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В периода 17-21 март 2014 година, на основание Заповеди № № ПП-

01-21/17.03.2014 г.  и ПП № 22/17.03.2014 г. на главния инспектор на 

ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС, беше извършена планова 

проверка на дейността на ОП Разград и ОСО в ОП Разград за 2012 и 2013 

г. Проверката се осъществи от екип -  инспектор Моника Малинова и 

експерти -  Димитрина Долапчиева и Юлия Меранзова.  

Проверката беше извършена на място в ОП - Разград, 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: 

  

ЧАСТ І – ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА РАЗГРАД 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Окръжна прокуратура Разград се помещава в сграда, извън съдебната 

палата, в която са настанени също районната прокуратура, следствения 

отдел в ОП Разград и административния съд в града. Всеки от прокурорите 

в ОП Разград ползва самостоятелен кабинет, в който има метални каси.  

Ползват се: един кабинет за прокурорски помощник, една стая за 

класифицирана информация, има отделни стаи за съдебния администратор 

и административния секретар,  има отделен склад, една стая за шофьори и 

раздаване на бележки, една канцелария, в която работят пет служители, 

цялата е в стелажи и в стаята има достатъчно място за работа на всички и 

за подреждане на преписките и делата. На третия етаж е настанен 

системният администратор, една стая за архив и още едно помещение за 

архив и веществени доказателства /ВД/. Издадена е заповед и е назначен 

служител, който да отговаря за ВД, те се съхраняват в метален шкаф, който 

се заключва, всички са описани, съгласно изискванията на ПОДАПРБ, а 

ВД които подлежат на унищожаване са с прикрепени към тях влезли в сила 

актове на съд или прокурор.  

         За 2012 г. общият брой прокурори е 6, от тях работили до 03.04.2012 

г.  са 6 броя прокурори,  а след тази дата са работили  5 прокурори, 

поради придобиване право на пенсия на един от тях. Да края на 2012 г. 

има една незаета бройка по щат. Прокурорите по щатни длъжности са 

както следва: административен ръководител - окръжен прокурор – 1 брой, 

2 броя - заместник на адм.ръководител-зам. окр. прокурор и 3 броя - 
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прокурор в окръжна прокуратура, от които 1 щатна бройка – незаета, 

считано от 04.04.2012 г. 

За 2013 г. общият брой прокурори е 6, от тях работили през годината 

са 5 броя, един прокурор е отсъствал повече от един месец поради 

продължително боледуване  на дете - 148 дни. Има една незаета щатна 

бройка. 

 Общият брой служители на ОП - Разград /без тази на ОСО/  по щат  е от 

14 щатни бройки по длъжности, както следва: : 14 щатни бройки, 15 служители, 

като единият щат е разделен на 2 по ½ щат.  По длъжности същите се 

разпределят по следния начин: съдебен администратор – 1 брой; 

административен секретар - 1 брой; главен счетоводител -1 брой; 

ръководител сектор „БСД” - 1 брой; системен администратор - 1 брой; 

служител по сигурността на информацията – 1 брой; прокурорски 

помощник   - 1 брой;  съдебен секретар - 1 брой; съдебен деловодител – 4 

броя; шофьор -1 брой; призовкар – ½ броя; работник по поддръжка ½ брой. 

През 2012 година всички щатни бройки за служители са били заети, на 

28.12.2012 г. е прекратен трудовия договор с 1 служител, придобил право 

на пенсия за изслужено време и старост. 

 Общият брой служители по щат към 01.01.2013 г. /без тази на 

ОСО/ е от 14 служители,  няма промяна в щатно разписание, на 19.06.2013 

г. е назначен служител на освободената бройка в края на 2012 г., към 

31.12.2013 г. няма незаети щатни бройки.  

Водят се  книги, дневници, регистри и азбучници на основание 

Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в Р. България /ПОДАПРБ – отм./  

 по указание на ВКП се водят – регистър КОНПИ; регистър за 

справки в НБД „Население” /съгласно заповед № ЛС-3829/07.12.2009г. на 

ВКП/; книга за направени справки в НАИФ „Национален регистър на 

БЛС” –/по споразумение на Главния прокурор на РБ и Министъра на 

вътрешните работи/; книга за проверки; книга за спрените дела срещу 

неизвестен извършител /съгласно заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на 

Главния прокурор на РБ/; книга за спрените дела срещу известен 

извършител /съгласно заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния 

прокурор на РБ/; книга за ЕЗА и МПП / Инструкция № 5332/15.10.2008г. 

на Главния прокурор относно издаване на ЕЗА и изпълнение на ЕЗА, 

издадена в друга страна-членка на ЕС; регистър за заявленията за достъп 

до обществена информация. 

            а по собствена преценка се водят: азбучник на обвиняемите лица; 

азбучник на обвиняеми лица със споразумение без ПД; книга за върнати 

дела от съда; регистър за молби на граждани за издаване на удостоверения;            

книга за протести по присъди; книга за постановления по чл. 78а от НК;               

книга за предложения за вземане на мярка „задържане под стража”;                 

азбучник на пострадали лица;  азбучник на фирми и лица, срещу които има 
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заведени преписки; книга за оправдателните присъди; книга за взети 

преписки и досъдебни производства на СО на Окръжната прокуратура;               

книга за взети досъдебни производства на СО на районните прокуратури;               

книга за архива; дневник за лица с две и повече неприключени ДП;               

регистър за предложения и откази по  чл.83 и сл. от ЗАНН; книга за взети 

производства на СО и в съдебна фаза; книга за гражданските дела. 

                       Водят се книги и регистри по  ЗЗКИ, както и регистри за други 

отчетни документи, освен задължителните по чл. 70 от ЗЗКИ.  

 Всички книги се водят на хартиен носител, в ОП Разград няма 

книги, които да се водят на електронен носител.  

  Използват се правно-информационната система  „CIELA 5“ , 

деловодни програми, предоставени от ВКП, като унифицирана 

информационна система „УИС 1“ – 2012 г. ;унифицирана информационна 

система „УИС 2“ – тестов период и изчистване на грешки в системата, 

пред внедряване от второто полугодие на 2013 г.; „Електронен регистър за 

водене на специални разузнавателни средства по досъдебни производства“  

- от месец март 2012 г. и 2013 г.; макрос на Excel за генериране на 

уникални ЕИСПП номера – „ЕИСПП генератор“ -  2012 и 2013 г.; Web 

базирана система за водене на база данни и справки за проведени обучения 

– 2012 и 2013 г.  

Служителите, натоварени да въвеждат данните в УИС са Д. К. П. – 

компютърен оператор с деловодни функции и при нейно отсъствие П. Р. Р. 

– съдебен деловодител /Разпореждане от 08.11.2006 г. на съдебния 

администратор и длъжностна характеристика/ 

 От ВСС е предоставена - Програма за случайно разпределение на 

преписки – „Law Сhoice“ – 2012 и 2013 г., като принципът за случайно 

разпределение на делата чрез програмата „Law  Choice” ,  е въведен със 

Заповед № 65/26.04.2006г. на Окръжния прокурор Разград, в която се 

указва кои са подлежащите на разпределение на принципа на случайност 

преписки и дела. Съгласно Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г., на 

Зам.главния прокурор при ВКП В.Първанов е разпоредено преписките и 

делата в прокуратурите да се разпределят чрез предоставения от ВСС 

програмен продукт Law Choice, като с последващи заповеди окръжният 

прокурор е определил преписките и делата, подлежащи на случайно 

разпределение и процентната натовареност на всеки от работещите 

прокурори. Последната издадена заповед за групи и процентно 

разпределение между прокурорите с програмния продукт е с № 221/2013г.-

04.07.2013 г. 

 Със същата заповед са определени служителите, натоварени да 

извършват разпределението, а именно: Д. К. П. – съдебен деловодител и 

при нейно отсъствие П. Р. Р. – съдебен деловодител. В заповедта е  

разпоредено също в изключителни случаи, при отсъствие и на двете 

титулярки разпределението да се извършва от А. Б. Н. – системен 
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администратор.  Изготвени са вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата, които са утвърдени от административния 

ръководител. 

 В ОП - Разград се изготвят тримесечни, шестмесечни,  деветмесечни 

и годишни статистически отчети. 

Провежда се ежегодно приемане на годишния доклад за дейността на 

прокуратурите от съдебен окръг гр. Разград от събрание на всички 

прокурори, с оглед запознаване на магистратите с резултатите от 

изготвения годишен доклад на прокуратурата, анализите и тенденциите, 

визирани в него.  При необходимост се провеждат и други анализи и 

съвещания по определени теми и насочености. 

През 2012  г.  и 2013 г. няма предложения за наказания или 

поощрения на прокурори от страна на административния ръководител.  

Със Заповед № 368/16.10.2009 г.на административния ръководител - 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Разград е разпоредено 

воденето на регистрационния дневник за веществени доказателства, както 

и приемането и съхраняване на такива  да бъде извършвано от П. Р. - 

съдебен деловодител, съгласно изискванията на чл. 95 от Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на ПРБ /стар/ – Раздел VI 

„Съхранение на веществените доказателства”. Постъпилите в 

прокуратурата веществени доказателства се приемат и вписват от 

деловодството в книгата за веществени доказателства. Приемането се 

извършва по данните, посочени от разследващия орган. ВД се описват 

подробно в книгата по вид, размер, тегло и пр. В книгата приемащият 

служител и предаващият веществени доказателства се подписват на приел 

и предал с протокол по образец, изготвен на компютър. Книгата не 

съдържа графите, изискуеми по ПОДАПРБ. Не е описано движението на 

ВД. Веществените доказателства се приемат в прокуратурата, опаковани 

съобразно естеството им с възможност да бъдат съхранявани. Върху 

опаковката на веществените доказателства се поставя стикер с означение 

на номера и годината на делото, под който са вписани в книгата за 

веществени доказателства. 

Веществените доказателства се проверяват всяка година от комисия, 

включваща съдебни служители от деловодството и председателствана от 

административния секретар. Комисията проверява налице ли са всички 

веществени доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли 

доказателства, по отношение на които не е направено разпореждане на 

прокурора или разпореждането не е изпълнено. Комисията изготвя 

протокол за проверката, който се съхранява в деловодството като 

приложение към книгата за веществени доказателства. Поради липса на 

отделно помещение веществените доказателства се съхраняват в метална 

каса в архивното помещение на ОП. 
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През 2012 г. по указания на Главния прокурор са издадени 55 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 41 броя. През 2013 г. по указания на Главния 

прокурор са издадени 64 заповеди и разпореждания, а по собствена 

преценка на административния ръководител са издадени 38 броя. 

През 2012 г.прокурорите от ОП - Разград са извършили една 
комплексна ревизия на РП Кубрат,  като е констатирано, че работата в РП 

Кубрат е правилно организирана, извършва се отговорно и с необходимия 

професионализъм от прокурорите, а служителите водят  деловодството 

точно и прегледно. През 2012 година са били извършени контролни 

проверки по изпълнение на т. 3. 2 от Методическите указания за контрол в 

системата на ПРБ по отношение на РП Кубрат, РП Разград и РП Исперих. 

В обхвата са били включени всички архивирани през 2011 г. дела и 

преписки с индекси съгласно номенклатурата на делата в ПРБ. В 

докладите за резултатите от проверките за РП Кубрат и РП Исперих е 

отразено, че не са били констатирани незаконосъобразни прокурорски 

актове, а вследствие на проверката в РП Разград е установено, че едно 

прекратено досъдебно производство е решено с незаконосъобразен 

прокурорски акт. 

През 2013 г. ОП Разград е извършила комплексна ревизия на 

дейността на Районната прокуратура Разград,  за периода от 01.01.2012- 

30.10.2013 г., както и контролна проверка, съгласно Методическите 

указания за контрол в системата на ПРБ. Констатациите за работата на РП 

Разград като цяло са положителни. През 2013г. на Районна прокуратура 

Кубрат не е извършвана комплексна ревизия от Окръжна прокуратура 

гр.Разград, извършена е контролна проверка, съгласно Методическите 

указания за контрол в системата на ПРБ, а в РП Исперих са извършени 

комплексна ревизия и контролна проверка от ОП-Разград – първата през 

м.юни, а втората през м.декември. Комплексната ревизия е приключила с 

доклад, който в общи линии е положителен с някои препоръки. 

         През 2013 година  е извършена комплексна ревизия на дейността на 

ОП Разград от АП Варна,  за периода от 01.01.2012 - 30.04.2013 г., като 

едновременно с нея и контролна проверка, съгласно Методическите 

указания за контрол в системата на ПРБ. Констатациите за работата на ОП 

Разград като цяло са положителни, препоръките, дадени от ревизиращия 

екип на АП Варна са изпълнени. Срещу някои от препоръките на  общо 

събрание на прокурорите и следователите са били изказани възражения, 

които са документирани в протокол от 18.06.2013 година.      

 През проверявания период прокурорите са участвали в различни 

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

тематика, а служителите  - в обучителни семинари. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

През 2012 г. броят на преписките, които са били на производство в 

ОП - Разград е 497, като броят на новообразуваните е 453, а образувани от 

предходни периоди – 44 броя. От тях решени, както следва: общо 326 броя,  

от които 78 броя откази и 95 броя образувани ДП. Изпратени по 

компетентност са 108 броя преписки, прекратени с резолюция съгласно 

Указание И-281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на Р. България са 45 

броя преписки. От постановените откази   са обжалвани 13 броя и от тях  

10 броя са потвърдени, а 3 броя са отменени. През 2012 год. 

инстанционните решения на АП - Варна по преписки на ОП - Разград, 

приключили с постановления за отказ са общо 13 броя, 10 броя са 

потвърдени и 3 броя са отменени, няма инстанционни решения на АП - 

Варна по преписки на ОП Разград, които да са приключили с резолюции 

по чл. 4 и чл. 5 от Инструкция № И 89/10.03.2011 г. Инстанционните 

решения на ОП - Разград по преписки на районните прокуратури, 

приключили с постановления за отказ са общо 79 броя, и от тях 55 броя са 

потвърдени и 14 броя са отменени. Инстанционните решения на ОП -

Разград по преписки на районните прокуратури, които са приключили с 

резолюция  по чл. 4 и чл. 5  от Инструкция № И-89/10.03.2012 г. са  13 броя 

общо – от тях 10 броя са потвърдени, а 3 броя са отменени. Към края на 

2012 г. няма останали нерешени преписки.  

 През 2013 г. броят на преписките, които са били на производство в 

ОП - Разград е 478, като броят на новообразуваните е 438, а образувани от 

предходни периоди – 40 броя. От тях, решени, както следва: общо 223 

броя,  от тях 48 броя откази и 55 броя образувани ДП. Изпратени по 

компетентност са 107 броя преписки, прекратени с  резолюция, съгласно 

Указание И-281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на Р. България общо 13 

броя. От постановените откази 14 броя са обжалвани, потвърдените са 7 

броя, отменените са също 7 броя. През 2013 г. инстанционните решения на 

АП - Варна по преписки на ОП - Разград, приключили с постановления за 

отказ са общо 14 броя, като от тях 6 броя са отменени и 8 броя са  

потвърдени, няма инстанционни решения на АП - Варна по преписки на 

ОП - Разград, които да са приключили с резолюции по чл. 4 и чл. 5 от 

Инструкция № И 89/10.03.2011 г. Инстанционните решения на ОП - 

Разград по преписки на районните прокуратури, приключили с 

постановления за отказ са общо 138 броя, и от тях 124 броя са потвърдени 

и 14 броя са отменени. Инстанционните решения на ОП - Разград по 

преписки на районните прокуратури, които са приключили с резолюция  

по чл. 4 и чл. 5  от Инструкция № И-89/10.03.2012 г. е един брой общо и то 

е отменено. Няма нерешени инстанционни преписки в едномесечен срок. 

/данните са от предоставените справки и годишните отчетни доклади / 
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 В ОП - Разград се прилага Заповед № 216/03.02.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България, относно дейността по възобновяване на 

административнонаказателни производства по реда на чл. 70 – 72 от 

ЗАНН.  Със заповедта се допълва Указание № 165/25.07.2006 г. за 

дейността на прокуратурата по отмяна на незаконосъобразни 

административни актове. Административният ръководител на ОП - 

Разград прави искания за възобновяване на административнонаказателни 

производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, 

както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с 

обжалване на наказателни постановления съгласно посочената заповед. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2012 г. са наблюдавани  общо 212 производства, от които 206 

досъдебни производства и 6 бързи производства. От тях новообразуваните 

са 154 броя досъдебни производства и 58 производства, образувани в 

предходни периоди.  

През 2013 г. са наблюдавани  общо 220 досъдебни производства, от 

които 214 досъдебни производства и 6 бързи производства. От тях 

новообразуваните са 147 броя досъдебни производства и 73 производства, 

образувани в предходни периоди.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2012 г. -  161 броя общо, от 

които 155 броя са досъдебни производства и 6 броя са бързи производства. 

В края на 2012 г. за произнасяне при прокурор са се намирали 2 броя 

досъдебни производства. 

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства и 

решени от прокурор през 2013 г. са 144 броя общо, от които 138 броя са 

досъдебни производства и 6 броя са бързи производства. В края на 2013 г. 

за произнасяне при прокурор са се намирали 2 броя досъдебни 

производства. 

 През 2012 г.  наблюдаваните бързи производства, по които  

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 6 броя, 6 

броя са и наблюдаваните през 2013 г. бързи производства, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК. 

