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КОМПЛЕКСНА  ПЛАНОВА  ПРОВЕРКА  НА 
ИНСПЕКТОРАТА  КЪМ  ВСС  НА  СОФИЙСКИЯ 

АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 
 
 

 
А   К   Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА – ГРАД СОФИЯ 

 
   
Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 

програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 109/23.09.2010г. на 
Главния инспектор в периода 27.09.2010г. – 26.11.2010г.  

Екип – Съгласно Заповед № 109/23.09.2010г. на Главния инспектор 
плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор Александър 
Мумджиев и експерти – Тамара Кочева и Иван Тенчев. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на прокуратурата, на 
организацията на образуването и движението на преписките и делата в 
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 
приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 
противоречива практика. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата от 
Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови проверки. 
 
 
   КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 

1. По отношение организацията на административната дейност /чл. 
54, ал.1, т.2 от ЗСВ/ : 
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 Софийска районна прокуратура се помещава в сградата на Районен съд – 
гр. София, на ет.3, както и ползва кабинети в сградата на УАСГ – на ет.11, в 
сградата на ул. „Майор Векилски” №4, ул. „Развигор” №     , ул. „ Г.С. 
Раковски”  №       . Помещенията, които са в сградата на районния съд, не са 
достатъчно, с оглед щатната численост на прокурорите и служителите. В 
кабинетите работят по 4-5 прокурори. Деловодствата се помещават в седем 
кабинета. В общото деловодство на 2-ри и 3 –ти отдел работят към 30 човека. 
Условията за работа са лоши. Обезпечеността с компютърна техника е на добро 
ниво.    

Щатната численост на прокурорите в СРП към 01.01.2009г. е била 200 
щатни бройки, от които заети са били 168 щатни бройки. Незаетите щатни 
бройки към 01.01.2009 г. са били 32 бр., от които 26 щ. бр. за длъжност 
прокурор, и 6бр. за длъжност „мл. прокурор”.  
 Щатната численост на прокурорите в СРП към 31.12.2009г. е била 195 
щатни бройки, от които заети са били 177 щатни бройки. Незаетите щатни 
бройки към 31.12.2009 г. са били 18бр., от които 14 бр. за длъжност „прокурор” 
и 4 щ. бр. за длъжност „мл. прокурор” .  

В течение на периода 01.01.09 г. – 31.12.09 г. щатната численост на 
реално заетите магистратски длъжности се е променяла във връзка с решения 
на ВСС за назначаване на магистрати. Поради тази причина е засечена щатната 
численост към началната дата на периода и към крайната дата на периода. 
Следва да се прави разлика между щатно разписание, заети щатни бройки и 
реално работили в СРП прокурори през 2009 г.  
 Реално работилите за периода 01.01.09 – 31.12.09 г. в СРП прокурори са 
148.  

Отсъствалите прокурори за повече от един месец  през периода са били 
121 прокурора, като причините за това са били следните:  

- командировани – 24  
- майчинство – 8  

 - отпуск по болест – 9  
 - платен годишен отпуск – 74  
 - младши прокурори на шестмесечно обучение в НИП - 6 
 

Щатната численост на съдебните служители в СРП към 01.01.2009г. е 177 
щатни бройки, от които заети са били 168 щ.бр. 

Незаети длъжности към 01.01.2009г. са следните:  
 Комп.опер. с дел.ф-ии – 1 щ.бр. 
 Съд. дел. клас. инф.- 1 щ.бр. 
 Младши спец. канц. – 1 щ.бр.   
 Съдебен деловодител – 3 щ. бр. 
 Съдебен секретар – 2 щ.бр. 
 Шофьор- 1 щ.бр. 
 



 3

 Щатната численост на съдебните служители в СРП към 31.12.2009г. е 177 
щ.бр., от които заети са били 168 щ.бр. 
 Незаети длъжности към 31.12.2009г. са следните: 
 Съдебен администратор – 1 щ.бр. 
 Системен администратор – 1щ.бр. 
 Комп.опер. с дел.ф-ии – 1 щ.бр. 
 Сьд. Дел.класиф.инф.– 1 щ.бр. 
 Съд.деловодител – 5 щ.бр. 

Щатната численост на СРП за прокурорите в СРП към 01.01.2010г. е била 
195 щатни бройки, от които заети са били 177 щатни бройки. Незаетите щатни 
бройки към 01.01.2010 г. са били 14 щ.бр. за длъжност „прокурор” и 4 щ.бр. за 
длъжност  „мл. прокурор” . 
Щатната численост на СРП за прокурорите към 30.06.2010г.  е била 206 щатни 
бройки, от които заети са били 185 щатни бройки. Незаетите щатни бройки към 
30.06.2010 г. са били  3 щ.бр. за длъжност - „прокурор”  и  18 щ.бр. за длъжност 
„мл. прокурор”. 

В течение на периода 01.01.10 г. – 30.06.10 г. щатната численост на 
реално заетите магистратски длъжности се е променяла във връзка с решения 
на ВСС за назначаване на магистрати. Поради това по-горе е засечена щатната 
численост към началната дата на периода и към крайната дата на периода.  
 Реално работилите за периода 01.01.10 – 30.06.10 г. в СРП прокурори са 
159.  
         Броят на отсъствалите прокурори за повече от един месец е 39 прокурори, 
причините за което са както следва:  

- командировани – 20 
 - майчинство – 2   

- отпуск по болест – 17 
Щатната численост на съдебните служители в СРП към 01.01.2010г. е 177 

щ.бр., от които реално заети са били 166 щ.бр. Незаети длъжности към 
01.01.2010г. са били следните: 
 Съдебен администратор – 1 щ.бр. 
 Системен администратор – 1щ.бр. 
 Компютърен оператор с деловодни функции – 2 щ.бр. 
 Съд.деловодител – 6 щ.бр. 
 Съд.секретар – 1 щ.бр. 
 Щатната численост на съдебните служители в СРП към 30.06.2010г. е 
била 177 щ.бр., от които реално заетите са били 170 щ.бр. 

Незаети длъжности към 30.06.2010г. са били следните : 
 Съдебен администратор – 1 щ.бр. 
 Системен администратор – 1щ.бр. 
 Комп.оператор с деловодни функции – 1 щ.бр. 
 Съд.деловодител – 3 св.бр. 
 Съд.секретар – 1 щ.бр. 
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 В Софийска районна прокуратура се водят книги, азбучници и регистри 
на основание Правилника за организация на дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Република България и по указание на ВКП, като последните 
са 10бр.  По собствена преценка се водят 47 бр.  
   

 
КНИГИ ВОДЕНИ В СРП ОСНОВАНИЯ 

1. Входящ дневник – молби, 
материали постъпили от 
висшестоящи прокуратури, 
от провинцията, от други 
организации и др. 

ПОДАПРБ 

2.Входящ дневник – 
преписки от РПУ 

ПОДАПРБ 

3.Входящ дневник ДП – І, ІІ 
и ІІІ отдели 

ПОДАПРБ 

4.Входящ дневник ІІІ отдел, 
5 сектор 

Собствена преценка 

5. Азбучник за всеки 
входящ дневник 

ПОДАПРБ 

6.Входящ дневник на 
върнати дела от СРС, 
внесени с ОА – НСН 

ПОДАПРБ 

7.Азбучник входящ 
дневник – НСН 

ПОДАПРБ 

8.Книги за приетите молби 
и материали или справки с 
граждани и адвокати на 
гише №2 и №3 

Собствена преценка /Заповед №76/10.08.2006г. на Районния 
прокурор/ 

9.Книги за постъпващи 
материали от  ВКП, ГП, 
САП, СГП и материали 
постъпващи от централна 
поща 

Собствена преценка 

10.Книги за постъпващите 
дела, писма, молби и др. от  
СРС 

Собствена преценка 

11.Книга за описване на 
преписки, изпратени в РПУ 
за проверка, срок и доклад 
за напомки 

По Указание на ВКП /Разпореждане №И-281/08.12.06г. на Главния 
прокурор и  
Заповед №135/27.12.06г. на Районния прокурор 
 

12.Книги за предаване на 
прекратени преписки и ДП 
за архивиране 

Собствена преценка 
 

13.Описна книга за 
изпратени в СРС-НК 
искания за обиск и 
изземване 

Собствена преценка 
 

14.Описни книги за взети 
МНО – 72 ч., внесени 
предложения за вземане на 
постоянна МНО 
“Задържане под стража”, 

Собствена преценка 
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отказване на МНО – 72 ч. и 
постоянни 
15.Докладна книга на бързи  
и незабавни производства  
докладвани за деня и 
тяхното решение 

Собствена преценка 

16.Описни книги на 
следователя за сл. дела  

ПОДАПРБ 

17.Описни книги на 
дознателя за дознания 

ПОДАПРБ 

18.Описни книги на БП и 
незабавни   производства 

ПОДАПРБ 

19.Описна книга на ДП –ІІІ 
отдел, 5 сектор 

Собствена преценка 

20.Описни книги на 
следователя за 
престъпления по чл.354а 

Собствена преценка 

21.Книга за прекратени ДП 
и преписки по чл.354а 

Собствена преценка 

22.Азбучник на обвиняеми 
лица  

ПОДАПРБ 

23.Книги на задържаните 
лица  

ПОДАПРБ 

24.Описни книги на 
прокурора за внесени ОА 

ПОДАПРБ 

25.Азбучник на лица по 
ДП, внесени в СРС с ОА 

ПОДАПРБ 

26.Книги на веществени 
доказателства – 2 бр. /ВД-1, 
ВД-2/ 

ПОДАПРБ /Заповед №16/05.10.09г. на Районния прокурор/ 
 

27.Книга на частични 
прекратявания по ОА 

Собствена преценка 

28.Книга за съдебните 
заседания 

Собствена преценка 

29.Докладна книга на 
постъпващия и излизащия 
доклад на прокурори, 
работещи на “Раковска” 

Собствена преценка 

30.Докладна книга на 
постъпващия и излизащия 
доклад на прокурори, 
работещи на “Развигор” 

Собствена преценка 

31.Докладна книга на 
постъпващия и излизащия 
доклад на прокурори, 
работещи на “Векилски” 

Собствена преценка 

32.Докладна книга за 
доклад на преписки и 
производства в 
канцеларията на І, ІІ и ІІІ 
отдел 

Собствена преценка 

33.Разносни книги между 
отделите 

Собствена преценка /Заповед №76/10.08.06г. на Районния 
прокурор/ 
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34.Книги на ДП по чл.368 и 
чл.369 НПК 

Собствена преценка /Заповед №78/20.04.07г., отменена със 
 Заповед №1286/07.06.10г. на Районния прокурор/ 
 

35.Описни книги на ДП, 
получени по компетентност 
от други прокуратури 

Собствена преценка 

36.Азбучник на ДП, 
получени по компетентност 
от други прокуратури 

Собствена преценка 

37.Докладна книга на ДП  
срещу известен и  
неизвестен извършител  с 
изтичаща обща или 
относителна давност 

По Указание на ВКП /Заповед №98/26.06.07г. на Районния 
прокурор/ 
 

38.Описни книги за ДП 
внесени в СРС по чл.78а и 
споразумения 

ПОДАПРБ 

39.Книги за спешен доклад Собствена преценка 
40.Книги за спешно 
написани материали от 
съдебни секретари 

