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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 
 

 

 
    

 

АКТ 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ТЕМАТИЧНА   

ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА И ОКРЪЖНА 

ПРОКУРАТУРА ГР. РУСЕ 

 

 В периода 11-15 април 2011 г. на основание заповед № ТП-01-

15/04.04.2011 г. на Главния инспектор при ИВСС и заповед № ТП-01-

14/04.04.2011 г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена тематична проверка в Районна 

прокуратура гр. Русе и Окръжна прокуратура гр. Русе по „Образуване и 

движение на досъдебните производства за имотни измами и документни 

престъпления”. Проверени бяха наблюдаваните досъдебни производства 

през 2010 и 2011 година /до 01.03.2011 г./ по чл. чл. 209-212, 308-311, 314-

316 , 318 и 319 от НК. 

 Проверяващият екип бе в състав : инспектор Ясен Тодоров,  експерт 

Димитрина Долапчиева и експерт Сия Иванчова.  

 Проверката беше извършена на място и въз основа на предварително 

изработени критерии и установи следното: 

 В Районна прокуратура гр. Русе /РРП/ през посочения по-горе 

период са наблюдавани общо 347 досъдебни производства, образувани по 

текстовете, предмет на проверката, а  именно:  

 По чл. 209 от НК – 70 ДП; по чл. 210 от НК – 30 ДП; по чл. 211 от 

НК – 17 ДП; по чл. 212 – 15 ДП; по чл. 308 от НК – 49 ДП; по чл. 309 от 

НК – 45 ДП; по чл. 310 – 1 ДП; по чл. 311 – 19 ДП; по чл. 314 – 4 ДП; по 

чл. 315 – 1 ДП; по чл. 316 – 68 ДП; по чл. 318 – 25 ДП; по чл. 319 – 3 ДП, а 

в Окръжна прокуратура гр. Русе /РОП/ са наблюдавани 16 досъдебни 

производства.  
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 От общо проверените от екипа 32 наблюдателни преписки по 

досъдебни производства, тези, които са т.н. „имотни измами” са общо 9 

броя, а именно:  

 

 Пр. пр. № 5927/2010 г. по описа на РП Русе, ДП № 1040/2010 г. по 

описа на РРП. Досъдебното производство е образувано на 23.11.2010 г. с 

постановление на прокурор Христо Матев срещу трима извършители. 

Постановено е извършване на разследване срещу И.Н.М. и П.В.К. за това, 

че на 15.05.2010 г. в гр. Русе, в съучастие като извършители помежду си, 

подпомогнати от А.Б.С. се ползвали от преправен официален документ за 

гражданско състояние – препис – извлечение от акт за смърт на починалата 

П.Д.Я. № 1160, издаден на 12.11.2009 г. от Кметския наместник на с. 

Божичен, област Русе, когато от тях за самото му съставяне не може да се 

търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.2, 

вр. чл. 20, ал.2 от НК и срещу А.Б.С. за това, че  на 15.05.2010 г. в гр. Русе, 

в съучастие като помагач, подпомогнал И.Н.М. и П.В.К. да се ползват от 

преправен официален документ за гражданско състояние – препис – 

извлечение от акт за смърт на починалата П.Д.Я. № 1160, издаден на 

12.11.2009 г. от Кметския наместник на с. Божичен, област Русе, когато от 

двамата за самото му съставяне не може да се търси наказателна 

отговорност – престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 4 от 

НК, както и за това, че  за периода 15.11.2010 г. – 23.11.2010 г. в гр. Русе, с 

цел да набави за себе си  имотна облага, възбудил и поддържал 

заблуждение у И.Н.Н., че ще му продаде недвижим имот негова 

собственост и с това направил опит да му причини имотна вреда в размер 

на 15 000 лв., като деянието останало недовършено по независещи от 

волята му причини и опита му съставлява деяние за причиняване на вреда 

в големи размери – престъпление по чл. 209, ал.1, вр. чл. 18, ал. 2 от НК. 

 В постановлението са дадени конкретни указания за ПСД, които 

следва да се извършат в хода на разследването. С писмо от 24.11.2010 г. 

наблюдаващият прокурор е уведомен, че образуваното ДП № Д-4187/2010 

г. по описа на ОД МВР ще се разследва от конкретен разследващ полицай. 

 По предложение на разследващия полицай е изготвено мотивирано 

искане за удължаване на срок до Районния прокурор на 18.01.2011 г. и 

такова е получено , като срокът е удължен с два месеца, считано от 

23.01.2011 г. На 21.03.2011 г. е изготвено ново мотивирано искане за 

удължаване на срок и такова е получено, като срокът е удължен с още 2 

месеца, считано от 23.03.2011 г. В момента на проверката делото е на  

производство. И двете искания са мотивирани и в тях подробно са 

посочени извършените ПСД и предстоящите такива. 
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Пр. пр. № 2092/2010 г. по описа на РП Русе, ДП № 681/2010 г. по 

описа на РРП.  

Досъдебното производство е образувано на 27.07.2010 г. с 

постановление на прокурор Дилян Михайлов срещу известен извършител. 

Постановено е извършване на разследване срещу М.Х.Д. за това, че на 

19.02.2010 г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление на 13 

пъти, пред нотариус Ц. М. с рег. № … по описа на Нотариалната камара, 

съзнателно се ползвал от неистински частни документи – 3 броя 

пълномощни, с които бил упълномощен да се разпорежда с ниви в 

землището на с. Дряновец, община Бяла; 5 броя декларации по чл. 264, ал.1 

от ДОПК; 5 декларации за гражданство и гражданско състояние, съставени 

от неизвестен извършител, сам, с цел да бъдат употребени за да бъде 

доказано, че съществува някое правно отношение – наличие на 

упълномощаване за разпореждане с ниви  и  че са попълнени 

необходимите за това декларации по ДОПК  и за гражданство и 

гражданско състояние, като от него за самото им съставяне не може да се 

търси наказателна отговорност и случаят не е маловажен – престъпление 

по чл. 316, вр. чл. 309, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. 

В постановлението са дадени конкретни указания за ПСД, които 

следва да се извършат в хода на разследването. С писмо от 03.08.2010 г. 

наблюдаващият прокурор е уведомен, че образуваното ДП № Д-532/2010 г. 

по описа на ОД МВР ще се разследва от конкретен разследващ полицай. 

 По предложение на разследващия полицай е изготвено мотивирано 

искане за удължаване на срок до Районния прокурор на 24.09.2010 г. и 

такова е получено , като срокът е удължен с два месеца, считано от 

27.09.2010 г. На 25.11.2010 г. е изготвено ново мотивирано искане за 

удължаване на срок и такова е получено, като срокът е удължен с още 2 

месеца, считано от 27.11.2010 г. На 25.01.2011 г. е изготвено ново 

мотивирано искане за удължаване на срок – назначената графологична 

експертиза не е изготвена и срокът отново е удължен с 2 месеца от зам. 

Окръжен прокурор Д. Кожухарова. 

В момента на проверката делото е на  производство. С писмо от 

08.04.2011 г. на наблюдаващия прокурор делото е изискано от ОД МВР 

Русе поради изтичане на срока и приключване на разследването, 

исканията за удължаване на срок са мотивирани.  

 

Пр. пр. № 4541/2009 г. по описа на РП Русе, ДП № 3169/2009 г. по 

описа на РРП.  

Досъдебното производство е образувано на 01.09.2009 г. с 

постановление на прокурор Радослав Градев срещу неизвестен 

извършител.  

Постановено е извършване на разследване за това, че на 27.03.2009 г. 

в гр. Русе,  с цел да набави имотна облага за себе си, възбудил и поддържал 
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у нотариус Ж. Г. заблуждение, че е собственик на недвижим имот – 

апартамент в гр. Русе, като причинил имотна вреда на Р.Д.К. в размер на 

64 000 лв., големи размери – престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 

209, ал. 1 от НК. 

В постановлението са дадени конкретни указания за ПСД, които 

следва да се извършат в хода на разследването. С писмо от 08.09.09 г. 

наблюдаващият прокурор е уведомен, че образуваното ДП № Д-2935/2009 

г. по описа на ОД МВР ще се разследва от конкретен разследващ полицай. 

На два пъти е искано и получено удължаване на срок, съответно с по 

2 месеца, считано от 01.11.2009 г. и от 01.01.2010 г. С постановление от 

05.03.2010 г. производството по делото е  спряно поради неразкриване на 

извършителя, както и поради неоткриване на лице, обявено за издирване с 

телеграма № 43318/2009 г. След издирване на свидетеля, обявен за ОДИ, 

производството по делото е възобновено с постановление  от 23.08.2010 от 

прокурор Славчо Иванов.. На 2 пъти е искано и отказано от прокурор 

Градев обезпечаване на недвижимия имот, предмет на разследване по ДП с 

мотиви, че производството се води срещу НИ.  По жалба с постановление 

от 03.11.2010 г. на окръжен прокурор Огнян Басарболиев е отменено 

постановлението, с което е отказано исканото обезпечение и е разпоредено 

на основание чл. 73, ал. 2 от НПК, молбата на жалбоподателката да се 

изпрати на РРС по компетентност. 

По жалбата от Р.Д.К. е образувано ЧНД № 2661/2010 г. по описа на 

Русенски районен съд, първи наказателен състав и с определение от 

09.11.2010 г.  е оставено без уважение искането за вземане на мерки за 

обезпечаване на бъдещ иск, чрез налагане на възбрана върху недвижим 

имот. 

 Срокът на разследване е удължен с 6 месеца, считано от 23.08.2010 г. 

от зам. Окръжен прокурор Д. Кожухарова, впоследствие отново е удължен 

с още 4 месеца, считано от 23.02.2011 г., след преценка на наблюдаващия 

прокурор, че са налице условия за извършване на конкретни ПСД и че е 

налице хипотезата на чл. 234, ал. 3 от НПК – „изключителен”  

В момента на проверката делото е на  производство.  

 

Пр. пр. № 874/2009 г. по описа на РП Русе, ДП № 344/2009 г. по 

описа на РРП.  

Досъдебното производство е образувано на 14.04.2009 г. с 

постановление на прокурор Ирена Костадинова срещу известен 

извършител. Постановено е извършване на разследване срещу П.Е.П. за 

това, че през периода 13.02.2009 - 17.02.2009 г. в гр. Русе, в условията на 

продължавано престъпление на три пъти пред  помощник нотариус, 

действащ при нотариус рег. № 357, сам и посредством Р.М.П. съзнателно 

се ползвал от официален преправен документ – удостоверение за 

наследници, издаден от Община Русе, на който било въздействано чрез 
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заличаване и преместване на буквени и цифрови знаци и така било 

променено съществено съдържанието му в частта на броя на наследниците 

на починалата Т.Й.П., документът е преправен от неустановено лице с цел 

да бъде ползван, като случаят не е маловажен – престъпление по чл. 316, 

вр. чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

С писмо от 23.04.09 г. наблюдаващият прокурор е уведомен, че 

образуваното ДП № Д-560/2009 г. по описа на ОД МВР ще се разследва от 

конкретен разследващ полицай. 