 През 2012 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган 15 броя досъдебни производства,  а по едно досъдебно 

производство прокурорът сам е извършил необходимите действия. През 

2013 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК на разследващ орган са 

изпратени 11 броя  ДП, а по 6 броя досъдебни производства, прокурорът 

сам е извършил необходимите действия. 
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 СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2012 г. са 

28 броя,  от които 21 броя са срещу неизвестен извършител и 7 броя са 

срещу известен извършител, а през 2013 г. те са съответно общо 26 броя, 

от които 15 броя са срещу неизвестен извършител и 11 броя са срещу 

известен извършител. 

 ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са   

10 броя, от тях 3 броя са срещу НИ и 7 броя са срещу ИИ, а през 2013 г. 

този брой е – общо възобновени 12 броя, от които 6 броя срещу НИ и 6 

броя срещу ИИ. 

 ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2012 

г. са общо  69 броя, от тях – 37 броя са водени срещу известен извършител, 

а  32 броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвано пред съда  е едно 

постановление, няма обжалвани пред по-горестояща прокуратура 

постановления за прекратяване, а 3 броя са служебно отменените 

постановления за прекратяване на наказателното производство. 11 броя от 

общо прекратените досъдебни производства са прекратени поради изтекла 

давност.   

 ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2013 

г. са общо  39 броя, от тях –13 броя са водени срещу известен извършител, 

а  26 броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са три 

постановления, от които две са отменени. Няма обжалвани пред по-

горестояща прокуратура постановления за прекратяване, едно 

постановление за прекратяване на наказателното производство е служебно 

отменено. 11 броя от общо прекратените досъдебни производства са 

прекратени поради изтекла давност.   

През 2012 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 202 броя, като всички са уважени, направените 

искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването 

до административния ръководител са общо 112 броя, от тях всички са 

уважени, а направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура са общо 61 броя, като всички са уважени. 

През 2013 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 201 броя, уважените са 200 броя и 1 брой е неуважено 

неуважени, направените искания от наблюдаващия прокурор за 

удължаване срока на разследването до административния ръководител са 

общо 84 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 

96 броя и всички са уважени. 
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През 2012 г. са внесени 6 броя искания до съда за вземане на 

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

са уважени, а през 2013 г. е внесено едно искане и то е уважено. 

През 2012 и 2013 г.  в ОП Разград няма наказателни производства на 

специален надзор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2012 г. ОП - Разград е внесла в съда 30 обвинителни акта, като в 

статистическите таблици са посочени 29 броя, тъй като едно от делата е 

било прекратено от съда. От тях 15 броя ОА са по досъдебни производства, 

образувани през 2011 г. , а  15 ОА са по ДП, образувани в предходни 

години. Върнати от съда с разпореждане – 5 броя ОА, а върнати с 

определение на съда  са 2 броя ОА, или общо 7 върнати дела. 

Протестирани са 6 броя върнати дела и от протестите 3 броя са уважени и 

3 броя са неуважени.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 27 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 8 броя,  а осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК са - 13. От постановените по 

общия ред осъдителни присъди 2 броя са протестирани и протестите са 

неуважени.  От осъдителните присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК 3 

броя са протестирани и трите протеста са уважени.  Постановени са  3 броя 

оправдателни присъди по общия ред, всички са протестирани, един 

протест е уважен, а 2 брая протести са неуважени. По реда на глава ХХVІІ 

от НПК няма постановени оправдателни присъди. В хода на съдебното 

следствие са постигнати 3 броя споразумения.  

През 2012 г. са внесени 10 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/ - едно споразумение не е 

одобрено от съда. През 2012 г. ОП - Разград е внесла 7 броя предложения  

по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с 

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

всички предложения са уважени. 

 През 2012 г. прокурорите от ОП - Разград са участвали в 256 

заседания по наказателни дела – 91 заседания по първоинстанционни дела 

и 165 заседания по въззивни дела, в 44 броя граждански дела, в 262 дела от 

административен характер – първоинстанционни и касационни 

административно наказателни дела, от които 254 броя са участията по 

закон и по 8 броя участието е по преценка на прокурора. Предявени са 7 

броя граждански искове, а обжалваните решения от прокурор са 2 броя. 

През 2012 г. са приведени  в изпълнение 24 броя присъди, няма 

неприведени присъди в срок, нито присъди, по които да е отложено 

изпълнението на наказанията. 
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През 2013 г. ОП - Разград е внесла в съда 52 броя обвинителни 

актове, като 23 броя от тях са по досъдебни производства образувани през 

годината, а 29 броя - по ДП, образувани в предходни години. Върнати от 

съда с разпореждане са 5 броя ОА, а 2 броя ОА са върнати с определение 

на съда. Срещу три броя от разпорежданията на съда са подадени протести, 

които са уважени, или реално 4 броя ОА са реално върнатите от съда. 

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 45 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 23 броя, а осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК са 17 броя. От постановените по 

общия ред осъдителни присъди една присъда е протестирана и протестът е 

неуважен. От осъдителните присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК една е 

протестирана и протестът е уважен. Няма постановени оправдателни 

присъди по общия ред, няма постановени оправдателни присъди по реда на 

глава ХХVІІ от НПК. В хода на съдебното следствие са постигнати 5 броя 

споразумения.  

През 2013 г. са внесени 12 броя споразумения за решаване на делото 

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

 През 2013 г. са внесени 8 броя предложения  по реда на чл. 375 от 

НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане на 

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

предложения са уважени.  

 През 2013 г. прокурорите от ОП - Разград са участвали в 255 

заседания по наказателни дела, от които 130 заседания по дела първа 

инстанция и 125 заседания по въззивни дела. През 2013 г. прокурорите са 

участвали по 42 броя граждански дела, а административните дела с 

участие на прокурор са общо 221 броя, /първоинстанционни и касационни 

административно наказателни дела/. По 214 броя  от делата участието е 

закон,  а по 7 броя участието е по преценка на прокурора.  Предявени са 5 

броя граждански искове от прокурор, едно решение е обжалвано от 

прокурор. През 2013 г. са приведени  в изпълнение 29 броя присъди, няма 

неприведени присъди в срок, нито присъди, по които да е отложено 

изпълнението на наказанията. 

 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

 

 Проверени бяха на случаен принцип следните откази от 

образуване на досъдебно производство за 2012 г. и 2013 г., 

включително отменени от съд 

 

Пр. пр. № 838/2010 г. по описа на ОП – Разград с наблюдаващ 

прокурор Тихомир Тодоров. / Не е приложен е протокол за избор на 
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наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от 

Р.Х. срещу постановление за отказ на РП Исперих. С постановление от 

28.10.2010 г. прокурор Тодоров е потвърдил постановлението за отказ на 

РП Исперих по тяхна прокурорска преписка № 219/2010 по описа на РП 

Исперих. Като основание за потвърждаване на постановлението е посочен 

чл. 200 от НПК. В диспозитива  е записано, че постановлението е 

окончателно,  записано копие да  бъде изпратено на жалбоподателя, а 

преписката да се върне на РП Исперих. / Не е приложена е обратна 

разписка/ . С постановление от 29.11.2010 г. прокурор Искра Атанасова от 

АП Варна е  потвърдила постановлението на РП Исперих и е отменила 

постановлението на ОП Разград. Върнала е преписките на ОП Разград за 

изпълнение на дадени в обстоятелствената част указания за извършване на 

проверка с оглед данни за извършено престъпление по чл. 282 от НК. В 

изпълнение на указанията с постановление от 06.12.2010 г. е разпоредено 

извършване на проверка, като са дадени конкретни указания. С докладна 

записка от 18.01.2011 г. материалите по преписката са постъпили в ОП 

Разград по компетентност. С постановление от 20.01.2011 г. прокурор 

Тодоров е постановил отказ от образуване на досъдебно производство. 

Като основание за постановяването на отказа са посочени чл. 24, ал. 1, т. 1 

и  чл. 199 от НПК. В диспозитива  не е записано, че постановлението 

подлежи на обжалване пред АП Варна, но е записано копие да  бъде 

изпратено на жалбоподателя. / Не е приложена е обратна разписка/. С  

постановление от 25.11.2013 г. на АП Варна, постановено по повод сигнал 

от Р.Х. прокурор Атанасова е отменила постановлението на ОП Разград от 

20.01.2011 г. и е разпоредила преписката да се върне на ОП Разград за 

изпълнение на указания. В диспозитива е посочено, чe постановлението 

може да се обжалва пред ВКП София. След извършена допълнителна 

проверка преписката е постъпила в ОП Разград със справка от 14.12.2013 г. 

по компетентност. С постановление от 17.12.2013 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че не следва да се образува наказателно производство поради 

изтичане на предвидената в закона давност. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 

от НПК, липсва цифровото изписване на чл. 199 от НПК. В диспозитива  

не е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред АП Варна, 

но е записано копие да  бъде изпратено на пострадалия. / Не е приложена е 

обратна разписка/  

Пр. пр. № 513/2012 г. по описа на ОП – Разград, с наблюдаващ 

прокурор Росица Георгиева. /Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана в ОДМВР – Разград 

по сигнали от Ш.Ю.М. и А.К.И. относно законосъобразността на 

предоставено право на строеж. Извършена е проверка от ОДМВР, като на 

два пъти срокът на проверката е бил удължаван от наблюдаващия 
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прокурор. Преписката е постъпила в ОП – Разград на 23.10.2012 г. С 

постановление от 16.11.2012 г. е постановен отказ да се образува 

досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че не 

са налице данни за извършено престъпление от общ характер. Като 

основание за постановяването на отказа е посочен чл. 213, ал. 1 от НПК; 

липсва цифровото изписване на чл. 199 от НПК. В диспозитива е записано, 

че постановлението подлежи на обжалване пред АП – Варна, както и копия 

да бъдат изпратени на подателите на сигнала. Приложени са обратни 

разписки. 

Пр. пр. № 1000/2012 г. по описа на ОП – Разград, с наблюдаващ 

прокурор Росица Георгиева. /Не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/. Преписката е образувана в РУП – Разград по 

сигнали за лице, събиращо помощи в градски парк. По преписката е била 

извършена проверка от органите на МВР. Преписката е постъпила в ОП – 

Разград на 18.10.2012 г. С постановление от 16.11.2012 г. е постановен 

отказ да се образува досъдебно производство, като в обстоятелствената 

част е записано, че не са налице данни за извършено престъпление от общ 

характер. Като основание за постановяването на отказа е посочен чл. 213, 

ал. 1 от НПК; липсва цифровото изписване на чл. 199 от НПК. Прието е, че 

следва по случая да се уведоми Окръжен съд – Русе, който да предприеме 

действия по дерегистриране на сдружение с нестопанска цел, поради което 

и в диспозитива не е записано, че постановлението подлежи на обжалване, 

а копие от него е изпратено на ОП – Русе за сведение. 

Пр. пр. № 1028/2013 г. по описа на ОП – Разград с наблюдаващ 

прокурор Огнян Дамянов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна записка на 

РУП Разград във връзка със смъртта на Л.П.Л., настъпила на 05.11.2013 г. 

и е постъпила в РП - Разград на 11.11.2013 г. по компетентност. С 

постановление от 02.12.2013 г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 

липсват данни за извършено престъпление от общ характер. Като 

основание за постановяването на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 от НПК, 

липсва цифровото изписване на чл. 199 и чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В 

диспозитива  е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред 

АП Варна, както  и копие да  бъде изпратено  на наследник на  починалия.  

/Не е приложена е обратна разписка/  

Пр. пр. № 1142/2013 г. по описа на ОП – Разград с наблюдаващ 

прокурор Тихомир Тодоров. /Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана по повод докладна 

записка на РУП Разград за извършена проверка на 14.12.2013 г. в гр. 

Разград и е постъпила в РП - Разград на 14.12.2013 г. по компетентност. С 

постановление от 16.12.2013 г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 
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липсват данни за извършено престъпление от общ характер, което да е в 

причинна връзка със смъртта на И.Х.И. Като основание за постановяването 

на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1  от НПК, липсва 

цифровото изписване на чл. 199 от НПК. В диспозитива  не е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП Варна, но е записано 

копие да  бъде изпратено на сина на починалия. / Не е приложена е 

обратна разписка/  

 Пр. пр.№ 1070/2013 г. по описа на ОП – Разград, с наблюдаващ 

прокурор Милена Пенчикова. /Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор./ С постановление от 22.11.2013 г. прокурор от РП – 

Разград изпраща преписката по компетентност с оглед данни за 

престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. Преписката е постъпила в ОП – 

Разград на 25.11.2013 г. С  постановление от 17.12.2013 г. е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 

част е записано, че деянието не е престъпно, макар формално и да 

осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, неговата 

обществена опасност е явно незначителна, предвид размера на изтеглената 

сума -130 лв.  В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 

обжалване пред АП – Варна, както и копие да бъде изпратено на 

жалбоподателя. /Не е приложена обратна разписка/ 

Пр. пр.№ 1012/2013 г. по описа на РП – Разград, с наблюдаващ 

прокурор Милена Пенчикова. /Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор./ Преписката е била образувана на 04.11.2013 г. в 

ОП – Разград по повод докладна записка на РУП – Разград във връзка със 

смъртта на П.К.Х. С писмо от същата дата е изискана цялата докладна 

записка образувана в РУП относно смъртта на П.К.Х. Материалите по 

преписката са постъпили на 06.11.2013г. С постановление от 05.12.2013 г. 

е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че липсват данни за извършено 

престъпление от общ характер. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП – Варна, както и копие да 

бъде изпратено на наследниците на починалата. /Не е приложена обратна 

разписка/ 

Пр. пр.№1035/2013 г. по описа на ОП – Разград, с наблюдаващ 

прокурор Антония Донева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор/. Преписката е била образувана в РУП – Исперих по повод 

подаден сигнал, че лицето А.Х.Б. не подава данъчна декларация с цел да 

избегне плащането на данъчни задължения. Извършена е проверка по 

преписката. Преписката е постъпила в ОП – Разград на 12.11.2013 г. С 

постановление от 19.11.2013 г. е постановен отказ да се образува 

досъдебно производство, като в обстоятелствената част е посочено, че 

укритите данъци не са в големи размери, което обуславя несъставомерност 

на деянието като престъпление от общ характер. Като основание за 
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постановяването на отказа е посочен чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; липсва 

цифровото изписване на чл.199 от НПК и чл. 213 от НПК, където е 

регламентиран реда за съобщаване и обжалване на отказ. В диспозитива не 

е записано, че постановлението подлежи на обжалване, нито дали и на кого 

да се изпрати копие от него. /Не са приложени обратни разписки./ 

Пр. пр. № 721/2013 г. по описа на ОП – Разград с наблюдаващ 

прокурор Милена Пенчикова. /Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана по повод жалба от 

Н.И.Ч. в ОП Бургас и с постановление от 22.07.2013  г. прокурор Дачева от 

ОП Бургас на основание чл. 199, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НПК е изпратила 

преписката по компетентност на ОП Разград. След извършена проверка 

преписката е постъпила в ОП - Разград на 09.09.2013 г. по компетентност. 

С постановление от 09.10.2013 г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че не 

са налице достатъчно данни, по смисъла на чл. 211, ал. 1 от НПК за 

образуване на досъдебно производство. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1 от НПК, липсва 

цифровото изписване на чл. 199 и чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В диспозитива  

е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред АП Варна, 

като препис да  бъде изпратен на пострадалия. / Не е приложена е обратна 

разписка/ По постъпила жалба е образувана пр. преписка № 1215/2013 г. 

по описа на АП Варна и с постановление от 24.102013 г. постановлението 

на ОП Разград е отменено поради непълно установена фактическа 

обстановка и преписката е върната на ОП Разград за изпълнение на 

указанията в обстоятелствената част. Преписката е изпратена на 26.11.2013 

г. на ОД МВР за извършване на допълнителна проверка, като по искане на 

разследващите срокът на проверката е удължен с 30 дни. На 24.01.2014 г. 

материалите по делото са постъпили в ОП Разград по компетентност. С 

постановление  от 31.01.2014 г. е прието, че компетентна да се произнесе 

по наличието или липсата на осъществен състав на престъпление по чл. 

319а или друго такова от НК е окръжна прокуратура гр. Силистра, поради 

което на основание чл. 199 и чл. 36, ал. 1 от НПК преписката е изпратена 

по компетентност на ОП Силистра. Посочено е постановлението да се 

съобщи на пострадалия. С постановление от 05.02.2014 г. преписката е 

приета и към нея са присъединени материали по досъдебно производство 

№ 399/2013 г. по описа на ОД МВР Силистра. 

Пр. пр. № 617/2013 г. по описа на ОП – Разград с наблюдаващ 

прокурор Антония Донева. / Не е приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/. Преписката е била приета по компетентност от 

Районна прокуратура Разград с оглед данни за престъпление по чл. 255, ал. 

1, т. 1 от НК, извършено от Р.А.Д. Образувана е по повод жалба от 10 

граждани. По жалбата е била извършена предварителна проверка от ТД на 

НАП Варна – ИРМ гр. Разград. С постановление от 24.10.2013 г. е 
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постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че установеното по отношение на  Р.Д. 

като данъчно задължено лице за 2007 г. е несъставомерно от обективна 

страна и досъдебно производство за същото не следва да се образува. Като 

основание за постановяването на отказа са посочени  чл. 213, ал. 1, вр. чл. 