Собствена преценка 

41.Книги за върнати ДП с 
указания по чл.226, ал.3, по 
чл.196, ал.1, т.6 или по  
чл.242, ал.2 НПК 

ПОДАПРБ 

42.Книга “мерки за 
процесуални принуди” 

Собствена преценка /Заповед №76/10.08.06г. на Районния 
прокурор/ 
 

43.Книга за спрени ДП по 
текст от НПК 

ПОДАПРБ 

44.Книга на “Специален 
надзор” – задържани лица, 
чл.368, чл.369 НПК, дела с 
обществен интерес, дела с 
изтекла давност 

Собствена преценка /Заповед №81/26.04.07г.; 
 Заповед №95/18.06.07г., изменена със Заповед №1286/07.06.10г.  
на Районния прокурор/ 
 

45.Азбучник на “Специален 
надзор” 

ПОДАПРБ 

46.Книга за решените ПД – 
постановените присъди 

Собствена преценка /Заповед №76/10.08.06г. на Районния 
прокурор/ 
 

47.Разносна книга за 
описване на НСлС, ССлС 

Собствена преценка 

48.Книга – кореспонденция 
изпращана с обикновена 
поща - граждани 

Собствена преценка 

49.Книга за архивите – 
“Развигор” и “Векилски”  

Собствена преценка /Заповед №76/10.08.06г. на Районния 
прокурор/ 
 

50.Книга за архива – бул. 
Др. Цанков, №6 

Собствена преценка /Заповед №76/10.08.06г. на Районния 
прокурор/ 
 

51.Книга с оправдателни 
присъди 

Собствена преценка 

Книга за делата с Собствена преценка /Заповед №116/08.11.06г. на Районния 
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обществен интерес прокурор/ 
 

52.Книга с делата, свързани 
с престъпления по 
програмите на Европейския 
съюз  

Собствена преценка /Заповед №116/08.11.06г. на Районния 
прокурор/ 
 

53. Електронен регистър за 
делата, свързани с трафик 
на хора 

По Указание на ВКП /Заповед №868/19.03.08г. на Зам. Главен 
прокурор и  
Заповед №58/27.03.08г. на Районния прокурор/ 
 

54.Книга за делата с 
кореспонденции до 
комисията за установяване 
на имущество, придобито 
от престъпна дейност 

По Указание на ВКП /Разпореждане на Главния прокурор №И-
342/06.10.06г. и  
Заповед №90/06г. на Районния прокурор/ 
 

55.Книга за Европейските 
заповеди за арест, молби за 
правна помощ и 
екстрадиция 

По Указание на ВКП /Заповед №23/24.02.09г. на Районния 
прокурор / 

56.Регистър за сигнали, 
преписки и ДП, съдържащи 
данни за нарушения, 
засягащи финансовите 
интереси на Европейската 
общност 

По Указание на ВКП /Разпореждане на Зам. главен прокурор Адм-
346/08г. на СРП  
и Заповед №29/12.03.08г. на Районния прокурор/ 
 

57.Ел. регистър на спрени 
ДП срещу НИ и ИИ 

По Указание на ВКП /Заповед №98/07г- на Главния прокурор, 
Заповед №2403/07г., 
 отменена със Заповед №103/21.01.10г. на ГП и Заповед 
№104/27.05.10г. на  
Районния прокурор/  
 

58. Ел. регистър на 
обвиняемите лица в СРП за 
периода 2003г. – 2010г. 

Собствена преценка 

59.Ел. регистър на 
национална база данни за 
лица с неприключили ДП 

По Указание на ВКП / Заповед №525/04.03.10г. на Главния 
прокурор и  
Заповед №355/08.03.10г. на Районния прокурор/ 
 

60.Ел. регистър на 
национална електронна 
система “Бюро съдимост” 

По Указание на ВКП / Заповед №1983/21.06.10г. на Зам. главен 
прокурор и  
Заповед №1401/28.06.10г. на Районния прокурор/ 
 

61.Ел. регистър за 
мониторинг и контрол на 
дейността на вещите лица 

Заповед №861/26.04.10г., решение на ВСС по протокол 
№47/26.11.09г.  

62.Регистър за преписки, 
касаещи финансови и 
данъчни престъпления 

По Указание на ВКП / Заповед на СГП от 12.04.07г. и  
Заповед №76/19.04.07г. на  
Районния прокурор/ 
 

Регистри, водени в отдел 
ИНПЛ – преписки 

 
 

1.Докладна книга Собствена преценка 
2.Азбучник на искания, 
внесени от “ОДПЗСС 

Собствена преценка 
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София – град 
3.Входящ дневник регистър 
на искания от “ОДПЗСС” 

Собствена преценка 

4.Входящ регистър на 
молби и преписки, 
постъпващи в отдела 

Собствена преценка 

5.Азбучник на входящия 
регистър 

Собствена преценка 

6.Входяща книга на 
искания по чл.155 – 157 ЗЗ 
и предложенията по чл.89б 
НК, внесени в СРС 

ПОДАПРБ 

7.Азбучник на входящата 
книга 

ПОДАПРБ 

8.Азбучник на решените ЧД 
по всички производства 

Собствена преценка 

9.Дневник по присъдите, 
пол,учени от СРС 

ПОДАПРБ 

10.Дневник по присъдите, 
получени за изпълнение по 
делегация 

ПОДАПРБ 

11.Азбучник на присъдите, 
получени от СРС и по 
делегация 

ПОДАПРБ 

12.Дневник по 
административните номера 

Собствена преценка 

13.Азбучник по 
административните номера 

Собствена преценка 

14.Описни книги на 
присъдите 

ПОДАПРБ 

15.Азбучник на осъдените 
лица по присъди 

ПОДАПРБ 

16.Докладни книги Собствена преценка 
Отдел “ГСН”  

 
1.Входящ дневник “Надзор 
за законност” 

ПОДАПРБ 

2.Входящ дневник “ГСН” ПОДАПРБ 
3.Азбучник “НЗ” ПОДАПРБ 
4.Азбучник “ГСН” ПОДАПРБ 
5.Докладна книга Собствена преценка 
6.Помощна книга – 
протести и др. 

Собствена преценка 

Книги, водени в отдел 
“Административен” при 
СРП 

 
 

1.Заповедна книга ПОДАПРБ 
2.Входящ дневник ПОДАПРБ 
3.Изходящ дневник ПОДАПРБ 
4.Описна книга за 
болничните листа 

ПОДАПРБ 

5.Дневник за отпуските ПОДАПРБ 
6.Азбучник на дневника за 
отпуските 

ПОДАПРБ 
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7.Книга за кореспонденция 
с Президента на РБ, НС и 
МС 

ПОДАПРБ 
 

8.Описни книги на 
съдържанието на касите в 
СРП 

Собствена преценка /Заповед №76/10.08.06г. на Районния 
прокурор/ 

Книги, водени в 
счетоводството на СРП 

 
 

1.Касова книга ПОДАПРБ 
2.Книга за извънреден труд ПОДАПРБ 
3.Главна книга и оборотни 
ведомости 

ПОДАПРБ 

4.Ведомост заплати ПОДАПРБ 
5.Инвентарна книга ПОДАПРБ 
6.Дневник за отчет на 
досиетата и подадените 
оферти по обществени 
поръчки 

Собствена преценка /Заповед №61/03.04.09г. на Районния прокурор  

7.Регистър за заявления за 
участия в процедури за 
възлагане на МОП 

Собствена преценка /Заповед №61/03.04.09г. на Районния прокурор  

 
 

 
 Регистратурата за класифицирана информация на СРП притежава 
уникален идентификационен номер издаден от Държавната комисия по 
сигурността на информацията. Този номер е издаден на 08.01.2009 г. след като 
са изпълнени всички изисквания на ЗЗКИ и ППЗЗКИ по отношение на мерките 
за физическа, персонална и документална сигурност. Регистрирането и 
отчитането на материалите, съдържащи класифицирана информация се 
извършва според изискванията на Раздел І V на Глава V от ППЗЗКИ и заповед 
№ 14 от 11.02.2009 г. на Районния прокурор на София.  
 В СРП е въведена номенклатура на отчетните документи, водени  в 
регистратурата за класифицирана информация, както следва: 
 

Номен-
клату-
рен № 

Тема(предназначение) на регистъра Ниво на 
класификация Забележка 

1 2 3 4 

1 Регистър за входящи материали с ниво на 
класификация "Строго секретно" "Строго секретно" 

  

2 Регистър за изходящи материали с ниво на 
класификация "Строго секретно" "Строго секретно" 

  

3 
Регистър за входящи материали с ниво на 
класификация "Служебно ползване","Поверително" и 
"Секретно" 

"Секретно" 
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4 
Регистър за изходящи материали с ниво на 
класификация "Служебно ползване","Поверително" и 
"Секретно" 

"Секретно" 
  

5 Регистър за регистриране на отчетните документи 
сборовете от документи Некласифициран   

6 Книга за отразяване на  движението по преписките  „Строго 
секретно”   

7 Регистър за отчет на входящите експедиционни писма  Некласифициран   

8 Регистър за отчет на изходящите експедиционни писма  Некласифициран  

9 Книга за контрол на регистратурата „Поверително”    

10 Регистър за отчет на печатите и щемпелите „За служебно 
ползване”    

11 Регистър за отчет на проведено обучение  Некласифициран   

12 Регистър за издадените разрешения за допуск „За служебно 
ползване”   

13 Регистър за отчет на електронни носители „За служебно 
ползване”   

14 Регистър за защитения свидетел Некласифициран   

15 Регистър за отчет на служителите с допуск „За служебно 
ползване”     

 
1 2 3 4 

16 Тетрадка за отразяване движението на материалите Некласифицирано    

17 
Тетрадка за отразяване на постъпилите 
некласифицирани материали в РКИ, касаещи 
класифицирани преписки и досъдебни производства  

Некласифицирано   

 
 

Други регистри, които се водят в СРП:  
 

1. Книга „Протоколи получени в СРП за унищожаване на данни върху 
материален носител от приложено СРС”;  

2. Книга за отчитане на протоколи по чл. 31, ал. 3 от Закона за специалните 
разузнавателни средства. 

  
 През проверявания период 01.01.2009г. - 31.12.2009г. в СРП са 
използвани  СИEЛА и АПИС /сървърни инсталации/, както и  WEB базираните 
продукти на същите фирми чрез Ведомствената страница на ПРБ. През 2010г. 
се използват само правните продукти на СИЕЛА. 

В СРП се използва като деловодна програма УИС /унифицираната 
информационна система на прокуратурата/, която е предоставена от ВКП. Няма  
самостоятелно създадени деловодни програми. 