На два пъти по искане на наблюдаващия прокурор е удължаван 

срокът на разследване с по два месеца, както следва – считано от 

14.06.2009 г. и от 14.08.2009 г. На 16.10.2009 г. материалите по делото 

постъпват в РРП  с мнение за спиране и с постановление от 23.10.2009 г. 

производството по делото е спряно поради неиздирване на важен свидетел, 

обявен за издирване с бюлетин № 287/2009 г. С постановление от 

23.02.2010 г. производството е възобновено, искано и получено е 

удължаване на срок с два месеца, считано от 23.04.2010 г. 

На 02.06.2010 г. материалите по делото постъпват в РП Русе с 

мнение за предаване на съд. 

На 06.07.2010 г. е изготвен и внесен в Районен съд Русе ОА срещу 

П.Е.П. за две престъпления, а именно:  

за това, че през периода 10.02.2009 г. – 13.02.2009 г. в гр. Русе 

преправил съдържанието на официален документ – удостоверение за 

наследници, на който въздействал чрез заличаване и преместване на 

буквени и цифрови знаци и така променил съдържанието му в частта на 

броя на наследниците на починалата Т.Й.П., с цел да бъде използван за 

удостоверяване на посочените обстоятелства, като случаят не е маловажен 

– престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК и  

за това, че през периода 13.02.2009 г. – 17.02.2009 г. в гр. Русе, в 

условията на продължавано престъпление, на два пъти, с цел да набави за 

себе си имотна облага, възбудил заблуждение у Р.А.С. и К.С.И. и двамата 

от гр. Русе, че е едноличен собственик на земеделски земи и може да им 

прехвърли собствеността върху тях и с това причинил на двамата имотна 

вреда в размер общо на 2314 лв. – престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК. Образувано е НОХД № 1624/2010 г. по описа на Районен съд 

Русе. 

На 17.09.2010 г. между прокурор Костадинова и адвокатът на 

подсъдимия е изготвено споразумение за решаване на наказателното 

производство по реда на чл. 384, вр. чл. 381 от НПК и с определение от 

същата дата, РРС,  десети наказателен състав е одобрил споразумението  и 

е прекратил наказателното производство по НОХД № 1624/2010 г. 
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Пр. пр. № 521/2007 г. по описа на РП гр. Кубрат, ДП № 426/2007 

по описа на РУП гр. Кубрат. 

Досъдебното производство е образувано на 15.12.2007 г. с 

постановление на прокурор Пл. Пенчев срещу известен извършител. 

Постановено е извършване на разследване срещу М.Т.В. за това, че на 

31.05.2005 г. в гр. Кубрат, Разградска област чрез използването на 

неистински документ – удостоверение за наследници на К.В.К. е получил 

без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 5825 лв. от 

М.Н.С. от гр. Русе, с намерение да я присвои – престъпление по чл. 212, ал. 

1 от НК. Делото многократно е спирано и възобновявано. С постановление 

от  25.05.2009 г. е възобновено за пореден път, поради установено 

местоживеене на извършителя, а с постановление от 24.06.2009 г. 

материалите по досъдебното производство са изпратени на Районна 

прокуратура гр. Русе, по компетентност. В РРП е образувано ДП № 

600/2009 г. / пр. пр. № 3315/2009 г. по описа на РП Русе/ - наблюдаващ 

прокурор Людмила Дончева. Искано и получено удължаване на срок на 

разследване с два месеца, считано от 25.07.2009 г.,  и с още два месеца, 

считано от 25.09.2009 г. 

На 09.12.2009 г. в РП Русе постъпват материалите по делото с 

мнение за предаване на съд. С постановление на прокурор Людмила 

Дончева от 11.01.2010 г. са отделени материали от досъдебното 

производство и е постановено да се образува ново ДП № 2092/2010 г. по 

описа на РРП срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 308, 

ал. 2, вр. ал. 1 от НК. 

На 04.02.2010 г. е изготвен и внесен в съда ОА срещу М.Т.В. за това, 

че на 28.05.2005 г в гр. Русе чрез използването на неистински документ – 

удостоверение за наследници получил без правно основание получил без 

правно основание сумата от 2000 лв. с намерението да я присвои. 

Образувано е НОХД № 310/2010 г. по описа на РРС и с присъда № 

54/0103.2010 г. Русенски районен съд, пети наказателен състав е признал 

подсъдимият за виновен и му е наложил наказание – лишаване от свобода 

при условията на чл. 66 от НК. Присъдата е влязла в сила на 17.03.2010 г. 

 

 Пр.пр. № 557/10г. на РП гр.Русе, ДП № 2092№10г. по описа на РП 

гр.Русе  

 С постановление на пр. Людмила Дончева от 11.01.2010г. е 

образувано наказателното производство по отделени материали от ДП № 

600/09г. по описа на РРП  на 11.01.2010г. срещу НИ за престъпление по 

чл.308 ал.2 вр.ал.1 от НК. Основното дело е водено срещу М.В. за това, че 

на 28.05.05г. в гр.Русе чрез използването на неистински документ 

/удостоверение за наследници № 53/25.05.05г. на бившия жител на с. 

Звънарци, общ.Кубрат, обл. Разград, К.В.К, получил без правно основание 
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от М.С. – пълномощник на ЕТ”А Х ч” гр.Кубрат, представлявано от Х.Ч., 

чуждо движимо имущество – сумата от 2 000лв., собственост на ЕТ”А Х 

ч”, с намерението да я присвои – престъпление по чл.212 ал.1 предл.1 от 

НК. В хода на основното разследването не е установен извършителят на 

деянието по чл.308 ал.2 пр.1 от НК /съставил неистинското удостоверение 

за наследници/ и материалите срещу него са отделени в ново ДП. На 

16.03.10 г. същото е спряно поради неразкриване на извършителя и са 

възложени на ОДМВР гр.Русе ОИМ, съгласно утвърден на 01.03.10 г. план 

за тяхното провеждане.  

 Пр.пр. № 3159/09г., ДП № 625/09г. по описа на РРП 

 В наблюдателната преписка липсва постановлението за образуване 

на ДП. Съдържат се постановление на пр. Стефан Илиев от 08.12.10 г. за 

прекратяване на наказателното производство, постановление от 13.01.11 г. 

на зам. окръжния прокурор Добромира Кожухарова, с което горното е 

отменено и постановление на пр. Стефан Илиев  от 16.02.11 г., с което 

производството отново е прекратено. От данните, съдържащи се в 

горецитираните постановления, става ясно, че ДП е образувано на 02.07.09 

г. срещу И.В.И. за престъпления по чл.323, ал.1, чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5, 

вр. чл. 209, ал.1 и чл. 311, ал.1 от НК. От материалите в преписката не 

става ясно как е протичало разследването в периода 02.07.09 г. – 08.12.10 

г., а с постановление от 08.12.10г. пр. Илиев е прекратил производството 

по отношение на деянията по горецитираните членове от НК и изпратил 

материалите на ОП гр. Русе по компетентност, с оглед наличие на данни за 

извършено престъпление по чл. 259 от НК. Зам. окръжният прокурор 

Кожухарова е приела, че такива данни не са налице и отказала да приеме 

производството. Отменила е постановлението за прекратяване и е върнала 

делото на РРП във фазата на действията на прокурора след приключване 

на разследването, с оглед упражняване на правомощията по чл. 242 от НК. 

Разпоредила е при евентуално ново прекратяване на делото да се спази 

разпоредбата на чл. 243, ал. 3 и копия от постановлението да се изпратят на 

пострадалия и ощетеното юридическо лице. Пр. Илиев е изпълнил това 

разпореждане и е изпратил копия от постановлението за прекратяване 

от 16.02.11 г.  на областния управител на област Русе и на председателя на 

общинския съвет на „С. на оф. ….” гр. Русе. След влизането на 

постановлението в сила материалите по делото са изпратени на ОП гр. 

Русе. С протокол от 28.03.11 г. материалите са разпределени на пр. Ива 

Христова от отдел „Административен”. На 11.04.11 г. тя е изпратила 

сигнал до Върховна административна прокуратура с оглед упражняване на 

правомощията и съгласно чл.132, ал. 2, т. 1 от АПК и протестиране на 

решение на МС на РБ  № 294/09.05.08 г., с което собствеността върху 

недвижим имот в гр. Русе, ул.”Ал.” № 77, безвъзмездно е прехвърлена на 

сдружение „Р. с. на оф….” гр.Русе.  
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 Пр.пр. № 2492/03 г., ДП № 119/04 г. по описа на РРП 

 Наказателното производство е образувано на 20.02.04 г. срещу 

нотариус Г.Г. за престъпление по чл. 311, ал. 1 и срещу Д.З. за 

престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК. В хода на разследването Г.Г. е 

привлечен към наказателна отговорност по чл. 311, ал. 1 от НК, а Д.З. по 

чл. 313, ал. 1 и по чл. 211, ал. 1, предл. 1, вр. чл. 209 от НК. Наказателното 

производство е било прекратявано многократно от РРП, но 

постановленията са били отменяни от РС гр.Русе, ОП гр.Русе и АП гр. 

Велико Търново. Обвинението е било прекратено окончателно по 

отношение на обв. Д.З. в частта му по чл. 211, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 209 от НК 

с постановление от 19.11.04 г., което е било потвърдено с определение на 

РС гр.Русе от 26.01.05 г. Производството е било спряно на 08.01.07 г. 

поради отсъствието на обв.Д.З. и същият е бил обявен за ОДИ. На 17.06.08 

г. пр. Радослав Градев си е направил самоотвод по делото и същият е бил 

уважен от РОП. Делото е било преразпределено на пр. Георги Георгиев  

/понастоящем адм. ръководител на РРП/. С постановление от 10.02.10 г. 

той изцяло е прекратил наказателното производство на осн. чл. 243, ал. 

1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Постановлението не е обжалвано. 

Междувременно съветът на нотариусите при Нотариалната камара на РБ е 

взел решение да не се образува дисциплинарно производство срещу 

нотариус Г.Г. с район на действие РС гр. Русе.  

 Пр.пр. № 1388/09, ДП № 768/09г. по описа на РРП 

 Наказателното производство е образувано на 07.08.09 г. с 

постановление на пр. Ралица Милчева срещу С.Ц. за това, че на 11.07.08 г. 

в гр. Русе умишлено станал причина да се внесат неверни обстоятелства в 

официален документ /нотариален акт, издаден по реда  на обстоятелствена 

проверка/, съставен по установения ред, въз основа на заявление на частно 

лице. На 14.09.09 г. пр.Милчева е направила искане до окръжния прокурор 

за удължаване на срока с два месеца. Окръжният прокурор Огнян 

Басарболиев е удължил срока с два месеца – до 07.12.09 г. На 20.11.09 г. 