24, ал. 1, т. 1 от НПК, липсва цифровото изписване на чл. 199. В 

диспозитива  не е записано, че постановлението подлежи на обжалване 

пред АП Варна, посочено е  препис да  бъде изпратен на пострадалите. / Не 

е приложена е обратна разписка/ По искане на АП Варна  преписката е 

изпратена в АП Варна и с постановление от 12.12.2013 г. по пр. преписка 

№ 758/2013 г. е потвърдено постановлението за отказ на ОП Разград / Не е 

приложено копие от това постановление/.  С постановление от 07.02.2014 

г. на прокурор Ваня Савова от ВКП са отменени постановленията на АП 

Варна, ОП Разград и РП Разград. В обстоятелствената част е посочено че 

постановленията на РП Разград и ОП Разград са необосновани и 

постановени при недостатъчно изясняване на фактическите обстоятелства. 

Възложено е на апелативната прокуратура да извърши допълнителна 

служебна проверка по досъдебното производство, което е било прекратено 

за престъпление по чл. 282 от НК. Със сигнал, изготвен от прокурор Искра 

Атанасова от АП Варна, до зам. главен прокурор Богданова е атакувано 

постановлението на прокурор Савова от ВКП с молба за отмяната му. 

Пр. пр. № 227/2013 г. по описа на ОП – Разград с наблюдаващ 

прокурор Тихомир Тодоров. /Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/. Преписката е била образувана във връзка с 

предоставени материали  от Областна дирекция ДФ „Земеделие” гр. 

Разград. С постановление от 03.04.2013 г. е постановен отказ от образуване 

на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че 

деянието по чл. 248а от НК изисква пряк умисъл като форма на вина, а в 

случая липсата на такъв  изключва съставомерността на деянието Като 

основание за постановяването на отказа са посочени  чл. 199, чл. 200 и чл. 

213, ал. 1 от НПК, вр. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В диспозитива  е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП Варна, както  и копие да  

бъде изпратено  на ОД ДФ „Земеделие” гр. Разград. /Приложена е 

разписка за връчване/ . С постановление от 26.04.2013 г. на прокурор 

Якимова от АП Варна е отменено постановлението на ОП Разград и е 

посочено преписката да се върне и да се изпълнят указанията, дадени в 

обстоятелствената част на постановлението. След извършената проверка 

на 24.06.2013 г. материалите по преписката, ведно с докладна записка са 

постъпили в ОП Разград по компетентност. С постановление от 27.06.2013 

г.  на прокурор Тодоров е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство, като в обстоятелствената част е записано, че деянието по чл. 

248а от НК изисква пряк умисъл като форма на вина, а в случая липсата на 

такъв  изключва съставомерността на деянието и е прието, че и след 
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допълнителната проверка не са установено данни за извършено 

престъпление от общ характер. Като основание за постановяването на 

отказа е посочен  чл. 213, ал. 1 от НПК. В диспозитива  е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП Варна, не е посочено 

копие да  бъде изпратено  на ОД ДФ „Земеделие” гр. Разград. /Приложена 

е разписка за връчване/. С постановление от 19.07.2013 г. на прокурор 

Якимова от АП Варна е отменено постановлението на ОП Разград и е 

посочено да се изпълнят указанията, дадени в обстоятелствената част на 

постановлението. В обстоятелствената част е записано, че би могло да се 

направи извод за извършено престъпление по чл. 248а от НК, поради което 

ОП Разград следва да образува ДП. Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор Огнян Дамянов, поради отсъствие на прокурор 

Тодоров по отпуск. С постановление от 24.07.2013 г. на прокурор Дамянов 

е образувано досъдебно производство срещу Т.З.Ю. за извършено 

престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2 от НК, като в постановлението са 

дадени конкретни и ясни указания – ДП № 54/2013 г. по описа на ОД МВР 

Разград. След връщане на прокурор Тодоров от отпуск делото отново е 

разпределено на него. На два пъти е искано и получавано удължаване на 

срока за разследване, като  исканията са подробни и мотивирани с описани 

извършените до момента действия по разследването и предстоящите 

такива. С постановление от 17.01.2014 г. /не е съгласувано по реда на чл. 

219, ал. 1 от НПК/ лицето е привлечено в качеството на обвиняем. Мярка 

за неотклонение не му е взета. На 31.01.2014 г. е сключено споразумение 

за прекратяване на наказателно производство на основание чл. 381 от НПК 

между  прокурор Тодоров, обвиняемия и защитника му,  което съдържа 

съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. С писмо 

от 31.01.2014 г.  изготвеното споразумение по реда на чл. 381 от НПК е 

изпратено в ОС – Разград. Образувано е НОХД № 31/2014 г. по описа на 

ОС – Разград и с определение от 07.02.2014 г. споразумението е одобрено 

и наказателното производство е прекратено. /Приложено е копие от 

протоколното определение на съда/ 

 

Проверени още:  

 

пр. пр. № 70/2012 г. на прокурор Милена Пенчикова;  

пр.пр.№ 995/2013г. с наблюдаващ прокурор Милена Пенчикова. 

 

 

 

 

Проверени бяха на случаен принцип спрени  досъдебни 

производства през 2012 и 2013 г., срещу известен извършител и 
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неизвестен извършител. 

 

Пр. пр. № 72/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ БОП-

1/2012 г. по описа на ТЗ БОП – Разград с наблюдаващ прокурор Росица 

Георгиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 17.02.2012 г. 

срещу С.А.Р. за престъпление по чл. 253, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като 

в постановлението са дадени конкретни и ясни указания. В хода на 

разследването няколко пъти е искано и получавано удължаване на срока за 

разследване, извършени са множество искания за справки и документи от 

различни институции, искано е разкриване на банкова тайна, данъчна и 

осигурителна тайна, назначена са две съдебно счетоводни експертизи. На 

18.09.2012 г. материалите по делото са постъпили в ОП Разград с мнение 

за спиране на ДП на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. С постановление  

от 08.10.2012 г. наказателното производство е било спряно на основание 

чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК поради неиздирване на трима свидетели, чиито 

показания са от съществено значение за разкриване на обективната истина. 

Записано е, че спряното ДП следва да се съхранява в ОП – Разград до 

издирването на посочените лица, препис да се изпрати на разследващия 

полицай за продължаване издирването на лицата, не е посочено, че  

постановлението подлежи на обжалване пред ОС Разград. С предложение 

от 19.10.2012 г. на разследващия полицай е поискано възобновяване 

поради установяване на един от свидетелите. Производството е било 

възобновено  с постановление от 19.10.2012 г. Със заповед от 23.11.2012 г. 

на окръжния прокурор на ОП Разград е определена прокурор Милена 

Пенчикова за наблюдаващ прокурор на основание чл. 111, ал. 4 от ЗСВ, 

поради продължително отсъствие на наблюдаващия прокурор и ползван 

отпуск по болест. Разследването е водено от следовател – образувано сл. д. 

№ 31/13 г., тъй като деянието е извършено в чужбина, съгласно чл. 194, ал. 

1, т. 3 от НПК. Многократно е искано и получавано удължаване на срока за 

разследване, като исканията са мотивирани и обосновани. На 17.09.2013 г. 

материалите по делото са постъпили в ОП Разград с мнение за спиране на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. С постановление от 17.10.2013 г. 

производството по делото е било спряно  на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от 

НПК поради неиздирване на свидетели, обявени за ОДИ с неустановено 

местоживеене, като в обстоятелствената част е посочена разпоредбата на 

чл. 25, ал. 2 от НПК. Записано е, че спряното ДП следва да се съхранява в 

ОП – Разград, не е посочено, че  постановлението подлежи на обжалване 

пред ОС Разград. С предложение от 06.01.2014 г. е поискано 

възобновяване за извършване на действия по разследването. 

Производството е било възобновено  с постановление от 06.01.2014 г. и 

отново на два пъти е искано и разрешавано удължаване на срока за 

разследване. Приложени са справки от УИС, ЦИССС и свидетелство за 
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съдимост. Не е приложена обратна разписка. 

Пр. пр. № 481/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-Лз-

19/2012 г. по описа на РУП – гр. Лозница, с наблюдаващ прокурор 

Антония Донева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор./ Досъдебното производство е било образувано с постановление 

от 08.05.2012 г. срещу Р.С.Р. за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 от НК, 

като с постановлението са дадени конкретни и ясни указания за 

действията, които трябва да се извършат. В хода на разследването са 

изискани справки за съдимост и характеристични данни, взети са образци 

за сравнително изследване, разкрита е данъчно-осигурителна тайна. 

Поискано е и е разрешено удължаване срока на разследване най-напред - 

през юни 2012 г. с три месеца, считано от 08.07.2012 г. и с още един месец, 

считано от 08.10.2012 г. Междувременно Р.С.Р. е напуснала страната и 

местонахождението й не е могло да бъде установено. Същата е била 

обявена за ОДИ /не е посочен номер на телеграма/. С постановление от 

26.11.2012 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 

1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 

записано копие да се изпрати на РУП – гр. Лозница за сведение за нуждите 

на провежданото издирване. На 04.02.2013 г. в ОП – Разград е постъпило 

предложение за възобновяване на досъдебното производство поради 

установяване на Р.С.Р. и връчване на призовка за привличане в качеството 

й на обвиняема. С постановление от 04.02.2013 г. НП  е възобновено. Към 

момента на проверката по делото е внесен обвинителен акт в ОС – Разград 

/ПД № 16/2013 г./. 

Пр. пр. № 736/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № БОП-

1177/2012 г. на ТЗБОП – МВР, с наблюдаващ прокурор Антония Донева. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Налична е 

справка ЦИССС, но не и справка УИС. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 23.07.2012 г. срещу М.Е.А. за престъпление 

по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, предл. 1, т. 2, предл. 1, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 

от НК. С постановлението са дадени ясни и точни указания по 

разследването. По делото е искано и разрешено удължаване на срока на 

разследване. Разрешено е разкриване на банкова тайна, изискани са 

множество материали от данъчните органи, назначена е била 

икономическа експертиза, разпитани са били свидетели. На 26.03.2013 г. 

ДП е постъпило в ОП – Разград с мнение за спиране на основание чл. 244, 

ал. 1, т. 3 от НПК, тъй като не е установен свидетелят Я.Ю.И. Същият е 

бил обявен за ОДИ с телеграма С постановление от 22.04.2013 г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от 

НПК, като в диспозитива е посочено, че спирането е за срок от една 

година, като не е посочено, че постановлението подлежи на обжалване. 

На 19.06.2013 г. в ОП – Разград е постъпило предложение за 

възобновяване на досъдебното производство поради установяване на 
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свидетеля Я.Ю.И. С постановление от 24.06.2013 г. НП е възобновено и е 

превъзложено по общия ред на разследващ полицай от състава на МВР; в 

същия ден от АП – Варна е поискано удължаване срока на разследване на 

основание чл. 234, ал. 3, изр. 2 от НПК. С постановление от 28.06.2013 г. на 

зам. окръжен прокурор на Разград /по заместване е изпълнявала функцията 

на окръжен прокурор/ е отказано превъзлагане на делото на следовател. 

Междувременно, свидетелят Я.Ю.И. отново не е бил намерен и бил обявен 

за ОДИ с телеграма№ 38861/2013 г. С постановление от 21.10.2013 г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от 

НПК, като в диспозитива е посочено, че спирането е за срок от една 

година, не е посочено, че постановлението подлежи на обжалване. 

Пр. пр. № 721/2011 г. по описа на ОП - Разград, ДП № 253/2011 г. по 

описа н ОДМВР – Разград, с наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Приложена е 

справка ЦИССС, както и справка УИС. ДП е образувано с постановление 

от 03.10.2011 г. срещу Д.М.Д. за престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. ал. 

1, т. 2  вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени 

конкретни и ясни указания по разследването. В хода на разследването са 

разпитани свидетели, изискани са удостоверение за актуално състояние на 

юридически лица; удължен е бил срокът на разследване. На 08.02.2012 г. 

делото е постъпило в ОП – Разград с мнение за спиране на основание чл. 

244, ал. 1, т. 3 от НПК поради неустановяване на свидетел Н.Т.Н. С 

постановление от 08.02.2012 г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 

от НПК, като в диспозитива не е посочено за какъв период се спира. На 

16.03.2012 г. е постъпило предложение за възобновяване на досъдебното 

производство, тъй като свидетелят е установен. С постановление от 

16.03.2012 г. ДП е възобновено и в същия ден е поискано удължаване 

срока на разследване с два месеца. Впоследствие, тъй като извършителят 

на деянието Д.М.Д. се е укрил, с постановление от 19.11.2012 г. НП е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 и чл. 199 от НПК, 

като в диспозитива изрично е указано материалите по дознанието да 

останат в ОП – Разград, а при отпадане на основанието за спиране да бъде 

уведомен незабавно наблюдаващият прокурор. На 22.11.2012 г. в ОП – 

Разград е постъпило предложение за възобновяване на наказателното 

производство, тъй като Д.М.Д. се е явил в ОДМВР – Разград. С 

постановление от 22.11.2012 г. ДП е възобновено и в същия ден е поискано 

удължаване на срока на разследване. Към момента на проверката по делото 

е внесен обвинителен акт в ОС – Разград /ПД № 1/2013 г./. 

 Пр. пр.№ 672/2013 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 331/2013 г. по 

описа на ОД на МВР – Разград с наблюдаващ прокурор Огнян Дамянов. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е било образувано с постановление от 02.04.2013 г. срещу 

С.И.Ю. за престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК от  
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прокурор при РП – Кубрат. С постановление от 05.07.2013 г. прокурор Бр. 

Стоянова от РП – Кубрат изпраща досъдебното производство по 

компетентност на ОП - Разград с оглед данни за престъпление по чл. 255, 

ал. 1, т.1, вр.  чл. 26, ал. 1  от НК. С постановление от 09.08.2013 г. на 

прокурор Огнян Дамянов е прието производството за наблюдение от ОП – 

Разград, като в същото постановление са дадени конкретни указания по 

разследването. В хода на разследването няма повдигнати обвинения. 

Материалите по досъдебното производство са постъпили н ОП – Разград 

на 02.10.2013 г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 

25, т. 1 от НПК.  С постановление от 04.10.2013 г. досъдебното 

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

НПК. В диспозитива на постановлението е записано, копие да се изпрати 

на ТД на НАП – Варна, офис Разград, и на Дирекция „Социално 

подпомагане” – Кубрат.  Посочено е, че постановлението може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Разград. /има 

приложени обратни разписки/. На 20.01.2014 г. в ОП – Разград е получено 

предложение за възобновяване на досъдебното производство от 

разследващ полицай при ОД но МВР – Разград, тъй като С.И.Ю. е 

установена от органите на МВР. С постановление от 20.01.2014 г. е 

възобновено разследването по ДП № 331/2012 г. по описа на ОД на МВР – 

Разград, дадени са конкретни указания по разследването. С писмо от 

20.01.2014 г. до АП – Варна е направено искане за удължаване срока на 

разследване по делото с два месеца, считано от 20.01.2014 г. Получено е 

исканото удължаване срока на разследване. 

Пр. пр.№ 24/2013 г. по описа на ОП – Разград,  № 3/2013 г. по описа 

на ОСлО при ОП – Разград с наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./  Досъдебното 

производство е било образувано с постановление от 01.01.2013 г. срещу 

М.Х.М., Ф.Х.М. и С.А.Х. за престъпления по чл.155, ал. 5, т. 3 вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал. 2 от НК, чл.159а, вр.  чл.159б, ал. 2, вр. чл.159а, ал. 2, т. 2  вр. 

чл.20, ал. 2,  вр.  чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 253, ал. 5  вр.  ал. 3, т. 2, вр.  

ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Разследването е възложено на следовател от 

ОСлО в ОП – Разград, тъй като престъплението по чл.155, ал. 5, т. 3 вр. ал. 

1, вр.  чл. 20, ал. 2 от НК е извършено на територията на Република 

Германия /в постановлението липсва цифровото изписване на 

основанието, поради което същото е възложено на следовател от ОСлО 

при ОП – Разград, а именно чл. 194, ал. 1, т. 3 от НПК/. В НП са 

приложени справки за свидетелства за съдимост, карта от ЦИССС, 

оперативно – издирвателен план. Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване по делото до окръжния прокурор на ОП – 

Разград и до АП - Варна. Наблюдаващият прокурор Тихомир Тодоров на 

22.04.2013 г. е изготвил искане до РС – Разград по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 

от ЗКИ. С решение от 23.04.2013 г. РС – Разград е допуснал разкриването 
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на банкова тайна относно движението на финансови средства и от банкови 

сметки на лицата посочени в искането. Изготвено е било искане за 

международна правна помощ до Република Германия. На 18.06.2013 г. е 

получено писмо от прокуратурата в гр. Хановер. На 19.06.2013 г. 

наблюдаващият прокурор е изпратил писмо до следователя с указание за 

изпълнение на искания в писмото на прокуратурата в гр. Хановер. С писмо 

от 27.06.2013 г. следовател Асен Асенов е изпратил отговор до ОП – 

Разград. С писмо от 28.06.2013 г. наблюдаващият прокурор е изпратил 

информация на прокуратурата в гр. Хановер. В хода на разследването е 

разменена няколкократно кореспонденция с прокуратурата в гр. Хановер и 

са извършени множество действия по разследването. Материалите по 

досъдебното производство са постъпили в ОП – Разград на 08.11.2013 г. с 

мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. С 

постановление от 13.11.2013 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. В диспозитива на постановлението е 

записано, че наказателното производство се спира, както и че материалите 

остават на съхранение в ОП – Разград. Не е записано, копие от 

постановлението да бъде изпратено на пострадалите лица, нито че 

постановлението подлежи на обжалване пред съда и в колко дневен срок. 

