2010 г. и делото е било върнато за разглеждане в 

същия съд. При обсъждане на въпросите съгласно чл. 248, ал. 2 от НПК 

преди новото разглеждане на делото в с.з., както и с оглед дадените с 

въззивното решение указания, съдията – докладчик констатира, че на 

предварителното производство е допуснато отстранимо нарушение на 

процесуалните правила. По делото преди изготвяне на ОА не е 

постановено частично прекратяване на производството по отношение на 

повдигнатото обвинение по чл. 115 от НК. По този начин пострадалите  

в съдебната фаза на наказателното производство са узнали, че 

обвинението срещу Х.Ю.А. е за извършено престъпление по чл. 118 от НК, 
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а не по чл. 115 от НК, както първоначално му е било предявено, т.е на 

практика НП в тази му част е било прекратено. Описаното нарушение е 

отстранимо, с оглед на което с разпореждане № 874/01.11.2010 г. по 

НОХД № 263/2010 г. на ОС-Кърджали, делото е върнато на ОП-

Кърджали за отстраняването му.  

С постановление от 21.12.2010 г. Св. Лазаров – окръжен прокурор 

на ОП-Кърджали прекратява частично НП по ДП № 651/2009 г. по описа 

на РУП –МВР-Кърджали само по отношение обвинението повдигнато  на 

Х.А.Ю. за престъпление по чл. 115 НК. Указано е, препис от 

постановление да се изпрати  на обв. Х.Ю. и наследниците на 

пострадалия Ад. Х. 

Постановлението от 21.12.2010 г. е обжалвано от наследниците на 

пострадалия. В ОС-Кърджали е било образувано Ч.Н.Д. № 4 по описа на 

съда. С определение от 25.01.2011 г. съдия К. Димов  от ОС-Кърджали 

отменя постановлението на ОП-Кърджали, с което е прекратено 

частично НП, като връща делото на ОП-Кърджали за изпълнение на 

указанията, изложени в мотивите на определението. 

След проведено допълнително разследване, с постановление от 

19.03.2011 г. Св. Лазаров – окръжен прокурор на ОП-Кърджали 

прекратява частично НП по ДП № 651/2009 г. по описа на РУП –МВР-

Кърджали само по отношение обвинението повдигнато  на Х.А.Ю. за 

престъпление по чл. 115 НК. 

Постановлението от 19.03.2011 г. отново е обжалвано от 

наследниците на пострадалия. В ОС-Кърджали е било образувано Ч.Н.Д. 

№ 67/2011 г. по описа на съда. С определение № 297 от 12.04.2011г. ОС-

Кърджали потвърждава постановлението на ОП-Кърджали, с което е 

прекратено частично НП. Определението на ОС-Кърджали от 12.04.2011 

г. е обжалвано от наследниците на пострадалия чрез ОС-Кърджали до 

АС- Пловдив, който отменя определението на ОС-Кърджали, с което е 

потвърдено постановление за частично прекратяване  на НП. 

Прекратява частично НП, водено по реда на чл. 243 НПК пред ПАС и 

КОС. Указано е, препис от определението да бъде изпратено на АП-

Пловдив. След влизане в сила на постановлението е изготвен нов 

обвинителен акт. 

В ОС-Кърджали е образувано НОХД № 153/2011 г. , приключило с 

присъда  17.10.2011 г. С присъдата подсъдимият Х.Ю.А. е признат за 

виновен в извършването на престъпление по чл. 118, вр. чл. 115 от НК и е 

осъден на ЛОС за срок от 6 години и 10 месеца при първоначален строг 
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режим на изтърпяване на наказанието. Съдът се е произнесъл и по 

приетите за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански 

искове от наследниците на убития Ад. Х. 

С въззивна жалба от адв. Ив. Б., защитник на Х.А.Ю. до АС-Пловдив 

се иска изменение на присъдата, като се намали размерът на 

наказанието, както и намаляване размерът  на присъдените обезщетения 

на наследниците. 

Към момента на проверката, няма данни делото да е приключило. 

 

 

чл.78а от НК: 

 

Пр. пр. № 469/08 г. по описа на ОП-Кърджали, ДП № 59/2008 г. по 

описа на ОДП-Кърджали. ДП е образувано и водено срещу Н.Д.Б. от гр. 

Кърджали за това, че при условията на продължавано престъпление за  

периода – началото на 2006 г. до 17.06.2008 г. в гр. Кърджали и в с. Ч., 

обл. Кърджали, в качеството си на длъжностно лице – Началник отдел 

„ТСУ” към Общ….. – Ч., обл. Кърджали е използвала своето служебно 

положение за представяне за одобрение на Главен архитект на община Ч. 

на изготвени и проектирани от нея конструктивни части от 

архитектурни проекти при проектиране на сгради по задания на 

инвеститори, без да е член на Камарата  на инженерите в 

инвестиционното проектиране с право да извършва самостоятелна 

проектантска дейност, с цел да набави за себе си противозаконна облага 

– хонорари по частите от проектите – престъпление по чл. 283, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК. 

ДП е образувано с постановление от ОП-Кърджали по повод 

постъпила в ОД на МВР – Кърджали жалба от арх. Ел.В., в която 

заявява, че е изнудвана от Н.Д.Б.-Началник отдел „ТСУ” при о. Ч.. В 

жалбата си арх. В. посочва, че причината за изнудването са 

неоснователни претенции за допълнителни средства, които е трябвало 

да заплати на обв. Б. за съвместна работа относно проектиране на 

жилищни сгради в о.Ч. В жалбата си арх. В. сочи, че обв. М. Е довела в 

офиса клиент и заявила, че ще изготви конструктивната част от 

проекта. Останалите части от проекта трябвало да бъдат изготвяни 

от наеманите от арх. В. специалисти и по този начин нямало да има 

проблеми при минаване на проекта на техническия съвет в Общината. 
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Към момента на подаване на жалбата – м. май 2008 г. арх. В. 

продължавала да бъде изнудвана от М. за получаване на допълнителни 

средства от общия хонорар. 

На основание на постановление № 469/2008 г. на ОП-Кърджали и с 

оглед неотложността на случая, като единствена възможност за 

събиране на доказателства, които могат да се укрият, е извършен оглед, 

претърсване и изземване в служба „ТСУ”, общ. Ч. по реда на чл. 162, ал. 3 

от НПК, за което е съставен Протокол за претърсване и изземване от 

17.06.2008 г. С него са иззети 56 изготвени проекти за обекти, намиращи 

се в о. Ч., дома на Б.в гр. Кърджали по реда на чл. 162, ал. 3 от НПК, за 

което е бил съставен Протокол за претърсване и изземване от 17.06.2008 

г. 

С постановление от 17.06.2008 г. на прокурор Св. Лазаров – 

Окръжен прокурор на ОП-Кърджали е образувано ДП срещу Н.Д.Б. от гр. 

Кърджали за това, че при условията на продължавано престъпление за  

периода – началото на 2006 г. до 17.06.200 г. в гр. К. и в с. Ч., обл. 

Кърджали, в качеството си на длъжностно лице – Началник отдел 

„ТСУ” към Общ……– Ч., обл. Кърджали е използвала своето служебно 

положение за представяне за одобрение на главен архитект на о. Ч. на 

изготвени и проектирани от нея конструктивни части от архитектурни 

проекти при проектиране на сгради по задания на инвеститори, без да е 

член на Камарата  на инженерите в инвестиционното проектиране с 

право да извършва самостоятелна проектантска дейност, с цел да 

набави за себе си противозаконна облага – хонорари по частите от 

проектите - чл. 283, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Дадени са указания за 

разследването.  

На 05.08.08 г. прокурор Св. Лазаров е изготвил искане АП- Пловдив 

за удължаване срока на разследване, като подробно са описани 

извършените ПСД и какви ПСД следва да бъдат извършени. НП е била 

спирано на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК с постановление на 

прокурор Св. Лазаров – окръжен прокурор на ОП - Кърджали, възобновено 

с постановление от 16.07.09 г., отново спирано на 01.10.2009 г. и 

възобновено на 20.01.2011 г. 

ДП е приключило  и получено в ОП-Кърджали на 17.02.11 г. с мнение 

за повдигане на обвинение. 

На 16.03.11 г. прокурор Св.Лазаров е изготвил предложение  за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
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административно наказание по чл. 78а от НК, което е внесено  на 

17.03.2011 г. за разглеждане в ОС- гр. Кърджали. 

В ОС-Кърджали е образувано АНД № 54/2011 г. по описа на ОС– гр. 

Кърджали. На 06.04.2011 г. ОС-Кърджали признава обвиняемата Н.Д.Б. 

за виновна и на основание чл. 78а, ал. 1, вр. чл. 283, вр. чл. 26,ал. 1 и чл. 2, 

ал. 2 от НК я освобождава от наказателна отговорност и й налага 

административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. 

Решението е влязло в сила на 26.04.2011 г. 

  

Прекратени досъдебни производства: 

 

Пр. пр. №  408/2003 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 30/2002 г. 

по описа на ОД МВР Кърджали – наблюдаващ прокурор  Димитрина 

Делчева 

Производството е образувано от РП Момчилград на 01.07.2002 г. 