пр. Милчева е направила ново искане за удължаване на срока /пълно копие 

на предишното искане/. Окръжният прокурор е удължил срока с още два 

месеца – до 07.02.10 г. На 19.01.10 г. пр. Милчева е изготвила искане до 

завеждащия отдел „Инстанционен контрол” във ВКП за удължаване на 

срока с още два месеца. Този път в искането са посочени  изчерпателно и 

конкретно по дати проведените ПСД, както и предстоящите такива. 

Завеждащият отдел „Инстанционен контрол” при ВКП Явор Бояджиев е 

удължил срока с два месеца – до 07.04.10 г. На 19.04.10 г. пр. Милчева е 

спряла наказателното производство поради отсъствието на лицето, срещу 

което то е образувано. Същото е обявено на ОДИ с телеграма от 01.04.10 г. 

На 21.04.10 г. пр. Милчева е възобновила производството поради 
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установяване местонахождението на издирваното лице С.Ц. Трябва да се 

отбележи обаче, че видно от докладна записка на пом. ОР при РУМВР гр. 

Ветово, лицето е било установено още на 08.04.10 г. и му е била връчена 

призовка за явяване при дознател за дата 15.04.10 г. Т.е. изложеното от пр. 

Милчева в постановлението за спиране от 19.04.10 г., че лицето е в 

неизвестност, не отговаря на истината и производството е било спряно 

и веднага след това възобновено само, за да се санира срокът по него. На 

21.06.10 г. разследването е приключило и делото е постъпило в РРП със 

заключително постановление с мнение за прекратяване. С постановление 

от 22.07.10 г. пр. Милчева е прекратила производството на осн. чл. 243, 

ал. 1, т. 1 от НПК. 

Констатации и изводи: 

 

- от проверените 9 броя наблюдателни преписки 3 броя са на 

производство, 3 броя са прекратени поради липса на престъпление, 1 

наказателно производство е спряно и две дела са приключили с внасяне на 

обвинителен акт. По едното от делата е постигнато споразумение 

между обвиняемия и прокуратурата, което е одобрено от съда, а по 

другото е постановена присъда, която е влязла в сила; 

- по наблюдателните  преписки са приложени копия от протоколи 

за избор на наблюдаващ прокурор, като документите са подредени в 

хронологичен ред, но не са номерирани; 

-прокурорите дават подробни указания при образуване на досъдебни 

производства и в повечето случаи следят за изпълнението им в 

определените срокове; 

-удължаванията на сроковете се извършват от 

административните ръководители или упълномощени техни заместници, 

повечето от исканията са добре мотивирани и включват извършените 

ПСД и предстоящите такива.  

 

ПРОВЕРЕНИ НАБЛЮДАТЕЛНИ ПРЕПИСКИ НА РОП 

 

Пр. пр. № 2141/2008 г. по описа на ОП Русе, ДП № Д-4107/2008 г. 

по описа на ОД МВР Русе. 

Производството е образувано с постановление от 16.01.2009 г. на 

зам. Окръжен прокурор Николай Николов срещу двама известни 

извършители. Постановено е да се проведе разследване срещу В.Д.Н. за 

това, че в периода м. юни - юли 2008 г. в с. Хотанца, област Русе, в 

качеството си на длъжностно лице – кмет на с. Хотанца, нарушила 

служебните си задължения да извършва нотариални заверки с цел да 

набави за себе си и за другиго облага и от това са могли да настъпят 

немаловажни вредни последици – престъпление по чл. 282, ал. 1 и срещу 
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Г.А.М. за това, че  в периода м. юни - юли 2008 г. в с. Щръклево, област 

Русе, в качеството си на длъжностно лице – кмет на с. Щръклево, нарушил 

служебните си задължения да извършва нотариални заверки с цел да 

набави за себе си и за другиго облага и от това са могли да настъпят 

немаловажни вредни последици – престъпление по чл. 282, ал. 1. 

По делото многократно е искано удължаване на срокове на 

разследване, както от Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, така и 

от Главния прокурор на Република България. Всички искания са 

уважавани. Исканията, отправени до отдел „Инстанционен контрол” при 

ВКП са подробно мотивирани, като са изброени извършените до момента 

ПСД, както и необходимостта от допълнителни действия по разследването. 

Материалите по делото постъпват в Русенска окръжна прокуратура 

на 05.05.2010 г. с мнение за съд срещу двамата обвиняеми. На 11.06.2010 г. 

между прокуратурата и обвиняемия Г.А.М. е сключено споразумение за 

прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 382, ал. 2 от 

НПК, което е внесено за одобрение в съда на 15.06.2010 г. Образувано е 

НОХД № 431/2010 г. по описа на Окръжен съд Русе и с протоколно 

определение от 17.06.2010 г. споразумението е одобрено и наказателното 

производство по НОХД № 431/2010 г. е прекратено. Видно от писмо, 

постъпило в РОП на 25.06.2010 г. досъдебното производство е върнато в 

прокуратурата.  

Няма данни за действията на прокурора по реда на чл. 242, ал. 1 

от НПК по отношение на другия обвиняем в наблюдателната 

преписка. 

След извършена справка в деловодството на ОП Русе  се 

установи, че на 29.07.2010 г. прокурор Николай Николов с постановление 

е приел, че следва наказателното производство да се прекрати  частично за 

престъплението  по чл. 282, ал. 1 от НК по отношение на двамата 

обвиняеми, поради недоказаността на обвинението по несъмнен, безспорен 

и категоричен начин .  

Със същото постановление материалите по делото са изпратени на 

РРП за решаване по същество по отношение на обвиняемата В.Д.Н. за 

престъплението по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  

След получаване на материалите по делото  е образувана пр. пр. № 

4067/2010 по описа на РП Русе, ДП № 747/2010 г. по описа на РРП и след 

избор на наблюдаващ прокурор на 27.08.2010 г. е изготвено споразумение 

между РП Русе и подсъдимата. В РС Русе е образувано НОХД № 
2065/2010 г. по описа на РРС, шести наказателен състав и в съдебно 

заседание на 01.09.2010 г. съдът е одобрил споразумението и е 

прекратил наказателното производство по НОХД № 2065/2010 г. по 

описа на Районен съд гр. Русе. 

Пр. пр. № 340/2008 г. по описа на ОП Русе, ДП № 804/2007 г. по 

описа на ОД МВР Разград. 
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Досъдебното производство е образувано на 17.07.2007 г. в РП 

Разград срещу И.С.Н. и И.И.Й. за престъпление по чл. 212, ал. 4, вр. ал. 1, 

вр. чл. 20, ал. 2 от НК. С постановление от 31.01.2008 г. РП Разград е 

изпратила материалите по делото на РРП на разпореждане по 

компетентност. С постановление от 18.02.2008 г. РРП е изпратила 

материалите в РОП с оглед престъпление по чл. 212, ал. 5 от НК. Веднага 

след запознаване с материалите определеният наблюдаващ прокурор 

Валентина Личева – зам. Окръжен прокурор е отправила искане за 

удължаване на срока до  Главния прокурор на Р България и с писмо от 

07.04.2008 г. срокът е удължен с 6 месеца, считано от 18.12.2007 г. , със 

задна дата, всъщност след тази дата не са извършвани следствени 

действия  

С постановление  от 10.04.2008 г. материалите са изпратени в 

ОДМВР Русе за определяне на разследващ орган. Материалите по 

образуваното ДП № 1209/2008 г. по описа на ОДМВР Русе постъпват в 

РОП на 19.06.2008  г. с мнение за спиране на производството.  

С  постановление от 30.06.2008 г. производството е спряно 

поради неиздирване на свидетели и един от извършителите, обявен за 

ОДИ, още през 2007 г. С постановление от 22.06.2009 г. производството по 

делото е възобновено и на 16.09.2009 г. материалите отново постъпват в 

ОП Русе с мнение за спиране. Производството по делото отново е спряно 

на 01.10.2009 г. Производството по делото е възобновено с постановление 

от 28.10.2009, след като е установено, че издирваното лице от 05.10.2009 г. 

изтърпява наказание „лишаване от свобода”  в Централен Софийски 

затвор./ извършените издирвателни мероприятия не са били достатъчно 

ефективни за установяване местонахождението на издирваното лице/ 

Отново е искано удължаване на срок от наблюдаващия прокурор Личева и 

такова е получено  с 4 месеца, считано от 28.12.2009 г. С постановление от 

29.04.2010 г. извършителят е привлечен в качеството му на обвиняем, след 

което материалите по делото постъпват в ОП Русе отново с мнение за 

спиране поради неоткриване на важен свидетел, обявен за издирване с 

телеграма през 2008 г.  Производството е спряно с постановление от 

17.05.2010 г. и е възобновено с постановление от 10.03.2011 г.  

С постановление от 11.03.2011 г. Окръжният прокурор, 

упражнявайки правомощията си по чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК възлага 

разследването на следовател от Окръжен следствен отдел в ОП Русе. В 

момента на проверката делото е на производство. /обща 

продължителност на разследването – 2 години и 12 дни/ 

 

Пр. пр. № 90/2006 г. по описа на ОП Русе, ДП № 395/2006 г. по 

описа на ОД МВР Русе. 

Досъдебното производство е образувано на 30.08.2006 г. в ОП Русе 

срещу неизвестни извършители от прокурор Николай Николов, за това че 
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за периода 2001 – 2004 година неизвестни лица образували престъпна 

група на територията на гр. Русе, в която участвало длъжностно лице, с цел 

да получат чуждо движимо имущество без правно основание, ползвайки 

неистински или преправени документи с намерение да го присвоят, като 

документната измама е в големи размери – престъпление по чл. 321, ал. 3, 

вр. ал. 1, вр. чл. 212, ал. 4, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. 

Срокът на разследване е удължаван многократно както от 

Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, така и от Главния прокурор 

на  Република България. Деянието е за прехвърляне от 587 лица от гр. Русе, 

без тяхното знание и съгласие на закупени от тях инвестиционни бонове от 

втората вълна на масовата приватизация на лица, които са им неизвестни и 

прехвърлянето е извършено от лица, които не са били упълномощавани за 

това. 

С постановление от 14.04.2009 г. производството по делото е спряно 

от прокурор Валентина Личева, поради неоткриване на свидетели 

очевидци. С постановление от 24.07.2009 г. производството по делото е 

възобновено поради откриване на един от свидетелите, отново е искано и 

получено удължаване на срока на разследване. 

С постановление от 17.02.2010 г. Окръжният прокурор, 

упражнявайки правомощията си по чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК възлага 

разследването на следовател от Окръжен следствен отдел в ОП Русе, като 

разпорежда следователят да бъде определен на принципа на случайния 

подбор. Срокът на разследване отново е удължаван и на 29.05.2010 г. 