Със Заповед №  127/12.10.2007 г. на Районния прокурор в Софийска 
районна прокуратура е въведен програмният продукт за случайно 
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разпределение на делата и преписките Law Choice, предоставен от ВСС. 
Съобразно тази заповед са създадени следните обособени отдели, в рамките на 
които се разпределят чрез този продукт преписки и дела: 
       ► Първи отдел „Престъпления против личността” 

    ► Втори отдел „Икономически престъпления” 

   ► Трети отдел „Общоопасни и други престъпления” 

  ► Отдел „ИНПЛ”, „НЗ” и „ГСН” 

  ► Звено разследващи прокурори 

  ► Зам.районни прокурори 

От своя страна, в рамките на Първи, Втори и Трети отдел, с цитираната 
заповед, са създадени следните групи процесуални материали, чието 
разпределение между прокурорите се извършва с помощта на програмния 
продукт Law Choice: преписки; ДП срещу неизвестен извършител; ДП срещу 
известен извършител; спешни материали; бързи и незабавни производства. 

В отдел „ИНПЛ”, „НЗ” и „ГСН” са създадени следните групи преписки: 
 - присъди с лишаване от свобода 
 - присъди без лишаване от свобода 
 - гражданско-съдебен надзор 
 - надзор за законност 
 - принудително лечение 

В звеното разследващи прокурори са създадени две групи - преписки 
и досъдебни производства. 

За заместник районните прокурори са създадени също две групи –
преписки и ДП. 

В групата на зам. районните прокурори е включен и Районният прокурор 
на гр.София. 

През годините, от въвеждането на програмния продукт Law Choice до 
настоящия момент, при необходимост от разместване на магистрати от отдел в 
отдел, това се е отразявало с нарочна заповед. Освен това, при напускане, 
командироване в друга прокуратура, продължителен отпуск или болничен на 
прокурор от СРП, изваждането му от системата на разпределение на делата и 
преписките на случаен принцип Law Choice също е ставало с нарочна заповед, в 
която се е посочвал и начина, по който да се извърши преразпределянето на 
неговите преписки и дела. 

Със Заповед № 115/01.10.08 г. на Районния прокурор е въведен 
териториалния принцип във функционалния такъв, като в рамките на трите 
отдела са създадени сектори. Прокурорите от съответния сектор осъществяват 
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ръководството и надзора по преписки и досъдебни производства, разследвани 
от разследващи органи, които работят в определени районни полицейски 
управления. В рамките на всеки отдел са създадени по четири сектора. 
Прокурорите от първи сектор отговарят за досъдебните производства, 
разследвани от 01 РУП – СДВР и 05 РУП – СДВР; прокурорите от втори сектор 
– за 02 РУП – СДВР и 09 РУП – СДВР и РУ „ТР”; прокурорите от трети сектор 
– за 03 РУП – СДВР и 06 РУП – СДВР и четвърти сектор – за 04 РУП – СДВР, 
07 РУП – СДВР и 08 РУП – СДВР. Когато преписката или досъдебното 
производство се разследва от структури на МВР, които не действат на 
териториален принцип, както и от следствието, се разпределят между всички 
прокурори от отдела на случаен принцип. 

Със Заповед № 3/06.01.09 г.на Районния прокурор е създаден пети сектор 
в рамките на Трети отдел. Прокурорите от Пети сектор се занимават с 
престъпленията, извършени от служители на ДАНС и МВР. С друга Заповед № 
1515/10 г. е допълнен обхвата на преписките и делата, с които се занимават 
прокурорите от Пети сектор на Трети отдел, като е добавено още и преписките 
и делата за престъпления, извършени от държавните служители при ГД 
„Охрана на съдебната власт” при МП и ГД „Изпълнение на наказанията” при 
МП. 

Със Заповед № 127 Ж/22.04.09 г. на Районния прокурор на гр.София е 
допълнена Заповед № 127/12.10.07 г., като в рамките на Първи отдел е създаден 
самостоятелен сектор, който да се занимава с компютърни престъпления и 
престъпления против интелектуалната собственост. За този сектор са създадени 
следните групи преписки в програмния продукт за случайно разпределение: 

► преписки 
 ► досъдебни производства 

► НСН 
► спешни 
Ежедневното организиране на принципа на случайно разпределение на 

делата се извършва, като в нарочна ежедневна заповед за всеки един от трите 
отдела в СРП /Първи, Втори и Трети/ се описват прокурорите, които се намират 
в болнични, отпуск или съдебни заседания. Тези прокурори, които са в отпуск 
са изключени от разпределението на преписките и делата за този ден – както от 
редовен доклад, така и от спешни, бързи и незабавни производства. 
Същевременно, 7 дни преди да ползва разрешен отпуск, прокурорът бива 
изключван само от редовен доклад, но продължава да участва в случайния 
принцип за групи „спешни”, „бързи и незабавни производства”. Когато пък 
прокурорът е на семинар или в съдебни заседания за определен ден – на него не 
му се разпределят бързи и незабавни производства и спешен доклад. 

От своя страна, когато един прокурор е изключен от спешните, бързите и 
незабавните производства за конкретен ден, поради това, че е в отпуск, 
болнични, на семинар или друга служебна ангажираност, а същия ден се 
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докладва в СРП спешен доклад по процесуален материал, по който той е 
наблюдаващ прокурор, се процедира, като ръководителят на отдела, в който 
работи  въпросният прокурор, разпорежда с писмена резолюция да се определи 
чрез системата за случайно разпределение на делата Law Choice наблюдаващ 
прокурор „по заместване” измежду тези, които са в съответния отдел. 
Наблюдаващия прокурор по заместване се произнася само по конкретния 
неотложен повод, след което при следващо докладване в СРП на делото или 
преписката, тя отново се разпределя на първоначално определения за 
наблюдаващ прокурор. Тази организация в СРП е утвърдена със Заповед № 
127-З/23.06.2009 г., с която е създадена нова група преписки и досъдебни в 
системата за случайно разпределение Law Choice, която се нарича „прокурор по 
заместване на наблюдаващия прокурор”. 

Организацията на дейността по водене на статистика в СРП се извършва 
съгласно Указание № И - 301/27.12.07 г. на Главния прокурор на РБ за 
организация на информационната дейност на ПРБ и изготвянето на годишния 
отчетен доклад за дейността на Прокуратурата и разследващите органи, като е 
създадена организация по изпълнението й със Заповед № 6/21.01.2008 г. на 
Районния прокурор на гр.София.  

Предвид обстоятелството, че изискванията към статистическата 
отчетност на Прокуратурата на РБ непрекъснато нарастват, постепенно в СРП 
са били въвеждани допълнителни статистически критерии и показатели. 
Отчетността по тях се е извършвала като са се добавяли нови деловодни книги 
или пък се е разширявал обема от информация, която се въвежда във вече 
съществуващи деловодни книги и дневници.  

Аналитичната дейност на СРП през проверявания период се е изразявала 
в изготвянето на : 

►Годишни отчети, периодични отчети на 3, 6 и 9 месеца 

►Протоколи от проведени общи събрания на прокурорите от СРП с 
предмет анализ на резултати от дейността на СРП по дадени направления, 
обсъждане на теоретични и практически въпроси,  запознаване и коментар на 
изменения в законодателството  

►Ежеседмични анализи на ръководството на СРП на работата на 
прокурорите по решаване на делата по същество /с постановление за 
прекратяване или пък с внасяне на делото в съда по реда на чл.78а НК, с 
обвинителен акт или със споразумение/. В тези ежеседмични анализи е 
обхваната и дейността по Наказателно-съдебния надзор, тъй като се обсъждат 
постановените през предходната седмица присъди /осъдителни и 
оправдателни/, както и сключените споразумения в съдебна фаза. Горното се 
извършва с цел контрол по отношение броя на решените по същество дела от 
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прокурорите при СРП и полагане на усилия за тяхното постепенно увеличаване, 
за да не се натрупват наблюдавани досъдебни производства в следващите 
отчетни периоди. 

Като част от аналитичната дейност е и отчитането на всяко тримесечие на 
върнатите от съда дела и причините за това – съобразно Заповед № 239 от 
02.02.09 г. на Главния прокурор на РБ /адм. № 116/09 г. по опис на СРП/.
 Провеждани са периодично общи събрания на прокурорите от СРП с  
предмет на обсъждане – постановените от съда оправдателни присъди и 
причините за това, както и върнатите от съда дела поради допуснати 
процесуални нарушения, с анализ на пропуските и посочване на конкретни 
казуси. 

Провеждани са работни срещи на ръководството на СРП с отделни 
прокурори с цел обсъждане и анализ на постановените оправдателни присъди 
по обвинителни актове, внесени в съда от тези прокурори. 

Провеждани са работни срещи на ръководството на СРП с разследващите 
прокурори с цел изработване на единна практика по отделни идентични казуси 
по дела с висок обществен интерес 

Провеждани са общи събрани на прокурорите от СРП и съдиите от 
Наказателно отделени при СРП с предмет на обсъждане спорни моменти в 
работата, причини за връщане на делата от съда и др. Анализирани са 
причините за отлагането на делата в съдебна фаза.  

     За периода 01.01.09 – 31.12.09 г. има наложени дисциплинарни наказания 
в СРП, които са както следва: 

     1.Със Заповед №75/ от 27.05.2008г. Административния ръководител при 
СРП налага на прокурор Диана Велчева Спасова дисциплинарно наказание 
„Порицание” , на основание чл.308, ал.1,т.2, вр.чл. 307,ал.3 т.1 и т.5 от ЗСВ. С 
Решение на ВСС по протокол № 23 от 11.06.2008г. ВСС отхвърля 
предложението за потвърждаване на Заповед № 75/27.05.2008г. и образува 
дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание 
„дисциплинарно освобождаване от длъжност”. С решение на ВСС по протокол 
№ 52 от 17.12.2008г.ВСС  налага на прокурор Диана  Спасова. дисциплинарно 
наказание  „намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 25% 
за срок от 1 година и 6 месеца, считано от  01.01.09г.  

 
     2.Със заповед №20 от 23.02.2009г. Административния ръководител налага 

дисциплинарно наказание „Забележка”  на прокурор  Павлин Борисов Богданов  
на основание чл.308, ал.1,т.1, вр. чл.307, ал.3, т.1 от ЗСВ, същото е потвърдено с 
Решение на ВСС по Протокол № 11 от 11.03.2009г.,  връчено на 16.03.2009г. 



 15

    3. Със Заповед №21 от 23.02.2009г. Административния ръководител 
налага дисциплинарно наказание „Забележка” на прокурор Йордан Георгиев  
Костадинов на основание чл.308, ал.1,т.1, вр. чл.307, ал.3, т.1 от ЗСВ, същото е 
потвърдено с Решение на ВСС по Протокол №11 от 11.03.2009г. , връчено на 
17.03.2009г.  

     4. Със Заповед №22 от 23.02.2009г. Административния ръководител 
налага дисциплинарно наказание „Забележка” на прокурор Ирена Димитрова 
Ганчева на основание чл.308, ал.1,т.1, вр. чл.307, ал.3, т.1 от ЗСВ, същото е  
потвърдено с Решение на ВСС по Протокол №11 от 11.03.2009г. , връчено на 
17.03.2009г.  

      5. Със Заповед №29 от 06.03.2009г. на Административния ръководител е 
наложено дисциплинарно наказание „Забележка” на прокурор Златко Христов 
Каракачанов на основание чл.308,ал.1, т.1 , вр. чл.307, ал.3, т.5 от ЗСВ, същото 
е  потвърдено  с Решение на ВСС по Протокол № 13 от 25.03.2009г., връчено на 
06.04.2009г. С решение на ВАС е потвърдено наложеното наказание. 