На 14.01.2014 г. в ОП – Разград е получено предложение за възобновяване 

на досъдебното производство от  водещия разследването следовател. С 

постановление от 15.01.2014 г. е възобновено разследването по ДП № 

3/2013 г. по описа на ОСлО в ОП – Разград. С писмо от 15.01.2014 г. до АП 

– Варна е направено искане за удължаване срока на разследване по делото 

с три месеца, считано от 15.01.2014 г. Получено е исканото удължаване 

срока на разследване. 

Пр. пр.№ 41/2013 г. по описа на ОП – Разград,  № 7/2013 г. по описа 

на ТЗ „БОП” – Разград /ДП № 33/2103 г. по описа на ОСлС – Разград/ с 

наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров. /в НП няма приложен протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор./  Досъдебното производство е било 

образувано с постановление на прокурор Тодоров от 29.01.2013 г. срещу 

П.Г.П. за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, предл.1, вр.  чл. 26, 

ал. 1 от НК. Наблюдаващият прокурор Тихомир Тодоров на 22.03.2013 г. е 

изготвил искане до РС – Разград по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ. С 

решение от 22.03.2013 г. РС – Разград е допуснал разкриването на банкова 

тайна относно движението на финансови средства и от банкови сметки на 

лицата посочени в искането. В хода на разследването са разпитани 

свидетели и са изискани документи. Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване. С постановление от 25.06.2013 г. 

разследването е възложено на следовател от ОСлС при ОП – Разград, 

поради наличието на разпоредбата на §17 от ЗИД на ЗДАН, влязъл в сила 

на 14.06.2013 г., в който е предвидено, че неприключилите ДП, 

разследвани от разследващи полицаи при ГД БОП на МВР се възлагат от 



 23 

наблюдаващия прокурор на друг компетентен разследващ орган. На 

19.11.2013 г. ДП е постъпило в ОП – Разград с мнение за спиране на 

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

20.11.2013 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 

1, т. 2 вр.чл. 25, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е 

записано, че наказателното производство се спира, както и че материалите 

остават на съхранение в ОП – Разград. Записано е също екземпляр от 

постановлението да се изпрати на ОСлС в ОП – Разград за сведение. Не е 

записано, копие от постановлението да бъде изпратено на ТД на НАП, 

нито че постановлението подлежи на обжалване пред съда и в колко 

дневен срок. На 23.01.2014 г. в ОП – Разград е получено предложение за 

възобновяване на досъдебното производство от  водещия разследването 

следовател. С постановление от 23.01.2014 г. е възобновено разследването 

по ДП № 33/2013 г. по описа на ОСлО в ОП – Разград. С писмо от 

24.01.2014 г. до АП – Варна е направено искане за удължаване срока на 

разследване по делото с четири месеца, считано от 23.01.2014 г. Получено 

е исканото удължаване срока на разследване.  

Пр. пр. № 336/2013 г. по описа на ОП – Разград, ДП № Рз-8623/2013 

г. по описа на РУП – Разград, с 02.04.2013г. с наблюдаващ прокурор 

Антония Донева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор./. Налична справка ЦИССС. ДП е изпратено по компетентност с 

постановление на РП – Разград от 25.03.2013 г., тъй като се касае за 

престъпление по чл. 249, ал. 1 от НПК, което е подсъдно на окръжен съд. 

ДП е постъпило в ОП – Разград на 04.06.2013 г. с мнение за спиране на 

наказателното производство. С постановление от 12.06.2013 г. НП е спряно 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, тъй като не е установен един от 

свидетелите по делото. В диспозитива на постановлението е записано, че 

НП се спира за една година, както и че препис следва да се изпрати на 

пострадалата, която може да го обжалва пред ОС – Разград в 7-дневен 

срок. Към момента на извършване на проверката делото не е възобновено.  

Пр. пр. № 253/2011 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 227/2011 г. по 

описа на РУП – Разград с наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Налична 

справка ЦИССС.  ДП е започнато на 21.03.2011 г. на основание чл. 212, ал. 

3 от НПК с действие по разследването - оглед на местопроизшествие 

/намерени части от човешки скелет/, срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 115 от НК. По делото е било установено чии са 

намерените останки, изготвена е съдебно-медицинска остеологична 

експертиза разпитани са били свидетели. Поискано е и е разрешено 

удължаване срока на разследване общо 8 пъти, последният път е с два 

месеца, считано от 21.03.2013 г. ДП е постъпило в ОП – Разград на 

27.05.2013 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 20.06.2013 г. 

НП е спряно на основание чл. 243, ал. 1, т. 2, чл. 245, ал. 1 и чл. 199 от 
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НПК. В диспозитива на постановлението е записано, че препис от него 

следва да се изпрати на наследниците на пострадалото лице с указание, че 

подлежи на обжалване пред ОС – Разград /приложена обратна разписка/; 

също след влизане в сила на постановлението делото да се изпрати на РУП 

– Разград за продължаване на действията по установяване самоличността 

на убитото лице. Към момента на извършване на проверката делото не е 

възобновено. 

 Пр. пр.№ 180/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 36/2012 г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Огнян Дамянов. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е било образувано с постановление от 29.02.2012 г. срещу 

Н.И. за престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК, като в постановлението са 

дадени конкретни и ясни указания. Досъдебното производство е постъпило 

в ОП – Разград на 04.05.2012 г. с мнение за спиране на основание чл. 244, 

ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 04.05.2013 г. досъдебното 

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

диспозитива на постановлението е записано, копие да се изпрати на 

пострадалия, на Директора на „Б. ДСК” АД – клон Исперих, които могат 

да обжалват постановлението пред ОС – Разград в 7 – мо дневен срок. 

Записано е също, че след влизане на постановлението в сила копие от 

постановлението и спряното досъдебно производство да бъдат изпратени 

на РУП – Исперих за продължаване на издирването на извършителя на 

престъплението.  

Пр. пр.№ 151/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-ИХ-

10/2012 г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Росица 

Георгиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С 

постановление от 22.02.2012 г.  на прокурор Георгиева е било образувано 

досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.249, ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни 

указания.  Изготвен е план за провеждане на оперативно-издирвателни 

мероприятия до досъдебното производство. С писмо от 23.04.2012 г. 

разследващият полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в РП – Разград с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 

1, т. 2 от НПК. С постановление от 07.05.2012 г. досъдебното производство 

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

постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – 

Разград за продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, че 

постановлението следва да се съобщи на пострадалия и че може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Разград. 

/Приложена е справка от ЦИССС и обратна разписка/ 

Пр. пр.№ 152/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-ИХ-

11/2012 г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Милена 

Пенчикова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С 



 25 

постановление от 15.03.2012 г.  на прокурор Пенчикова е било образувано 

досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.249, ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни 

указания.  Изготвен е план за провеждане на оперативно-издирвателни 

мероприятия до досъдебното производство. С писмо от 17.05.2012 г. 

разследващият полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в ОП – Разград с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 

1, т. 2 от НПК. С постановление от 19.06.2012 г. досъдебното производство 

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

постановлението е записано копие, ведно с делото, да се изпрати на РУП – 

Разград за продължаване на издирването на извършителя. Посочено е, че 

постановлението следва да се съобщи на пострадалия и че може да се 

обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Разград. 

/Приложена е справка от ЦИССС и обратна разписка/ 

Пр. пр.№ 440/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-В-41/2012 

г. по описа на ОД МВР Разград с наблюдаващ прокурор Милена 

Пенчикова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С 

постановление от 11.04.2012 г.  на прокурор Пенчикова е било образувано 

досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.249, ал. 1 от НК, извършено в Ирландия, като в постановлението са 

дадени конкретни и ясни указания.  Изготвен е план за провеждане на 

оперативно-издирвателни мероприятия до досъдебното производство. С 

писмо от 11.06.2012 г. разследващият следовател е изпратил материалите 

по досъдебното производство в ОП – Разград с мнение за спиране на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 19.06.2012 г. 

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

НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие, ведно с делото, 

да се изпрати на РУП – Разград за продължаване на издирването на 

извършителя. Посочено е, че постановлението следва да се съобщи на 

пострадалия и че може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му 

пред ОС – Разград, както и да се съобщи на разследващия следовател. 

/Приложена е справка от ЦИССС и обратна разписка/ 

Пр. пр. № 430/2013 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-Их-

241/2012 г. по описа на РУП – Исперих, с наблюдаващ прокурор Антония 

Донева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Налична справка ЦИССС. Досъдебното производство е образувано на 

19.04.2013 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 249, ал. 

3 от НК. По наблюдателното производство липсва акт за образуване 

/започване/ на наказателното производство. По делото са били разпитани 

свидетели, изготвен е план за провеждане на ОИМ във връзка с 

разследването, поискано е и е разрешено удължаване срока на разследване 

по реда на чл. 234, ал. 3, изр. 1 от НПК с 30 дни, считано до 19.07.2013 г. 

ДП е постъпило в ОП – Разград на 22.07.2013 г. с мнение за спиране на 
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основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, тъй като извършителят на 

престъплението не е разкрит. С постановление от 22.07.2013 г. НП е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в диспозитива на 

постановлението е записано копие да се изпрати на ощетеното юридическо 

лице с указание, че може да обжалва постановлението пред ОС – Разград в 

7-дневен срок, а делото се изпраща на РУП – Исперих за продължаване 

издирването на извършителя. Към момента на извършване на проверката 

делото не е възобновено.  

Пр.пр. № 856/2013 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-Рз-

690/2013 г. по описа на РУП – Разград с наблюдаващ прокурор Тихомир 

Тодоров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 

Налична справка ЦИССС.  ДП е започнато на 15.09.2013 г. на основание 

чл. 212, ал. 3 от НПК с действие по разследването – разпит на свидетел, 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. ДП 

е постъпило в ОП – Разград на 18.11.2013 г. с мнение за спиране. С 

постановление от 18.11.2013 г. НП е спряно на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 

от НПК – липсва цифрово изписване на чл. 199 от НПК. В диспозитива на 

постановлението е записано, че препис от него следва да се изпрати на 

наследниците на пострадалото лице с указание, че подлежи на обжалване 

пред ОС – Разград /изпратена е обратна разписка/; също след влизане в 

сила на постановлението делото да се изпрати на РУП – Разград за 

продължаване издирването на извършителя на престъплението. Към 

момента на извършване на проверката делото не е възобновено.  

 

 

Проверени бяха на случаен принцип прекратени  досъдебни 

производства през 2012 и 2013 г., срещу известен извършител и 

неизвестен извършител, включително по давност 

 

Пр. пр. № 355/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП ЗМ-ИХ-193/2012 

г. по описа на РУП Исперих с наблюдаващ прокурор Антония Донева. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ След 

извършени предварителна и допълнителни проверки, с постановление от 

19.06.2012 г.  на прокурор Донева е било образувано досъдебно 

производство срещу Н.Н.З. за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2 от 

НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни указания. Искано 

е и е разрешено удължаване на срока за разследване. В хода на 

разследването са свидетели. С писмо от 19.10.2012 г. разследващият 

полицай е изпратил материалите по досъдебното производство в РП – 

Разград с мнение за прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. С 

мотивирано постановление от 09.11.2012 г. досъдебното производство е 

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

НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 
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представляващия  ОД ДФ „Земеделие”,който може да го обжалва в 7-

дневен срок от получаването му пред ОС – Разград. Посочено е, писмените 

доказателства в оригинал да се върнат на ОД ДФ „Земеделие” след влизане 

на постановлението в сила. / приложена е обратна разписка/. Към делото  

е приложен приемо – предавателен протокол с описани имена  от 

07.02.2013 г. за предаване на подробно описани веществени доказателства.  

Пр. пр. № 356/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП ЗМ-ИХ-218/2012 

г. по описа на РУП Исперих с наблюдаващ прокурор Антония Донева. 

Досъдебното производство е било образувано срещу известен извършител  

за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК, като в 

постановлението са дадени конкретни и ясни указания. С мотивирано 

постановление от 06.11.2012 г. досъдебното производство е било 

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

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

представляващия  ОД ДФ „Земеделие”,който може да го обжалва в 7-

дневен срок от получаването му пред ОС – Разград. Посочено е, писмените 

доказателства в оригинал да се върнат на ОД ДФ „Земеделие” след влизане 

на постановлението в сила. /има приложена обратна разписка/. Към 

делото  е приложен приемо – предавателен протокол с описани имена  от 

07.02.2013 г. за предаване на подробно описани веществени доказателства.  

Пр. пр. № 996/2013 г. по описа на ОП – Разград, ДП ЗМ-ИХ-520/2013 

г. по описа на РУП Исперих с наблюдаващ прокурор Антония Донева. 

/Приложена  е заповед за определяне на наблюдаващ прокурор./ ДП  е било 

започнато на основание чл. 212, ал. 2 срещу А.Е.С за извършено 

престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 1 от  НК В хода на разследването са  

разпитани множество свидетели, назначена е съдебно химическа 

експертиза.  Приложена е справка от ЦИССС и свидетелство за 

съдимост. С писмо от 16.12.2012 г. разследващият полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в РП – Разград с мнение за 

прекратяване. С мотивирано постановление от 16.12.2013 г. досъдебното 

производство е било прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, 

ал. 1, т. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано препис да 

се изпрати на пострадалите, които могат да го обжалват в 7-дневен срок от 

получаването му пред ОС – Разград. / приложени са разписки за връчване/.  

Пр. пр. № 933/2003 г. по описа на ОП Разград, ДП  сл. д. № 247/2003 

г. по описа на ОСлС Разград с наблюдаващ прокурор Росица Георгиева. 

Наказателното производство е образувано срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 330, ал.2, т. 2, вр. ал. 1 от НК, като деянието е 

извършено на 14.10.2003 г. Въпреки проведените издирвателни действия 

извършителят на деянието не е открит. С постановление от 18.12.2003 г. 

производството по делото е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК, 

действащ по това време. Досъдебното производство е изискано на 

05.11.2013 г., материалите са  постъпили в ОП Разград на 18.11.2013 г. С 
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постановление от 09.12.2013 г.  е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 

1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК, като в обстоятелствената част е записано, 

че съгласно чл. 80, ал. 1, т. 3 от НК наказателното преследване за 

престъпления по чл. 330 от НК се изключва по давност с изтичане на 10 

годишен срок, който е изтекъл на 14.10.2013 г. и производството е 

прекратено поради изтичане на предвидената в закона давност. В 

диспозитива на постановлението е записано препис да се изпрати на 

пострадалия, който може го обжалва в 7-дневен срок от получаването му 

пред ОС – Разград. / приложена е разписка за връчване/.  

Пр. пр.№ 1738/1998 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 297/1998 г. 

по описа на ОСлС в ОП - Разград с наблюдаващ прокурор Огнян Дамянов. 

Досъдебното производство е било образувано с постановление от 

02.10.1998 г. на следовател при ОСлС в ОП - Разград срещу НИ за 

престъпление по чл. 333, вр. чл. 330, ал. 2, т. 1 и ал. 3, предл. 1 от НК. С 

постановление от 02.12.1998 г. досъдебното производство е било спряно на 

основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК(отм.). С постановление от 09.09.1999 

г. на прокурор Ан. Донева досъдебното производство е било възобновено 

на основание чл. 239, ал. 6 от НПК(отм.). С постановление за частично 

прекратяване и спиране на предварителното производство от 29.09.1999 г. 

е прекратено частично наказателното производство срещу В.И.В. и същото 

е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК(отм.)., като в диспозитива 

е указано делото да се изпрати на ОСлС - Разград за продължаване 

издирването на извършителя. На 09.07.2007г. материалите по делото са 

изпратени от ОСлС на ОП – Разград по искане на прокуратурата. /Има 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 09.07.2007 г./ С 

писмо от 12.07.2007 г. прокурор Огнян Дамянов изпраща делото в ОСлС – 

Разград за продължаване на издирването на извършителя. На 10.10.2008 г. 

в ОП – Разград са получени материалите по делото с мнение за 

прекратяване. С мотивирано постановление от 04.11.2008 г. 

наблюдаващият прокурор е отказал да прекрати досъдебно производство. 

С писмо от 09.04.2009 г. на административния ръководител на ОСлС – 

Разград делото изпратено в РУП – Разград, съгласно изменението в чл. 245 

от НПК. С писмо от 21.10.2013 г. досъдебното производство е изискано от 

РУП – Разград. С постановление от 05.11.2013 г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 във вр.чл. 24, 

ал. 1, т. 3 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да 

се изпрати на пострадалия, както и че постановлението може да се обжалва 

в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Разград. / приложена е 

обратна разписка/ Прекратените по давност дела не се възобновяват и 

след това да се прекратяват, а с постановлението само се прекратяват. 
Пр. пр. № 601/2013 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-В-

153/2013г. по описа на РУП – Разград с наблюдаващ прокурор Милена 

Пенчикова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
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Налична справка ЦИССС.  ДП е започнато на 18.06.2013 г. на основание 

чл. 212, ал. 3 от НПК с действие по разследването – оглед на 

местопроизшествие, срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 

343, ал. 1, б. „в“ от НК. По делото са били разпитани множество свидетели, 

изготвени са химическа, автотехническа и съдебно-медицинска 

експертизи; изготвен е бил доклад на разследващия полицай и с 

постановление от 02.10.2013 г. са дадени указания по разследването – 

предявяване на разследването. След предявяването на делото на 

наследниците на загиналия при ПТП, на 11.10.2013 г. делото е изпратено в 

ОП – Разград с мнение за прекратяване на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. 

чл. 24, ал.1, т. 4 от НПК. ДП е прекратено с постановление от 11.11.2013 г. 