материалите постъпват в РОП с мнение за спиране. 

С постановление от 01.06.2010 г. на прокурор Личева 

производството по делото отново е спряно и към момента на проверката 

няма данни за резултат от  проведените ОИМ за откриване на 

извършителите. / преди последното спиране общата продължителност 

на разследването е 3 години, 5 месеца и 22 дни/ 

 

Пр. пр. № 105/2009 г. по описа на ОП Русе, ДП № Д 496/2009 г. по 

описа на ОД МВР Русе, пр. пр. вх. № 716/2006 г. по описа на ОП Варна, 

ДП № 1358/2006 г. по описа на  ОД МВР Варна. 

Производството е образувано на 21.06.2006 г. от ОП Варна срещу 

известни извършители за престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 1, вр. чл. 213а, 

ал. 2, т. т. 3 и 4 от НК, както и за престъпление по чл. 321, ал. 1 от НК за 

един от извършителите и за престъпление по чл. 321, ал. 2 от НК по 

отношение на останалите трима извършители. 

След извършване на множество процесуално-следствени действия с 

постановление от 12.11.2007 г. Окръжна прокуратура Варна е прекратила 

наказателното производство поради недоказаност на деянието. 

По жалби са се произнесли съответно Варненски окръжен съд и 

Варненски апелативен съд. С определение № 369/20.12.2008 г. на ВАС, 
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постановено по ЧНД № 489/2008 г. е отменено определението на 

Варненски окръжен съд, с което е прието, че деянието не съставлява 

престъпление, както и постановлението на Варненска окръжна 

прокуратура за прекратяване на производството. Делото е върнато на 

прокуратурата за извършване на ПСД с оглед престъпленията по повод на 

които е образувано досъдебното производство. След връщане на делото с 

постановление на Главния прокурор на Р България от 08.01.2009 г. е 

разрешено разследването да се довърши от ОД МВР Русе под 

ръководството на ОП Русе и е иззето делото от Варна и възложено за 

разследване и наблюдение на ОД МВР Русе и ОП Русе. 

С постановление от 26.03.2010 г. на Окръжния прокурор на ОП Русе 

Огнян Басарболиев е потвърдено привличането на Я.Д.Н. – нотариус с 

район на действие Варна, като обвиняем за престъпление по чл. 311, ал. 1 

от НК, потвърдена е взетата по отношение на него мярка за неотклонение. 

Отказано  е разпореждане за привличане в качеството на обвиняеми на 

лицата, срещу които е образувано ДП, частично е прекратено 

производството за престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 1, вр. чл. 213а, ал. 2, т. 

т. 3 и 4 от НК, както и за престъпление по чл. 321, ал. 1 от НК за един от 

извършителите и за престъпление по чл. 321, ал. 2 от НК по отношение на 

останалите трима извършители. 

Постановено е материалите по делото да се изпратят по 

компетентност на РП Варна, посочена е възможността за обжалване на 

постановлението. 

След извършена служебна проверка,  с постановление от 29.07.2010 

г. Апелативна прокуратура Варна потвърждава постановлението за 

частично прекратяване на наказателното производство. /обща 

продължителност на разследването преди изпращане на материалите по 

компетентност – 3 години и 9 месеца/ 

  

Пр. пр. № 143/2008 г. по описа на ОП Русе, ДП № 1/2007 г. по 

описа на ОД МВР Русе. 

 

С постановление от 01.02.2008 г. прокурор Свилен Стефанов, РРП, 

командирован в РОП образува ДП срещу 4 известни извършители за 

престъпления по чл. 219, ал. 1 от НК за първия от тях , по чл. 282, ал. 2, вр. 

ал. 1 от НК за двама от извършителите и за престъпление по чл.  235, ал. 5, 

вр. ал. 3, т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

По делото многократно са искани удължавания на срокове на 

разследване и такива са разрешавани от Апелативна прокуратура Велико 

Търново и отдел „Инстанционен контрол” при ВКП. Наблюдаващ 

прокурор е зам. Окръжен прокурор  Добромира Кожухарова. 

За последен път материалите по делото постъпват в ОП Русе на 

24.06.2010 г. с мнение за съд. 
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На 29.07.2010 г. прокурор Кожухарова е внесла в Окръжен съд Русе 

ОА срещу:  

Й.В.С за престъпление по чл. 2191 ал. 3, вр. ал. 2 от НК и за 

престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК , за   това, че през м. 

октомври 2004 г. при условията на продължавано престъпление на 3 пъти в 

с. Ряхово и в гр. Русе, в качеството си на длъжностно лице, в кръга на 

службата си съставил официални документи, в които удостоверил неверни 

обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като 

доказателство за удостоверените обстоятелства; 

К.Б.А. за престъпление по чл. 235, ал. 3, т.т. 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 2, вр. 

чл. 20, ал. 4 от НК и за престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. 

чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че сам и в съизвършителство с Б.И. И. през 

периода 28.11.2006 г. – 28.12.2006 г. при условията на продължавано 

престъпление на 3 пъти в с. Ряхово и в с. Сандрово и в гр. Русе, в 

качеството си на длъжностно лице, в кръга на службата си съставил 

официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел 

да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия 

обстоятелства; 

Б.И.И. за престъпление  по чл. 235, ал. 3, т.т. 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 2, вр. 

чл. 20, ал. 4 от НК и за престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от 

НК, за това, че сам и в съизвършителство с К.Б.А. на 28.12.2006 г. в с. 

Ряхово и в гр. Русе, в качеството си на длъжностно лице, в кръга на 

службата си съставил официален документ, в който удостоверил неверни 

обстоятелства, с цел да бъде използван този документ като доказателство 

за тия обстоятелства; 

Р.А.З. за престъпление  по чл. 235, ал. 3, т.т. 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 2, вр. 

чл. 20, ал. 2 от НК и  

М.М.Н. за престъпление  по чл. 235, ал. 3, т.т. 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 2, 

вр. чл. 20, ал. 2 от НК. 

Деянията по чл. 235, ал. 3 от НК са извършени чрез използване на 

документи с невярно съдържание, в които било отразено, че описаната 

дървесина по вид, количество и качествено – стойностни единици отговаря 

на действително изсечената, добита и извозена./ обща продължителност 

на разследването 2 години, 5 месеца и 3 дни/ 

Образувано е НОХД №  541/2010 г. по описа на Окръжен съд Русе, 

делото е приключило с присъда, която е протестирана в оправдателните й 

части с протест от 18.03.2011 г. 

 

 

 

Пр. пр. ДП № 2319/2007 г. по описа на ОП Русе, ДП № 158/2007 г. 

по описа на РУ „Транспортна полиция” гр. Русе. 
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С постановление от 02.01.2008 г. на зам. Окръжен прокурор 

Валентина Личева – ОП Русе е образувано ДП срещу Х.А.А., управител 

обособено производство – район  Русе, за това, че за периода м. март 

2004 – месец август 2007 г. в условията на продължавано престъпление 

чрез използване на документ с невярно съдържание- акт 19, отчел за 

извършени СМР, които не е извършвал получил без правно основание 

чуждо движимо имущество – пари в размер на 5 904 057, 26 лв. с 

намерение да ги присвои – престъпление по чл. 212, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК. 

В хода на разследването  са  извършени следствени действия – 

разпит на свидетели, назначена е тройна съдебно техническа експертиза, 

няколкократно са искани и получавани удължавания на срокове. 

В постановление от 28.04.2009 г. на прокурор Личева е прието, че 

има и други виновни лица, извършили престъпление по чл. 219, ал. 4 от НК 

– в качеството си на длъжностни лица не са положили достатъчно грижи за 

ръководенето, управлението и стопанисването на повереното им 

имущество, като от това са последвали щети. Материалите по досъдебното 

производство са изпратени на СГП по подсъдност – останалите виновни 

лица са извършили престъплението в гр. София. 

С постановление от 25.05.2009 г. по пр. пр. № 1946/2009 г. по описа 

на СГП прокурор С. Попова излагайки подробни мотиви приема, че 

компетентният орган, който следва да продължи разследването е ОП Русе 

и изпраща материалите на ВКП за решаване спора за подсъдност. 

С постановление от 29.05.2009 г. на прокурор Светла Гергинова от 

ВКП, отдел „Инстанционен контрол” се приема, че деянията по чл. 219 са 

амнистирани, съгласно изискванията на чл. 1, ал. 1 от Закона за амнистия, 

влязъл в сила на 22.04.2009 г. и че прокурор Личева е следвало да приложи 

чл. 24, ал. 1 от НПК преди да изпрати делото в СГП. Определена е ОП Русе 

като компетентна  да продължи наблюдението и ръководството на 

разследването по ДП №  158/2007 г. по описа на РУ „Транспортна  

полиция” гр. Русе и досъдебното производство е изпратено в РОП за 

изпълнение. 

С постановление от 23.06.2009 г. Окръжният прокурор, 

упражнявайки правомощията си по чл. 152 от ЗСВ възлага разследването 

на следовател от Окръжен следствен отдел в ОП Русе, като разпорежда 

следователят да бъде определен на принципа на случайния подбор. Срокът 

на разследване отново е удължаван веднаж с 5 и веднаж с 6 месеца от 

ВКП, за последен път считано от 02.03.2010 г. / обща продължителност на  

разследването  - 28 месеца и 9 дни /. 

С постановление от 14.05.2010 г. прокурор Личева прекратява 

досъдебно производство № 2319/2007 г. по описа на ОП Русе, като приема, 

че обвинението по делото не е доказано, тъй като заключението на вещите 

лица по пунктове не е категорично и се оборва от гласните доказателства. 
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Общата продължителност на разследването е две години и 4 

месеца, като преди изпращане на делото по подсъдност в СГП за една 

година и три месеца са извършени разпити на 12 свидетели, изготвено е 

постановление за възлагане на действия по делегация, изискани са 

материали по реда на чл. 159 от НПК и е назначена тройна съдебно 

техническа експертиза. 

Законът за амнистия, обнародван в Д. в. бр. 26/07.04.2009  и влязъл в 

сила на 22.04.2009 г.  в чл. 1, ал. 1 амнистира лица, които до 01.07.2008 г. 

са извършили престъпления по непредпазливост, за които по закон се 

предвижда лишаване от свобода до 5 години или друго по-леко наказание. 

Този закон е приложим за лицата, за които ОП Русе приема, че са в кръга 

на виновните лица. Постановлението за изпращане на делото по 

подсъдност е след влизане на закона в сила, а прокурорът не е съобразил 

неговите разпоредби и въпреки това, без да изследва задълбочено 

умишленото престъпление е приел, че следва делото да се наблюдава и 

разследва от СГП.  