срещу С.Х.М. от гр. Момчилград за това,  че в периода 13.12.2000 г. до м. 

март 2001 г. като длъжностно лице в качеството си на  изпълнителен  

директор на ТПК Изкуство не изпълнил служебните си задължения – 

решение на Общо събрание на кооперацията от 13.12.2000 г. и от това са 

могли да настъпят немаловажни вредни последици . престъпление по чл. 

282, ал. 1 от НК. 

С постановление от 08.01.2003 г. ОП Кърджали е приела делото за 

наблюдение поради настъпила промяна в нормативната уредба, в хода на 

разследването са събрани доказателства за извършено престъпление по 

чл. 255, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 от НК. 

Извършени са съдебно счетоводни експертизи, разпитани са 

свидетели, извършено е съдебно графично изследване на представени 

писмени документи. 

В хода на разследването извършителят не е привлечен като 

обвиняем, тъй като е напуснал пределите на страната – обявен е за ОДИ 

с телеграма от 10.06.2004 г. Делото многократно е спирано и 

възобновявано. 

С постановление от 08.10.2010 г. производството по делото е 

възобновено за последен път и е прекратено  поради изтичане на 

предвидения в чл. 80, ал. 1 , т. 4 от НК петгодишен давностен срок – чл. 

234, ал. 1, т. 2, чл. 234, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 и чл. 199, ал. 1 от 

НК.    



 19 

Пр. пр. №  753/2003 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 251/2003 г. 

по описа на ОСС /ОСО в ОП/ Кърджали – наблюдаващ прокурор  

Николай Христов 

Досъдебното производство е образувано на 12.11.2003 г. срещу 

А.Ю.Н. за това, че през м. ноември 2003 г., като непълнолетен, но 

разбиращ свойството и значението на извършеното и можейки да 

ръководи постъпките си, придобил и държал до 11.11.2003 без надлежно 

разрешение наркотично вещество с общо нето тегло 90 грама, 

съдържащи високорисково наркотично вещество – марихуана – 

престъпление по чл. 354а, ал. 1, вр. чл. 63, ал.2, т. 2 от НК 

С постановление от 21.01.2004 г. прокурор Илиана Славовска от ОП 

Кърджали приема, че по делото не са събрани доказателства, от които 

може да се направи извод за извършено престъпление от двете лица, 

срещу които е водено разследването и прекратява частично 

производството срещу тях, постановява производството да продължи 

срещу неизвестен извършител и спира същото до разкриване на 

извършителя. 

С постановление от 21.06.2010 г. на прокурор Христов от ОП 

Кърджали за възобновяване и прекратяване производството по делото е 

прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

Пр. пр. №  172/2011 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 27/2011 г. 

по описа на РУП Крумовград – наблюдаващ прокурор  Димитрина 

Делчева 

Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен 

извършител за това, че на 07.02.2011 г. в гр. Крумовград прокарал в 

обръщение неистински парични знаци – банкнота с номинал от 100 евро, 

като знаел, че са подправени – престъпление по чл. 244, ал. 1 от НК. 

В хода на разследването са събрани доказателства за това, че 

деянието е извършено от А.А.Д. от гр. София.  Искано е и е получено 

удължаване на срока за разследване с 15 дни. 

На 20.04.2011 г. материалите по делото са постъпили в ОП 

Кърджали с мнение за прекратяване. 

С постановление от 04.05.2011 г. на прокурор Делчева е прекратено 

досъдебното производство поради недоказаност на обвинението на 

основание чл. 243, ал. 1, т. 2 и чл. 199 от НК. В постановлението 

наблюдаващият прокурор се е произнесъл по веществените 

доказателства.  
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Пр. пр. № 406/2011 г. по описа на ОП-Кърджали, ДП № 146/2011 г. 

по описа на РУП-Кърджали.  ДП е образувано срещу Е. Али Д. живущ в с. 

Енчец , общ. Кърджали за това, че на 18.02.2011 г. в гр. Кърджали е 

причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване  на големия 

пищял на дясната подбедрица, довело до трайно затрудняване на 

движението на десния крак на полицейски служител в ОД на МВР– Б.Д. 

извършено престъпление по чл.131, ал. 2, т. 2, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от 

НК.  

Деянието, за което е започнало ДП е по чл. 131, ал. 2, т. 2, вр. чл. 

129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Съобразно разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от 

НПК делата за престъпления по чл. 131, ал. 2,т. 2 ат НК са родово 

подсъдни на ОС, респ. Окръжна прокуратура. С оглед на това, с 

постановление от 08.03.2011 г. прокурор В. Еланчева от РП-Кърджали 

изпраща по компетентност пр. пр. № 524/2011 г. по описа на РП-

Кърджали на ОП – Кърджали ДП № 146/2011 г. по описа на РУП-

Кърджали. 

С постановление от 16.03.2011 г. прокурор Н.Христов от ОП-

Кърджали дава конкретни указания по разследването. ДП е получено в ОП 

- гр. Кърджали с мнение за прекратяване на НП на основание чл. 24, ал. 1 

т. 1 от НПК. 

С постановление от 05.04.2011 г. прокурор Н.Христов от ОП-

Кърджали прекратява НП. Указано е, препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия и лицето, срещу което е било образувано НП, 

както и възможността за обжалването му пред ОС-Кърджали. 

 

 Пр. пр. № 978/2010 г. /ДП № 207/2010 г. по описа на РУП – 

Момчилград/ наблюдаващ прокурор Димитрина Делчева. ДП е 

започнато на основание чл. 212, ал. 3 НПК на 19.10.2010 г. срещу О.М.М., 

за това, че на 18.10.2010 г. в землището на гр.Момчилград държал 

неистински парични знаци 100 турски лири – престъпление по чл. 244, ал. 

2,  вр. ал. 1 НК. В хода на ДП е назначена експертиза в БНБ, заключението 

на която е, че банкнотата е неистинска. Не е установено О.М.М. да е 

прокарвал същата в обръщение или да си е служил с подправени парични 

знаци. С постановление от 10.01.2011 г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК, 

като в обстоятелствената част на постановлението е записано, че по 

отношение на държането на неистински или подправени парични знаци, 

деянието е съставомерно единствено, когато предметът на 

престъплението е в големи количества. Посочено е също, че съгласно 

установената съдебна практика банкнотата с номинал 100 турски лири 
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не отговаря на признака от обективна страна на деянието – големи 

количества. Вещественото доказателство е изпратено в БНБ за 

унищожение. Преписи от постановлението са изпратени на БНБ, РУП – 

Момчилград и О.М.М. 

 

 

Постановления с отказ за  образуване на ДП: 

 

 Пр. пр. № 1194/2010 г. наблюдаващ прокурор Дафин Каменов. 

Преписката е образувана в ОП – Кърджали по повод молба, постъпила на 

27.12.2010 г., от С.А.Х. от с.Б., обл. Габрово, в която се твърди, че 

същата била с влошено здравословно състояние след консумирани храни и 

лекарства, закупени от района на обл. Габрово. С постановление от 

27.12.2010 г. е отказано образуването на досъдебното производство за 

престъпление от общ характер, извършено на територията на съдебен 

район Кърджали, а материалите по преписката са изпратени по 

компетентност на ОП – Габрово. 

 Пр. пр. № 989/2010 г. наблюдаващ прокурор Н. Христов. 

Преписката е образувана в ОП – Кърджали по повод молба от А.Й.К. от 

гр. Джебел, брат на С.Ю.Ю., в която се навеждат доводи за осъществен 

състав на престъпление по чл. 115 НК. С постановление от 25.10.2010 г. е 

назначена проверка по реда на ЗСВ на органите на ОД на МВР – 

Кърджали. Материалите по преписката са постъпили в ОП – Кърджали 

на 17.11.2010 г., като в хода на проверката е установено, че в МБАЛ „А. 

Д.” – Кърджали по спешност бил закаран с линейка С.Ю.Ю. в 

изключително тежко състояние, същият бил контактен и съобщил, че от 

4-5 дни непрекъснато пиел алкохол в дома си. Въпреки проведеното 

лечение С.Ю.Ю. починал. С постановление от 18.11.2010 г. е отказано 

образуването на досъдебното производство. Препис от постановлението 

е изпратен на жалбоподателя. 