на основание чл. 243, ал.1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК – поради смърт 

на извършителя на деянието, тъй като е прието, че именно починалият е 

нарушил правилата за движение и е предизвикал ПТП, довело до неговата 

смърт. В диспозитива на постановлението е записано препис да се изпрати 

на наследниците на пострадалия с указание, че могат да обжалват 

постановлението пред ОС – Разград в 7-дневен срок. /приложени са 

обратни разписки/ 

Пр. пр. № 588/1999 г. по описа на ОП – Разград, сл. д. № 355/1999 г. 

по описа на ОСлСл – Разград, наблюдаващ прокурор Милена Пенчикова. 

Предварителното производство /сл.дело/ е образувано на 01.12.1998 г. от 

следовател Н. Тодорова срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл. 198, ал. 1 от НК – грабеж на лек автомобил. По делото са били 

разпитани свидетели, проведени са очни ставки, назначена е била съдебно-

медицинска експертиза. По делото на 27.01.1999 г. е било съставено 

заключително постановление от следовател Н. Тодорова за спиране на 

наказателното производство на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК 

/отменен/. С постановление от 02.02.1999 г. на Д. Недкова – Кипрова от РП 

- Разград НП е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК. На 

26.03.1999 г. в РП - Разград е получена докладна записка от РПУ – 

Лозница за това, че е установен отнетият лек автомобил. С постановление 

от 29.03.1999 г. на прокурор Т. Тодоров от РП – Разград НП е възобновено, 

а сл.дело е изпратено в ОП – Разград по компетентност, с оглед извършено 

престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3 от НК. С постановление от 13.04.1999  

г. на прокурор Е. Хаджидимитрова от ОП – Разград е прието, че се касае за 

престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3 от НК. По делото на 11.06.1999 г. е било 

съставено ново заключително постановление от следовател Н. Тодорова за 

спиране на наказателното производство на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от 

НПК /отменен/. С постановление от 15.06.1999 г. на прокурор Е. 

Хаджидимитрова от ОП – Разград делото е върнато за допълнително 

разследване на основание чл. 236, ал. 1, т. 1 от НПК /отм./ с указания за 

извършване на допълнителни действия по разследването. По делото са 

приложени копия от протоколи за извършени следствени действия по 
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дознание на РПУ – Девня, водено във връзка с намерен лек автомобил, 

подобен на отнетия в Разград. По сл.д. № 355/1999г. по описа на ОСлСл – 

Разград са били разпитани множество свидетели, изготвена е оценъчна 

експертиза за стойността на л.а. На 29.09.1999 г. е съставено ново 

заключително постановление от следовател Н. Тодорова за спиране на 

наказателното производство на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК /отм./. 

С постановление от 01.12.1999 г. на прокурор Е. Хаджидимитрова от ОП – 

Разград НП е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК. На 15.02.2008 

г. прокурор Милена Пенчикова изпраща писмо до ОСлСл – Разград за 

информация установени ли са извършителите на деянието, в отговор на 

което ОП е уведомена, че не са установени извършителите на деянието и 

не са налице основания за възобновяване на производството. По искане на 

прокурор Милена Пенчикова, на 09.12.2013 г. спряното дело е изпратено в 

ОП – Разград. С постановление от 10.12.2013 г. НП е прекратено поради 

изтекла погасителна давност на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 

1, т. 3 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано препис да се 

изпрати на пострадалата с указания, че може да го обжалва пред ОС – 

Разград в 7-дневен срок. /приложена е обратна разписка./. 

Пр. пр. № 581/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-В-

194/2012 г. по описа на ОДМВР – Разград с наблюдаващ прокурор Милена 

Пенчикова. /Информацията по преписката е от постановлението за 

прекратяване на НП, тъй като ДП е изпратено в АП – Варна на 05.03.2013 

г. по тяхно искане./ ДП е образувано на 21.08.2012 г. срещу Ю.Б.М. за 

престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. С постановление от 29.11.2012 г. на 

ОП – Разград наказателното производство е прекратено; това 

постановление е отменено на 18.01.2013 г. от АП – Варна с указания да 

бъдат предприети процесуални действия по реда на чл. 219 от НПК. На 

20.03.2013 г. е повдигнато обвинение на Ю.Б.М. за престъпление по чл. 

248а, ал. 2, предл. 1 от НК. С постановление от 21.06.2013 г. на ОП – 

Разград наказателното производство отново е прекратено, като и това 

постановление е отменено от АП – Варна с конкретни указания на 

26.07.2013 г. Ново обвинение е повдигнато на Ю.Б.М. на 07.11.2013 г. 

Разпитани са били множество свидетели, изготвена е графическа 

експертиза на документи. С постановление от 12.12.2013 г. прокурор 

Пенчикова прекратява наказателното производство. В обстоятелствената 

част на постановлението е отразено, че не са налице доказателства да е 

осъществена която и да е от двете форми на изпълнителното деяние по чл. 

248а, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1 

вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, наказателното производство срещу Ю.Б.М. е 

прекратено и е отменена наложената мярка за неотклонение подписка. В 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

обвиняемото лице с указание, че може да обжалва акта пред ОС – Разград. 

 Пр. пр. № 316/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-Их-
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192/2012 г. по описа на РУП – Исперих, наблюдаващ прокурор Росица 

Георгиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Налична карта ЦИССС. ДП е образувано с постановление на 22.05.2012 г. 

след извършена предварителна проверка срещу В.С.М. за престъпление по 

чл. 248а, ал. 2 от НК. Дадени са ясни и конкретни указания. По делото са 

разпитани свидетели /в т.ч. и по делегация/,изготвен е доклад с искане на 

писмени указания за водене на разследването, като такива са дадени с 

писмо от 30.08.2012 г. ДП е постъпило в ОП – Разград на 18.09.2012 г. с 

мнение за прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. С 

постановление от 18.10.2012 г. НП  е прекратено на основание чл. 243, ал. 

1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част на 

постановлението е отразено, че не са налице доказателства да е 

осъществена която и да е от двете форми на изпълнителното деяние по чл. 

248а, ал. 2 от НК. В диспозитива на постановлението е записано копие да 

се изпрати на обвиняемото лице с указание, че може да обжалва акта пред 

ОС – Разград. /приложена е обратна разписка/.  

 

Проверени още: пр.пр. № 350/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП 

№ 151/2012 г. по описа на РУП – Кубрат, наблюдаващ прокурор Росица 

Георгиева, водено по чл. 248а, ал. 2 от НК. /делото е сходно с преписка № 

316/2012 г./  

 

Проверени на случаен принцип бяха досъдебни производства, внесени 

в съда с обвинителни актове през 2012 и 2013  г. – само НП. 

 

Пр. пр.№ 660/2013 г. по описа на ОП - Разград, ДП № Кт-169/2013 г. 

по описа на РУП Кубрат с наблюдаващ прокурор Антония Донева. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е започнато на 04.07.2013 г. на основание чл. 212, ал. 2 от 

НПК /посочени са всички основания за ДП, БП и НП/  с оглед на 

местопроизшествие срещу С.В.Ц. за извършено  престъпление по чл. 343, 

ал. 1, б. „в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. /В НП няма приложено свидетелство 

за съдимост/. Искано е и е разрешено удължаване на срока за разследване. 

С постановление от 27.09.2013 г. С.В.Ц. е бил привлечен като обвиняем. 

Мярка за неотклонение не му е взета. /Докладвано по реда на чл. 219, ал.1 

от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. На 04.11.2013 г. в 

ОП - Разград е получено досъдебното производство с мнение за предаване 

на съд на обвиняемия. Изготвен е бил ОА от прокурор Донева. На 

26.11.2013г. е внесен обвинителен акт срещу С.В.Ц. за престъпления по чл. 

343, ал. 1, б. „в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. В обвинителният акт са посочени, 

изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. 

Образуваното НОХД № 365/2013 г. по описа на ОС – Разград е 

приключило с присъда № 59 от 17.12.2013 г. на ОС – Разград, като на 
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подсъдимия е наложено наказание две години и осем месеца ЛОС, 

изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за 

изпитателен срок от три  години, подсъдимият е лишен от право да 

управлява МПС за срок от две години и шест месеца. / приложено е копие 

от акта на съда с мотивите/ 

Пр. пр.№ 898/2013 г. по описа на ОП - Разград, БП № ЗМ-В-267/2013 

г. по описа на ОД МВР Разград с наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Бързото 

производство е започнато на 01.10.2013 г. на основание чл. 356, ал.3 от 

НПК /посочени са всички основания за ДП, БП и НП/  с разпит на свидетел 

срещу Я.Х.М. за извършено  престъпление по чл. 304, ал. 1 от НК. /В НП 

няма приложено свидетелство за съдимост/. С постановление от 

04.10.2013 г. Я.Х.М. е бил привлечен като обвиняем, като му е взета мярка 

за неотклонение „подписка”. /Докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, 

с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. На 04.10.2013 г. в ОП - 

Разград е получено досъдебното производство с мнение за предаване на 

съд на обвиняемия. Изготвен е бил ОА от прокурор Тодоров. На 04.10.2013 

г. е внесен обвинителен акт срещу Я.Х.М. за престъпления по чл. 304, ал. 1 

от НК. В обвинителният акт са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, ал. 3 и 

ал. 4 от НПК задължителни реквизити. Образуваното НОХД № 312/2013 г. 

по описа на ОС – Разград е приключило с присъда № 47 от 14.10.2013 г. на 

ОС – Разград, като на подсъдимия е наложено наказание три месеца ЛОС, 

изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за 

изпитателен срок от три  години и глоба в размер на 200 лева. На 

основание чл. 307а от НК е  отнет в полза на държавата предмета на 

престъплението. / приложено е копие от акта на съда/ 

Пр. пр.№ 707/2013 г. по описа на РП - Разград, ДП № 376/2013 г. по 

описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Огнян Дамянов. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е започнато на 18.07.2013 г. на основание чл. 212, ал. 2 от 

НПК срещу Ю.Н.Ш. за престъпление по чл. 115 от НК. С постановление за 

привличане на обвиняем и вземане МНО от 19.07.2013 г. е привлечен 

Ю.Н.Ш. за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 12 предл.първо, вр. чл. 115, ал. 

1, вр. чл. 18, ал.1,  вр. чл. 29, ал. 1 б. „а” и б. „б” от НК и по чл. 339, ал. 1, 

предл.второ от НК. /В НП е приложено свидетелство за съдимост, 

постановлението е докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на 

чл.219 от НПК, има 2 печата на ОП – Разград – кръгъл и входящ, както и 

подпис/.  Материалите по делото са постъпили в ОП-Разград на 20.11.2013 

г. с мнение за предаване на съд  на обвиняемия. На 28.11.2013 г. е внесен 

обвинителен акт срещу Ю.Н.Ш. за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 12 

предл.първо, вр. чл. 115, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 във вр. чл. 29, ал. 1 б. „а” и б. 

„б” от НК и по чл. 339, ал. 1, предл.второ от НК. В обвинителния акт са 

посочени изброените в чл. 246,ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни 
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реквизити. С присъда от 15.01.2014 г. по НОХД № 368/2013 г. на ОС – 

Разград подсъдимият Ю.Н.Ш. е признат за виновен за извършените от 

него, посочени в обвинителния акт деяния. На основание чл. 23 ал. от НК 

на Ю.Н.Ш. е наложено едно общо наказание „лишаване от свобода” за 

срок от 9 (девет) години и шест месеца, което да изтърпи при „строг” 

първоначален режим. Подсъдимият е осъден да заплати и сумата от 40 000 

лева на С.М.М., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, 

ведно със законната лихва.  

Пр. пр.№ 224/2013 г. по описа на ОП - Разград, ДП № ЗМ-Рз-

148/2013 г. по описа на РУП - Разград с наблюдаващ прокурор Милена 

Пенчикова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Досъдебното производство е започнато на 26.02.2013 г. на основание чл. 

212, ал. 2 от НПК /посочени са всички основания за ДП, БП и НП/ със 

съставяне на протокол за разпит н свидетел срещу неизвестен извършител 

за извършено  престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. Приложена е карта 

ЦИССС. Искано е и е разрешено удължаване на срока за разследване. С 

постановление от 05.06.2013г. наказателното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като в диспозитива на 

постановлението е записано копие от него да се изпрати на пострадалата с 

указание, че може да го обжалва пред ОС – Разград в 7-дневен срок. 

Поради установяване на лице, за което е било необходимо да се съберат 

доказателства дали е извършител на деянието, с постановление от 

14.06.2013г. наказателното производство е възобновено, а на 17.06.2013г. е 

разрешено удължаване срока на разследване с два месеца. С постановление 

от 13.08.2013 г. е била привлечена като обвиняема Д.Р.Т. и й е взета мярка 

за неотклонение подписка. /Докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с 

подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. В НП няма приложено 

свидетелство за съдимост. На 16.08.2013 г. в ОП - Разград е получено 

досъдебното производство с мнение за предаване на съд на обвиняемата. 

Изготвен е бил ОА от прокурор Пенчикова  на 13.09.2013г. В ОС – Разград 

е било образувано НОХД № 294/2013г., прекратено с разпореждане от 

08.10.2013г. поради допуснато на досъдебното производство отстранимо 

съществено процесуално нарушение. Срещу това разпореждане прокурор 

Пенчикова подава на 17.10.2013г. частен протест пред АС – Варна. Липсва 

произнасянето на АС – Варна. С разпореждане от 16.12.2013г. по НОХД № 

294/2013г. съдия Емил Стоев насрочва открито съдебно заседание за 

23.01.2014г. по внесения през септември 2013 г. обвинителен акт. В 

съдебно заседание на 23.01.2014 г. делото е приключило с одобряване на 

споразумение между обвиняемата, защитника й и прокурор Пенчикова. 

Споразумението съдържа съгласие по въпросите, изрично изброени в чл. 

381, ал. 5 от НПК. Наложено е наказание в размер шест месеца ЛОС чието 

изпълнение е отложено по реда на чл. 66 от НК за изпитателен срок от 3 г. 
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/приложено копие от определението на съда за одобряване на 

споразумението с печат за датата на влизане в сила/. 

Пр. пр.№ 1042/2011 г. по описа на ОП - Разград, ДП № 5/2012 г. по 

описа на ОСО в ОП Разград с наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е образувано с постановление на прокурор Тодоров от 

04.04.2012 г. срещу неизвестно длъжностно лице от Община Исперих за 

извършено престъпление по чл. 254а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  С 

предложение за възлагане на разследването от 04.04.2012 г. прокурор 

Тодоров е предложил на окръжния прокурор да възложи разследването на 

следовател на основание чл. 152 от ЗСВ. С постановление от същата дата 

окръжният прокурор Дамянов е възложил разследването на следовател 

Асен Асенов от ОСО в ОП Разград. Приложена е справка от УИС. По 

делото няколкократно е искано и разрешавано удължаване на срока за 

разследване. Последното искане е от 02.04.2013 г. и срокът е удължен с 

един месец. С постановление от 17.04.2013 г. е извършено ново 

привличане на А.А.Р. в качеството на обвиняем и му е потвърдена взетата 

мярка за неотклонение./Докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с 

подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. По делото е привлечен също 

Д.И.Д. за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

На 23.04.2013 г. в ОП - Разград е получено досъдебното производство с 

мнение за предаване на съд на обвиняемите. Изготвен е бил ОА от 

прокурор Тодоров  на 16.05.2013г. В ОС – Разград е било образувано 

НОХД № 1954/2013 г., прекратено с разпореждане от 09.07.2013 г. поради 

допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено 

процесуално нарушение. В становище, изготвено след връщане на делото 

прокурор Пенчикова, зам. окръжен прокурор е изразила мнение, че 

връщането е основателно и при предявяване на разследването не е 

призовано пострадалото лице, в случая държавата. С постановление от 

16.07.2013 г. досъдебното производство е върнато на разследващия 

следовател за изпълнение на указанията на съда. След връщане на делото в 

ОП Разград на 09.08.2013 г. е изготвен нов обвинителен акт и е внесен в 

съда. С разпореждане от 27.09.2013 г. по НОХД № 270/2013 г. съдия 

Доротея Иванова  е насрочила открито съдебно заседание за 22.10.2013 г. 

По време на проверката образуваното НОХД е висящо, с насрочено 

заседание за 25.03.2014 г. 

 

Проверени още:  

 

пр.пр. № 737/2013 г. по описа на ОП - Разград, ДП № 302/2012 г. по 

описа на ОДМВР - Разград с наблюдаващ прокурор Огнян Дамянов, за 

престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 313, ал. 1 
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вр. чл. 26, ал. 1 от НК; образувано е НОХД № 349/2013г., приключило с 

присъда № 60/18.12.2013г. ;  

пр.пр. № 934/2013г. по описа на ОП - Разград, ДП № ЗМ-В-

310/2012г. по описа на ОДМВР - Разград с наблюдаващ прокурор Антония 

Донева, за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК и по чл. 212, ал. 1, предл. 1 от НК; образувано е НОХД № 371/2013г., 

приключило с присъда № 11/20.02.2014г.;  

пр.пр. № 425/2013г. по описа на ОП - Разград, ДП № 104/2013 г. по 

описа на ОДМВР - Разград с наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров, за 

престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 4 и 5, б. „б“, предл. 1 вр. ал. 1, б. „в“ 

вр. чл. 342, ал. 1 от НК; образувано е НОХД № 334/2013г., приключило с 

присъда № 57/03.12.2013г. 

 

 

Проверени бяха на случаен принцип досъдебни производства, 

приключили по реда на чл. 381 и сл. от НПК /споразумения/  и по реда 

на чл. 78а от НК /предложения за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание/ - 2012 и 2013 г. 