Както бе посочено, в периода от 23.06.2009 г. освен, че на два пъти 

са изготвени искания за удължаване срока на разследване общо с 11 

месеца, са разпитани повторно част от вече разпитаните свидетели, 

назначена е допълнителна строително техническа експертиза, назначена 

е техническа експертиза.  

 

 Пр. пр. № 1012/07 г., Д - 238/07 г. по описа на ОП Русе 

 На 21.12.07 г. окръжният прокурор Огнян Басарболиев образува ДП 

срещу НИ за това, че през периода април - май 2007 г. в гр. Русе, без 

разрешението на лицето, което ползва компютър в офиса на „Б.” ООД гр. 

Русе ул. ”Ст.С.” № 99, добавил компютърна програма – софтуер „Tr…..” и  

„E…..”, като случаят не е маловажен – престъпление по чл. 319б, ал. 1 от 

НК и за това, че през периода 27 април - 29 май 2007 г. в гр. Русе, с цел да 

набави за себе си облага, направил опит да възбуди заблуждение у 

длъжностни лица от ТБ „Б.”, клон гр. Русе, като използвал чужд 

електронен подпис – на Б.К. – управител на „Б.”ООД и с това щели да 

бъдат причинени вреди на „Б.”ООД  в размер на 20 400 лв., като деянието е 

останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по 

чл. 212а, ал. 1, вр.чл. 18, ал. 2 от НК. За дознател в ОДП гр. Русе е 

определена Искрена Иванова. На 11.03.08 г. дознанието е постъпило в РОП 

с мнение за спиране. На 17.03.08 г. окръжният прокурор Огнян 

Басарболиев спира наказателното производство, като утвърждава план за 

провеждане на ОИМ, с цел установяване извършителя на престъплението. 

Копие от постановлението за спиране е връчено на пострадалия. На 

14.07.09 г. окръжният прокурор Басарболиев е изискал от ОДМВР справка 

за проведените ОИМ. На 21.07.09 г. е постъпила докладна записка за 
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проведените ОИМ, от която е видно, че е установен евентуалният 

бенефициент на неосъществената банкова транзакция. На 24.07.09 г. зам. 

окръжният прокурор Валентина Личева е възобновила наказателното 

производство. На 09.09.09 г. окръжният прокурор е изготвил искане до АП 

гр. В. Търново за удължаване на срока за разследване с четири месеца. 

Прокурорът от ВТАП Димитър Лещаков е удължил срока с четири месеца 

– до 24.01.10 г. С писмо от 12.01.10 г. пр.Басарболиев е изискал от ОДМВР 

незабавно да му бъде изпратено ДП за послужване, поради предстоящо 

изтичане на срока. На 29.01.10 г. е изпратил напомнително писмо. Делото е 

постъпило в РОП на същата дата с мнение за спиране и пак на същата дата 

производството е спряно от пр. Басарболиев, като отново е утвърден план 

за провеждане на ОИМ. На 19.05.10 г. пр. Басарболиев е изискал спряното 

дело поради изтичаща давност за престъплението по чл. 319б, ал. 1, от НК. 

На 01.06.10 г. пр.Басарболиев частично е прекратил наказателното 

производство по отн. на деянието по чл.319б, ал. 1 от НК поради изтекла 

давност. В постановлението му е отбелязано, че давността за другото 

деяние /по чл.212, ал. 1 от НК/ изтича на 29.05.2017 г. На 25.06.10 г. пр. 

Басарболиев е изискал от ОДМВР справка за проведените ОИМ. На 

02.07.10 г. е постъпила ДЗ, от която е видно че извършителят още не е 

разкрит. На 16.12.10 г. пр. Басарболиев е изискал нова справка от ОДМВР. 

Постъпила е ДЗ, от която е видно, че извършителят не е разкрит. Върху 

придружителното писмо към докладната записка от началника на ТЗ”БОП” 

гр. Русе е направена писмена резолюция от окръжния прокурор за 

изискване на нова справка за резултата от проведените ОИМ през м. юни 

2011 г. 

 Пр. пр. № 1005/06 г. по описа на ОП Русе 

 ДП е образувано на 13.12.06 г. от зам. окръжния прокурор Валентина 

Личева срещу Р.В. – управител на „И.”ООД за това, че през м. септември 

2005 г. в гр. Русе и три околни села, в условията на продължавано 

престъпление чрез използване на документи с невярно съдържание 

/строителни договори/ отчел СМР, които реално не е извършил и получил 

без правно основание чуждо движимо имущество в размер на 16 831, 38 

лв., с намерение да ги присвои – престъпление по чл. 212, ал. 1, вр.чл. 26, 

ал. 1 от НК и срещу В.С. – управител на „А….”ООД за това, че през м. 

септември 2005 г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление 

чрез използване на документи с невярно съдържание /строителни 

договори/ отчел СМР, които реално не е извършил и получил без правно 

основание чуждо движимо имущество – пари в размер на 11 298, 62 лв., с 

намерение да ги присвои – престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 

от НК. Разследването е възложено на ОДП гр. Русе. На 01.02.07 г. пр. 

Личева е направила искане до ВТАП за удължаване на срока за 

разследване с четири месеца. Прокурорът от ВТАП Жоро Нинов е удължил 
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срока с четири месеца – до 13.06.07 г. На 15.03.07 г. делото е взето на 

специален отчет в РОП. Делото е взето на специален отчет и в ВТАП под 

№ 215/07 г. На 04.06.07 г. пр. Личева и изпратила чрез ВТАП до Главния 

прокурор на РБ искане за удължаване на срока с още четири месеца. 

Искането не съдържа справка за конкретно извършените до момента ПСД 

и неправилно е посочено, че същото се разследва от „следовател от ОДП” 

?!?. Посочва се, че разследването ще приключи в искания четиримесечен 

срок. В материалите от наблюдателното производство липсва 

произнасянето на Главния прокурор по искането. На 04.10.07 г. пр.Личева 

изпраща ново искане чрез ВТАП до Главния прокурор на РБ за удължаване 

на срока с още четири месеца, което до голяма степен преповтаря 

предишното от 04.06.07 г. В искането се посочва, че разследването се води 

срещу двете лица вече и по чл.282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, без да става ясно 

привлечени ли са като обвиняеми по този текст. Главният прокурор на РБ 

удължава срока с четири месеца – до 13.02.08 г. На 21.01.08 г. РОП е 

уведомена, че разследването се поема от  ст. дознател Събина Петкова. На 

11.02.08 г. пр. Личева чрез ВТАП изпраща до Главния прокурор ново 

/трето подред/ искане за удължаване на срока с четири месеца. В него е 

посочено, производството се води по чл.212, ал. 1, вр. чл. 26  от НК /този 

път липсва чл. 282 от НК/. Посочено е също така, че няма привлечени в 

качеството на обвиняеми лица. Главният прокурор на РБ удължава за трети 

пореден път срока с четири месеца – до 13.06.08 г. На 19.06.08 г. пр. 

Личева изпраща чрез ВТАП до Главния прокурор четвърто поред искане за 

удължаване на срока с четири месеца.  Главният прокурор уважава 

искането и удължава срока до 13.10.08 г. На 15.10.08 г. пр. Личева изпраща 

чрез ВТАП пето поредно искане до Главния прокурор за удължаване на 

срока с четири месеца. Главният прокурор удължава срока до 13.02.09 г. 

След неговото изтичане не е направено своевременно искане за ново 

удължаване. На 03.04.09 г. пр. Личева е изискала делото от ОДМВР. На 

04.06.09 г. ВТАП делото е снето от „специален отчет”. ДП е постъпило в 

РОП едва на 28.07.09г., т.е. близо шест месеца след изтичане на срока за 

разследване. С постановление от 30.07.09 г. пр. Личева е спряла 

производството поради отсъствието на двама свидетели от страната и е 

утвърдила план за провеждане на ОИМ. На 13.05.10 г. пр. Личева е 

възобновила производството поради завръщане на свидетелите в страната. 

Определен е нов дознател – Н. Р. На 08.07.10 г. пр. Личева е направила 

искане до ВТАП /съгласно измененията в НПК/ за удължаване на срока за 

разследване на възобновеното дело с два месеца. С постановление от 

12.07.10 г. апелативният прокурор Аня Димова е удължила срока до 

13.09.10 г. На 10.09.10 г. пр. Стилиян Грозев /командирован от РРП в РОП/ 

изпраща искане до ВТАП за ново удължаване на срока с два месеца. с 

писмо от 14.09.10 г. прокурорът от ВТАП Ст. Вараджаков удължава срока 

до 13.11.10 г. На 15.11.10 г. пр. Личева изпраща поредното искане за 
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удължаване на срока до ВТАП. С писмо от 17.11.10 г. апелативният 

прокурор Аня Димова удължава срока до 13.01.11 г. На 20.01.11 г. пр. 

Личева прави ново искане до ВТАП за удължаване на срока – този път с 

четири месеца. С писмо от 24.01.11 г. апелативният прокурор Аня Димова 

удължава срока с четири месеца – до 13.05.11 г. 

 Разследването продължава вече пета година. Колкото и да е голяма 

фактическата и правна сложност на делото, тази продължителност 

излиза далеч извън представата за разумен срок. Направени си общо 

десет !?! искания за удължаване на срока /пет до ВТАП и пет до Главния 

прокурор/. Всичките искания са уважени, макар повечето от тях да са 

чисто формални и с идентично съдържание. От тях не се разбира какви 

ПСД са извършвани с лицата, срещу които е образувано производството 

– дали въобще са разпитвани в качеството на свидетели. В едно от 

исканията до Главния прокурор е посочено и обвинение по чл. 282 от НК, 

като въобще не става ясно откъде се появява то. В друго искане се 

посочва, че разследването се води от следовател, а то винаги се е водело 

от разследващ орган от системата на МВР. Тук трябва да се отбележи, 

че вероятна причина за забавеното разследване е именно 

няколкократната смяна на разследващите служители от МВР. В периода 

13.02. - 30.07.09 г. делото е било извън срок, след което е било спряно за 

близо десет месеца поради отсъствие на двама свидетели от страната. 

Едва ли разпитите на точно тези свидетели са били от такава важност, 

че тяхното отсъствие да наложи спиране на производството. Този 

десетмесечен период от време е могло да бъде използван за провеждане 

на други ПСД, за които в многобройните искания за удължаване на срока 

се твърди, че са планирани и предстои да бъдат извършени.  