 Пр. пр. № 1008/2010 г. наблюдаващ прокурор Дафин Каменов. 
Преписката е образувана в ОП – Кърджали по повод постъпило 

постановление на РП – Кърджали от 01.11.2010 г. по пр. пр.№  1923/2010 

г. по техен опис, с което се отказва образуването на ДП, а материалите 

се изпращат в ОП – Кърджали по компетентност с оглед данни за 

престъпление по чл. 243, ал. 2, т. 2, пр. 2 НК. С постановление от 

03.11.2010 г. е отказано образуването на досъдебното производство за 

престъпление, като в обстоятелствената част на постановлението е 

записано, че е налице нарушение на чл. 123, ал. 2 от ЗАДС. Препис от 

постановление е изпратено на Митница „Свиленград” за реализиране на 

предвидената административно наказателна отговорност.  
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 Пр. пр. № 596/2010 г. наблюдаващ прокурор Димитрина Делчева. 
Преписката е образувана в ОП – Кърджали по повод постъпила преписка 

№ ЗМ-98/2010 г. на ОД на МВР – Кърджали, ведно с извършена проверка, с 

оглед данни за извършено престъпление по чл. 282 НК при провеждането 

на процедура за обществена поръчка по реда на НВМОП с обект 

„Основен ремонт на улици в населени места и местен пътища в общ. К. – 

2010 г.” Преписката е постъпила в ОП – Кърджали на 22.06.2010 г. С 

постановление от 15.07.2010 г. е назначена проверка по реда на ЗСВ на 

ОД на МВР – Кърджали, като в постановлението са дадени конкретни 

указания с оглед изясняване на  преписката от фактическа страна – да се 

изискат ценовите оферти на отстранените участници и да се снемат 

обяснения. След извършена проверка от ОД на МВР – Кърджали 

материалите по преписката са постъпили в ОП – Кърджали на 

26.07.2010 г. С постановление от 10.09.2010 г. е отказано образуването 

на досъдебното производство за престъпление по чл. 282, ал. 1 НК, като в 

обстоятелствената част на постановлението е посочено, че действията 

на комисията за оценка и класиране на офертите в процедурата по 

провеждане на обществена поръчка са регламентирани в разпоредбите 

на чл. 38-42 от НВМОП и не е установено нарушение на някоя от 

посочените разпоредби от членовете на комисията. Материалите по 

преписката са изпратени по компетентност на РП – Момчилград за 

преценка относно наличието на престъпление по чл. 220, ал. 1 и чл. 319 

НК. Преписи от постановлението са изпратени на управителите на 

отстранените от процедурата дружества. 

 Пр. пр. № 829/2011 г. наблюдаващ прокурор Светлозар Лазаров. 
Преписката е образувана в ОП – Кърджали по повод преписка постъпила 

на 20.06.2011 г. от РУП – Джебел с оглед данни за престъпление по чл. 

278д НК. С постановление от 06.07.2011 г. е отказано образуването на 

досъдебното производство. Препис от постановлението, ведно с 

материалите по преписката, са изпратени Регионалната инспекция на 

околната среда и водите гр.Хасково за налагане на административно 

наказание на С.К.Б.  

 

 /обжалвани постановления на долу стоящи прокуратури/ 

 

 Пр. пр. № 144/2011 г. по описа на РП Момчилград – С писмо от 

05.04.2011 г. наблюдаващият прокурор Емилия Моллова съобщава на 

тъжителката, че жалбата по повод на която е образувана преписката е 

прекратена с резолюция, съгласно Инструкция № И-89/10.03.2011 г. на 

Главния прокурор на Р. България. 

 По жалба, изпратена в ОП Кърджали на 14.04.2011 г. е образувана 

пр. пр. № 584/2011 г. и след извършена проверка от наблюдаващия 
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прокурор Дафин Каменов  с постановление от 28.04.2011 г.  е оставена 

без уважение жалбата  и е потвърдена резолюцията, с която е отказано 

образуване на досъдебно производство. Посочено е в постановлението, ч 

подлежи на обжалване пред АП Пловдив. 

  По жалба, изпратена на 13.05.2011 г. е образувана пр. пр. №  

1625/2011 г. по описа на АП Пловдив и с постановление от 08.06.2011 г. на 

прокурор Тодор Тодоров е потвърдено постановлението на ОП 

Кърджали, уведомена е тъжителката  и е посочена възможността да се 

обжалва пред ВКП София. 

 По жалба е образувана пр. пр. №  7892/2011 г. по описа на ВКП и с 

резолюция от 11.07.2011 г. на прокурор Любомир Божков е прието, че 

резолюцията на РП Момчилград и постановленията за потвърждава на 

ОП Кърджали и АП Пловдив са законосъобразни, разпоредено е да бъде 

уведомена тъжителката. 

 Пр. пр. №  241/2010 г. по описа на ОП Кърджали, пр. пр. № 

1680/2009 г. по описа на РП Момчилград, пр. пр. № 1248/2011 г. по описа 

на АП Пловдив 

 С постановление  от 04.03.2010 г. на прокурор Дафин Каменов от 

ОП Кърджали е оставена без уважение жалбата на тъжителката 

против постановление от 17.02.2010 г., с което е отказано образуване на 

ДП и е прекратена пр. пр. № 1680/2009 г. по описа на РП Момчилград, 

потвърдено е постановлението за отказ, посочена е възможността за 

жалба пред АП Пловдив. 

 С постановление от 09.04.2010 г. на прокурор Мариян Попов по 

образуваната в АП Пловдив пр. пр. № 1248/2010 г. е потвърдено 

постановлението на ОП Кърджали, посочена е възможността за жалба 

пред 

ВКП. 

 С постановление от 05.07.2010 г. на прокурор Дафин Каменов от 

ОП Кърджали  е отменено постановление на РП Момчилград от 

10.06.2010 г., с която е отказано образуване на досъдебно производство 

по пр. пр. 470/2010 г. по описа на РП Момчилград. Постановено е препис 

от постановлението, ведно с преписката на РП Момчилград да се 

изпрати за изпълнение, посочена е възможността за обжалване пред АП 

Пловдив. 

 С писмо от 17.01.2011 г. АП Пловдив изпраща на  ОП Кърджали пр. 

пр. 1680/2009 г. по описа на РП Момчилград. В писмото е посочено, че 

жалбата е против последното постановление на РП Момчилград от 

08.10.2010 г., по което няма произнасяне. 

 С постановление от 21.01.2011 г. на прокурор Д. Каменов е 

отменено постановлението на РП Момчилград от 08.10.2010 г. и 

преписката е върната на районната прокуратура за изпълнение. 
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 На 25.05.2011 г. в ОП Кърджали постъпват материалите  по пр. пр. 

1680/2010 г. по описа на РП Момчилград по компетентност и с  

постановление от 28.05.2011 г. прокурор Д. Каменов се произнася по  

жалбата против постановление по обединените под № 1680/2009 г. 

преписки – /1680/2009 г.  и  470/2010 г./, като оставя без уважение 

жалбата на тъжителката против постановление от 02.05.2011 г. 

Потвърдено е постановлението на РП Момчилград от 02.05.2011 г., с 

което е отказано образуване на досъдебно производство. Посочена е 

възможността за обжалване пред АП Пловдив. 

 С писмо /резолюция/ от 15.06.2011 г. на прокурор Мариян Попов е 

прието, че посоченото в постановленията на РП Момчилград и ОП 

Кърджали от м. май 2011 г. за изтекла давност по повод  деянието по чл. 

313 от НК още през 1997 г. е правилно И и не следва преписката да се 

разглежда по същество.    

Пр. пр. №1252/09 г. по описа на ОП-Кърджали,. пр. пр. № 581/09 г. 

по описа на РП- гр. Ардино, пр. пр. №4697/2010 г. по описа  на АП- гр. 

Пловдив. Преписката в ОП Кърджали е образувана на 12.10.2009 г. по 

молба на Б.С.М. от с. Б., общ. Ардино, с която е търсел съдействие за 

решаване на имуществен спор за ливада с С.Р. М. от  с. Б. намираща се в 

границите на същото село. 

Преписката е изпратена на РП - Ардино по компетентност. По 

този повод в същата прокуратура е образувана пр. пр. № 581/09 г. по 

описа на РП- Ардино, която е прекратена с резолюция на наблюдаващия 

прокурор, предвид това, че по изложените обстоятелства вече е 

извършвана проверка и е постановен отказ да бъде образувано ДП. 

Понастоящем в ОП-Кърджали е постъпила нова жалба от Б.С.М. и 

Б.А.М., в която заявяват, че желаят комисия да разгледа  случаят им. 

С оглед извършването на служебен инстанционен контрол над 

постановения от РП-Ардино прокурорски акт, с който е отказано 

образуването на ДП по жалба на Б.Мюмюн са били изискани 

образуваните в същата прокуратура преписки. 

Установено е, че наред с образуваната преписка вх. № 581/09 г. по 

повод жалби на Б.М. в РП- Ардино са образувани и преписки вх. № 278/09 

г., вх. № 493/09 г. и  вх. № 304/10 г., като първите две са решени с отказ 

от образуване на ДП, а по вх. № 304/10 г. с резолюция е отказано 

извършването на проверка поради това, че прокуратурата вече се е 

произнесла по наведените твърдения. 

С постановление от 29.10.2010 г. на прокурор Д. Делчева от ОП-

Кърджали са потвърдени постановленията от 01.06.09 г. и 10.09.09 г. на 

РП-Ардино, с които е отказано образуването на ДП и са прекратени 

преписки  № 278/09 г. и вх. № 493/09 г. по описа на същата прокуратура. 

Указано е препис от постановлението да се изпрати на 
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жалбоподателите и е посочена възможност за обжалване пред АП-

Пловдив. 

Преписката на ОП - гр. Кърджали е обжалвана от Б.А.М. и Б.С.М. 

В АП-Пловдив е образувана преписка № 4697/10 г.  