       6. Със Заповед № 60 от 11.05.2009г. Административния ръководител 
налага на прокурор Петър Петров Смолички дисциплинарно наказание 
„порицание” на основание чл.311, т.1, вр.чл.308, ал.1, т.2, вр.чл. 307, ал.3, т.1от 
ЗСВ. С Решение на ВСС по протокол № 23 от 03.06.2009г. е изменено 
дисциплинарното наказание „Порицание” и е образувано дисциплинарно 
производство срещу прокурор Петър Смолички. С Решение на ВСС по 
протокол № 33 от 06.08.2009г. е наложено дисциплинарно наказание 
„намаляване на основното трудово възнаграждение с 20% за срок от осем 
месеца, считано от 06.08.2009г., връчено на 14.08.2009г. 

      7. Със Заповед №103 от 04.06.2009г. на Административния ръководител е 
наложено дисциплинарно наказание „Забележка” на прокурор Радослав 
Георгиев Стоев на основание чл.308,ал.1, т.1 , вр. чл.307, ал.3, т.3 от ЗСВ, 
същото е  потвърдено  на  с Решение на ВСС по Протокол № 26 от 24.06.2009г., 
връчено на 03.07.2009г. 

       8. Със Заповед на административния ръководител е образувано 
дисциплинарно производство срещу прокурор Драгомир Александров и е 
направено предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно наказание 
„дисциплинарно освобождаване от длъжност”. ВСС с Протокол № 31 от 
22.07.2009 г. е взел решение да освободи дисциплинарно от длъжност прокурор 
Драгомир Александров, считано от 27.07.2009 г. 

 Със заповеди на административния ръководител по реда на чл. 327 ЗСВ 
през 2009г. е било обърнато внимание на 10 прокурора - Диана Векилова, 
Момчил Георгиев, Йордан Костадинов, Калин Близнаков /2 пъти/, Георги 
Чотински, Росица Рускова, Дочо Дочев, Деян Славов, Стефка Панайотова и 
Диана Спасова. Всички горепосочени заповеди са изпратени и приети от ВСС 
за сведение. 
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През 2009г. с парична награда от ВСС е поощрен прокурор Константин 
Попов от СРП. 

За първото полугодие на 2010г. няма наложени наказания на прокурори 
от СРП. 

Със Заповеди на административния ръководител по реда на чл.327 ЗСВ за 
първото полугодие на 2010г. е било обърнато внимание на двама прокурори – 
Валери Гинев Василев /2 пъти/ и Пламен Петков. Всички горепосочени 
заповеди са изпратени и приети от ВСС за сведение. 

Организацията по съхраняване на веществените доказателства в СРП в 
течение на годините е била уреждана с няколко заповеди: Заповед № 
4/09.01.2007 г., Заповед № 127/17.07.2009 г. и Заповед № 16/05.10.2009 г. на 
Районния прокурор на гр.София. 

Със Заповед № 4/09.01.07 г. е разпоредено веществените доказателства да 
се приемат на съхранение в СРП, когато разследването по делото е окончателно 
приключено и то е изпратено от разследващия орган с мнение за прекратяване 
или предаване на съд. В останалите случаи веществените доказателства се 
съхраняват там, където се намират. За приемането и съхраняването на ВД в 
СРП е създадена нарочна книга, в която се описва датата, на която са приети 
веществените доказателства, служителят, който ги е предал, служителят от 
СРП, който ги е приел, по кое дело са приобщени като веществени 
доказателства. Служителите – съответно предаващият и приемащият 
веществените доказателства –   след като се подписват в книгата,не отразяват 
коректно името и съответната длъжност. Когато делото се внася в съда 
наблюдаващият прокурор и съответният служител от деловодството на СРП да 
следи веществените доказателства да се изпращат на съда заедно с делото. При 
решаване на делото с постановление за прекратяване наблюдаващият прокурор 
да упражнява правомощията си по чл.243, ал.2 НПК и да се произнася по 
въпроса за веществените доказателства.  
 С последваща Заповед № 127/17.07.09 г. е разширена уредбата, като е 
добавено, че ВД, които се описват в нарочната книга, получават пореден номер. 
Към страницата на книгата се прикрепя протокола за приемане на ВД, а копие 
от същия протокол се прикрепя към самото ВД. Върху копието от протокола, 
което е прикачено към ВД, се изписва номера на ВД, което то е получило, 
номера на досъдебното производство и номера на прокурорската преписка. 
Върху делото се отбелязва, че има веществено доказателство и кой е неговият 
номер. След като деловодителят приеме ВД, той го предава на домакина на 
СРП срещу подпис. Домакина на СРП носи задължението да съхранява 
приетите ВД в специално обособено помещение, намиращо се на ул. „Майор 
Векилски” № 4, в което се съхраняват новополучени ВД. 
  
 С цел съобразяване на организацията по ВД с новоприетия Правилник за 
организацията и дейността на администрацията на ПРБ /обн. ДВ бр.66/09 г./ 
Районния прокурор на гр.София е отменил горецитираните заповеди и е издал 
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нова такава – Заповед № 16/05.10.09 г. С нея е обособено помещение на ул. 
„Майор Векилски” №4 за съхранение на ВД и е определен служител за 
завеждащ склад за ВД. Освен това, въведени са 2 регистрационни дневника за 
ВД – първия е обозначен като „ВД – 1” и се отнася до ВД по дела, разследвани 
от разследващ орган, а втория е обозначен като „ВД – 2” и се отнася до ВД по 
дела, разследвани от разследващите прокурори. Отделно от това, в 
деловодството е въведен и специален дневник, в който да се завеждат всички 
протоколи за приобщаване на ВД, в случаите, в които разследването се 
извършва от прокурор. 
 В същата заповед са посочени случаите, в които на съхранение в СРП се 
приемат ВД – след приключване на разследването, по изрично указание на 
наблюдаващия прокурор и при положение, че делото се изпраща с мнение за 
предаване на съд или за прекратяване. Съставят се 5 бр. описи за приемане на 
ВД – по един за лицето, което предава ВД, един за домакина на СРП, един се 
прикрепва към самото ВД, един за съда /ако делото се внася в съда/ и един се 
връща обратно от съда след приемане на ВД там. 
 ВД се приемат от деловодител на съответния отдел и после се предават на 
домакина на СРП. Домакина води регистрационен дневник на ВД, в който дава 
пореден номер „ВД-1” на ВД по дела, разследвани от разследващ орган.  

При внасяне на делото в съда, ВД се предава на представител на СРС 
едновременно с предаване и на делото в съда. Ако прокурорът пропусне да се 
произнесе по ВД при неговото внасяне в съда или при прекратяването му, 
деловодителят докладва за това на съответния ресорен зам.районен прокурор с 
оглед спазване на разпоредбите на чл.246, ал.4 и чл.243, ал.2 НПК.  

 
 За периода 01.01.2009 – 31.12.09 г. общият брой заповеди, издадени от 
административния ръководител на СРП  е  1992. Същите са както следва: 

► заповеди по организацията на дейността на СРП – 513 
► заповеди за отпуск и командировки – 878 
► заповеди за личен състав и други – 601 
 
Заповедите по организацията на дейността на СРП са както следва: 
►  по указание на Главния прокурор - 27 
►  по собствена преценка – 486 
 
За 2009г. на административния ръководител са били докладвани и същия 

е взел отношение по  1452 административни преписки. 
 За периода 01.01.2010 – 30.06.10 г. общият брой заповеди, издадени от 
административния ръководител на СРП е 1407. Същите могат да бъдат 
класифицирани съответно: 

   ► заповеди по организацията на дейността на СРП – 231 
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    ► заповеди за отпуск и командировки – 560 
         ► заповеди за личен състав и други – 616 
 

Заповедите по организацията на дейността на СРП са както следва: 
►  по указание на Главния прокурор - 26 

  ►  по собствена преценка - 205 
 

За първото полугодие на 2010г. на административния ръководител са 
били докладвани и същият е взел отношение по 961 административни 
преписки. 

   
  На случаен принцип бяха проверени следните заповеди, издадени от адм. 
ръководител на СРП: 
 

1. Заповед № 6/ 21.01.2008г.; 
2. Заповед № 62 /10.04.2008г.; 
3. Заповед № 29/ 12.03.2008г.; 
4.  Заповед № 78 /29.05.2008г.; 
5.   Заповед № 98/10.07.2008г.; 
6.  Заповед № 97/ 10.07.08г.; 
7.  Заповед №  146/ 01.12.2008г.; 
8.  Заповед № 156/ 12.12.2008г.; 
9.  Заповед № 117/ 09.10.2008г.; 
10.  Заповед № 115/ 01.10.2008г.; 
11.  Заповед №128/ 15.10.2007г.; 
12.  Заповед № 129/ 15.10.2007г.; 
13.  Заповед № 157/ 06.12.2007г.; 
14.  Заповед №  142/ 08.11.2007г.; 
15.  Заповед № 127/ 12.10.2007г.; 
16.  Заповед № 118/ 21.09.2007г.; 
17.  Заповед № 1853/ 30.09.2010г.; 
18.  Заповед № 355/ 08.03.2010г.; 
19.  Заповед № 1287/ 07.06.2010г.; 
20.  Заповед № 1224/ 31.05.2010г.; 
21.  Заповед № 206/ 05.02.2010г.; 
22.  Заповед № 473/ 22.03.2010г.; 
23.  Заповед № 463/ 19.03.2010г.; 
24.  Заповед № 1401/ 28.06.2010г.; 
25.  Заповед № 1545/ 21.07.2010г.; 
26.  Заповед № 1531/ 16.07.2010г.; 
27.  Заповед №  1847/ 29.09.2010г.; 
28.  Заповед № 1/ 01.10.2009г.; 
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29.  Заповед № 16/ 05.10.2009г.; 
30.  Заповед № 130/ 27.10.2009г.; 
31.  Заповед № 119/ 07.07.2009г.; 
32.  Заповед № 112/ 26.06.2009г.; 
33.  Заповед № 127-З/ 23.06.2009г.; 
34.  Заповед № 107/ 17.06.2009г.; 
35.  Заповед № 100/ 30.05.2009г.; 
36.  Заповед № 1402/ 28.06.2010г.; 
37.  Заповед № 26 / 05.03.2009г.; 
38.  Заповед № 23/ 24.02.2009г.; 
39.  Заповед № 13/ 05.10.2009г.; 
40.  Заповед № 157/ 14.09.2009г. 

 
  Извършените проверки в СРП за проверявания период са по инициатива 

на административния ръководител, по разпореждания /указания/ на други 
органи на съдебната власт  или на  прокуратурата  от  други  органи  на 
съдебната власт.  