 Пр. пр. вх. № 64/02 г.  по описа на ОП Русе 

 С постановление от 15.11.02 г. пр. Огнян Басарболиев е образувал 

предварително производство срещи НИ за престъпление по чл. 212, ал. 4, 

вр. чл. 26, ал. 1 ,/изм./ вр. чл. 2, ал. 2 от НК. Впоследствие това 

предварително производство е било обединено с няколко други поради 

наличие на връзка помежду им. От проведеното разследване е установено, 

че група лица, чрез използване на неистински официални документи 

/платежни нареждания и вносни бележки за плащания към бюджета от 

различни банки/ получили без правно основание чуждо движимо 

имущество – пари в размер на 1 264 679 лв., собственост на 

републиканския бюджет, с намерение противозаконно да ги присвоят, като 

документната измама е в особено големи размери и случаят е особено 

тежък. Според прокуратурата са събрани достатъчно доказателства за 

виновността на две лица. Същите обаче са напуснали територията на Р 

България и са обявени за ОДИ /още през м. септември 2003 г./. 
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Разследването е водено от  следователи от бившата ОСлС гр. Русе 

/понастоящем ОСлО към ОП гр.Русе/. Производството многократно е 

спирано и възобновявано. Няколкократно са се сменяли и наблюдаващите 

прокурори по него. Последният такъв е зам. окръжният прокурор Д. 

Кожухарова. Към момента производството е спряно с постановление от 

01.03.2010 г. От тогава досега са приложени две справки от ТЗБОП гр. 

Русе, от които е видно, че двете издирвани лица са напуснали страната 

през м. юни 2006 г. през ГКПП Калотина в посока Чехия и до момента 

нямат регистрирано влизане в обратно в страната. 

 Безспорно делото е с фактическа и правна сложност. Давностният 

срок изтича през 2017 г. В няколко от постановленията на РОП се 

посочва, че са събрани достатъчно доказателства относно виновността 

на двете издирвани лица. Ако това наистина е така, би трябвало да се 

прецени възможността за провеждане на „задочно производство” по 

отношение на тях.  

 Пр. пр. № 416/10 г.  по описа на ОП Русе 

 С постановление от 24.02.2010 г. прокурор Андрей Ангелов е 

образувал ДП срещу НИ за извършени престъпления по чл. 319 б и 319 г, 

ал. 2 от НК. Разследването е възложено на ОДМВР гр. Русе. Същото е 

приключено на 30.04.10 г. и материалите по него са постъпили в РОП на 

03.05.10 г. с мнение за предаване на съд на установения извършител, който 

междувременно е бил привлечен в качеството на обвиняем за това, че в 

чужда компютърна система е въвел компютърна програма, която е 

предназначена за узнаване и копиране на копютърни данни чрез записване 

в криптирани лог файлове въвежданата чрез клавиатурата информация, и 

изпращане на тези лог файлове по електорнна поща  на имейл адрес, без 

разрешението на лицето, което ползва компютърната система. На 07.06.10 

г. пр. Ангелов внася в ОС гр. Русе постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 

наказание по реда на чл. 78а от НК. С решение от 23.06.10 г. РОС признава 

лицето за виновно, освобождава го от  наказателна отговорност и му 

налага административно наказание глоба в размер на 800 лв. Решението не 

е обжалвано или протестирано в законния 15-дневен срок пред ВТАС и е 

влязло в сила. 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТНИ ИЗМАМИ В РП РУСЕ 
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Пр. пр. № 875/2003 г. по описа на РП Русе, ДП № 80/2003 г. по 

описа на сектор „Икономическа полиция” РУП Русе. 

С постановление от 23.06.2003 г. на прокурор Ирена Костадинова е 

разпоредено да започне досъдебно полицейско производство дознание 

срещу В.Т.Т. от гр. Русе, за това, че на 21.01.2003 г. в гр. Русе, с цел да 

набави за себе си имотна облага, въвел в заблуждение М.В.К. в качеството 

му на представител на „Б.” АД София, че сключва като „купувач” договор 

за покупко- продажба на перилни препарати и детергенти от името и за 

сметка на ЕТ „Р.” със седалище гр. Русе и с това му причинил имотна 

вреда в размер на 33 284, 74 лв. – особено големи размери, представляваща 

особено тежък случай- престъпление по чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.  

За първи път производството по делото е спряно с постановление на 

прокурор Костадинова от 17.06.2004 г. поради невъзможност да се 

установи местонахождението на пострадалия, който е напуснал пределите 

на страната и е обявен за издирване с Бюлетин № 163/11.06.2004 г. С 

постановление от 07.10.2004 г. производството е възобновено и делото е 

върнато за доразследване. Следва ново спиране на производството, поради 

необходимост от разпит на друг свидетел, също обявен за ОДИ.  След 

издаване на Заповед №  ЛС – 2403/15.06.2007 г. на Главния прокурор на 

Република България делото е изискано от МВР и с постановление от 

23.06.2008 е възобновено поради изтичане на срока по чл. 244, ал. 7 от 

НПК  - стара редакция. 

С постановление от 02.09.2008 г. производството отново е спряно, 

постановено е същото да продължи срещу НИ за престъпление по чл. 211, 

вр. чл. 209, ал. 1 от НК, наредено е на всеки четири месеца в РП Русе да се 

изпраща справка за резултата от издирването. 

След поредно възобновяване на делото с постановление от 

21.10.2010 г., е поискано и получено удължаване на срок на разследване с 2 

месеца, считано от 21.10.2010 г. 

Последното произнасяне на прокурор Костадинова е с постановление 

от 09.03.2011 г. за спиране на наказателното производство по ДП 80/2003 

г. по описа на ОДМВР Русе.  

 

Пр. пр. № 1329/2005 г. по описа на РП Русе, ДП № 64/2005 г. по 

описа на РПУ Сливо поле. 

С постановление от 25.05.2005 г. на прокурор Велина Петрова е 

разпоредено да започне досъдебно полицейско производство срещу 

неизвестен извършител за това, че в началото на м. март 2005 г. в гр. Сливо 

поле, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил у В.И.Р. 

заблуждение, че ще наеме за срок от 3 месеца собственото му полуремарке 

за превоз на гориво и с това му причинил имотна вреда – престъпление по 

чл. 209, ал. 1 от НК. 
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За първи път производството по делото е спряно с постановление на 

прокурор Петрова от 27.09.2005 г. поради неоткриване на извършителя.. С 

постановление от 14.07.2009 г. производството е възобновено и делото е 

върнато за доразследване. Искано е и е получено удължаване на срок на 

разследване с 2 месеца, считано от 14.09.2009 г. 

С постановление от 19.11.2009 г. на прокурор Яна Илиева 

производството отново е спряно, разпоредено е оперативните служби на 

ОД МВР Русе да извършат всички ОИД за установяване извършителя на 

престъплението. 

След поредно възобновяване на делото с постановление от 

03.12.2009 г. по молба на пострадалия,  отново с постановление от 

09.02.2010 г. е спряно наказателното производство по ДП 2811/2005 г. по 

описа на ОД МВР Русе /обща продължителност на разследването 10 

месеца и 13 дни/ 

 

Пр. пр. № 236/2005 г. по описа на РП Русе, ДП № 2397/2005 г. по 

описа на  РРП 

С постановление от 11.03.2005 г. прокурор Мирослав Маринов е 

разпоредил да започне полицейско производство – дознание неизвестен 

извършител, за това, че в периода м. април 2003 г. – м. декември 2004 г. в 

гр. Русе, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал у 

Б.Д.М. заблуждение и му причинил имотна вреда в размер на 35 000 лв. – 

големи размери – престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от 

НК. 

С постановление от 07.07.2005 г. производството по делото е спряно 

поради неустановяване на конкретния извършител на деянието. Делото е 

спряно в продължение на 4 години и 4 месеца и е възобновено с 

постановление от 27.11.2009 г. Материалите са постъпили в РП Русе на 

20.05.2010 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 22. 06. 2010 г. 

прокурор Маринов прекратява  досъдебното производство, поради липса 

на достатъчно доказателства за умисъл у лице, което да е осъществило 

състава на чл. 209 от НК /извън срока на спирането на делото, 

разследването е продължило 9 месеца и 24 дни/ 

 

Пр. пр. № 2090/2003 г. по описа на РП Русе, ДП № 90/2002 г. по 

описа на  ОД МВР Русе. 

Производството е образувано с постановление от 18.07.2003 г. от 

прокурор Георги Георгиев – РРП, като е разпоредено да започне дознание 

и се проведе разследване срещу П.Й.Д. от гр. Русе, за това, че през периода 

06.02.2002 г. – 07.02.2002 г. в гр. Русе, с цел да набави за себе си имотна 

облага, възбудила заблуждение у Д.И.К., че е намерила купувач на 19 тона 

брашно, който ще му заплати сумата 7 200 лв. и с това му причинила 

имотна вреда в размер на тази сума – големи размери. 
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Досъдебното производство няколкократно е връщано за 

доразследване, С постановление от 30.08.2004 г. досъдебното 

производство е спряно до задържане на лицето, срещу което е образувано 

ДП, има данни за обявяване за ОДИ. С постановление от 30.09.2008 г. 

производството е възобновено,  поискано и разрешено е удължаване на 

срок на разследване с 2 месеца.  На 09.02.2009 г. производството отново е 

спряно за издирване и е възобновено на 13.10.2010 г. поради доброволно 

явяване на издирваното лице в ОД МВР Русе. 

Отново е искано и получено удължаване на срока на разследване с 

два месеца. 

С постановление от 20.12.2010 г. производството по делото е 

прекратено, поради липса на извършено престъпно  деяние от страна на 

обвиняемата и смърт на лицето, за което са събрани данни, че е 

осъществил измамата. /разследването е продължило 1 година, 7 месеца и 

23 дни/ 

 

Пр. пр. № 3658/99 г. по описа на РП Русе, ДП № 83/2000 г., ДП № 

9/2000 г. по описа на  ОД МВР Русе. 

С постановление от 27.01.2000 г. на прокурор Татяна Черкезова от 

РП Русе е разпоредено да започне полицейско производство срещу Е.Х.Х. 

за това, че през м. септември 1999 г. в гр. Русе, с цел да набави за себе си 

имотна облага възбудил у С.П.П., председател  на ЗК „Р. з.” кв. Средна 

кула, гр. Русе заблуждение и с това причинил на кооперацията имотна 

вреда в размер на около 36 000 лв., като измамата е в особено големи 

размери и представлява особено тежък случай – чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1 

от НК. 

 С постановление от 12.06.2000 г. наказателното производство е 

спряно за първи път поради неоткриване на  извършителя, има данни за 

обявяването му за ОДИ. 

Впоследствие наказателното производство е възобновявано и  

спирано няколкократно, като за последен път е спряно на 16.03.2009 г. 

В постановление от 26.10.2010 г. на прокурор Емилиян Грънчаров 

РРП е прието, че от образуване на досъдебното производство няма 

извършени следствени действия срещу извършителя, които да прекъсват 

давността за наказателно преследване и че давността към м. октомври 2010 

г. е изтекла и наказателното производство е прекратено по давност. 

/разследването е продължило 9 месеца и 24 дни/ 

 

 

Пр. пр. № 1925/2003 г. по описа на РП Русе, ДП № 223/2003 г., ДП 

437/2003 г. по описа на ОСлО Русе. 