С постановление от 09.02.2011 г. на прокурор Т. Тодоров от АП-

Пловдив е потвърдено постановлението на ОП-Кърджали от 25.10.2010 

г. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване пред ВКП-

София. 

Пр. пр. №963/10 г. по описа на ОП-Кърджали,. пр. пр. № 895/10 г. 

по описа на РП- гр. Момчилград, пр. пр. №4388/2010 г. по описа  на АП - 

гр. Пловдив.  

Преписката е образувана в ОП-Кърджали по повод жалба, подадена 

от Е.Н.М. против постановление на РП-Момчилград от 30.09.2010 г. по 

пр. пр. № 895/10 г. по описа на РП - гр. Момчилград, с което е отказано 

образуването на ДП. Жалбоподателят счита, че постановлението на РП- 

Момчилград е необосновано и незаконосъобразно, противоречи на 

материалния закон и „доказателствата по преписката”. Според 

прокурор Н. Христов – прокурор от ОП-Кърджали споровете между 

граждани, засягащи различни вещни и облигационни права следва да 

бъдат уреждани по реда на цивилното законодателство, а не по 

наказателно-правен път. Липсата на  акт на разпореждане вследствие 

на въвеждане в заблуждение води до несъставомерност на 

престъплението измама, визирано в чл. 209 и следващи от НК, тъй като 

от обективна страна липсва задължителен елемент от фактическия 

състав на престъплението. 

С постановление от 19.10.2010 г. на прокурор Н. Христов от ОП-

Кърджали е потвърдено постановлението на РП-Момчилград от 

30.09.2010 г.  

Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя. 

Преписката на ОП - гр. Кърджали е обжалвана от Е.А. В АП-

Пловдив е образувана преписка № 4388/10 г. С постановление от 

17.11.2010 г. на прокурор Огнян Урбалов от АП-Пловдив е потвърдено 

постановлението на ОП-Кърджали по пр. пр. № 963/10 г. като обосновано 

и законосъобразно. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване 

пред ВКП-София. 

Пр. пр. №802/10 г. по описа на ОП-Кърджали,. пр. пр. № 421/10 г. 

по описа на РП- гр. Крумовград, пр. пр. №3856/2010 г. по описа  на АП- 

гр. Пловдив.  

Преписката е образувана в ОП-Кърджали по повод жалба, подадена 

от Д.Г.Р. против постановление на РП-Крумовград от 20.08.2010 г. по пр. 

пр. № 421/10 г. по описа на РП- гр. Крумовград, с което е отказано 

образуването на ДП. 
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Жалбоподателката твърди, че не е доволна от прокурорския акт, 

тъй като не й е необходима информация, относно изпълнителите на СМР 

в посочените от нея обекти, а какви материали са били вложени и на 

каква цена и за което настоява да се назначи външно вещо лице. В хода на 

проверката е установено, че не са установени данни, обуславящи 

предположение  за извършено престъпление от общ характер  и 

единствено въз основа на съмненията на жалбоподателката не следва да 

бъде извършвана проверка на строително ремонтни работи в сочените 

от нея обекти, още повече, че в част от тях такива ремонтни дейности 

не са били осъществявани. 

С постановление от 01.09.2010 г. на прокурор Д. Делчева от ОП-

Кърджали е потвърдено постановлението на РП-Крумовград от 

20.08.2010 г.  

Преписката на ОП - гр. Кърджали е обжалвана от Д.Г.Р. В АП-

Пловдив е образувана преписка № 3856/10 г. С постановление от 

29.10.2010 г. на прокурор Т. Тодоров от АП-Пловдив е потвърдено 

постановлението на ОП-Кърджали по пр. пр. № 802/10 г.  Указано е, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ВКП-София. 

 Пр. пр. № 1004/2010 г. по описа на ОП – Кърджали, пр. пр.№ 

1398/2010 г. по описа на РП – Кърджали, пр. пр. № 4552/2010 г. по описа 

на АП - Пловдив. Наблюдаващ прокурор от ОП – Кърджали – Н. Христов. 

Жалбата срещу постановление на РП – Кърджали за отказ да се образува 

досъдебно производство е постъпила в ОП – Кърджали на 29.10.2010 г. С 

постановление от 01.11.2010 г. жалбата е оставена без уважение и е 

потвърдено постановлението на РП – Кърджали за отказ да се образува 

досъдебно производство.Срещу това постановление на ОП – Кърджали 

на 15.11.2010 г. е постъпила жалба до Апелативна прокуратура – 

Пловдив. С постановление на прокурор при АП – Пловдив от 21.09.2011 г. 

е потвърдено постановлението на ОП – Кърджали, с което е потвърдено 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство от 

15.10.2010 г. 

 Пр. пр. № 479/2010 г. по описа на ОП – Кърджали, пр.пр.№ 

142/2010г. по описа на РП – Крумовград, пр. пр. № 2630/2010 г. по описа на 

АП – Пловдив, пр. пр. № 2544/2011 г. по описа на ВКП. Наблюдаващ 

прокурор от ОП – Кърджали – Димитрина Делчева. Жалбата от Ф.Ю.А. 

и Л.Ю.А. срещу постановление на РП – Крумовград за отказ да се 

образува досъдебно производство е постъпила в ОП – Кърджали на 

05.11.2010 г. С постановление от 19.11.2010 г. жалбата е оставена без 

уважение и е потвърдено постановлението на РП – Крумовград за отказ 

да се образува досъдебно производство. Преписи от постановлението са 

изпратени на жалбоподателите Срещу това постановление на ОП – 

Кърджали е постъпила жалба до Апелативна прокуратура – Пловдив. С 
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постановление на прокурор при АП – Пловдив от 17.01.2011 г. е 

потвърдено постановлението на ОП – Кърджали, с което е потвърдено 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство от 

08.04.2010 г. на РП – Крумовград. Срещу постановлението на АП – 

Пловдив е постъпила жалба във ВКП. С постановление на ВКП от 

28.02.2011 г. жалбата не е уважена и е потвърдено постановлението на 

АП – Пловдив от 17.01.2011 г., копие от постановлението е изпратено на 

жалбоподателите и на по – долните прокуратури. 

 Пр. пр. № 1152/2010 г. по описа на ОП – Кърджали, пр. пр. № 

1999/2009 г. по описа на РП – Кърджали. Наблюдаващ прокурор от ОП – 

Кърджали – Дафин Каменов. Жалбата от В.Д.Й. срещу постановление на 

РП – Кърджали за отказ да се образува досъдебно производство е 

постъпила в ОП – Кърджали на 10.12.2010 г. С постановление от 

11.12.2010 г. жалбата е уважена, а постановлението на РП – Кърджали 

за отказ да се образува досъдебно производство е отменено, като е 

указано да се назначи допълнителна проверка за изясняване на 

обстоятелства, от значение за решаване на преписката по същество. 

Преписи от постановлението са изпратени на жалбоподателя за 

сведение и РП – Кърджали за изпълнение.   

 Пр. пр. № 1152/2010 г. по описа на ОП – Кърджали, пр. пр. № 

1999/2009 г. по описа на РП – Кърджали. Наблюдаващ прокурор от ОП – 

Кърджали – Дафин Каменов. Жалбата от В.Д.Й. срещу постановление на 

РП – Кърджали за отказ да се образува досъдебно производство е 

постъпила в ОП – Кърджали на 10.12.2010 г. С постановление от 

11.12.2010 г. жалбата е уважена, а постановлението на РП – Кърджали 

за отказ да се образува досъдебно производство е отменено, като е 

указано да се назначи допълнителна проверка за изясняване на 

обстоятелства от значение за решаване на преписката по същество. 

Преписи от постановлението са изпратени на жалбоподателя за 

сведение и РП – Кърджали за изпълнение.   

 Пр. пр. № 669/2009 г. по описа на ОП – Кърджали, пр. пр. № 

932/2009 г. по описа на РП – Момчилград. Наблюдаващ прокурор от ОП – 

Кърджали – Димитрина Делчева. Преписката в ОП – Кърджали е 

образувана по повод постъпила от РП – Момчилград преписка по 

компетентност с оглед данни за престъпление по чл.248а НК. В 

постановлението на РП – Момчилград е постановен и отказ от 

образуване на досъдебно производство за престъпления по чл.212, ал. 3, 

вр. ал. 1 НК и чл. 313, ал. 1 НК. С постановление от 19.01.2010 г. на ОП – 

Кърджали е потвърдено постановлението на РП – Момчилград за отказ 

да се образува досъдебно производство и отказано да се образува 

досъдебно производство за престъпление по чл.248а НК. 
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Постановлението, ведно с преписката, е изпратено за служебна проверка 

на АП – Пловдив, съобразно разпореждане № 61/11.12.2009 г. на 

Апелативния прокурор на АП – Пловдив.  

 Пр. пр. № 1501/2009 г. по описа на ОП – Кърджали, пр. пр. № 

1191/2009 г. по описа на РП – Момчилград. Наблюдаващ прокурор от ОП – 

Кърджали – Дафин Каменов. Преписката в ОП – Кърджали е образувана 

по повод постъпила от РП – Момчилград преписка по компетентност с 

оглед данни за престъпление по чл.248а НК. В постановлението на РП – 

Момчилград от 11.12.2009 г. е постановен и отказ от образуване на 

досъдебно производство за престъпления по чл. 212, ал. 3, вр. ал. 1 НК,  чл. 