 1. По инициатива на административния ръководител са били следните: 
 ► Проверки относно спазване срока на разследването – със Заповед на 

административния ръководител е създадена организация да се изготвят и 
предоставят ежедневно на зам.районен прокурор Р.Димов справка за делата, по 
които предстои след 25 дни да изтече срока на разследването. Зам. районен 
прокурор Р.Димов изпраща тези справки на началниците на РУП - СДВР с 
разпореждане последните да организират изпращането на делата в СРП или пък 
изготвянето на предложение от страна на разследващия орган за удължаване на 
срока,  копия от тези справки се дават и на координаторите от СРП, които 
осъществят контрол по места за изпращането на делата или респ. за изпращане 
своевременно на предложение от разследващия орган за удължаване срока на 
разследване. Създадена е организация по същите тези справки - от 
деловодството се вадят наблюдателните материали на тези досъдебни 
производства и те се докладват на наблюдаващия прокурор, за да може 
последния да осъществи контрол по хода на разследването, в т.ч. и да извърши 
преценка дали се налага да изиска делото или пък да поиска удължаване на 
срока; тази организация осигурява двоен контрол – от една страна, контрол на 
ръководството на СРП над разследващите органи, а от друга, създаване на 
възможност за наблюдаващите прокурори да контролират хода на 
разследването по досъдебните производства. Отделно от това, създадена е 
организация всяка седмица да се изпращат справки до РУП – СДВР със 
списъци с дела, които са били изискани от наблюдаващите прокурори. 
Координаторите от СРП следят и проверяват на място в РУП – СДВР дали тези 
дела се изпращат своевременно в СРП. 
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► Проверка относно решаването на доклада в едномесечен срок по 
чл.242, ал.3 НПК – със Заповед на административния ръководител е създадена 
организация на ръководителите на трите отдела да се  предоставят справки за 
делата и за преписките, по които изтича 30-дневния срок за произнасяне на 
прокурора; зам.районните прокурори, които отговарят за трите отдела, 
уведомяват наблюдаващите прокурори, че по конкретното досъдебно 
производство изтича 30 дневния срок и следва да вземат незабавни мерки да се 
произнесат по делото.  Отделно от това, при подаване на молба за отпуск се 
прави проверка от ръководителя на отдела дали прокурора има дела на доклад, 
по които следва да се произнесе преди да излезе в отпуск, ако има – списъка с 
делата се предоставя на наблюдаващия прокурор и се прави проверка до датата 
на излизане в отпуск дали се е произнесъл. 

► Проверки при предложение от разследващия орган за вземане на 72 
часа по чл.64, ал.2 НПК и за внасяне на искане в съда за постоянна мярка за 
неотклонение „задържане под стража” /”домашен арест” –създадена е 
организация при отказ на наблюдаващия прокурор да постанови задържане до 
72 ч. или отказ да внесе искане за постоянна мярка, съответния ресорен 
ръководител на отдела се запознава с мотивите на наблюдаващия прокурор и 
ако формира различно становище, изпраща делото ведно с произнасянето на 
прокурора за инстанционен контрол в СГП, като излагат своите аргументи.  
Делото ведно с постановлението се изпраща на СГП незабавно, като спешен 
доклад. Тази организация е въведена с оглед констатираните единични случаи, 
в които след произнасянето на наблюдаващия прокурор и освобождаване на 
задържаното лице, СГП е констатирала, че постановлението е неправилно, но 
лицето вече е било освободено. След въвеждането на тази организация са 
налице случаи, в които наблюдаващия прокурор отказва да внесе искане за 
постоянна мярка до съда, но при отмяна на това постановление от страна на 
СГП и респ. внасяне на мярка в съда, СРС взима постоянна мярка „задържане 
под стража”. 

► Проверки при преобразуване на БП и НП – създадена е организация 
постановленията на наблюдаващите прокурори, с които дават допълнителен 
срок на разследване по БП и НП или пък ги преобразуват по общия ред, се 
докладват от деловодството на съответния ресорен ръководител на отдел за 
осъществяване на контрол с оглед недопускане неоснователното протакане на 
делата и неоснователното преобразуване. 

► Проверка по делата, взети на специален надзор, тъй като по тях е била 
инициирана процедура по чл.368-369 /отм./ НПК – създадена е организация по 
тези дела 10 дни преди да изтече двумесечния срок за решаване на делото от 
прокурора по реда на чл.369, ал. 1 /отм./ НПК , деловодството докладва на 
съответния ресорен ръководител на отдел, който уведомява наблюдаващия 
прокурор, че следва да реши делото до изтичане на двумесечния срок и 
контролира срочността на произнасянето. С последните изменения на НПК 
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институтът на „Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия” беше 
отменен, поради което въведената в СРП организация в тази връзка се запази 
само по отношение на делата, по които от преди измененията е била открита 
процедурата по чл.368-369 НПК. 

► Проверка по отношение на делата, по които има лица с мярка за 
неотклонение „задържане под стража” и „домашен арест” – със Заповед на 
административния ръководител е създадена организация в тази насока, която се 
изразява в това, че зам. районен прокурор Куманов следи срокът на задържане 
лицето да не излезе извън законоустановените в НПК рамки и контролира 
предприемането на действия от страна на наблюдаващия прокурор 
своевременно да приключи хода на разследването.  

► Проверка по отношение на делата, по които предстои да изтече в 
рамките на 18 месеца давностният срок за наказателно преследване – със 
Заповед на административния ръководител е създадена организация, съгласно 
която зам.районен прокурор Куманов контролира вземането на мерки от 
наблюдаващите прокурори за приключване на разследването в максимално 
кратки срокове.  

   ► Проверка за извършени престъпления по бюлетините на МВР – 
създадена организация ежедневно да се докладват на ръководителите на трите 
отдела бюлетините на МВР, след което по спешни случаи се извършва проверка 
по РУП – СДВР дали и кога са били докладвани в СРП процесуалните 
материали за предприемане на съответните действия. 

► Проверка относно законосъобразността на сключените споразумения в 
съдебна и досъдебна фаза – със Заповед на административния ръководител 
споразуменията от досъдебна фаза да се съгласуват със съответния ръководител 
на отдел, а споразуменията от съдебна фаза – със зам.районен прокурор 
Л.Николова. Съгласуването е с цел проверка дали споразумението отговаря на 
закона, като извън обхвата на проверката остава преценката дали 
споразумението отговаря на морала – тази преценка изцяло е предоставена на 
прокурора, който сключва споразумението. Контролът гарантира 
законосъобразност на изготвените и предлагани от СРП споразумения за 
решаване на делото, тъй като преди въвеждането на тази организация са били 
констатирани случаи, в които съдът одобрява незаконосъобразни споразумения, 
което от своя страна е водело до изготвянето на предложения до Главния 
прокурор на РБ за искане за възобновяване на наказателното производство. 

► Проверка на постановените оправдателни присъди – при 
постановяване на оправдателна присъда, прокурора, който е участвал в 
съдебното заседание, ако не смята да подава протест, изготвя справка, която се 
подава до зам.районен прокурор Л.Николова с цел преценка наличието на 
основания за подаване на протест срещу присъдата. Зам.районен прокурор 
Л.Николова с резолюция разпорежда ПД ведно със справката да се докладват 
на прокурора, който е внесъл ОА, за да може той да прецени дали да подаде 
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протест. Ако и той прецени, че няма основания за изготвяне на протест, също 
изготвя справка, която се докладва на зам.районен прокурор Николова. От 
влизане в сила на последните изменения в НПК, по същия начин се процедира и 
при връщане на делото от съда на прокурора за отстраняване на процесуални 
нарушения, тъй като вече е предвидена възможност за протестиране акта на 
съда.  

► Периодично със Заповед на административния ръководител се създава 
организация и се докладват на прокурорите от СРП наблюдателните материали 
по досъдебните производства с цел предприемане на действия от тяхна страна 
за контрол по хода на разследването и даване на конкретни указания. 

► Проверките за решаване по същество на делата от прокурорите –
ежеседмично ръководството на СРП обсъжда произнасянията по същество на 
прокурорите от предходната седмица /има се предвид постановления за 
прекратяване, постановления по чл.78а НК, споразумения, обвинителни 
актове/. Целта е да се следи дали прокурорите решават по същество 
наблюдаваните от тях дела. 

► Проверка относно спазването на срока на проверките съобразно 
Указание № И -281/06 г. на Главния прокурор на РБ – създадена е организация 
7 дни преди изтичане срока на проверката деловодството да докладва за това на 
зам.районен прокурор В.Чаушев за това, а той от своя страна уведомява 
наблюдаващия прокурор, че следва да упражни контрол по хода на проверката 
и да я приключи в срок съобразно цитираното указание. 

► Проверка с оглед предотвратяване изтичане на давностните срокове по 
спрените дела – създадена е организация да се вадят спрените дела срещу ИИ и 
НИ на всеки три, респ. четири месеца, с цел недопускане изтичане на 
давностните срокове. 

► Конкретни проверки са извършвани на доклада на прокурори при 
образуване на дисциплинарно производство с оглед евентуално допуснато 
дисциплинарно нарушение. Проверката е за просрочени произнасяния извън 
едномесечния срок по чл.242, ал.3 НПК.  

    ► При сигнали за нарушения до административния ръководител по 
конкретни преписки и дела също е била извършвана проверка на работата на 
наблюдаващия прокурор по съответното дело или преписка, като му е било 
указвано незабавно да предприеме необходимите действия по закон. 

    ► Проверка по инициатива на административния ръководител на 
работата на конкретни прокурори - тук могат да се посочат прокурорите Валери 
Василев и Златко Стоянов.Във връзка с докладвани на административния 
ръководител, постановления на прокурори от СГП с които се отменят 
постановления за прекратяване на наказателното производство изготвени от 
прокурорите В.Василев и Зл. Стоянов /Каракачанов/ и в мотивите за отмяна, са 
посочвани незаконосъобразни действия от наблюдаващите прокурори, са 
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изпращани на СГП за извършване на служебна проверка и на други 
постановления за прекратяване на наказателното производство изготвени от 
горепосочените прокурори.  

     ► По повод молба от прокурор Зл. Стоянов/Каракачанов/ за предсрочно 
заличаване на  дисциплинарно наказание „забележка”, административният 
ръководител е извършвал проверка на работата му и със заповед е отказал да 
заличи предсрочно наказанието . 

 ► Проверки, извършвани от отдел „Надзор за законност” – планови и 
инцидентни проверки – които са по инициатива на административния 
ръководител /утвърден от него план за съответната година за дейността на 
отдела/, както и проверки  от отдел „НЗ” по разпореждане на други 
прокуратури . 

 
      2. По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт : 

 
► Проверка се извършва по делата с обществен интерес, възложени на 

екипа от разследващи прокурори. На всеки три месеца един от зам.районните 
прокурори изисква справки за хода на делата, извършените действия и 
предстоящото да се извърши. Тези справки се изпращат на СГП  и САП по 
разпореждане на Зам.главен прокурор при ВКП – г-н Хр.Манчев /адм. № 346/08 
г. по опис на СРП/. По преписките с обществен интерес също се извършва 
проверка – отново на всеки три месеца се събират справки от разследващите 
прокурори за извършеното до момента и предстоящите действия. 

► Във връзка с извършвани проверки от Инспектората на ВСС за 
отделни прокурорски преписки и изпращани становища, административният 
ръководител е извършвал проверка на работата на наблюдаващия прокурор и е 
предприемал съответните действия, за което е уведомявал Инспектората на 
ВСС.   