С постановление от 16.07.2003 г. на прокурор Георги Георгиев РП 

Русе е преобразувано дознание в следствено дело, тъй като едно от лицата 
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е чужд гражданин. Обвинението е срещу две лица Д.Д.С. и А.М. за това, че 

през периода 01.10.2002 г. – 31.12.2007 г. в гр. Русе и Република Италия, в 

съизвършителство помежду си, с цел да набавят за себе си имотна облага, 

възбудили заблуждение у С.А.П. ,че ще му продадат автобус „Волво” и с 

това му причинили имотна вреда в размер на около 23 000 лв. – големи 

размери – престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2 от НК. 

На 17.11.2003 г. производството е спряно за задържане на един от 

извършителите и е възобновено на 30.10.2005 г. поради отпадане на 

основанието за спиране. След привличане на един от извършителите като 

обвиняем, производството отново е спряно на 21.03.2006 г. за издирване на 

другия извършител, на 15.03.2007 г. е възобновено, на  14.06.2007 отново е 

спряно за издирване на италианския гражданин и на 30.09.2008 пак е 

спряно. Следват още няколко спирания и възобновявания, като последното 

възобновяване е с постановление от 15.12.2010 г., поради изтичане на 

срока по чл. 244, ал. 8 от НПК. 

В момента на проверката производството отново е спряно с 

постановление от 23.03.2011 г. / продължителност на разследването 

една година, 7 месеца и 18 дни 

 

Пр. пр. № 3422/1998 г. по описа на РП Русе, ДП № 1035/1998 г., 

ДП 31/2000 г. по описа на ОД МВР Русе. 

Наказателното производство е образувано на  13.10.1999 г. срещу 

М.Н.К. от прокурор Татяна Черкезова РП Русе за това, че през м. октомври 

1998 г. в с. Щръклево, област Русе, с цел да набави за себе си  имотна 

облага, възбудил у М.И.М. - управител на сдружение за земеделие с. 

Щръклево заблуждение и с това причинил имотна вреда на сдружението в 

размер на 15 000 000 лв. – стари - престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. 

След извършване на престъплението  обвиняемият получил  тежко 

заболяване, явяващо се пречка за провеждане на производството. По 

делото е извършена съдебно-медицинска експертиза. 

От момента на първоначалното спиране през 2002 г. производството 

по делото е спирано и възобновявано на всеки шест месеца за установяване 

на обстоятелството, настъпило ли е подобрение в здравословното 

състояние и всеки път е установявано, че не е настъпила положителна 

промяна и здравословното състояние на обвиняемия следва да се 

преценява като тежко. След извършване на тройна експертиза за последен 

път производството по делото е спряно с постановление на прокурор 

Емилиян Грънчаров от 12.04.2010 г. 

С постановление от 25.03.2011 г. прокурор Грънчаров прекратява 

наказателното производство, като приема, че липсват данни за 

осъществяване на деянието по чл. 209 от НПК от обективна страна. 

/продължителност общо 6 години, 1 месец и 3 дни/ 
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Пр. пр. № 474/99 г. по описа на РП Русе, ДП № 104/2000 г., ДП № 

414/2000 г. по описа на ОСлС Русе. 

С постановление от 21.12.1999 г. на прокурор Борислав Велков от РП 

Русе е образувано дознание, впоследствие преобразувано в следствено 

дело срещу Б.П.И. за това, че през м. юли 1998 г. в с. Мартен, с цел да 

набави за себе си имотна облага възбудил у 13 души земеделски 

производители заблуждение, че ще плати купената пшеница и с това им 

причинил имотна вреда – престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. 

Наказателното производство е спирано и възобновявано 

няколкократно,  искани са и са разрешавани удължавания на срока на 

разследване. 

За последен път  производството по делото е спряно на 01.03.2010 г. 

В постановление от 07.04.2011 г. на прокурор Георги Манолов РРП е 

прието, че обвиняемият не е осъществил състава на чл. 210, ал. 1 , т. 5, вр. 

чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и производството по делото е 

прекратено. /разследването е продължило 1 година, 11 месеца и 3 дни/ 

 

Констатации и изводи:   

 

- по всички проверени дела преди постановяване на спиране има 

данни, че издирваните лица – извършители или свидетели са обявени за 

общодържавно издирване; 

- спазва се изискването при спиране на ДП за издирване на 

свидетели, периодично делото да се възобновява за установяване на 

резултатите от издирването; 

- след постъпване на материалите в прокуратурата, прокурорите 

се произнасят със съответните актове в сроковете, предвидени в чл. 242, 

ал. 3 от НПК; 

- в повечето случаи исканията за удължаване на сроковете са 

мотивирани и в тях се описват предстоящите ПСД. 

  

 Конкретно проверени дела за измами в РП гр.Русе, по които 

разследването е по-продължително:  

 

 Пр. пр. № 1060/02 г. по описа на РРП 

 С постановление от 10.09.02г. пр. Мирослав Маринов е образувал 

наказателно производство срещу П.Г. за това, че в периода 01-28.02.02 г. в 

гр.Русе, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала 

в ръководството на „И.” ЕООД заблуждение и с това причинила на „И.” 

ЕООД вреда в размер на 39 742, 80лв. - големи размери - престъпление по 

чл.210, ал. 1, т. 5 от НК. Разследването е възложено на бившата ОСлС гр. 
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Русе. На 09.05.03 г. пр. Маринов е изискал делото от ОСлС гр. Русе. На 

13.05.03 г. същото е постъпило в РРП с придружително писмо /без 

заключително постановление/. На 15.05.03 г. пр. Маринов е върнал делото 

за допълнително разследване. На 16.07.03 г. делото е постъпило в РРП с 

мнение за спиране. На 17.03.03 г. пр. Маринов е спрял делото, тъй като 

лицето, срещу което производството е образувано не е намерено и същото 

е обявено за ОДИ на 17.07.03 г. На 18.05.07 г. в РРП е получена справка от 

ОДП гр. Русе, от която е видно, че е установено местонахождението на 

лицето в Кралство Испания. На 04.06.07 г. пр.Маринов е възобновил 

делото. На 01.08.07г. същото е постъпило в РРП с мнение за спиране. На 

19.09.07 г. пр. Маринов е спрял производството. На 06.11.07 г. е постъпило 

предложение от следовател Д. Халачев за възобновяване на делото, поради 

установяване на достатъчно данни за точното местонахождение на 

издирваното лице и необходимост от изготвяне на европейска заповед за 

арест. На 16.11.07 г. пр. Маринов е възобновил производството. На 

29.11.07 г. делото е постъпило в РРП с мнение за спиране. На 03.01.08 г. 

пр. Маринов е спрял производството. На 20.06.08 г. пр. Маринов е одобрил 

план за провеждане на ОИМ по спряното дело. На 03.10.08 г. пр. Маринов 

е възобновил производството. На 31.10.08 г. делото е постъпило с мнение 

за спиране. Пр. Маринов е спрял производството едва на 19.03.09 г. На 

24.06.09г. пр.Маринов е изискал от ОДМВР гр. Русе справка за резултата 

от издирването на лицето и проведените ОИМ. Такава справка е получена 

на 17.09.09 г. На 27.07.09г. в РРП е постъпила молба от адв. Людмил 

Павлов – пълномощник на издирването лице. С молбата се иска 

възобновяване на делото и се посочва, че издирваното лице ще се завърне в 

страната след 20.09.10 г. и същото желае да съдейства на органите на 

досъдебното производство за приключване на същото. На 10.08.10 г. пр. 

Маринов е възобновил производството, като на същата дата е направил 

искане до РОП за удължаване на срока с два месеца. Зам окръжният 

прокурор Д. Кожухарова е удължила срока с два месеца – до 10.10.10 г.  На 

08.10.10 г. пр. Маринов е одобрил постановление за привличане в 

качеството на обвиняем. На 11.10.10 г. в РРП е постъпила молба от адв. 

Павлов, че обвиняемата желае да сключи споразумение с прокуратурата и 

е готова да възстанови в пълен размер инкриминираната сума на 

пострадалото ЮЛ. На 14.10.10 г. пр.Маринов е направил искане до РОП за 

удължаване на срока с още един месец. Окръжният прокурор Огнян 

Басарболиев е уважил искането. Приключеното досъдебно производство е 

постъпило в РРП на 22.10.10 г. На 26.10.10 г. пр. Маринов е внесъл в РРС 

споразумение за прекратяването на наказателното производство по реда на 

чл. 381 от НПК , съгласно което на обвиняемата се определя наказание 

„лишаване от свобода” за срок от две години, чието изтърпяване се отлага 

за изпитателен срок от четири години. С определение от 27.10.10 г. по 

НОХД № 2544/10 г. РРС е одобрил споразумението. 
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 Пр. пр. № 1064/02 г. по описа на РП Русе 

 С постановление от 17.07.02 мл. прокурор Радослав Градев е 

образувал дознание срещу Н.Т. за това, че през м. юни 2001г. в гр. Русе, с 

цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала 

заблуждение у две лица, че ще им съдейства за реализиране на доходи чрез 

включването им в специална бизнес-програма и с това им причинила 

имотна вреда в размер на 500 долара – престъпление по чл. 209, ал. 1 от 

НК. Разследването е възложено на РДВР гр. Русе. От образуване на 

производството до момента, същото е спирано и съответно възобновявано 

след това общо пет пъти. Последното възобновяване е на 16.03.11 г., като 

едновременно е поискано от РОП удължаване на срока с два месеца и 

такова е направено до 16.05.11 г. Първоначално делото е било спряно след 

обявяване за ОДИ на извършителя на престъплението. След издирването 

му, същият е разпитан в качеството на уличено лице и му е взета МН 

„подписка”. Последващите спирания на делото са поради продължително 

отсъствие от страната на пострадалия Е.Г., като същият е обявен за ОДИ 

още на 12.01.04 г.  

 Районна прокуратура гр. Русе би трябвало да прецени 

възможността от приключване на производството без провеждане на 

ПСД  с издирваното лице или за предприемане на действия /в делото има 

данни, че съпругата му се намира в България/ за получаване на 

информация за точното местонахождение на лицето, с оглед евентуално 

изготвяне на  международни следствени поръчки. В противен случай се 

рискува производството да бъде отново спряно и да не приключи до 

изтичане на погасителната давност през 2016 г. 

 Пр. пр. № 2176/02 г. по описа на РП Русе 

 Досъдебното производство е образувано на 13.12.02 г. от пр. 

Емилиян Грънчаров срещу Т.Ф. за това, че на 18.2.02 г. в гр. Русе, чрез 

използване на неистински частен документ /договор за продажба на 

изплащане/ получила без правно основание чуждо движимо имущество – 

парична сума в размер на 1 781, 20лв., собственост на „В.”ООД  гр. Русе, с 

намерение да го присвои – престъпление по чл. 212 ал.1 от НК. 