313, ал. 1 НК и чл. 308 НК. С постановление от 12.01.2010 г. на ОП – 

Кърджали е потвърдено постановлението на РП – Момчилград за отказ 

да се образува досъдебно производство и отказано да се образува 

досъдебно производство за престъпление по чл.248а НК. 

Постановлението, ведно с преписката, е изпратено за служебна проверка 

на АП – Пловдив, съобразно разпореждане № 61/11.12.2009г. на 

Апелативния прокурор на АП – Пловдив.  

 Пр. пр. № 1280/2011 г. по описа на ОП – Кърджали, пр. пр. № 

1100/2011 г. по описа на РП – Кърджали. Наблюдаващ прокурор от ОП – 

Кърджали – Дафин Каменов. Жалбата от пострадалата  Е.Х.С. срещу 

постановление от 14.09.2011 г. на РП – Кърджали за прекратяване на 

досъдебно производство № 373/2011 г. по описа на РУП – Кърджали, на 

основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр.чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК, е постъпила в ОП – 

Кърджали на 17.10.2011 г. С постановление от 21.10.2010 г. жалбата е 

оставена без уважение и е потвърдено постановлението на РП – 

Кърджали. Преписи от постановлението са изпратени на 

жалбоподателя и РП – Кърджали.   

 Пр. пр. № 1392/2011  г. по описа на ОП – Кърджали, пр. пр. № 

52/2011 г. по описа на РП – Момчилград /ДП № 56/2011 г. по описа на РП – 

Момчилград/, пр. пр.№ 12676/2011 г. по описа на ВКП. Наблюдаващ 

прокурор от ОП – Кърджали – Димитрина Делчева. Жалбата от М.Х.Ю. 

срещу постановление от 31.05.2011 г. на РП –Момчилград за 

прекратяване на досъдебно производство № 56/2011 г. по описа на РУП - 

Кирково, е постъпила в ОП – Кърджали на 11.11.2011 г., препратена от 

ВКП по компетентност. С постановление от 25.11.2011 г. е отменено 

постановлението на РП – Момчилград, като в обстоятелствената част 

на постановлението са дадени конкретни указания по разследването. 

Преписи от постановлението са изпратени на жалбоподателя за 

сведение и РП – Момчилград за изпълнение.   
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 Пр. пр. № 1186/2011 г. по описа на ОП – Кърджали, пр. пр.№ 

154/2011 г. по описа на РП – Ардино. Наблюдаващ прокурор от ОП – 

Кърджали – Димитрина Делчева. В ОП - Кърджали на 14.09.2011 г. е 

постъпила жалба от Г.М.Х. Жалбата от Г.М.Х. е срещу писмо от 

10.05.2011 г., с което е уведомен жалбоподателя, че преписката е 

прекратена, поради липса на достатъчно данни за извършено 

престъпление и поради факта, че не е получил постановление за отказ да 

се образува досъдебно производство. С писмо от 15.09.2011 г. жалбата е 

върната в  РП – Ардино за окомплектоване, тъй като не може да се 

установи с какъв акт е решена преписката. С постановление от  

05.10.2011 г. на РП – Ардино е отказано образуването на досъдебно 

производство. С постановление на ОП – Кърджали от 28.10.2011 г. е 

отменено постановлението на РП – Ардино, като в обстоятелствената 

част на постановлението са дадени конкретни указания за изясняване на 

обстоятелства от значение за изясняване на случая по същество. 

Преписи от постановлението са изпратени на жалбоподателя за 

сведение и РП –Ардино за изпълнение.   

 Във всичките постановления е записано, че могат да бъдат 

обжалвани пред АП – Пловдив. 

 

 

Спрени наказателни производства срещу известен извършител: 

 

 Пр. пр. № 741/2005 г. /ДП № 303/2005 г. по описа на ОСО в ОП – 

Кърджали -  наблюдаващ прокурор Светлозар Лазаров. ДП е образувано 

на 21.10.2005 г. от следовател на основание чл.191, ал. 1 НПК(отм.). 

срещу А.Р.О. за това, че на 21.10.2005 г. в с.Ч., общ. Ч., около 09.00 часа 

по път 1-5 посока село П., общ. Ч., при управление на МПС л.а. марка 

„ВАЗ” с ДК № К …. ТВ, като нарушил правилата за движение чл. 20, ал. 1 

и 2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смърт на Ю.А.Е. от с.Б., общ. 

Ч., средна телесна повреда на В.В.Н. от гр.Пловдив, изразяваща се в 

счупване на тялото на първи поясен прешлен и значителни имуществени 

щети на управлявания  автомобил К 1290 ТВ, собственост на Н.Р.Ш. от 

с. Л., общ. Ч., както и на насрещно движещия се лек автомобил марка 

„Опел” с ДК № РВ …..ХВ, собственост на Д.Т.Д. от гр. Пловдив – 

престъпление чл. 343, ал. 1, б. „в”, „б” и „а” , вр. чл. 342, ал. 1 НК. С 

постановление от 21.12.2005 г. ДП е спряно на основание чл. 22, ал.  1, т. 1 

НПК(отм.), поради обстоятелството, че А.Р.О. е изпаднал, в следствие 

на ПТП, в краткотрайно разстройство на съзнанието – изпадане в кома с 

последваща амнезия и липса на спомен за случилото се. Заключението на 

вещото лице е, че същия страда от посттравматичен мозъчен синдром. 

Впоследствие през годините досъдебното производство е спирано и 
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възобновявано общо 5 /пет/ пъти, като са назначавани и извършвани 

съответните СПЕ на А.Р.О. Последно досъдебното производство е 

възобновено на 14.01.2011 г., като е указано да бъде назначена нова СПЕ, 

с оглед участието на А.Р.О. в наказателния процес. Била е назначена СПЕ 

и материалите по ДП са изпратени в ОП – Кърджали на 23.02.2011 г. с 

мнение за спиране на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 НПК. С постановление 

от 28.02.2011 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, 

ал. 1, т. 1,  вр.чл. 25, ал. 1, т. 1 НПК. 

 Пр. пр. № 1027/2011 г. /ДП № 27/2011 г. по описа на ТЗБОП – 

Кърджали - наблюдаващ прокурор Димитрина Делчева. ДП е образувано 

на 27.07.2011 г. на основание чл. 212, ал. 2 НПК с извършване на 

претърсване и изземване при условията на чл. 161, ал. 2 НПК, срещу Б.А.С. 

от с. Г. К. общ. Кърджали, за това, че на 27.07.2011 г. в с. Г. К. е открил и 

държи културни ценности, които не са идентифицирани и регистрирани 

и в продължение на седем дни не е съобщил на властта – престъпление по 

чл. 278, ал. 1 и ал. 6 НПК. В хода на разследването са разпитани 

свидетели, извършен е оглед на ВД, назначена съдебно – археологическа 

експертиза и допълнителна съдебно – археологическа експертиза. С 

постановление на наблюдаващия прокурор от 08.09.2011 г. са дадени 

допълнителни указания по разследването. Своевременно са изготвяни 

искания за удължаване срока на разследване по досъдебното 

производство. Материалите по досъдебното производство са постъпили 

в ОП – Кърджали на 09.12.2011 г. с мнение за спиране на основание чл. 25, 

т. 2 НПК – лицето Б.А.С. е напуснал пределите на страната, същият е 

обявен за ОДИ с телеграма № 41879/08.12.2011 г. на ГД „КП”. С 

постановление от 12.12.2011 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 НПК. 

 Пр. пр. № 84/2009 г. /ДП № 19/2009 г. по описа на ОД на МВР – 

Кърджали - наблюдаващ прокурор Дафин Каменов. ДП е образувано с 

постановление от 16.03.2009 г. срещу НИ за това, че в периода 01.06.2007 

г. до 31.08.2007 г. в гр.Кърджали, при условията на продължавано 

престъпление, като данъчно задължено лице с фирма ЕТ „М……..”, 

седалище Кърджали, избегнал установяване и плащане на данъчни 

задължения в особено големи размери, като затаил истина и потвърдил 

неистина в подадени справки – декларации, изискващи се по силата на 

ЗДДС: за данъчния период 01.06.2007 г. до 30.06.2007 г. избегнал 

установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 7 040, 99 лв., 

за данъчния период 01.07.2007 г. до 31.07.2007г. избегнал установяване и 

плащане на данъчни задължения в размер на 25 973, 42 лв., за данъчния 

период 01.08.2007г. до 31.08.2007г. избегнал установяване и плащане на 

данъчни задължения в размер на 11813,21 лв. и за данъчния период 

01.09.2007 г. до 30.09.2007 г. избегнал установяване и плащане на данъчни 
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задължения в размер на 6 649, 82 лв.  – престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. 