► По разпореждане на Инспектората на ВКП по конкретни прокурорски 
преписки е извършвана проверка на работата на наблюдаващите прокурори по 
тези преписки и е уведомявана ВКП/ адм. №1454/08г., пр.пр.№41187/08г. и 
пр.пр.№ НСН №367/08г. всички по описа на СРП/. 
 

3. На  прокуратурата  от  други  органи  на съдебната власт 
 
► По Заповед № ЛС 668/13.03.2009 г. на Зам.главен прокурор при ВКП 

г-н В.Първанов е разпоредено да се извърши комплексна ревизия на СРП за 
периода 01.01.08 г. – 31.12.08 г. Ревизията е протекла в периода 16.03.09 г. до 
17.04.09 г. Ревизията е завършила с доклад, като след запознаване с доклада, 
ръководството на СРП е изразило своето становище по направените в този 
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доклад препоръки и констатации в писмен вид, което становище е изпратено до 
Главния прокурор на РБ.   
      За проверявания период 01.01.2009г. – 31.12.2009г. магистратите и 
съдебните служители в СРП са участвали общо в 125 бр. конференции, работни 
срещи, лекции, семинари. За отчетния период 01.01.2010г. – 30.06.2010г. 
общият брой на конференциите, работните срещи, лекциите и семинарите, в 
които са взели участие прокурорите при СРП, са 46бр. Темите на проведените 
конференции, работни срещи, лекции и семинари за двата отчетни периода са 
били: "Европейско сътрудничество по наказателни дела"; "Основи на 
европейското право"; "Работа и лидерство в системата на прокуратурата"; 
"Защита на класифицираната информация в съдебната система"; "Умения за 
ефективна комуникация и съвместна работа в контекста на прокуратурата"; 
"Обучение на обучители - Работа и лидерство в системата на прокуратурата"; 
"Правата върху интелектуалната собственост"; "Изграждане и укрепване на 
националната система за подпомагане на пострадали от престъпления"; "Форми 
на проявление и стратегии за борба с компютърните престъпления"; 
"Правосъдието в дигиталната ера"; "Конвенция за взаимопомощ по наказателни 
дела между държавите - членки на Европейския съюз"; "Изпиране на пари. 
Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система"; 
"Банкови измами и злоупотреби. Умишлени фалити"; "Превенция и 
противодействие на финансовите измами и корупцията при използване на 
европейските структурни фондове"; "Доказателства и доказателствени средства 
в наказателния процес"; "Корупция и съдебна система" и др. 
  
2. По организацията на образуването и движението на преписките /чл.54 
ал.1 т.2 от ЗСВ/. 

Общият брой наблюдавани преписки за периода 01.01.2009г.- 31.12.2009г. 
са както следва: 
       ►1-ви отдел – 9501бр., от които образувани през 2009г. – 7914бр., 
образувани от предходен период – 1587 бр.   
         ► 3-ти отдел – 9648бр., от които образувани през 2009г. – 7837бр., 
образувани през предходен период – 1811бр. 

► 5 –ти сектор – 409бр. , от които образувани през 2009г. – 409бр., 
образувани през предходен период – няма. 
       ► ДОИ – 122бр., от които образувани през 2009г. – 107бр., образувани 
през предходен период – 15 бр. 
 Общият брой на решените преписки през отчетния период съответно е: 
 ► 1-ви отдел – 7765 бр. По 6694 бр. от тях са постановени откази за 
образуване на досъдебно производство. От тях обжалвани са 310. Потвърдени 
са 221бр. Образувани са 963 досъдебни производства. Изпратени по 
компетентност са 108бр.    
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         ► 3-ти отдел – 7581 бр. По 4504 бр. от тях са постановени откази за 
образуване на досъдебно производство. От тях обжалвани са 648. Потвърдени 
са 446бр. Образувани са 2896 досъдебни производства. Изпратени по 
компетентност са 181бр.    

► 5 –ти сектор – 360 бр. По 249 бр. от тях са постановени откази за 
образуване на досъдебно производство. От тях обжалвани са 25. Потвърдени са 
13бр. Образувани са 85 досъдебни производства. Изпратени по компетентност 
са 26бр.    

► ДОИ – 103 бр. По 10 бр. от тях са постановени откази за образуване на 
досъдебно производство. От тях обжалвани са 5. Потвърдени са 4бр. 
Образувани са 32 досъдебни производства. Изпратени по компетентност са 
61бр.    
 

Общият брой наблюдавани преписки за периода 01.01.2010г.- 30.06.2010г. 
са както следва: 
       ►1-ви отдел – 5178бр., от които образувани през 2010г. – 3782бр., 
образувани от предходен период – 1396 бр.   
         ► 3-ти отдел – 5103бр., от които образувани през 2010г. – 3453бр., 
образувани през предходен период – 1650бр. 

► 5 –ти сектор – 218бр. , от които образувани през 2010г. – 175бр., 
образувани през предходен период – 43 бр. 
       ► ДОИ – 55бр., от които образувани през 2010г. – 37бр., образувани през 
предходен период – 18 бр. 
 Общият брой на решените преписки през отчетния период съответно е: 
 ► 1-ви отдел – 4005 бр. По 3507 бр. от тях са постановени откази за 
образуване на досъдебно производство. От тях обжалвани са 76. Потвърдени са 
51бр. Образувани са 465 досъдебни производства. Изпратени по компетентност 
са 33бр.    
         ► 3-ти отдел – 3824 бр. По 2204 бр. от тях са постановени откази за 
образуване на досъдебно производство. От тях обжалвани са 153. Потвърдени 
са 115бр. Образувани са 1547 досъдебни производства. Изпратени по 
компетентност са 73бр.    

► 5 –ти сектор – 153 бр. По 78 бр. от тях са постановени откази за 
образуване на досъдебно производство. От тях обжалвани са 8. Потвърдени са 
6бр. Образувани са 71 досъдебни производства. Изпратени по компетентност са 
4бр.    

► ДОИ – 36 бр. По 9 бр. от тях са постановени откази за образуване на 
досъдебно производство. От тях обжалвани са 5. Потвърдени са 4бр. 
Образувани са 22 досъдебни производства. Изпратени по компетентност са 5бр.    
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 Прекратените с резолюция преписки, съгласно Указание И-
281/08.12.2006г. на Главния прокурор на РБ са както следва: 
 За периода от 01.01.2009г. – 31.12.2009г.  

► 1-ви отдел  - 294 бр. 
          ► 3-ти отдел – 125 бр. 
          За периода от 01.01.2010г. – 30.06.2010г. 

► 1-ви отдел  - 133 бр. 
          ► 3-ти отдел –  49 бр. 
 
  Общият брой на останалите нерешени преписки, образувани през 
проверявания  период  е  както следва: 
  За периода от 01.01.2009г. – 31.12.2009г. 
           От общо 55 317 преписки, 1943 преписки са останалите нерешени, от 
които нерешени в едномесечен срок са 1152 преписки, в тримесечен срок с 
разрешение на административния ръководител – 24 преписки, в тримесечен 
срок без разрешение на административния ръководител – 562 преписки. 
Нерешени преписки в шестмесечен срок  са 124 преписки, нерешени над 6 
месеца – 91 преписки.  
   За периода от 01.01.2009г. – 31.12.2009г.  
   От общо 28 620 преписки, 1749 преписки са останалите нерешени, от 
които нерешени в едномесечен срок са 1259 преписки, в тримесечен срок с 
разрешение на административния ръководител – 32 преписки, в тримесечен 
срок без разрешение на административния ръководител – 431 преписки. 
Нерешени преписки в шестмесечен срок  са 27 преписки, нерешени над 6 
месеца – няма.  
   Общият брой на останалите нерешени преписки, образувани в 
предходни години, към 31.12.2009г. е 61 бр. 
   Общият брой на останалите нерешени преписки, образувани в 
предходни години, към 30.06.2010г. е  216 бр. 
            През проверявания период за 2009г. има 4бр. новообразувани преписки, 
взети на специален надзор. Две от тях са били разпределени в 1-ви отдел, които 
са приключили с отказ да се образува досъдебно производство, поради липса на 
данни за извършено престъпление. Третата е била разпределена в 3-ти отдел, 
която е приключила с отказ за образуване, поради липса на данни за 
престъпление. Четвъртата преписка е била разпределена в 2-ри отдел.     
   През същия има 1бр. преписка, образувана в предходен период, взета на 
специален надзор. Същата е била разпределена в 3-ти отдел и е изпратена по 
компетентност на СГП.  

  
1.СН 129 /09г., пр. №4328/09г. – III отдел, прокурор Д. Славов 
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Образувана проверка срещу Д. П. по чл.290 ал.1 от НК. На 28.04.2009г. – отказ 
за започване на ДП. 
Сигналът е постъпил в СРП на 24.02.2009г. С постановление на СРП от 
04.03.2009г. е възложена предварителна проверка от 04 РПУ – СДВР. На 
06.04.2009г. проверката е приключила и преписката е била изпратена по 
компетентност на СРП, тъй като Д. П. към момента е изпълнявал длъжността 
зам.министър в МБА и на осн. чл.35 ал.3 от НПК спрямо същия не следва да 
бъде извършвана проверка от  органите на полицията.  
 На 28.04.2009г. е постановен отказ за образуване на досъдебно 
производство. 
 Няма данни копие от постановлението за отказ за образуване на ДП да е 
връчено на жалбоподателя. 
 
2. СН 276/09г., пр. пр. № 34332/09г. – I отдел, прокурор Калин Владимиров. 
 
     Образувана проверка по жалба от ПП  ....., чрез председателя на ПП ... 
област София-град  за наличие на данни за извършено престъпление по чл.168 
от НК. Проверката е възложена с постановление от 08.06.2009г. на СДВР. С 
постановление от 12.06.2009г. е възложена допълнителна проверка.  
 С постановление от 01.07.2009г. СРП е отказала образуването на 
досъдебно производство. 
 Няма данни копие от постановлението за отказ за образуване на ДП да е 
връчено на жалбоподателя. 
 
3. СН 556/09г., пр. пр. № 67548/09г. – I отдел, прокурор С. Хиков 
 Образувана проверка срещу неизвестен извършител за наличие на данни 
за извършено престъпление по чл.169, ал.1 от НК. На 16.12.09г. СРП е 
постановила отказ за образуване на досъдебно производство. Срещу 
постановлението на СРП е постъпила жалба, адресирана до СГП. С 
постановление от 24.06.2010г. СГП е потвърдила постановлението за отказ от 
образуване на наказателно производство на СРП. 
 
4. СН 70/09г., пр. пр. № 58164/08г. – III отдел, прокурор  Й. Грамов 
 На 17.09.09г. преписката е изпратена по компетентност в СГП (№ 
11322/09г. по описа на СГП) за проверка с оглед наличие на данни за 
извършено престъпление по чл.282 от НК. С постановление от 16.10.2009г.   на 
СГП преписката е взета по компетентност и е постановен отказ от образуване 
на досъдебно производство.  
 