 

споразумения 

 

Пр.пр. № 749/2012г. по описа на ОП – Разград, ДП № 436/2012г. по 

описа на РУП - Исперих с наблюдаващ прокурор Огнян Дамянов. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е започнато 

на 25.07.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало със 

съставянето на протокол за претърсване и изземване/ срещу Т.Н.Г. и Л.Д.Б. 

за престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 1 от НК, като на 25.07.2012г. е 

уведомена ОП – Разград. Направено е искане от прокурор Огнян Дамянов 

до ОС – Разград за одобряване на протокола за извършеното претърсване и 

изземване на основание чл. 161, ал. 2 и чл. 164, ал. 3 от НПК. В същия ден 

/25.07.2012г./ на основание чл. 164, ал. 1 от НПК е било извършено и 

претърсване /тази формулировка е отразена в съобщението до ОП – 

Разград/ на лицата Т.Н.Г. и Л.Д.Б. /без процесуално качество към момента 

на претърсването/. Направени са искания от прокурор Огнян Дамянов до 

ОС – Разград за одобряване на протоколите за извършените действия 

личен обиск на основание чл. 161, ал. 2 от НПК. Приложени са 

разпореждания на ОС – Разград от 26.07.2012г. за одобряване на 

извършените неотложни действия по разследването. Към НП-то са 

приложени свидетелства за съдимост на лицата Т.Н.Г. и Л.Д.Б., както и 

справка ЦИССС. Поискано е и е разрешено на три пъти удължаване срока 

на разследване, последният от които е с три месеца, считано от 

25.01.2013г. На 28.03.2013г. лицата Т.Н.Г. и Л.Д.Б. са привлечени като 

обвиняеми за престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 1 от НК, като 
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постановленията са докладвани по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК на 

наблюдаващия прокурор с подпис на наблюдаващия прокурор и печат. ДП 

е постъпило в ОП – Разград на 16.04.2013г. с мнение за предаване 

обвиняемите на съд. Делото е внесено на 24.04.2013г. в ОС – Разград със 

споразумение за решаване на дело в досъдебно производство от 

24.04.2013г. Делото е приключило с одобряване на споразумение между 

обвиняемите, техния защитник и прокурор Огнян Дамянов по НОХД № 

164/2013г. в съдебно заседание на 30.04.2013г. Споразумението включва 

съгласие по въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. 

Наложено е наказание в размер на 1 година и 8 месеца ЛОС по отношение 

на Л.Д.Б., чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66 от НК за 

изпитателен срок от 3 г. и 8 м. , и наказание в размер на 1 година и 6 

месеца ЛОС по отношение на Т.Н.Г., чието изпълнение е отложено по реда 

на чл. 66 от НК за изпитателен срок от 3 г. и 6 м. /приложено копие от 

определението на съда за одобряване на споразумението с печат за 

датата на влизане в сила/ 

Пр.пр. № 188/2013г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-Их-

100/2013г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Милена 

Пенчикова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП 

е започнато на 18.02.2013г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало 

със съставянето на протокол за претърсване и изземване/ срещу И.Хр.И. и 

М.Д.А. за престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, 

като на 18.02.2013г. е уведомена ОП – Разград. Направено е искане от 

прокурор Милена Пенчикова до ОС – Разград за одобряване на шест броя 

протоколи за извършени претърсване и изземване на основание чл. 161, ал. 

2 и чл. 164, ал. 3 от НПК. Към НП-то са приложени свидетелства за 

съдимост на лицата И.Хр.И. и М.Д.А., както и справка ЦИССС. 

Приложени са разпореждания на ОС – Разград от 19.02.2013г. за 

одобряване на извършените неотложни действия по разследването. На 

лицата И.Хр.И. и М.Д.А. е наложена забрана за напускане пределите на РБ. 

Поискано е и е разрешено на два пъти удължаване срока на разследване, 

вторият – с един месец, считано от 18.05.2013г. По делото са приложени 

постановления за привличане като обвиняеми на лицата И.Хр.И. и М.Д.А., 

като постановленията са докладвани по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК на 

наблюдаващия прокурор с подпис на наблюдаващия прокурор и печат, но 

не са подписани от разследващ орган, обвиняем и защитник. ДП е 

постъпило в ОП – Разград на 24.06.2013г. с мнение за предаване 

обвиняемите на съд. Делото е внесено на 15.07.2013г. в ОС – Разград със 

споразумение за решаване на дело в досъдебно производство от 

15.07.2013г. Делото е приключило с одобряване на споразумение между 

обвиняемите, техния защитник и прокурор Милена Пенчикова по НОХД 

№ 235/2013г. в съдебно заседание на 30.04.2013г. Споразумението включва 

съгласие по въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. 
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Наложено е наказание в размер на 1 година и 6 месеца ЛОС по отношение 

на И.Хр.И., чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66 от НК за 

изпитателен срок от 3 г., и наказание в размер на 6 месеца ЛОС по 

отношение на М.Д.А., чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66 от 

НК за изпитателен срок от 3 г. /приложено копие от определението на 

съда за одобряване на споразумението с печат за датата на влизане в 

сила/ 

Пр.пр. № 748/2012г. . по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-В-

225/2012г. по описа на ОДМВР – Разград с наблюдаващ прокурор Антония 

Донева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е 

започнато на 25.07.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало 

със съставянето на протокол за обиск и изземване/ срещу И.С.М. за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, като на 26.07.2012г. е уведомена ОП 

– Разград. Направено е искане от прокурор Антония Донева до ОС – 

Разград за одобряване на протокола за извършения личен обиск и 

изземване на основание чл. 161, ал. 2 от НПК. Приложени са 

разпореждания на ОС – Разград от 26.07.2012г. за одобряване на 

извършените неотложни действия по разследването. Към НП-то е 

приложено свидетелство за съдимост и справка ЦИССС. Поискано е и е 

разрешено на четири пъти удължаване срока на разследване, последният от 

които е с четири месеца, считано от 25.01.2013г. По делото е приложено 

постановление от 16.05.2013г. за привличане като обвиняем на И.С.М., 

като постановлението не е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК на 

наблюдаващия прокурор. ДП е постъпило в ОП – Разград на 249.05.2013 г. 

с мнение за предаване обвиняемия на съд. Делото е внесено на 11.06.2013 

г. в ОС – Разград със споразумение за решаване на дело в досъдебно 

производство от 11.06.2013г. Делото е приключило с одобряване на 

споразумение между обвиняемия, защитника му и прокурор Антония 

Донева по НОХД  № 220/2013г. в съдебно заседание на 19.06.2013г. 

Споразумението включва съгласие по въпросите, изрично изброени в чл. 

381, ал. 5 от НПК. Наложено е наказание в размер на 8 месеца ЛОС по 

отношение на И.С.М., чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66 от 

НК за изпитателен срок от 3 г. /приложено копие от определението на 

съда за одобряване на споразумението с печат за датата на влизане в 

сила/ 

Пр.пр. № 478/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 147/2012г. по 

описа на ОДМВР – Разград с наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров /Не 

е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е образувано 

с постановление на прокурор Тихомир Тодоров от 04.05.2012г. срещу 

Г.Ж.И. за престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1, предл. 1 от НК, 

като в постановлението не са дадени указания във връзка с разследването. 

Към НП-то не е приложено свидетелство за съдимост, но е налична 

справка ЦИССС. Прокурор Тихомир Тодоров е изготвил две искания до 
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ОС – Разград за разрешаване извършването на две действия по 

претърсване и изземване, като не са приложени разпореждания на съда по 

разрешаване извършването на тези действия. По делото е поискано и е 

разрешено удължаване срока на разследване с два месеца, считано от 

04.07.2012г. Приложени са две постановления за привличане като 

обвиняем на Г.Ж.И., които са докладвани на наблюдаващия прокурор по 

реда на чл. 219, ал. 1 от НПК с подпис на наблюдаващия прокурор и печат. 

ДП е постъпило в ОП – Разград на 05.09.2012г. с мнение за предаване 

обвиняемия на съд. Делото е внесено на 13.09.2012г. в ОС – Разград със 

споразумение за решаване на дело в досъдебно производство от 

13.09.2012г. Делото е приключило с одобряване на споразумение между 

обвиняемия, защитника му и прокурор Тихомир Тодоров по НОХД № 

335/2012г. в съдебно заседание на 10.10.2012г. Споразумението включва 

съгласие по въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. 

Наложено е наказание в размер на 1 година ЛОС, чието изпълнение е 

отложено по реда на чл. 66 от НК за изпитателен срок от 3 г. /приложено 

копие от определението на съда за одобряване на споразумението с печат 

за датата на влизане в сила/ 

Пр.пр. № 380/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 17/2012г. на 

ТЗБОП – Разград с наблюдаващ прокурор Росица Георгиева. /Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е започнато на 

21.08.2012г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК /започнало със 

съставянето на протоколи за претърсване и изземване и са посочени 

всички основания за ДП, БП и НП/  /, като на 22.08.2012г. е уведомена ОП – 

Разград. . Направено е искане от прокурор Росица Георгиева до ОС – 

Разград за одобряване на протокола за извършения личен обиск и 

изземване на основание чл. 161, ал. 2 от НПК. Приложено е определение от 

22.08.2012г. на ОС – Разград за одобряване на протокола. Към НП-то са 

приложени свидетелство за съдимост, справка за полицейска регистрация 

и справка ЦИССС. На 22.08.2012г. с постановление М.М.М. е привлечен 

като обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, като 

постановлението е докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 

219, ал. 1 от НПК. Спрямо обвиняемия М.М.М. с определение на ОС – 

Разград е взета МНО задържане под стража, потвърдено от АС – Варна. По 

НП-то са приложени още две постановления за привличане на обвиняем – 

от 26.09.2012г. и от 01.10.2012г., които са били докладвани на 

наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК с подпис на 

наблюдаващия прокурор и печат. ДП е постъпило в ОП – Разград на 

03.10.2012г. с мнение за предаване обвиняемия на съд. Делото е внесено на 

19.10.2012г. в ОС – Разград със споразумение за решаване на дело в 

досъдебно производство от 19.10.2012г. Делото е приключило с 

одобряване на споразумение между обвиняемия, защитника му и прокурор 

Росица Георгиева по НОХД № 380/2012г. в съдебно заседание на 
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25.10.2012г. Споразумението включва съгласие по въпросите, изрично 

изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Наложено е наказание в размер две 

години ЛОС при първоначален общ режим в затворническо заведение. 

/приложено копие от определението на съда за одобряване на 

споразумението с печат за датата на влизане в сила/ 

 

Проверени още: 

  

пр.пр. № 897/2012г. по описа на ОП – Разград, ДП № ЗМ-Их-

513/2012г. по описа на РУП – Исперих с наблюдаващ прокурор Милена 

Пенчикова за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК;  

пр.пр. № 1018/2011 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 311/2011г. по 

описа на ОДМВР – Разград с наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК и по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 1 от НК 

 

предложения по чл. 78а от НК 

 

Пр. пр. №  228/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 215/2012 г. 

по описа на РУП Кубрат с наблюдаващ прокурор Тихомир Тодоров. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ След 

извършена проверка с постановление от 27.04.2012 г. на прокурор Тодоров 

е постановен отказ от образуване на ДП. В обстоятелствената част е 

записано, че деянието по чл. 248а изисква пряк умисъл като форма на вина 

и в случая такъв липсва, т.е. не са установени данни за извършено 

престъпление. С постановление  от 22.06.2012 г. на апелативния прокурор 

на АП Варна Големанова постановлението е отменено и  е разпоредено да 

се образува досъдебно производство./Приложен е нов протокол за избор 

на наблюдаващ прокурор, поради отпуск на прокурор Тодоров./ 

Досъдебното производство е било образувано на 23.08.2012 г. от прокурор 

Росица Георгиева срещу Б.М.Б. за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 

2 от НК. В постановлението са дадени подробни и конкретни указания. 

Искано е и е получено удължаване на срока за разследване. С 

постановление от 10.12.2012 г. Б.М.Б. е привлечен в качеството на 

обвиняем за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. /Делото е 

докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 

прокурор и печат/. Мярка за неотклонение не е взета. С постановление за 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 04.01.2013 г. 

досъдебното производство е внесено в ОС – Разград с предложение 

обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 

наложено административно наказание за извършено от него престъпление 

по чл. 248а, ал. 2 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 

записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 
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налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП няма приложено 

свидетелство за съдимост и разпечатка от УИС, има карта от ЦИССС/. 

С решение по НАХД № 6/2013г. от 29.01.2013 г. ОС - Разград е признал 

Б.М.Б. за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 248а, ал. 2 

от НК и му е наложил административно наказание  глоба в размер на 1000 

лв. /В НП има приложено решение с мотиви. /В УИС на 29.01.2013 г. е 

записано „обратна информация за постановено наказание”, отбелязване 

за наказанието, с какъв акт на съда е наложено и номер на НАХД /.  

Пр. пр. №  273/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 35/2012 г. по 

описа на РУП Лозница с наблюдаващ прокурор Антония Донева. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./  Досъдебното 

производство е било образувано на 22.05.2012 г. от прокурор Донева 

срещу Н.С.Г. за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. В 

постановлението са дадени подробни и конкретни указания. Искано е и е 

получено удължаване на срока за разследване. С постановление от 

24.10.2012 г. Н.С.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено 

престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. /Делото е докладвано по реда на чл. 

219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Взета е 

мярка за неотклонение „подписка”. С постановление за предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по реда на чл. 78а от НК от 09.01.2013 г. досъдебното 

производство е внесено в ОС – Разград с предложение обвиняемият да 

бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 

административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 

248а, ал. 2 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, 

че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че налице 

предпоставките на чл. 78а от НК /в НП няма приложено свидетелство за 

съдимост и разпечатка от УИС, има карта от ЦИССС/. С решение по 

НАХД № 11/2013 г. от 05.02.2013 г. ОС - Разград е признал Н.С.Г. за 

виновен за извършеното от него престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК и му 

е наложил административно наказание  глоба в размер на 1000 лв. /В НП 

има приложено решение с мотиви. /В УИС на 29.01.2013 г. е записано 

„обратна информация за постановено наказание”, отбелязване за 

наказанието, с какъв акт на съда е наложено и номер на НАХД /.  

Пр. пр. №  21/2012 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 248/2012 г. по 

описа на РУП Исперих с наблюдаващи прокурори Росица Георгиева и 

Огнян Дамянов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващи 

прокурори./  Досъдебното производство е било образувано на 12.06.2012 г. 

от прокурор Георгиева  срещу Н.А.Б. за извършено престъпление по чл. 

248а, ал. 2 от НК. В постановлението са дадени подробни и конкретни 

указания. Искано е и е получено удължаване на срока за разследване. С 

постановление от 01.10.2012 г. Н.А.Б. е привлечен в качеството на 

обвиняем за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. /Делото е 
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докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 

прокурор и печат/. Взета е мярка за неотклонение „подписка”. С 

постановление на прокурор Дамянов за предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда 

на чл. 78а от НК от 14.01.2013 г. досъдебното производство е внесено в ОС 

– Разград с предложение обвиняемият да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание за 

извършено от него престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. В 

обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 

причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 

78а от НК /в НП няма приложено свидетелство за съдимост и разпечатка 

от УИС, има карта от ЦИССС/. С решение по НАХД № 19/2013 г. от 

14.02.2013 г. ОС - Разград е признал Н.А.Б. за виновен за извършеното от 

него престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК и му е наложил 

административно наказание  глоба в размер на 1000 лв. /В НП има 

приложено решение с мотиви. /В УИС на 29.01.2013 г. е записано 

„обратна информация за постановено наказание”, отбелязване за 

наказанието, с какъв акт на съда е наложено и номер на НАХД /.  

Пр. пр. №  920/2011 г. по описа на ОП – Разград, ДП № 305/2011 г. 

по описа на ОД МВР Разград с наблюдаващ прокурор Милена Пенчикова. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващи прокурори./  Досъдебното 

производство е било образувано на 22.06.2012 г. от прокурор Пенчикова 

срещу Ш.Р.Ю. за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. В 

постановлението са дадени подробни и конкретни указания. Искано е и е 

получено удължаване на срока за разследване на няколко пъти. С 

постановление от 20.02.2013 г. Ш.Р.Ю. е привлечен в качеството на 

обвиняем за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. /Делото е 

докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, с подпис на наблюдаващия 

прокурор и печат/. Мярка за неотклонение  не е взета. С постановление за 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 27.03.2013 г. 

досъдебното производство е внесено в ОС – Разград с предложение 

обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 

наложено административно наказание за извършено от него престъпление 

по чл. 248а, ал. 2 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 

записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че 

налице предпоставките на чл. 78а от НК /в НП няма приложено 

свидетелство за съдимост и разпечатка от УИС, няма карта от 

ЦИССС/. С решение по НАХД № 126/2013 г. от 18.04.2013 г. ОС - Разград 

е признал Ш.Р.Ю. за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 

248а, ал. 2 от НК и му е наложил административно наказание  глоба в 

размер на 1500 лв. /В НП има приложено решение с мотиви. /В УИС на 

29.01.2013 г. е записано „обратна информация за постановено 
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наказание”, отбелязване за наказанието, с какъв акт на съда е наложено 

и номер на НАХД /.  

 

Проверени още: 

  

пр. пр. № 214/2012 г., ДП № 104/2012 г. по описа на РУП Исперих, с 

наблюдаващ прокурор Огнян Дамянов за извършено престъпление по чл. 

248а, ал. 2 от  НК – наложено административно наказание глоба в 

размер на 1000 лв.;  

пр. пр. № 354/2012 г., ДП № 124/2012 г. по описа на РУП Кубрат с 

наблюдаващ прокурор Антония Донева за извършено престъпление по чл. 