ал. 1, т. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК. С постановлението са дадени конкретни 

указания. Материалите по досъдебното производство са постъпили в ОП 

– Кърджали на 19.05.2009 г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 

1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 НПК. С постановление от  01.06.2009 г. ДП е спряно 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 НПК. Преписи от 

постановлението са изпратени на ТД на НАП – Кърджали, за сведение и 

на ОД на МВР – Кърджали, ведно с материалите, за издирване на 

извършителя. С постановление на прокурор Димитрина Делчева от 

25.07.2011 г. досъдебното производство е възобновено, тъй като е 

отпаднало основание за спиране. Своевременно е искано удължаване 

срока на разследване по досъдебното производство. С постановление от 

15.08.2011 г. са дадени допълнителни указания за извършване на действия 

по разследването. В хода на разследването е изготвено искане по реда на 

чл. 75 ДОПК до Кърджалийски административен съд за разкриване на 

данъчна и осигурителна информация, назначени и изготвени са съдебно – 

графическа и съдебно – счетоводна експертизи, разпитани са свидетели. 

Установено е, че Н.А.Р. не  се намира на известните по делото адреси и 

същия е обявен за ОДИ. С постановление от 11.10.2011 г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 

НПК. Преписи от постановлението изпратени на ТД на НАП – 

Кърджали, за сведение, и на ОД на МВР – Кърджали, ведно с 

материалите, за издирване на извършителя. 

 

 

Специален надзор 

 

Пр. пр. №  907/2006 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 127/2007 г. 

по описа на ОД МВР Кърджали – наблюдаващ прокурор  Димитрина 

Делчева 

Досъдебното производство е започнато срещу неизвестен 

извършител за това, че в периода 2003-2005 г. в гр. Кърджали, при 

условията на продължавано престъпление, избегнал плащането на 

данъчни размери на фирма – едноличен търговец, като потвърдил 

неистина и затаил истина в годишни данъчни декларации, които се 

изискват по силата на чл. 41 от ЗОДФЛ – престъпление по чл. 255, ал. 1, 

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

В хода на разследването е разпоредена данъчна ревизия, назначена е 

съдебно счетоводна експертиза, многократно е искано и получавано 

удължаване на срока за разследване. 

С постановление на ОП Кърджали от 13.12.2010 г. производството 

е прекратено, а с постановление от 07.02.2011 г. на АП Пловдив, след 

служебна проверка прекратяването е отменено и са дадени конкретни 



 32 

указания за разпити на свидетели. Назначена е допълнителна съдебно 

счетоводна експертиза. 

На 13.07.2011 г. материалите по делото постъпват в ОП 

Кърджали с мнение за прекратяване на основание  чл. 243, ал. 1, т. 1 от 

НК, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК. 

На 04.08.2011 г. прокурор Делчева прекратява производството по 

делото на основание  чл. 243, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

НК. 

Постановлението е изпратено  на АП Пловдив за служебна 

проверка и с постановление от 30.03.2012 г. на прокурор Милуш Павлов 

от АП Пловдив е потвърдено като законосъобразно и обосновано.  

 След издаването на Инструкция № 89/2011 г. на Главния прокурор на 

Република България и Министъра на вътрешните работи общо 4 /четири/ 

броя преписки са прекратени с резолюция съгласно чл. 4 от Инструкцията. 

Проверени са на случаен принцип следните преписки - пр. пр.№ 1307/2011 

г., прекратена, тъй като в молбата се съдържат общи изявления и 

субективни оценки и пр. пр.№ 1257/2011 г., прекратена, поради искането 

на отклоняване от МНО „домашен арест” за всеки петък до края на 

наложената мярка без основание. 

 След издаването на Инструкция № 89/2011 г. на Главния прокурор 

на Република България и Министъра на вътрешните работи общо 5 /пет/ 

броя преписки са прекратени с резолюция съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от 

Инструкцията.  Проверени са на случаен принцип следните преписки - 

пр. пр. №  282/2011 г., пр. пр. № 716/2011 г. и пр. пр. № 653/2011 г. /и при 

трите преписки е констатирано, че изводите на проверяващия орган за 

липсата на данни за престъпление по общ характер е правилен и 

законосъобразен и преписките са върнати в съответното РУП на МВР. 

 

Обобщени резултати от контролна проверка, извършена в ОП – 

Кърджали през 2011 г. 

 

 На 10.05.2011 г. е извършена контролна проверка на Окръжна 

прокуратура Кърджали за изпълнение на препоръките дадени с Акт от 

комплексна планова проверка, извършена през 2009 г. 

 Проверяващите са установили значително подобряване на 

организацията на работата, както и изпълнението на препоръките, дадени в 

акта за комплексна проверка извършена през 2009 г., а именно: 

 - административният ръководител на ОП Кърджали е създал 

необходимата организация за запознаване на всички прокурори в съдебния 

окръг с изготвяните в прокуратурата анализи и доклади, както и с 

предоставяните от горестоящата прокуратура становища, указания и 

анализи; 
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 - провеждат се съвместни съвещания и обсъждания по конкретни 

правни теми с участието на всички прокурори от съдебния район;  

 - дейността по деловодната обработка на входяща и изходяща 

кореспонденция е съобразена с разпоредбата на чл. 39 от Инструкция за 

деловодната дейност и документооборота в ПРБ,  като е разпоредено при 

обработката на изходящите документи, регистрационният щемпел, както и 

изписването на съответния номер на преписката и датата на 

действителното изпращане на адресата да се поставя върху 

съпроводителните писма. 

 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

  като цяло натовареността на ОП Кърджали не е голяма, а условията 

на работа са много добри; 

  прокурорите в ОП Кърджали се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 

забавяния и нарушаване  на сроковете, определени в закона, 

материалите по прокурорските преписки са подредени в хронологичен 

ред; 

  в постановленията за образуване на ДП, наблюдаващият прокурор 

дава подробни указания на разследващите органи. Подробни указания 

се дават и в последващите прокурорски актове. 

  прокурорите в ОП Кърджали се произнасят своевременно по 

инстанционните преписки и бързо администрират жалбите, но не 

винаги са приложени копия от обжалваните постановления на 

районните прокуратури,  което създава затруднения за проверяващите;  

   в постановленията за отказ от образуване на ДП и прекратяване на 

досъдебни производства не винаги се изписва номера на прокурорската 

преписка, която при проверката може да се открие единствено върху 

щемпела; 

  административният ръководител  е създал много добра организация 

на работата в ОП Кърджали и изпълнява  функциите и правомощията си 

пълноценно, като осъществява постоянен контрол върху органите на 

съдебната власт; 

  преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената Заповед за електронно разпределение,  като 

окръжният прокурор също участва в разпределението; 

  проверените книги се водят добре, прегледно и четливо са 

попълнени всички изискуеми графи, като книгата за веществените 

доказателства е съобразена с изискванията на ПОДАПРБ,  освен 
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отразеното в нея се изготвят приемо-предавателни протоколи, с 

подписи на служителите, както при постъпването на веществените 

доказателства от разследващия орган в прокуратурата, така и при 

предаването им с окончателния прокурорски акт в съда; 

  извършителите и свидетелите по спрените ДП срещу ИИ се обявяват 

за ОДИ с телеграми, създадено е добро взаимодействие с полицията, 

удължаванията на сроковете се правят своевременно, към всяка 

преписка има приложен протокол за случаен подбор, пострадалите се 

уведомяват редовно за постановленията за спиране, по преписките има 

данни за връчването на постановленията; 

 ИВСС констатира, че липсва образец на книга за веществените 

доказателства,  съобразно изискванията ПОДАПРБ, предоставен от ВКП.  

 

 

ЧАСТ ІІ - ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОП КЪРДЖАЛИ 

 

През 2010 г. ОСО в ОП Кърджали е осъществявала дейността си в 

състав от 8 души /в това число и административен ръководител/. За 

периода е имало една незаета щатна бройка за следовател. Общият брой 

служители в ОСО В ОП Кърджали е 7 души през 2010 година,  като няма 

незаети бройки служители. Конкретно заетите длъжности са: 

административен секретар – 1 бр.; системен администратор І степен – 1 

бр.; системен администратор ІІ степен – 1 бр.; съдебен секретар-

протоколист – 2 бр.; чистач – куриер  1 бр.  

През 2011 г.  следователите са работили в същия състав, а така и 

служителите с една незаета бройка за съдебен секретар протоколист. 

 Организационното и административно ръководство на ОСО в ОП 

Кърджали се осъществява от следовател  Д. Чорбаджийски, който е 

завеждащ отдела.  

 В ОСО в ОП Кърджали електронното разпределение на 

новопостъпилите дела и следствени поръчки  е въведено от м. януари 2008 

година, като е въведена специализация на следователите по групи, според 

вида разследвани дела. Със Заповед № 0П-83/2010 г. Окръжният прокурор 

на ОП Кърджали е определил групите дела, които ще се разпределят на 

случаен принцип и  разпределил следователите по групи, както следва: 7 

следователи за криминални престъпления, 4 следователи за икономически 

престъпления, 3 следователи да ДП  от категорията на чл. 194, ал. 1, т. 2 от 

НК, 6 следователи за съдебни /следствени/ поръчки и 7 следователи за 

предварителни проверки.  