Производството е многократно спирано и възобновявано. В хода на 

разследването освен Т.Ф. са били привлечени в качеството на обвиняеми 

още десет лица. По отношение на двама от тях, по тяхно искане и по реда 

на чл. 368 и сл. от НПК, РРП е внесла на 04.12.07 г. в РРС постановление 

по реда на чл.375 от НК. С решение на РРС по НАХД № 3335/07 г. лицата 

са признати за виновни, освободени са от наказателна отговорност и са им 

наложени административни наказания. С постановление на пр. Яна Илиева 

от 27.04.10 г. наказателното производство по отношение на седем от 

обвиняемите е изцяло прекратено и е постановено то да продължи само 
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спрямо Т.Ф. и Ф.Ф., като със същото постановление производството е 

спряно поради неустановено местонахождение на Ф.Ф. На 19.03.11 г. 

делото е възобновено поради установяване на лицето и необходимост от 

извършване на ПСД с него. Зам. окръжният прокурор Д. Кожухарова е 

удължила срока за разследване до 19.05.2011 г. и делото е на 

производство. 

 Като причина за продължителното разследване може да се посочи 

усложнената фактическа обстановка по делото. Няколкократното 

спиране на производството се е налагало поради отсъствие на свидетели 

от страната, както и много тежкото здравословно състояние на 

обвиняемата Т.Ф., което не и е давало възможност да участва в процеса. 

В постановлението си за частично прекратяване по отношение на част 

от обвиняемите и за спиране от 27.04.10 г. пр. Яна Илиева е направила 

подробен анализ на фактите по делото и след като е ограничила кръга 

лица, срещу които производството трябва да продължи, би следвало 

разследването да приключи окончателно след последното му 

възобновяване, освен ако здравословното състояние на обв. Т.Ф. не 

възпрепятства това. 

 Пр.пр. № 3743/99 г. по описа на РП Русе 

 На 10.04.2001г. пр. Татяна Черкезова е образувала дознание срещу 

В.В. за престъпление по чл.209 ал.1 от НК. На 05.11.2001 г. пр. Свилен 

Стефанов е преобразувал дознанието в предварително производство – 

следствие срещу лицето В.В., за това, че през м. юли 1999 г. в гр. Русе, с 

цел да набави за себе си имотна облага, възбудил заблуждение у Б.Б. и с 

това му причинил имотна вреда в размер  на 25 000 лв./особено големи 

размери/ - престъпление по чл. 211, вр.чл.209, ал. 1 от НК. На 05.04.01 г. 

лицето В.В. е било обявено за издирване по искане на ОСлС гр. Монтана, 

ОСлС гр. Враца и СДВР. Три пъти /с постановления от 12.02., 22.04. и 

11.09.2002 г. пр. Стефанов е връщал делото за допълнително разследване. 

На 31.10.02 г. следовател Я. В. е изпратил делото с мнение за спиране. На 

03.12.02 г. пр. Черкезова е спряла производството, а на 06.01.03 г. пр. 

Черкезова  го е възобновила, защото е се установило, че лицето В.В. се 

намира в ареста на Столична следствена служба. На 08.01.03 г. В.В. е 

разпитан в качеството на свидетел. На 10.03.03 г. пр. Черкезова е върнала 

делото за допълнително разследване. На 29.04.03 г. сл. В. е приключил 

делото с мнение за прекратяване. На 09.07.03 г. пр. Д. Кожухарова е 

прекратила наказателното производство срещу В.В. Пострадалият Б.Б. е 

обжалвал постановлението за прекратяване пред РРС, който с определение 

от 01.10.03 г. го е отменил и е върнал делото на РРП. На 22.10.03 г. пр. 

Кожухарова е върнала следственото дело за допълнително разследване. На 

19.01.04 г. пр. Кожухарова отново е върнала делото за допълнително 
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разследване. На 25.03.04г. пр. Кожухарова отново е върнала делото за 

допълнително разследване. На 16.04.04 г. сл. В. е приключил 

разследването с мнение за прекратяване. На 26.05.04 г. пр. Кожухарова е 

върнала делото за допълнително разследване с указание за провеждане на 

очни ставки. На 28.07.04 г. сл. В. е приключил разследването с мнение за 

спиране поради това, че лицето В.В. е напуснало страната. На 06.08.04 г. 

пр. Кожухарова е спряла производството. На 10.08.04 г. В.В. е обявен за 

ОДИ. На 26.09.05 г. пр. Кожухарова е възобновила производството. На 

17.10.05 г. сл. В. е приключил разследването с мнение за спиране. На 

21.10.05 г. пр. Кожухарова е спряла производството. На 27.12.06 г. пр. 

Свилен Стефанов е възобновил производството. На 15.02.07 г. мл. 

следовател К. И. е приключил разследването с мнение за спиране. На 

26.02.07г. пр. Стефанов е спрял производството. Постановлението за 

спиране е било обжалвано от пострадалия Б.Б.  пред РРС, който с 

определение от 09.05.07г. го е потвърдил. На 30.09.08 г. мл. прокурор Вили 

Димитров е възобновил производството. На 17.11.08 г. сл. В. С. е 

приключила разследването с мнение за спиране. На 24.11.08 г. 

производството е спряно, а на  15.01.10 г. с постановление на мл. пр. Вили 

Димитров отново е възобновено. На 02.03.10 г. сл. С. е приключила 

разследването с мнение за спиране. На 17.03.10 г. мл. пр. Вили Димитров е 

спрял производството. От тогава до момента са приложени четири 

справки /последната от 11.04.11 г./ от следовател С., от които е видно, че 

издирването на лицето В.В. продължава, но след напускането му на 

страната на 25.04.04 г. през ГКПП Калотина липсва каквато и да е 

информация за него. 

Делото многократно е връщано за допълнително разследване 

/когато е съществувала законова възможност за това/, а впоследствие е 

спирано и възобновявано шест пъти преди последното му спиране на 

17.03.10 г. Като обективна причина за това, трябва да се приеме 

отсъствието на лицето, срещу което е образувано наказателното 

производство /същото е напуснало страната през 2004 г. и е обявено за 

ОДИ/. Въпреки положените усилия от следователите по делото не е 

получена никаква информация относно неговото местонахождение. РРП 

би следвало да прецени възможността за провеждане на „задочно” 

производство при положение, че отсъствието на лицето не би попречило 

за разкриване на обективната истина. 

В наблюдателната преписка на РРП по горецитираното досъдебно 

производство се откриха прикачени и материалите по пр. вх. № 3069/99г., 

сл.д. № 361/99г. по описа на РРП. Видно от тях досъдебното 

производство е образувано срещу молдовски гражданин за престъпление 

по чл. 316, вр.чл. 308, ал. 1 от НК. Последните данни за производството 

/според материалите в наблюдателното дело/ са, че същото е спряно и 
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изпратено на 27.07.07 г. в ОСлС гр.Русе. На писмото, с което делото е 

изпратено в ОСлС гр. Русе има резолюция с молив, че давността изтича 

на 02.11.09г. От извършена справка в деловодството на РРП се установи, 

че въпросното ДП е изпратено на РОП, където е заведено под № 1269/08г. 

и на 03.10.09 г. е прекратено. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

Като цяло в РП гр. Русе се наблюдават повече досъдебни 

производства, отколкото в РП гр. Велико Търново, но делата за „имотни 

измами” са по- малко. 

 Някои от наблюдателните прокурорски преписки в РП - гр. Русе са 

поставени в найлонови папки – тип „джоб”, а не в  папки, подредени са в 

хронологичен ред, но не са номерирани  и подшити, съгласно изискванията 

на Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

прокуратурата на Република България /чл. 56, ал. 9, чл. 57, ал. 6, чл. 75 и 

сл./. Този начин на съхранение на документите, създава хипотетична 

възможност за изгубване, повреждане или унищожаване на същите. 

Разрешенията за удължаване на сроковете и в двете прокуратури 

/след измененията в НПК/  се дават от административните 

ръководители или техни упълномощени заместници, като в повечето 

случаи исканията са добре мотивирани и в тях са посочени извършените 

досега ПСД и предстоящите такива. Изключенията са подробно описани 

при анализа на конкретните дела. 

При  образуване  на досъдебно производство, в повечето случаи 

прокурорите в РРП и РОП дават конкретни указания за действията, 

които следва да се предприемат при разследването и стриктно следят за 

спазване на определените срокове. 

Повечето от прокурорите и от двете прокуратури следят за 

изтичането на сроковете /включително давностни/, изпращат 

напомнителни писма до органите на МВР, изискват доклад за 

проведените ПСД или ОИМ. 

Повечето от прокурорите и от двете прокуратури постановяват 

своите актове в сроковете, предвидени в чл. 242, ал. 3 от НПК. 

Изключенията са посочени при анализа на конкретните проверени 

досъдебни производства. 

Окръжният прокурор Огнян Басарболиев е създал организация за 

максимално бързо приключване на всички дела, чиято продължителност 

надхвърля разумните срокове. В резултат на това техният брой е сведен 

до минимум. 

 

 



 31 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА РРП И РОП: 

 

 

1. Да осъществяват постоянен контрол по отношение спазването на 

сроковете от страна на наблюдаващите прокурори при решаването 

на преписките и досъдебните производства. 

2. Да използват всички възможности за по - строг контрол по 

отношение на разследващите органи, с оглед провеждане на по - 

интензивни и по - качествени разследвания. Да се дават конкретни 

и изчерпателни указания на разследващите органи и да се следи 

стриктно за тяхното изпълнение в срок. 

3. Да се следи за извършването на всички възможни ПСД по 

досъдебните производства, с оглед недопускане прекратяването им 

поради изтекла давност. 

4. Да се осъществява строг контрол и да се проверява истинността 

на посочените факти в исканията на прокурорите за удължаване 

на срока. Да не се допуска да се удължават срокове по дела, които 

не представляват фактическа и правна сложност, както и по дела, 

по които не са провеждани ПСД.  

5. Системно да се следи за реално извършваните действия по 

издирване на лицата, поради чието отсъствие или неустановено 

местонахождение  са спрени наказателни производства. 

6. Да се използват максимално възможностите за провеждане на 

„задочни производства” при наличие на предвидените в закона 

предпоставки за това.  

 

 

 

Копие от акта да се изпрати на: 

1. Административния ръководител на РРП г-н Георги Георгиев – за 

сведение и изпълнение на препоръките 
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2. Административния ръководител на РОП  г-н Огнян Басарболиев – 

за сведение и изпълнение на препоръките 

3. Административния ръководител на ВТАП г-жа Аня Димова – за 

сведение 

4. Главния прокурор на РБ г-н  Борис Велчев – за сведение 

5. Висшия съдебен съвет – за сведение  

 
 

 

 

 

10.05.2011 г.    ИНСПЕКТОР: 

   София            /Ясен Тодоров/ 
 

 