   За периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. има 5бр. новообразувани 
преписки, взети на специален надзор. Към момента две от тях са приключили с 
отказ да се образува досъдебно производство, поради липса на данни за 
извършено престъпление. По другите две преписки има образувани досъдебни 
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производства и разследването по тях продължава. По петата преписка срокът за 
разследване е продължен с 30 дни от районният прокурор, считано от 
25.07.2010г. Към момента разследването не е приключило.     
1.СН 102/10г., пр. пр. 10206/10г. – III отдел, ЗМ 5186/10г. по описа на СДВР, 
прокурор Д. Славов 
   На 04.03.2010г. прокурор Д. Славов взема преписката на специален надзор  
(СН), като на 01.04.2010г. е образувал досъдебно производство срещу 
Неизвестен извършител за престъпление по чл. 309, ал.1 от НК. 
   На 03.06.2010г. е поискано от СДВР продължаване на срока. 
   На 03.06.2010г. прокурор Д. Арабаджиев – зам. Районен прокурор е 
продължил срока на разследване  с 4 месеца, считано от 07.06.2010г.   
 
2. СН 106/2010г., пр. пр. № 10472/10г. –III отдел, прокурор Д. Славов 
    На 05.03.2010г. прокурор Д. Славов взима преписката на специален надзор  
(СН). На 16.03.2010г. е образувал досъдебно производство срещу И. Х. И. за 
престъпление по чл. 290, ал.1 от НК. 
 На 18.05.2010г. от СГП с № 6038/10г. е продължен срока на разследване с 
4 месеца до 18.09.2010г. 
 На 10.09.2010г. е постъпило ново искане за продължаване на срока на 
разследване с 4 месеца, считано от 18.09.2010г.   
 
3. СН 218/10г. , пр.пр. № 24886/10г., прокурор Спаска Кинчева  
     Постъпил сигнал от Агенция по заетостта при МТСП за злоупотреба по 
оперативна програма срещу фирма „М.” ООД за наличие на данни за 
престъпление по чл.308 от НК. 

На 04.05.2010г. прокурор Сп. Кинчева взима преписката на „СН”. 
 На 25.07.2010г. Районният прокурор удължава срока на разследване с 30 
дни.  
 На 03.09.2010г. прокурор Сп. Кинчева образува ДП срещу НИ по чл.202 
от НК. 
 На 08.09.10г. е изпратено писмо до Агенция по заетостта. 
 Към момента същото не е приключило. 
 
4. СН 266/2010г., пр. пр. №25448/10г., прокурор В. Тарчев  
          Постъпил сигнал от ДФ З. 

На 31.05.2010г. прокурор Тарчев взима преписката на „СН”. 
На 11.06.2010г. СРП постановява отказ да се образува досъдебно 
производство. 
 

5. СН 269/2010г., пр. пр. №25028/10г., прокурор В. Тарчев 
 Сигнал за злоупотреба по програма САПАРД  
 На 31.05.2010г. прокурор Тарчев взима преписката на „СН”. 
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 На 11.06.2010г. СРП постановява отказ да се образува досъдебно 
производство. 
 
 

3. По организацията на образуването и движението на досъдебните 
производства /чл.54 ал.1 т.2 от ЗСВ/. 

Наблюдаваните досъдебни производства през 2009г. за 1-ви отдел са 9942 
бр., като образуваните през този период са 2255 бр., а образуваните в 
предходни години са 7687 бр. Образувани са 75 бързи производства, от които 
73бр. са образувани през 2009г., 2бр. в предходен период. Няма образувани 
незабавни производства.  

Броят на решените досъдебни и бързи производства за 2009г. е 7214,  от 
които  - 7140 ДП и 74 БП.  

Наблюдаваните досъдебни производства през 2009г. за 3-ти отдел са 
23053бр., като образуваните през този период са 7395бр., а образуваните в 
предходни години са 15658бр. Образувани са 2225 бързи производства, от 
които 2209бр. са образувани през 2009г., 16бр. в предходен период. Има 6бр. 
образувани незабавни производства.  

Броят на решените досъдебни, бързи и незабавни производства за 2009г. е 
19670,  от които  - 17473 ДП, 2195 БП и 2 НП.  

Наблюдаваните досъдебни производства през 2009г. в 5-ти сектор са 
159бр., като образуваните през този период са 85бр., а образуваните в 
предходни години са 74бр. Няма образувани бързи и незабавни производства.   

Броят на решените досъдебни производства за 2009г. е 42.   
Наблюдаваните досъдебни производства през 2009г. в ДОИ са 272бр., 

като образуваните през този период са 73бр., а образуваните в предходни 
години са 199бр. Няма образувани бързи и незабавни производства.   

Броят на решените досъдебни производства за 2009г. е 147.  
Наблюдаваните досъдебни производства за периода 01.01.2010г. – 

30.06.2010г. за 1-ви отдел са 4472 бр., като образуваните през този период са 
1032 бр., а образуваните в предходни години са 3440 бр. Образувани са 58 
бързи производства, като всичките са образувани през 2010г. Няма образувани 
незабавни производства.  

Броят на решените досъдебни и бързи производства за периода 
01.01.2010г. – 30.06.2010г. е 2762,  от които  - 2707 ДП и 55 БП.  

Наблюдаваните досъдебни производства за периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г.  за 3-ти отдел са 13 066 бр., като образуваните през този период са 
3475бр., а образуваните в предходни години са 9591 бр. Образувани са 1032 
бързи производства, от които 1003бр. са образувани през 2010г., 29 бр. в 
предходен период. Има  образувано 1бр. незабавно производство през 2010г.  

Броят на решените досъдебни, бързи и незабавни производства за 
периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. е 10114,  от които  - 9102 ДП, 1011 БП и 1 
НП. 
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Наблюдаваните досъдебни производства за периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г.  в 5-ти сектор са 170бр., като образуваните през този период са 
71бр., а образуваните в предходни години са 99бр. Няма образувани бързи и 
незабавни производства.   

Броят на решените досъдебни производства за периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г. е  66.  

Наблюдаваните досъдебни производства за периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г. в ДОИ са 203бр., като образуваните през този период са 62бр., а 
образуваните в предходни години са 141бр. Няма образувани бързи и незабавни 
производства.   

Броят на решените досъдебни производства за периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г. е 59.  

Разследването по всички тях е проведено от разследващ полицай. 
Броят на намиращите се за произнасяне при прокурор досъдебни, бързи и 

незабавни производства към 31.12.2009г. е както следва: 
► 1-ви отдел  - 526 бр., от които 525 ДП и 1 БП 

          ► 3-ти отдел – 1850 бр., от които 1821 ДП и 29 БП 
► 5 –ти сектор – 14 бр. ДП 
► ДОИ – 23 ДП 

 
Броят на намиращите се за произнасяне при прокурор досъдебни, бързи и 

незабавни производства към  30.06.2010г. е както следва: 
► 1-ви отдел  - 520 бр., от които 517 ДП и 3 БП 

          ► 3-ти отдел – 1102 бр., от които 1081 ДП и 21 БП 
► 5 –ти сектор – 14 бр. ДП 
► ДОИ – 23 ДП 

  
 Решените ДП извън срока по чл.242 ал.3 НПК за 2009 г. са както следва:
 ► 1-ви отдел  - 505 бр. 

► 3-ти отдел – 1003 бр. 
► 5 –ти сектор –  5бр. 
► ДОИ – 11 бр. 
 
Решените ДП извън срока по чл.242 ал.3 НПК за 2010 г. са както следва: 
► 1-ви отдел  - 222 бр. 
► 3-ти отдел –  458 бр. 
► 5 –ти сектор –  16 бр. 
► ДОИ – 7 бр. 
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 От наблюдаваните бързи производства за 2009г. : 
► 1-ви отдел  - 77 бр., в срока по чл.356, ал.5 от НПК – 54бр., в срока по 

чл. 357, ал.1, т.5 – 18 бр., над 14 дни – 4бр. От всички БП – преобразувани са 37 
броя. 

► 3-ти отдел –  2227 бр., в срока по чл.356, ал.5 от НПК –  2063бр., в 
срока по чл. 357, ал.1, т.5 – 114 бр., над 14 дни – 33бр. От всички БП – 
преобразувани са 1220 броя. 

Общият брой наблюдавани БП включва и неприключените БП, които са 
37 бр. (вкл. и 2-ри отдел) 
 От наблюдаваните бързи производства за 2010г. : 

► 1-ви отдел  - 58 бр., в срока по чл.356, ал.5 от НПК – 51бр., в срока по 
чл. 357, ал.1, т.5 – 7 бр., над 14 дни – няма. От всички БП – преобразувани са 34 
броя. 

► 3-ти отдел –  1033 бр., в срока по чл.356, ал.5 от НПК –  947бр., в срока 
по чл. 357, ал.1, т.5 – 72 бр., над 14 дни – 8бр. От всички БП – преобразувани са 
584 броя. 

Общият брой наблюдавани БП включва и неприключените БП за 2010г., 
които са 33 бр. (вкл. и 2-ри отдел) 
 
 От наблюдаваните незабавни производства за 2009г. : 

► 1-ви отдел  -  нямат  
► 3-ти отдел –  6 бр., в срока по чл.362, ал.5 от НПК –  6 бр. От всички 

НП – преобразувани са 4 броя. 
 
 От наблюдаваните бързи производства за 2010г. : 

► 1-ви отдел  - нямат 
► 3-ти отдел –  1 бр., в срока по чл.362, ал.5 от НПК –  1бр. 

Преобразувани – няма.  
  
 Върнатите на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл.242, ал.2 от НПК/ за периода 01.01.2009г. – 
31.12.2009г. са както следва: 

 ► 1-ви отдел  - 376 бр. 
 ► 3-ти отдел –  755 бр., 

като по 127бр. ДП от тях, прокурорите от звено „разследващи” са извършили 
сами необходимите действия.   
  
  Върнатите на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл.242, ал.2 от НПК/ за периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г. са както следва: 
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 ► 1-ви отдел  - 163 бр. 
 ► 3-ти отдел –  457 бр., 

като по 105бр. ДП от тях, прокурорите от звено „разследващи” са извършили 
сами необходимите действия.   
  Спрените наказателни производства през периода 01.01.2009г. – 
31.12.2009г. са както следва: 

 ► 1-ви отдел  - 1357 бр. общо, като спрените срещу НИ са 795бр., а 
срещу ИИ са 562бр. 

 ► 3-ти отдел –  6005 бр. общо, като спрените срещу НИ са 4411 бр., а 
срещу ИИ са 1594 бр. 

 ► 5-ти сектор – 52 бр. общо, като спрените срещу НИ са 16 бр., а срещу 
ИИ са 36 бр. 

 ► ДОИ – 51 бр. общо, като спрените срещу НИ са 28 бр., а срещу ИИ са 
23 бр. 

  
    Спрените наказателни производства през периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г. са както следва: 

 ► 1-ви отдел  - 795 бр. общо, като спрените срещу НИ са 434бр., а срещу 
ИИ са 361бр. 

 ► 3-ти отдел –  3505 бр. общо, като спрените срещу НИ са 2697 бр., а 
срещу ИИ са 808 бр. 

 ► 5-ти сектор – 30 бр. общо, като спрените срещу НИ са 22 бр., а срещу 
ИИ са 8 бр. 

 ► ДОИ – 29 бр. общо, като спрените срещу НИ са 13 бр., а срещу ИИ са 
16 бр. 