 Водят се: 

   дневник на входяща и изходяща кореспонденция, регистър за 

следствените дела, азбучник, регистър за водене на отчет на издадените 

служебни бележки, регистър за водене на искания за получаване на данни 
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от масивите на НБД „Население” и „БУЛСТАТ”, дневник-регистър за 

уведомленията, изпратени до териториална дирекция на КУИППД, 

дневник за завеждане на веществените доказателства по следствени дела, 

регистър за получаване на служебни бележки.  

 Спомагателните книги са: тетрадка за експертизи, тетрадка за 

делегация, тетрадка за призовки, тетрадка за водените досъдебни 

производства по следователи, водят се три разносни книги. 

 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 

изискванията, прегледно се попълват графите, книгите са подшити, с 

подпис и печат. 

  През 2010 г. ОСО в ОП Кърджали са разследвани общо  57 

досъдебни производства, което означава средна натовареност на 

следовател – 9.5 ДП. От тях 34 бр. са образувани през периода, 12 бр. са 

образувани през предходни периоди, а възобновените дела са 11 бр., от 

които: 

- образувани срещу известен извършител – 39; 

- образувани срещу неизвестен извършител – 18 

  Делата в двумесечен срок са 21 бр., 25 дела са в срок, удължен от 

наблюдаващия прокурор и 11 бр. дела са в срок, удължен от горестоящата 

прокуратура. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

 През 2011 г. ОСО в ОП Кърджали са разследвани общо 69 досъдебни 

производства, което означава средна натовареност на следовател – 9.86 

ДП. От тях 32 бр. са образувани през периода, 22 бр. са образувани през 

предходни периоди, а възобновените дела са 15 бр., от които: 

- образувани срещу известен извършител – 52; 

- образувани срещу неизвестен извършител – 17 

  Делата в двумесечен срок са 32 бр., 12 дела са в срок, удължен от 

наблюдаващия прокурор и 25 бр. дела са в срок, удължен от горестоящата 

прокуратура. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2010 г. – общ брой  

35 дела, от тях: 

в двумесечен срок 17 бр.; в срок, удължен от наблюдаващия 

прокурор – 13 броя; в срок, удължен от горестояща прокуратура – 5 бр., 

няма следствени дела, които да са извън срок. 

Няма върнати от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал. 2 от 

НПК.  

 От приключените дела – 6 броя са с мнение за съд, 13 броя са 

приключили с мнение за прекратяване и 16 бр. са приключени с мнение за 

спиране. 

 Според датата на образуване – 17 са новообразуваните досъдебни 

производства, образуваните през минали периоди  са 10 бр., а 

възобновените са 8 бр. Приключените дела на специален надзор са общо 2, 

няма приключени дела с голям обществен интерес. 
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ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през отчетния период на 

2011 г. – общ брой  35 дела, от тях: 

в двумесечен срок 13 бр.; в срок, удължен от наблюдаващия 

прокурор – 8 броя; в срок, удължен от горестояща прокуратура – 14 бр., 

няма следствени дела, които да са извън срок. 

Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал. 2 от НПК 

са 2 и указанията са изпълнени в срок.  

 От приключените дела – 9 броя са с мнение за съд, 13 броя са 

приключили с мнение за прекратяване и 13 бр. са приключени с мнение за 

спиране. 

 Според датата на образуване – 6 са новообразуваните досъдебни 

производства, образуваните през минали периоди  са 17 бр., а 

възобновените са 12 бр. Приключените дела на специален надзор са общо 

2, няма приключени дела с голям обществен интерес. 

ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на отчетния период за  

2010 г. 

Общият брой на  неприключените дела през 2010 година е 22 броя, 

като от  тях новообразуваните са 17 бр., стари са 2 броя  и възобновените 

са 3 бр. Според извършителя – 15 дела са образувани срещу известен 

извършител, а 7  ДП са образувани срещу неизвестен извършител. 4  дела 

са в двумесечен срок, в срок – удължен от наблюдаващия прокурор са 12 

досъдебни производства, в срок, удължен от горестояща прокуратура са 6 , 

няма извън срока.  

ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на отчетния период за  

2011 г. 

Общият брой на  неприключените дела през проверявания период за 

2011 година е 31 броя, като от  тях новообразуваните са 25 бр., стари са 3 

броя  и възобновените са 3 бр. Според извършителя – 22 дела са 

образувани срещу известен извършител, а 9 ДП са образувани срещу 

неизвестен извършител. От тези дела – 17 броя са в двумесечен срок, 4 бр. 

са в срок, удължен от наблюдаващия прокурор и 10 броя са в срок, 

удължен от горестояща прокуратура.  

СПРЕНИ  досъдебни производства през 2010 г. 

Общият брой на спрените досъдебни производства през 2010 г. е 788 

/като новообразуваните  спрени ДП са 5 бр., а образуваните през 

предходни периоди са 783/ 

От тях : 

31  ДП са срещу известен извършител,  а 757 ДП са срещу неизвестен 

извършител.  

От спрените дела 9 досъдебни производства се намират при 

следователите, 14  дела са в прокуратурата, 1 дело е изпратено на прокурор 

за становище, 4 са изискани от прокурор, 3 са в съответните РУП за 

издирване на съучастник.  



 37 

По спрените дела срещу известен извършител има разработени 

планове за следствени действия, които се извършват. 

Всички спрени досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител се намират в съответните управления на МВР и съгласно 

указанията на ВКП работата по издирване на извършителя периодично се 

уточнява писмено с органите на полицията. За ОДИ са обявени всички 

лица по делата, спрени срещу известен извършител, като състоянието им 

се следи и актуализира. 

Дела с неустановено местонахождение няма, нито през 2010 година, 

нито през 2011 година. 

31  ДП са срещу известен извършител,  а 757 ДП са срещу неизвестен 

извършител.  

От спрените дела 9 досъдебни производства се намират при 

следователите, 14  дела са в прокуратурата, 1 дело е изпратено на прокурор 

за становище, 4 са изискани от прокурор, 3 са в съответните РУП за 

издирване на съучастник.  

По спрените дела срещу известен извършител има разработени 

планове за следствени действия, които се извършват. 

СПРЕНИ  досъдебни производства през  отчетния период на 2011 г. 

Общият брой на спрените досъдебни производства през 

проверявания период на 2011 г. е 722 бр.  

От тях : 

26  ДП са срещу известен извършител,  а 696 ДП са срещу неизвестен 

извършител.  

От спрените дела 6 досъдебни производства се намират при 

следователите, 14  дела са в прокуратурата,  3 са изискани от прокурор, 3 

са в съответните РУП за издирване на съучастник.  

По спрените дела срещу известен извършител има разработени 

планове за следствени действия, които се извършват. За ОДИ са обявени 

всички лица по делата, спрени срещу известен извършител, като 

състоянието им се следи и актуализира. 

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

Редът за работа с веществените доказателства в  ОСО в ОП 

Кърджали е регламентиран с „Вътрешни правила за документацията, 

приемането, съхраняването, движението, проверката и унищожаването на 

веществени доказателства в ОП Кърджали”, въведени със заповед  ОП № 

3/07.01.2010 г. на окръжния прокурор. Веществените доказателства се 

съхраняват с специално помещение , намиращо се на приземния етаж, 

завеждат се в специален регистър. Всяко последващо движение се оформя 

с приемо предавателни протоколи с подписи и изписване на имената на 

служителите. 
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В хода на проверката бяха проверени по едно дело от намиращите се 

при всеки следовател дела на производство: 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

 Следовател Петя Куцкова  - сл. д. № 29/2011 г. по описа на ОСО в 

ОП гр. Кърджали - Делото е възложено с постановление от 09.12.11 г. 

от прокурор Св. Лазаров – окръжен прокурор на ОП  гр. Кърджали за 

това, че неизвестен извършител е замърсил въздуха на гр. Кърджали в 

периода м.06.2008 г. до м. 06.2011 г. и с това го е направил опасен за 

хората – като е иззето ДП № 596/2011 г. по описа на РУП-Кърджали и е 

възложено за разследване на следовател. Наблюдаващ прокурор - Г. 

Кърпаров. 

ДП е образувано с постановление на прокурор Г. Кърпаров от РП гр. 

Кърджали на 08.08.2011 г. за престъпление по чл. 352, ал. 1 от НК по 

жалба от „К. …….. на К.”, представляван от М.П., Кр. Жив., Б. Кар. и Хр. 

Топ. Жалбоподателите обвиняват О.. –АД-гр. Кърджали, че замърсява 

въздуха на града. Приложени са били доказателства за това. 

С постановление от 21.11.2011 г. на прокурор В. Еланчева, НП е 

спряно и впоследствие  възобновено, с постановление от 07.12.2011 г. 

Дадени са указания за разследването. 

По време на разследването са иззети наднормени превишавания на 

S-серен диоксид и фини прахови  частици във въздуха. 

Извършени са разпити на жалбоподателите  в периода 04.12.2011 г. 

– 11.01-2012 г. На 11.01.2012 г. е проведен разпит на В.Т. – еколог на 

община Кърджали. 

Направено е запитване  от 13.12.2011 г. до Директора на РИОСВ – 

Хасково, кои предприятия на територията на община Кърджали са 

замърсители със серен диоксид и фини прахови частици, като отговорът 

е  получен на 25.01.2012 г. 