248а, ал. 2 от  НК – наложено административно наказание глоба в 

размер на 1000 лв.;  

пр. пр. № 291/2012 г., ДП № 10/2012 г. по описа на ОСлО в ОП 

Разград с наблюдаващ прокурор Антония Донева за извършено 

престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК – наложено административно 

наказание глоба в размер на 1000 лв.;  

пр. пр. № 167/2012 г., ДП № 141/2012 г. по описа на РУП Исперих с 

наблюдаващ прокурор Милена Пенчикова за извършено престъпление по 

чл. 248а, ал. 2 от НК – наложено административно наказание глоба в 

размер на 1500 лв.;  

пр. пр. № 338/2012 г., ДП № 133/2012 г. по описа на РУП Кубрат с 

наблюдаващ прокурор Росица Георгиева за извършено престъпление по чл. 

248а, ал. 2 от НК – наложено административно наказание глоба в размер на 

1000 лв.; 

 

    Книга за влезлите в сила присъди 

 

През 2011 г. и 2012 г. в Окръжна прокуратура Разград няма 

несвоевременно изпратени от прокурора присъди за изпълнение на 

органите по изпълнението им. Всички получени в прокуратурата присъди 

са изпратени за изпълнение на съответните органи в срок до 5 дни. В този 

срок получените присъди се изпращат за изпълнение на компетентния 

орган или се предприемат необходимите действия за установяване на 

обстоятелства, имащи пряко отношение към привеждането в изпълнение 

на наложените наказания – наличие на данни за други осъждания на 

лицата, адресна регистрация, месторабота, условия за определяне на общо 

наказание, приспадане на изтърпяно наказание или предварително 

задържане, което е и причината за неприведени в срок присъди.  

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 
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1. Прокурорите в ОП - Разград се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 

забавяния и нарушаване  на сроковете, определени в закона, както по 

отношение на решаването на преписките, така и по отношение на 

разследването на досъдебните производства и действията на прокурора 

след приключването им. В постановленията за образуване на ДП, 

наблюдаващите прокурори дават подробни указания на разследващите 

органи. Подробни указания се дават и в последващите прокурорски актове. 

  2. В постановленията на прокурорите от ОП Разград по принцип се 

изписва възможността за обжалване, пред кой орган може да се обжалва, 

както и срокът за обжалване. В постановленията за отказ от образуване на 

досъдебно производство не всички прокурори посочват преписи да бъдат 

изпращани на жалбоподателите, а в постановленията за спиране или 

прекратяване на досъдебното производство - да бъдат изпращани преписи 

на страните. Също така прокурорите не винаги посочват възможността за 

обжалване, органа, пред който може да се обжалва и какъв е срокът за 

обжалване /пр. пр. № 838/2010 г., пр. пр. 1142/2013 г., пр. пр. № 1035/2013 

г., пр. пр. 617/2013 г., пр. пр. № 736/2012 г., пр. пр. № 24/2013 г. пр. пр. № 

41/2013 г., стр.11-21 от акта/.  

  Не във всички наблюдателни преписки, по които са постановени 

откази от образуване на ДП, както и в спрените досъдебни производства 

срещу известен извършител има приложени обратни разписки. 

Необходимо е да се отбележи, че с неизпращане на препис от 

постановлението за прекратяване на страните, незабавно след издаването 

му и/или забавяне съобщението за прекратяване на ДП се създава реална 

предпоставка за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ, 

доколкото практиката на Европейския съд по правата на човека е, че за 

край на периода, който влиза в обхвата на „разумния срок” и трябва да 

бъде взет предвид при преценката дали е нарушен чл.6 ал.1 от ЕКЗПЧОС, 

се счита датата, на която лицето е било уведомено или е узнало за 

прекратяването на наказателното производство срещу него.  

3. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 

органите на МВР или ДАНС за продължаване на издирването, съгласно 

разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от НПК. Извършителите и свидетелите по 

спрените ДП срещу известен извършител се обявяват за ОДИ с телеграми, 

исканията за удължаване на срока за разследване се правят своевременно. 

 4. Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение 

на административния ръководител. 

 5.   В ОП - Разград е създадена добра организация за явяване на 

наблюдаващите прокурори в съдебните заседания. 
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 6. Печатите на изходящата поща се поставят от деловодител в 

деловодството, същия ден се завеждат и в УИС. 

 7.  При прекратяване на досъдебни производства поради изтекла 

давност спрените дела не се възобновяват, а с постановление се 

прекратяват. При извършените проверки е констатирана различна практика 

по този въпрос, който по скоро е теоретичен и съществуват различия дори 

в една и съща прокуратура. Констатациите в тази насока са по скоро с 

оглед уеднаквяване на практиката в прокуратурите, въпреки че настоящият 

екип счита, че е по правилно първо производството да се възобнови и след 

това да се прекрати с едно постановление. 

 8. В ОП - Разград  в наблюдателните преписки  и в досъдебните 

производства се прилага протоколът от случайно разпределение. 

 9. В наблюдателните преписки по досъдебните производства, 

приключени по реда на чл.78а от НК и чл. 381 и сл. от НПК няма 

приложени справки  от УИС и свидетелства за съдимост. 

 10.  Проверката  на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди установи, че влезлите в сила присъди и получени в ОП 

Разград се описват редовно в дневника. След получаване на информацията 

от съда, постановил влязлата в сила присъда, натоварените с водене на 

книгата деловодители описват и изпращат влязлата в сила присъда за  

изпълнение в предвидения в чл. 416, ал. 5 от НПК срок. 

11. Архивът се съхранява в отделно помещение, в което има шкаф, 

който се заключва и в него се съхраняват веществените доказателства. 

Всяко веществено доказателство е с прикрепен опис, а ВД които подлежат 

на унищожаване са с прикрепени към тях влезли в сила актове на съд или 

прокурор.  

 Предаването на веществените доказателства в ОС Разград се 

извършва с приемо-предавателен протокол, в който подробно са описани 

веществените доказателства, номера на ДП, прокурорската преписка, 

името на обвиняемия, името  на приемащия и предаващия ВД служител, 

както и подпис /без  да е посочена длъжността на служителя/. Периодично 

се прави ревизия на веществените доказателства, съхранявани от ОП 

Разград, които подлежат на унищожаване и същите се унищожават.  

12. По всички проверени досъдебни производства са спазени 

изискванията на чл. 212, ал. 3 от НПК за незабавно уведомяване на 

прокуратура при образуване на ДП. В някои случаи обаче в писмата- 

уведомления от МВР, с които се уведомява прокуратурата за  образуваното 

досъдебно, бързо или незабавно производство,  не е посочен точният текст 

от НПК, като са изписани всички основания за образуване на 

производството, а не конкретното.  

 13. Анализът на  проверените дела показва, че  основно  делата са 

спирани за издирване на извършителя, по време на възобновяването са 
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искани удължавания на срока за разследване своевременно, като по 

принцип се следи за спазване на разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, 

съгласно която, когато делото е спряно поради неоткриване на свидетел 

очевидец, след изтичане на една година делото се възобновява /в тези 

случаи се изписва, че наказателното производство се спира за срок от една 

година/.  

            14. При  съпоставяне на броя образувани, спрени и прекратени 

досъдебни производства срещу НИ с броя на образуваните ДП срещу ИИ 

се установява, че броят на първите е в пъти повече. 

   15. Причините за връщане на делата от съда са поради допуснати 

процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, непълноти 

на диспозитива на обвиненията, както и технически пропуски, 

незабелязани от наблюдаващия прокурор при изготвяне и внасяне на ОА. 

В отчетните доклади е посочено, че не винаги преценката на съда за 

връщане на делата поради допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила съвпада с преценката на прокурорите, 

доказателство за което е броят на уважените протести. 

 

ЧАСТ ІІ - ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОП РАЗГРАД 

 

През 2012 г. ОСО в ОП Разград е осъществявала дейността си в 

състав от 4 души /в това число и административен ръководител/. За 

периода име две незаети щатни бройки за следовател. Общият брой 

служители в ОСО В ОП - Разград е 5,5 души през 2012 година,  като няма 

незаети бройки служители. Конкретно заетите длъжности са: системен 

администратор ІI степен – 1 брой; съдебен секретар-протоколист – 1 брой;  

съдебен деловодител – 1 брой; старши специалист-компютърна обработка 

данни -0,5 броя; шофьор, той и работник по поддръжка – 1 брой; чистач – 1 

брой.  

През 2013 г.  са работили 4 следователи и има една незаета щатна 

бройка, към 31.12.2013 г., след съкращаване на една щатна бройка на 

21.03.2013 г. Няма промяна в щатните бройки на администрацията. 

Организационното и административно ръководство на ОСО в ОП Разград 

се осъществява от следовател  Иван Донев, който е завеждащ отдела.  

 В ОСО в ОП - Разград електронното разпределение на 

новопостъпилите дела и следствени поръчки  е въведено със заповеди на 

административния ръководител на ОП Разград. Със Заповед № 

7/10.01.2012 г. на окръжния прокурор делата са разпределени в 6 групи, 

като е определен и процента натовареност на всеки от следователите. 

Впоследствие тази заповед е изменена  през м. септември 2012 г. През 2013 

г. със Заповед № 221/04.07.2013 г. делата са разделени на осем групи както 

следва: ДП от компетенцията на ОП Разград като първа инстанция; ДП от 

компетенцията на РП Разград като първа инстанция; ДП по дежурство от 
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компетенцията на ОП Разград като първа инстанция; ДП по дежурство от 

компетенцията на РП Разград като първа инстанция; дп, образувани срещу 

служители на МВР и ДАНС; ДП, разследвани от специализирани 

следователи; преписки по делегация; молби за правна помощ. 

 Водят се: 

     - входящ дневник; 

     - изходящ дневник; 

     - регистър за следствените дела; 

     - регистър за постъпили молби за издаване на служебни бележки 

     - дневник за водене на ВД – входящ и изходящ 

 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 

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

подпис и печат.  

 Въведен е принципът за случайно разпределение на делата, като със 

Заповед № 221/2013 г. на окръжния прокурор е определен процента на 

натовареност на всеки следовател, а служителят, натоварен да работи с 

програмния продукт е А. Н. Т. – съдебен деловодител 

  През 2012 г. ОСО в ОП - Разград са разследвани общо  71 броя  

досъдебни производства, от тях 31 брой са образувани през периода, 40 

броя са образувани през предходни периоди, като възобновените дела са 15 

броя,  а върнатите са 4 броя. От тях: 

- образувани срещу известен извършител – 53 броя; 

- образувани срещу неизвестен извършител – 18 броя. 

  Делата в двумесечен срок са 29 броя, 32 броя дела са в срок, удължен 

от наблюдаващия прокурор, 10 броя дела са в срок, удължен от АП Варна. 

Няма следствени дела, които да са извън срок. 

 През 2013 г. ОСО в ОП - Разград са разследвани общо 94 броя 

досъдебни производства, от тях 47 броя са образувани през периода, 47 

броя са образувани през предходни периоди, в които са включени 25 броя 

от образуваните през 2012 г., възобновените дела са 18 броя, а върнатите са 

4 броя. От тях: 

- образувани срещу известен извършител – 82 броя; 

- образувани срещу неизвестен извършител – 12 броя. 

  Делата в двумесечен срок са 33 броя,  42 броя дела са в срок, 

удължен от наблюдаващия прокурор, 19 броя дела са в срок, удължен от 

ОП Варна. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2012 г. – общ брой  46 

дела, от тях: 

в двумесечен срок са 23 броя дела, 12 броя са делата в срок, удължен 

от наблюдаващия прокурор,  а 11 броя дела са приключили в срок, 

удължен от АП Варна. Няма следствени дела, които да са извън срок. 
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На основание чл. 242, ал. 2 от НПК 4 броя досъдебни производства 

са върнати от прокуратурата, като 2 броя от тях са приключили с мнение за 

съд и 2 броя са приключили с мнение за прекратяване. 

 От приключените дела – 24 броя са с мнение за съд, 12 броя са 

приключили с мнение за прекратяване, 8 броя са приключени с мнение за 

спиране и  2 броя са изпратени на друго поделение. 

 ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на 2012 г. са общо 25 

броя, като от  тях новообразуваните са 21 броя, а възобновени са 4 броя. 

Според извършителя – 23 броя дела са образувани срещу известен 

извършител, а 2 броя  ДП са образувани срещу неизвестен извършител. В 

двумесечен срок са 12 броя дела, в срок – удължен от наблюдаващия 

прокурор са 13 броя досъдебни производства, няма дела извън срока.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през отчетния период на 

2013 г. – общ брой  72 броя, от тях: 

в двумесечен срок са 39 броя дела, 20 броя са делата в срок, удължен 

от наблюдаващия прокурор,  а 13 броя дела са приключили в срок, 

удължен от АП Варна. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

На основание чл. 242, ал. 2 от НПК 4 броя досъдебни производства 

са върнати от прокуратурата. 

 От приключените дела – 29 броя са с мнение за съд, 11 броя са 

приключили с мнение за прекратяване, 31 броя са приключени с мнение за 

спиране и  1 брой е изпратено на друго поделение. 

 ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на 2013 г. са общо 22 

броя, като от  тях новообразуваните са 19 броя, възобновени са 2 броя и 

един брой е върнато. Според извършителя – 19 броя дела са образувани 

срещу известен извършител, а 3 броя  ДП са образувани срещу неизвестен 

извършител. В двумесечен срок са 8 броя дела, в срок – удължен от 

наблюдаващия прокурор са 14 броя досъдебни производства, няма дела 

извън срока.  

СПРЕНИТЕ  досъдебни производства през 2012 г. са общо 8 броя, от 

тях 6 броя ДП са срещу известен извършител,  а 2 броя ДП са срещу 

неизвестен извършител, 6 броя дела са новообразувани в периода, а 2 броя 

са образувани в предходни периоди. Делата, спрени срещу известен 

извършител се намират в прокуратурите, по тях са извършени всички 

възможни действия, всички са спрени на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от 

НПК и всички неиздирени лица са обявени за ОДИ с постановено 

„принудително довеждане”.  

Всички спрени досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител се намират в съответните управления на МВР и по тях са 

изготвени следствено оперативни планове. Няма спрени дела на  специален 

надзор и с голям обществен интерес. 

СПРЕНИТЕ  досъдебни производства през 2013 г. са общо 31 броя, 

от тях 27 броя ДП са срещу известен извършител,  а 4 броя ДП са срещу 
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неизвестен извършител, 7 броя дела са новообразувани в периода, а 24 

броя са образувани в предходни периоди. Делата, спрени срещу известен 

извършител се намират в прокуратурите, по тях са извършени всички 

възможни действия, всички са спрени на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от 

НПК и всички неиздирени лица са обявени за ОДИ с постановено 

„принудително довеждане”.  

Всички спрени досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител се намират в съответните управления на МВР и по тях са 

изготвени следствено оперативни планове. Няма спрени дела на  специален 

надзор и с голям обществен интерес. 

Дела с неустановено местонахождение няма, нито през 2012 година, 

нито през 2013 година. /данните са от предоставените справки и годишните 

отчетни доклади за работата на ОСО в ОП – Разград/ 

За всеки от следователите се водят справки за намиращите се на 

производство следствени дела, в които се отразяват номера на ДП, по кой 

текст от НК са образувани, колко са обвиняемите лица, като се отразяват и 

по дати приключените досъдебни производства и с какъв акт са 

приключили./справки с движение на ДП до 28.02.2014 г. поименно, справка за 

новообразуваните, възложени и възобновени ДП до 15.03.2014 г./ 

  

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

 Има обособено помещение за обикновени веществени доказателства 

/ВД/, а за оръжие, наркотици и други ценности – в метални каси. За 

веществените доказателства е натоварен да отговаря - Красимир Михайлов 

Петков – шофьор, работник по поддръжка в ОСлО в ОП Разград. Води се 

специален дневник с входяща и изходяща част, по указания, сведени от 

НСлС  София. Веществените доказателства се предават, като се попълва 

изходящата част от дневника и се оформят приемо - предавателни 

протоколи. Със Заповед № 428/27.12.2013 г. на окръжния прокурор на ОП 

Разград е определена Антоанета Недева Тодорова – съдебен 

деловодител за отговарящ за ВД в ОСО в ОП Разград. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

 Към момента на извършване на проверката при следовател 

Кърчев има на производство общо 6 дела, като само описаните две са 

започнати през 2013 г. – периода на проверката.  

 
 Досъдебно производство № 41/2013 г. по описа на ОСО в ОП – 

Разград, пр. пр.№ 701/2013 г. по описа на РП – Исперих с водещ 

разследването следовател Теодор Кърчев. ДП е образувано с 

постановление от 14.10.2013 г. срещу Х.Е.Б. за престъпление по чл. 210, 
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ал. 1, т. 5,  вр. чл. 209, ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени 

конкретни и ясни указания в 4 пункта. /Приложен е протокол за избор на 

разследващ/  С писма от 23.10.2013 г. до различни финансови институции 

и банки на територията на Република България са изискани данни относно 

издаването на разплащателни разписки и конкретно посочени номера. С 

писма от 24.10.2013 г. са изискани справки от мобилните 

оператори./известията за доставяне до различните банкови и финансови 

институции са в насипно състояние в том 3 от следственото дело, 

захванати с кламери по десетина на купче/. На 24.10.2013 г. са изискани 

справки от НБД „Население”. /том 1 и том 2/ С постановление от 

25.10.2013 г. са възложени отделни следствени действия по делегация на 

ГД „Национална полиция” – София. На 29.11.2013 г. водещият 

разследването следовател е изготвил искане до наблюдаващия прокурор за 

изготвяне на молба за правна помощ до Република Турция, като към 

искането са приложени – справка, въпросен лист и заверени копия от 

документи по ДП. С писмо от 29.11.2013 г. до ОД на МВР – Разград са 

изискани оригиналите на всички документи, подавани по различни поводи 

от Х.Е.Б. и Б.Е.А., същите са постъпили в ОСлС на 02.12.2013 г./том 3/ До 

края на месец февруари 2014 г. са получавани справки от различни 

институции. На 04.02.2014 г. е проведен разпит на свидетел Б.Е.А., на 

същата дата снети образци от подпис и почерк на Б.Е.А. На 10.02.2014 г е 

проведен разпит на Б.Н.С., на същата дата снети образци от подпис и 

почерк на Б.Е.А. /Том 4 и том 5/ Към момента на извършване на 

проверката делото е на производство. 