От РИОСВ – Хасково са изискани копия от комплексно 

разрешително № 124/2006 г. на О… –АД – Кърджали и др. запитвания. 

Получена е  Заповед от МОС –№ 29/15.04.11 г. – гр. Хасково, че се 

спира производствената дейност на цех „агломерация” в О…Кърджали, 

получени са данни за извършена проверка в ОЦК-Кърджали. 

На 03.01.2012 г. е отправено запитване до Началника на Пожарна 

безопасност дали през 2009, 2010 г. и през 2011 г. са постъпвали сигнали 

за обгазяване на въздуха в околните села  и какви действия са били 

предприети, ако са констатирани обгазявания имало ли е пострадали 

лица и била ли е създадена реална опасност за живота и здравето на 

гражданите – отговорът е получен на 10.01.2012 г. от МВР ГД”Пожарна 

безопасност и защита на населението” – София. Установени са били 
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множество сигнали, но от Гр. защита при замерване не са били 

установени замърсявания и пострадали  лица.  

Правени са редица запитвания до РИОКОЗ. 

Изискано е АНД № 210/2011 г. по опис на РС- Кърджали, с което е 

наложена глоба в размер на 60 000 /шестдесет хиляди лева/ на О.. АД – 

Кърджали, във връзка за неспазването на Комплексно разрешително № 

124/06 г. в частта, относно замърсяването на въздуха, потвърдена от 

Административен съд – Кърджали. 

Изискани са и справки за други големи предприятия в района – 

„Б..”АД, ГОРУБСО  - за мониторинг на въздуха и водите – програмите 

им през годините, както и с какви пречиствателни  съоръжения 

разполагат. 

От община Кърджали са изпратили за разследването и план – 

програма за подобряването качеството на атмосферния въздух в 

Кърджали за всяка календарна година поотделно.  

 Приложени са множество документи. Направени са искания за 

удължаване срока за разследване. Срокът за разследване изтича на 

17.06.2012 г. 

Следовател Неделчо Неделчев – сл. д. № 24/2011 г. по описа на ОСО 

В ОП Кърджали. Досъдебното производство е образувано срещу три 

лица за това, че от м. юли до 07.08.2009 г. в гр. Кърджали, набрали и 

транспортирали през границата на Р. България в Кр. Х. лице от женски 

пол с цел да бъде използвана за развратни действия- чл. 159б, ал. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Производството е 

спряно за откриване на свидетели, намиращи се извън пределите на 

страната,  впоследствие е възобновено. С мнение от следовател Неделчев 

от 03.01.2012 г. на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК е предложено на 

наблюдаващия прокурор спиране на производството. С постановление от 

12.01.2012 прокурор Еланчева от РП Кърджали е дала конкретни 

указания за извършване на процесуално-следствени действия и е върнала 

делото на следователя за изпълнение на указанията. Писани са няколко 

напомнителни писма до Д. МОС за съдействие за откриване на лице в 

чужбина – няма отговор. 

Следовател Валентин Петков – Досъдебно производство № 16/2011 

г. , пр. пр. 120382011 г. по описа на ОП Кърджали. Производството е 

образувано срещу Б.М.А. за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 и 

т. 6, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. По време на разследването са изготвени 

молби за правна помощ до други държави – Р. и Сл., разкрита е данъчна и 

осигурителна информация за множество фирми и физически лица, 

предприети са разпити по делегация на множество свидетели. Искано и 

получавано е удължаване на срока за разследване 

Следовател Христо Василев – Досъдебно производство № 1/2000 г., 

пр. пр. № 542/2000 г. по описа на РП – Крумовград. Досъдебното 
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производство е образувано срещу няколко лица за престъпление по чл. 279, 

ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК. Пет от обвиняемите лица 

М.М.Д., С.С.Й., Х.И.Х.  Х.А.Х. и В.В.М. са сключили споразумение с 

прокуратурата на 04.08.2008 г., като си признали, че са извършили 

престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК. 

Наказанието е определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „Б”, вр. 

чл. 2, ал. 2 НК, с което предвиденото в чл. 279, ал. 1 НК наказание 

„лишаване от свобода” е заменено с наказание „глоба”. На четиримата 

обвиняеми е наложено наказание глоба в различни размери. 

Споразумението е одобрено от РС – Крумовград. С постановление от 

21.04.2008 г. са отделени материали от досъдебно производство № 

1/2000 г., пр. пр.№ 542/2000 г. по описа на РП – Крумовград в ново 

досъдебно производство № 4/2008 г., пр. пр.№ 195/2008 г. по описа на РП – 

Крумовград по отношение на обвиняемите И.М.Р., Г.Д.А., Р.М.Р. и други, 

които не са открити по досъдебното производство, тъй като били с 

неизвестно местонахождение. Това досъдебно производство 

многократно е спирано и възобновявано, като последно делото е 

възобновено с постановление от 08.05.2012 г. 

 Следовател Стефан Георгиев  - Досъдебно производство № 31/2011 

г., пр. пр. № 67/2011 г. по описа на РП – Кърджали.. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 201, ал. 1 НК. С постановление на адм. ръководител на ОП – 

Кърджали от 12.12.2011 г. разследването е възложено на следовател от 

ОСО в ОП – Кърджали. По досъдебното производство са проведени 

множество разпити на свидетели, назначена е съдебно – счетоводна 

експертиза и са изискани документи по реда на чл. 159 НПК.

 Следовател Димитър Чорбаджийски - Досъдебно производство № 

17/2010 г., пр. пр.№ 2006/2009 г. по описа на РП – Кърджали. Досъдебното 

производство е образувано срещу Р.Ф.Ф. за престъпление по чл. 212, ал. 1, 

вр. чл. 26, ал. 1 НК. С постановление на адм. ръководител на ОП – 

Кърджали от 11.06.2010 г. разследването е възложено на следовател от 

ОСО в ОП – Кърджали. Своевременно водещият разследването 

следовател е изготвял предложения до наблюдаващия прокурор с искане 

за удължаване срока на разследване. Водещият разследването следовател 

е срещнал изключителни трудности при осигуряването на вещи лица 

инженери в областта на строителството, архитектурата и геодезията. 

Назначена е съдебно – техническа /строителна/ експертиза и 

допълнителна съдебно – техническа експертиза, която до момента не е 

изготвена и вещите лица не са депозирали своето заключение.  

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 



 41 

  от проверката  на ДП на производство се установи, че ритмично се 

извършват ПСД и се спазват дадените прокурорски указания с оглед 

приключването на делата; 

  натовареността на следователите е малка – по около 9 дела на 

следовател;  

  спрените дела срещу известен извършител се намират при 

следователите, а спрените дела срещу неизвестен извършител са 

изпратени в МВР; 

  няма дела с неустановено местонахождение; 

  всички лица по дела, спрени срещу ИИ са обявени за общодържавно 

издирване. При всяко възобновяване на делото се изискват необходимите 

справки, с оглед установяване местонахождението на съответните лица; 

  исканията за удължаване на срока за разследване са мотивирани, в 

тях са описани както извършените досега ПСД, така и предстоящите; 

  положителна е практиката да се провеждат ежеседмични съвещания, 

по време на които се анализират делата на производство и се уведомяват 

следователите за изтичане на сроковете за разследване, които, въпреки че 

съгласно чл. 234 от НПК прокурорът следва да следи, редовно 

уведомяват наблюдаващия прокурор. 

 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

  1. Да се осъществява постоянен надзор и да се следи за спазването 

на сроковете от страна на разследващите органи, като се предприемат 

всякакви законови мерки за дисциплиниране на разследващите полицаи.

  2. Да се използват максимално възможностите за провеждане на   

задочно производство и прилагането на ЕЗА. 

  3. По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се 

следи стриктно /включително чрез изпращане на напомнителни писма/ за 

провежданите мероприятия по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като 

се изисква от органите на МВР да изпращат  в прокуратурата обратна 

информация за резултатите.  

 

 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 
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Приложения: 

 

 

 1. Заповед № ПП-01-42/02.05.2012 г. за извършване на планова 

проверка, връчена на проверявания орган;  

 2. Справки  по 4 броя за 2010 и 2011 г., както и справки за 

проверявания период от ОСО в ОП Кърджали;   

 3. Отчетен доклад за дейността на ОП Кърджали 2009, 2010 и 2011 г.;   

 4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, за 

въвеждане на вътрешни правила за съхраняване на веществените 

доказателства, копия от протоколи на комисия за ВД;  

 5.  Копие от преписка по съхраняване на веществени доказателства; 

 6.  Копия от справки, от които са видно делата на производство при 

следователите и датите на изтичане на сроковете за разследване.  

 

Копие от акта да се изпрати на: 

 

1.  Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Кърджали – г-н Светлозар Лазаров, за сведение.  

2. Административния ръководител на Пловдивска апелативна 

прокуратура  - г-н Иван Даскалов, за сведение. 

3. Главния прокурор на Република България  - г-н Борис Велчев, за 

сведение. 

4. Представляващия Висш съдебен съвет - г-жа Анелия Мингова, за 

сведение. 

 

 

 

 

    Инспектор: 

     София             Моника Малинова 

 