 Досъдебно производство № 46/2013 г. по описа на ОСО в ОП – 

Разград, пр. пр. № 701/2013 г. по описа на РП – Исперих с водещ 

разследването следовател Теодор Кърчев. ДП е образувано с 

постановление от 13.12.2013г. срещу Д.Е.М., Д.С.С., Б.Х.И., Ф.Ф.Х., 

Р.Ш.А. и Н.Ш.Н. за престъпление по чл.211, предл.1-во във вр. чл. 210, 

ал.1, т.2 във вр. чл.20 ал.2 във вр.чл.26 ал.1 от НК, като в постановлението 

не са дадени указания. /Приложен е протокол за избор на разследващ/  

Повод за образуване на делото е жалба на испански граждани, получена в 

посолството на Кралство Испания в София. На 21.12.2013 г. са извършени 

претърсвания в домовете на лицата срещу които е образувано ДП, при 

които са иззети големи количества мобилни телефони, лаптопи, банкноти 

и евро лева и др. На 17.01.2014 г. водещия разследването следовател е 

изготвил искане до наблюдаващия прокурор за изготвяне на молба за 

правна помощ до Кралство Испания, като към искането са приложени – 

справка, въпросни листове и заверени копия от документи по ДП. На 

20.01.2014 г. водещият разследването следовател е изготвил искане до 

наблюдаващия прокурор за изготвяне на молба за правна помощ до 

Република Гърция, като към искането са приложени – справка, въпросен 

лист и заверени копия от документи по ДП. /том 1/ На 16.01.2014 г. са 
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изискани данни от „Д….” ЕАД, администратор на „abv.bg” На 28.01.2014 г. 

са изискани справки от мобилните оператори, както и до различни 

финансови институции. На 12.02.2014 г. и 13.02.2014 г. са проведени шест 

броя разпити на свидетели, като всички са се възползвали от правата си по 

чл. 121, ал. 1 от НПК и са отказали да дават показания. На всички са снети 

образци от подпис и почерк. На 18.02.2014 г. е назначена техническа 

експертиза. /том 2/ С писмо от 17.02.2014 г. до ОД на МВР – Разград са 

изискани оригиналите на всички документи, подавани по различни поводи 

от лицата срещу които е образувано ДП, същите са постъпили в ОСлС на 

25.02.2014 г./том 3 и том 4/. На 26.02.2014 г. е направено предложение от 

водещия разследването до наблюдаващия прокурор за изготвяне на искане 

за задържане и изземване на кореспонденция – електронна поща на 

основание чл.165 от НПК. С определение от 10.03.2014 г. на РС – Исперих 

е разрешено задържане и изземване на кореспонденция на основание 

чл.161, ал. 1 от НПК. Изискани са допълнителни справки /том 5/. Към 

момента на извършване на проверката делото е на производство. 

Досъдебно производство № 3/2013 г. по описа на ОСО в ОП - 

Разград, пр.пр. № 24/2013г. по описа на ОП - Разград; с постановление от 

07.01.2013г. прокурор Тихомир Тодоров образува досъдебно производство 

срещу М.Х.М., Ф.Х.М. и С.А.Х. за престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3 вр. 

ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, по чл. 159в вр. чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, 

т. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 

20, ал. 2 от НК. ДП е образувано след докладна записка от ТЗ на БОП – 

Разград. Разследването е възложено на следовател Асен Асенов, като са 

дадени указания да се изготви оперативно - следствен план по 

разследването, да се изиска справка за задгранични пътувания и да се 

установи имуществено състояние. По делото е приложен протокол за 

избор на конкретен разследващ следовател въз основа на постановлението 

за образуване на досъдебното производство. В изпълнение на дадените му 

указания следовател Асенов е изготвил оперативно - следствен план по 

разследването, който обаче е без дата. С писмо от 05.03.2013г. на 

окръжния прокурор на ОП – Разград Огнян Дамянов е удължен срока на 

разследване по ДП с 4 месеца, считано от 07.03.2013 г., като по делото не е 

приложено искане от наблюдаващия прокурор Тихомир Тодоров. На 

04.04.2013 г. прокурор Тихомир Тодоров изпраща в ОСлО материали, 

получени от прокуратурата в Хановер, за присъединяване към делото. На 

09.04.2013 г. е проведен разпит на една свидетелка в присъствието на 

съдия по искане на следовател Асенов до ОС – Разград, извършено е 

разпознаване на лица по фотоалбум. На 18.04.2013г. е проведен разпит на 

една свидетелка, а на 19.04.2013г. следовател Асенов е изготвил 

предложение до ОП – Разград за изготвяне на искане за разкриване на 

банкова тайна, разрешено с решение на ОС – Разград от 23.04.2013г. по 

ЧНД № 295/2013г., което е изпратено в ОСлО на 30.04.2013г. На  
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13.05.2013 г. следовател Асенов с постановление е назначил съдебна 

финансово-счетоводна експертиза със срок на изготвяне 26.06.2013г., а на 

15.05.2013 г. е проведен разпит на една свидетелка, а на 19.06.2013 г. - 

прокурор Тихомир Тодоров е изпратил в ОСлО за изпълнение писмо от 

прокуратурата в Хановер. На 25.06.2013г. е проведен разпит на един 

свидетел и е изготвено постановление за удължаване срока за заключение 

по назначена съдебна финансово-счетоводна експертиза до 22.07.2013 г.  С 

писмо от 05.07.2013 г. на окръжния прокурор на ОП – Разград Огнян 

Дамянов е удължен срока на разследване по ДП с още 4 месеца, считано от 

07.07.2013 г., като по делото не е приложено искане от наблюдаващия 

прокурор Тихомир Тодоров. На 12.08.2013г. е проведен разпит на една 

свидетелка в присъствието на съдия по искане на следовател Асенов до ОС 

– Разград, а на 15.08.2013 г. е получено заключението по назначената 

експертиза. На 30.08.2013 г. следовател Асенов е изготвил предложение до 

ОП – Разград за изготвяне на искане за разкриване на банкова тайна, 

разрешено с решение на ОС – Разград от 30.08.2013 г. по ЧНД № 667/2013 

г., което е изпратено в ОСлО на 12.09.2013 г. На 14.10.2013 г. е изпратено 

писмо за съдействие до ТД „Национална сигурност“, на 01.11.2013 г. е 

изпратено писмо за задгранични пътувания до ОДМВР – Разград, както и 

шест писма до кметовете на различни села, за призоваване на свидетели. 

Изготвен е втори оперативно - следствен план по разследването, който 

също е без дата. На 07.11.2013 г. е изпратено писмо до ОДМВР – Разград, с 

искане за обявяване на лица за ОДИ, приложени са свидетелства за 

съдимост на М.Х.М., Ф.Х.М. и С.А.Х., издадени на 01.11.2013 г. На същата 

дата е  изготвено заключително постановление с мнение за спиране на 

наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК 

поради необходимостта от разпит на свидетели, на 11.11.2013г. е проведен 

разпит на две свидетелки. На 13.11.2013 г. с постановление на прокурор 

Тихомир Тодоров наказателното производство по ДП № 3/2013г. е 

спряно, като в диспозитива не е посочено, че се спира за срок от една 

година, нито да се изпрати ли препис от постановлението и на кого, 

нито, че постановлението подлежи на обжалване. На  20.11.2013 г. 

прокурор Тихомир Тодоров е уведомил прокуратурата в Хановер за 

изпълнена молба за правна помощ. На 14.01.2014 г. следовател Асенов е 

изготвил предложение за възобновяване на делото поради необходимост от 

назначаване на допълнителна експертиза, а на 15.01.2014 г. с 

постановление на прокурор Тихомир Тодоров наказателното производство 

по ДП № 3/2013г. е възобновено на основание чл. 245, ал. 2 и чл. 199 от 

НПК. На 20.01.2014 г. с постановление на следовател Асенов е назначена 

допълнителна съдебна финансово-счетоводна експертиза, а на  15.02.2014 

г. е получено заключението по назначената допълнителна експертиза. 
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Материалите поделото не са подредени и подшити, тъй като се водят 

действия по разследването. Състои се от шест тома, от които четири 

съдържат различни документи. 

Досъдебно производство №  8/2013 г. по описа на ОСО в ОП Разград, 

пр. пр. № 785/2012 г. по описа на ОП Разград. ДП  е образувано с 

постановление от 07.02.2013 г. от Узунова, прокурор РП Разград срещу 

Г.В.П. за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК – причинена имотна вреда в 

размер на 50 000 лв. на  норвежки гражданин. Приложен е протокол за 

избор на разследващ следовател Иван Донев. На 11.02.2013 г. са 

изпратени искания за справки до различни организации и институции,  

постановления за възлагане на действия по разследване по делегация. След 

връщане на отговорите  са изготвени искания за допълнителни справки. На 

06.03.2013 г. е проведен разпит на свидетел В.П.Х. и  на А.Й.Й.- подробно 

задавани въпроси. На 08.03.2013 г. е изготвено предложение до 

наблюдаващия прокурор  от РП Разград за поръчка за международна 

правна помощ с  посочени конкретни въпроси. На 12.03.2013 г. е изготвено 

и изпратено в РП Разград предложение за разкриване на сведения, 

съставляващи банкова тайна. След произнасяне на съда по ЧНД № 

196/2013 г. по описа на РС Разград досъдебното производство е върнато на 

ОСлО в ОП Разград. Изготвени са предложение от разследващия 

следовател и искане от наблюдаващия прокурор / не е приложено по сл. д./ 

и с писмо от 03.04.2013 г. на административния ръководител н РП Разград 

срокът за разследване е удължен с 4 месеца, считано от 08.04.2013 г. На 

16.05.2013 г. са изготвени нови искания за справки по ЦКБ,  а на 

21.05.2013 г. е извършен разпит на свидетеля Н.Й.С. На 24.07.2013 г. е 

изготвено ново предложение за удължаване на срока за разследване, не е 

приложено искане на наблюдаващия прокурор. С писмо от 31.07.2013 г. 

прокурор в ОП Разград е удължил срока с 2 месеца, считано от 07.08.2013 

г. На 10.09.2013 г. от ОС Разград на основание чл. 159 от НПК е изискано 

гр. д., което е изпратено в АП Варна по жалба от една от страните.  Следва 

ново предложение от следовател Донев за удължаване на срока за 

разследване и разрешение за още  2 месеца, считано от 07.10.2013 г. и ново 

– удължаване с 2 месеца, считано от 07.12.2013 г. Последното разрешено 

удължаване на срока е до 07.04.2014 г. Приложена е карта от ЦИССС. 

Досъдебно производство № 37/2013 г. по описа на ОСО в ОП 

Разград, пр. пр. №  256/2013 г. по описа на РП Кубрат. ДП е образувано с 

постановление от 01.07.2013 г. от прокурор Стоянова от РП Кубрат срещу 

В.Б.В. за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК като 

престъплението е извършено в Република Германия. Приложен е протокол 

за избор на разследващ следовател от 02.07.2013 г. следовател Иван 

Йорданов. С писмо от 04.07.2013 г.  е изготвено искане за справка до ГД 

Национална полиция, направено е искане за издаване на справка за 

съдимост , на 18.07. са изпратени нови искания. На 03.07.2013 г. с 
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постановление е назначена съдебно техническа експертиза за подправка на 

документ, а на 06.08.2013 г. заключението е изготвено. С  постановление 

от 12.08.2013 г. е искано съдействие от друг разследващ орган з разпит на 

свидетел с подробни въпроси. На 21.08.2013 г. е изготвено предложение за 

удължаване на срока за разследване, не е приложено искане от 

наблюдаващия прокурор, с писмо от 30.08.2013 г. срокът за разследване е 

удължен с два месеца. На 22.10.2013 г. е изготвено предложение за 

издирване на лице, както и предложение за удължаване на срока за 

разследване. На 30.10.2013 г. изготвено ново постановление за разпит по 

делегация на свидетел , уважено искане за удължаване на срок до 

01.01.2014 г. На 29.11.2013 г. следовател Йорданов е уведомен, че 

издирваното лице е обявено за ОДИ с телеграма, както и че след проведен 

разговор по телефон свидетелката е установена и е посочила адрес за 

призоваване. На 03.12.2013 г. е изпратено за разпит по делегация ново 

постановление, а на 16.12.2013 г. е проведен разпит на лицето. На 

19.12.2013 г. е поискано ново удължаване на срок по чл. 234 от НПК, както 

и на 20.02.2014 г. В предложенията са посочени подробно причините, 

поради които разследването не може да приключи – неизпълнение на 

съдебна поръчка в чужбина. След получаване на документи от съдебната 

поръчка, на 18.03.2014 г. лицето е привлечено в качеството на обвиняем/ 

съгласувано с наблюдаващия прокурор по чл. 219, ал. 1 от НПК с подпис и 

печат/, като на същата дата е проведен разпит на обвиняемия. На 

18.03.2014 г. разследването е предявено на обвиняемия . 

  

 КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

 1.  Проверката на досъдебните производства, които са на 

производство  в следствения отдел установи, че действията по разследване 

се извършват ритмично и в повечето случаи следователите спазват 

дадените прокурорски указания с оглед приключването на делата. 

 2. Разпределението се извършва от определен със заповед на 

окръжния прокурор служител в ОСО в ОП Разград, като в същата заповед 

е определен и процента натовареност на работещите в отдела следователи. 

 3. Спрените дела срещу известен извършител се намират в 

прокуратурата,  а спрените дела срещу неизвестен извършител са 

изпратени в МВР или ДАНС. 

 4.  Няма дела с неустановено местонахождение. 

 5. 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. 

 6. Предложенията за удължаване на срока за разследване са 

мотивирани, в тях са описани както извършените досега действия по 
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разследването, така и предстоящите, въпреки че съгласно чл. 234 от НПК 

прокурорът следва да следи за изтичане на сроковете и да изготвя искане 

за удължаване на срока за разследване, като това не е вменено  задължение 

на разследващите следователи. 

 

         П Р Е П О Р Ъ К И 

 

 1. Административният ръководител  на ОП - Разград да предприеме 

необходимите мерки: 

  -  за  привеждане  на водените в прокуратурата книги, регистри, 

дневници и др. в съответствие с разпоредбите на Правилник за  

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/, 

обнародван в ДВ, брой 106/10.12.2013 г.; 

 - приемането, съхраняването и предаването на веществените 

доказателства да се осъществява съгласно раздел VIII от  ПАПРБ; 

 -   за прилагане на свидетелства за съдимост, справки от УИС и 

ЦИССС в наблюдателните преписки, както и за прилагане на обратни 

разписки по преписките с постановен отказ от образуване на ДП и спрени 

срещу известен извършител производства. 

    2. Административният ръководител да инициира среща между 

прокурорите от ОП – Разград и Началниците на РУП на МВР в района за 

отстраняване на пропуските при образуването на досъдебните,  бързи  и 

незабавни производства и привеждане на бланките за започване на НП, БП 

и ДП в съответствие с изискванията на НПК. 

 3. Наблюдаващите прокурори да следят за провежданите мероприятия 

по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като изискват от органите на 

МВР да изпращат  в прокуратурата обратна информация за резултатите по 

спрените досъдебни производства срещу известен извършител.  

 4. Наблюдаващите прокурори да спазват разпоредбите на НПК, като 

посочват в постановленията за отказ от образуване на досъдебни 

производства, както и в постановленията за спиране на ДП срещу известен 

и неизвестен извършител възможността за обжалване, органа пред който 

може да се обжалва и срока, в който може да се извърши това. 

  

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

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

 

 

Приложения: 
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 1. Заповеди №№ ПП-01-01-21/17.03.2014 г.  и ПП № 22/17.03.2014 г. 

на главния инспектор за извършване на планова проверка, връчени на 

проверявания орган;  

 2. Справки  по 4 броя за 2012 и 2013 г., както и справки за 

проверявания период от ОСО в ОП – Разград;   

 3. Отчетен доклад за дейността на ОП - Разград  за 2012 г. и 2013 

г./на електронен носител/;   

 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, копия от актове на 

прокурори;  

 5.  Копия от преписка по съхраняване на веществени доказателства; 

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

следователите и датите на изтичане на сроковете за разследване.  

 

Настоящият акт на електронен носител, без приложенията, да се 

изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Разград г-н Огнян Дамянов, за сведение и изпълнение на препоръките / и 

на хартиен носител/.  

2. Административния ръководител на Варненската апелативна 

прокуратура г-жа Ружа Големанова, за сведение. 

3. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров, за 

сведение. 

4. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова, за 

сведение. 

 

 

 

29.04.2014 г.      Инспектор: 

     София                     /Моника Малинова/ 