 
 Възобновените наказателни производства през 2009г.  
 ► 1-ви отдел  - 785 бр. общо, като възобновените срещу НИ са 296 бр., а 

срещу ИИ са 489 бр. 
 ► 3-ти отдел –  2338 бр. общо, като възобновените срещу НИ са 928 бр., 

а срещу ИИ са 1410 бр. 
 ► 5-ти сектор – 4 бр. общо, като възобновените срещу НИ са 3 бр., а 

срещу ИИ 1 бр. 
 ► ДОИ – 29 бр. общо, като възобновените срещу НИ са 8 бр., а срещу 

ИИ са 21 бр. 
 

 Възобновените наказателни производства през периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г.  

 ► 1-ви отдел  - 696 бр. общо, като възобновените срещу НИ са 248 бр., а 
срещу ИИ са 448 бр. 
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 ► 3-ти отдел –  1647 бр. общо, като възобновените срещу НИ са 784 бр., 
а срещу ИИ са 863 бр. 

 ► 5-ти сектор – 9 бр. общо, като възобновените срещу НИ са 2 бр., а 
срещу ИИ 7 бр. 

 ► ДОИ – 29 бр. общо, като възобновените срещу НИ са 15 бр., а срещу 
ИИ са 14 бр. 
 

 Прекратените наказателни производства за 2009 г. са както следва: 
     ► 1-ви отдел  - 6015 бр. общо (срещу ИИ и НИ). От тях  обжалвани пред 

съда са 43 бр., като съдът е отменил 26 бр.  Обжалвани постановления пред по-
горните прокуратури 38 бр., като 14бр. са отменени. Служебно отменени – 1бр. 
Прекратените поради изтекла давност са 4487 бр.   

      ► 3-ти отдел –  10172 бр. общо (срещу ИИ и НИ). От тях  обжалвани 
пред съда са 85 бр., като съдът е отменил 28 бр.  Обжалвани постановления 
пред по-горните прокуратури 47 бр., като 15бр. са отменени. Служебно 
отменени – няма. Прекратените поради изтекла давност са 7245 бр.   

      ► 5-ти сектор – 24 бр. общо (срещу ИИ и НИ). Няма  обжалвани пред 
съда, както и пред по-горните прокуратури постановления. Служебно отменени 
– няма. Прекратени поради изтекла давност – няма. 

      ► ДОИ –  35 бр. общо (срещу ИИ и НИ). От тях  обжалвани пред съда са 
3 бр., като съдът е отменил 1 бр.  Обжалвани постановления пред по-горните 
прокуратури 7 бр., като 2 бр. са отменени. Служебно отменени – няма. 
Прекратените поради изтекла давност са 2 бр.   

 
 Прекратените наказателни производства  през периода 01.01.2010г. – 

30.06.2010 г. са както следва: 
   ► 1-ви отдел  - 2047 бр. общо (срещу ИИ и НИ). От тях  обжалвани пред 

съда са 31 бр., като съдът е отменил 18 бр.  Обжалвани постановления пред по-
горните прокуратури 16 бр., като 3 бр. са отменени. Служебно отменени –няма. 
Прекратените поради изтекла давност са 1301 бр.   

   ► 3-ти отдел – 4961 бр. общо (срещу ИИ и НИ). От тях  обжалвани пред 
съда са 46 бр., като съдът е отменил 15 бр.  Обжалвани постановления пред по-
горните прокуратури 29 бр., като 9 бр. са отменени. Служебно отменени – няма. 
Прекратените поради изтекла давност са  3361 бр.   

   ► 5-ти сектор – 23 бр. общо (срещу ИИ и НИ). От тях  обжалвани пред 
съда са 2бр., като няма отменени постановления. Обжалвани постановления 
пред по-горните прокуратури 1 бр., като отменени няма. Служебно отменени – 
няма. Прекратени поради изтекла давност – няма. 

   ► ДОИ –  17 бр. общо (срещу ИИ и НИ). От тях  обжалвани пред съда са 
1 бр., като няма отменени.  Обжалвани постановления пред по-горните 
прокуратури са 7 бр., като 3 бр. са отменени. Служебно отменени – няма. 
Прекратените поради изтекла давност са 3 бр.   
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  Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване към 31.12.2009г. са общо 10 394 бр., от тях са 
уважени 9335 бр., а 1059 бр. са неуважени.  
 Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване към 30.06.2010г. са общо 5905 бр., от тях са 
уважени 4235 бр., неуважени са 1670 бр.  
 Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 
на срока на разследване до по-горестоящата прокуратура към 
31.12.2009г. са 9065 бр., като от тях 9043бр. са уважени, а 22 бр. - 
неуважени. 
 Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 
на срока на разследване до по-горестоящата прокуратура към 
30.06.2010г. са 4112 бр., като от тях 4103 бр. са уважени, а 9 бр. - 
неуважени. 
  До Главния прокурор на Република България към 31.12.2009г. има 
направени 267 бр. искания от наблюдаващия прокурор за 
продължаване срока на разследване, като всичките са уважени. Към 
30.06.2010г. има направени 123бр. такива искания, от които 120 бр. са 
уважени и 3бр. – неуважени.  
 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, т.2 от 
ЗСВ/: 

  Внесените обвинителни актове през 2009 г. за 1-ви отдел са общо са 
333 бр., от тях по образувани ДП през проверявания период –  73 броя, а по 
образувани ДП от предходни години –  260 броя.   

  През периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. за 1- ви отдел са внесени общо 240 
броя,  от тях по образувани ДП през проверявания период – 19 броя, а по образувани 
ДП от предходни години – 221 броя.   

  Внесените обвинителни актове през 2009 г. за 3-ти отдел са общо са 
2436 бр., от тях по образувани ДП през проверявания период –  1057 броя, а по 
образувани ДП от предходни години –  1379 броя.  

  През периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. за 3- ти отдел са внесени общо 1238 
броя,  от тях по образувани ДП през проверявания период – 237 броя, а по 
образувани ДП от предходни години – 1001 броя.   
    Върнатите от Софийски районен съд дела с внесени обвинителни актове 
на НСН 1-ви отдел за 2009 г. са 78 бр., от които върнати с разпореждане на 
съда са 72 бр. и 6  бр. – върнати  с определение на съда .  
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    За периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. върнатите от Софийски районен 
съд обвинителни актове на НСН 1-ви отдел са 52 бр., от които върнати с 
разпореждане на съда са 49 бр. и 3бр. – върнати с определение на съда.  
    Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове на НСН 3-ти отдел 
за 2009 г. са 180 бр., от които върнати с разпореждане на съда са 167 бр. и 13  
бр. – върнати  с определение на съда . 
    За периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. върнатите от Софийски районен 
съд обвинителни актове на НСН 3-ти отдел са 85 бр., от които върнати с 
разпореждане на съда са 79 бр. и 6 бр. – върнати с определение на съда.  

  Броят на осъдителни присъди по общия ред за 2009г. : 
       ► 1- ви отдел – 146 бр., като 3бр. са протестирани, като 2бр. са 
неразгледани, за третия – няма данни. Оправдателни присъди по общия ред 
са 27бр., като 19бр. са били протестирани, като всичките са били оставени 
без уважение.  

  ► 3-ти отдел – 1275бр., като 9бр. са протестирани, от които 8бр. са 
неразгледани, 1бр. е неуважен. Оправдателни присъди по общия ред са 89бр., 
като 70бр. са били протестирани, от които 68бр. са били оставени без 
уважение, а за 2бр. няма данни. 
   ► ДОИ – 27бр. , като 6бр. са протестирани, от които 5бр. са 
неразгледани, 1бр. е неуважен. Оправдателни присъди по общия ред са 23бр., 
като 20бр. са били протестирани, като всичките са били оставени без 
уважение.  

   Броят на осъдителни присъди по общия ред за периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г. : 

       ► 1- ви отдел – 87бр., като 1бр. е протестирана, като протестът е  
неразгледан.  Оправдателните присъди по общия ред са 35бр., като 21бр. са 
били протестирани. 1бр. протест е бил оттеглен, а останалите са 
неразгледани.  

  ► 3-ти отдел – 901 бр., като 4бр. са протестирани, от които 3бр. са 
неразгледани, за 1бр. няма данни. Оправдателните присъди по общия ред са 
74бр., като 41бр. са били протестирани, като всички са неразгледани.  

  ► ДОИ – 9бр. , като 1 бр. е протестирана, като протестът е неразгледан. 
Оправдателните присъди по общия ред са 6бр., които са били 
протестирани, като всички са неразгледани.  
 
            Осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 и сл.НПК/ 
за 2010г. за 1-ви отдел са 4бр., като същите не са протестирани, за 3-ти отдел 
са 46бр., като 1бр. е протестирана, като протестът е бил оставен без 
уважение. Оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от НПК /чл.371 и 
сл.НПК/ - няма.  

  Споразуменията в хода на съдебното следствие за 2009г. са: 
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   ► 1- ви отдел – 112 бр. 
  ► 3-ти отдел – 712 бр. 

   ► ДОИ –  4 бр.  
     Споразуменията в хода на съдебното следствие за периода 
01.01.2010г. – 30.06.2010г. са: 
   ► 1- ви отдел – 37 бр. 

  ► 3-ти отдел – 604 бр. 
   ► ДОИ –  1 бр.  

  Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ за 2009г. са: 
   ► 1- ви отдел – 24 бр., като 3бр. са били неодобрени. 

  ► 3-ти отдел – 895 бр., като 29 бр. са били неодобрени. 
 

   Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ за периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. са: 
   ► 1- ви отдел – 13 бр., като 2бр. са били неодобрени. 

  ► 3-ти отдел – 360 бр., като 11 бр. са били неодобрени. 
 
   Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 
условията на чл.78а НК, през 2009 г. са: 
   ► 1- ви отдел – 95 бр., като 3бр. са били прекратени от СРС и 19бр. 
върнати от СРС.  
     ► 3-ти отдел – 793 бр., като 17 бр. са били прекратени от СРС и 19бр. 
върнати от СРС.  
   Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 
условията на чл.78а НК, през периода 01.01.2010г. – 30.06.2010 г. са: 
   ► 1- ви отдел – 44 бр., като 2бр. са били прекратени от СРС и 7бр. 
върнати от СРС.  
     ► 3-ти отдел – 521 бр., като 10 бр. са били прекратени от СРС и 40бр. 
върнати от СРС.  
 
   Броят на приключилите дела с освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.78а 
НК, през 2009 г. са: 
   ► 1- ви отдел – 6 бр. 
     ► 3-ти отдел –  25 бр. 
   ► ДОИ - 0 
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   Броят на приключилите дела с освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.78а 
НК, през периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. са: 
   ► 1- ви отдел – 5 бр. 
     ► 3-ти отдел –  25 бр. 
   ► ДОИ - 0 
  
            За 2009 г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са : 
   ► 1- ви отдел – 1857 бр. 
     ► 3-ти отдел –  7671 бр. 
            За периода 01.01.2010г. – 30.06.2010 г. участията в съдебни заседания по 
наказателни дела са : 
   ► 1- ви отдел – 1288 бр. 
     ► 3-ти отдел –  4482 бр. 
 
   През 2009г. гражданските дела с участие на прокурор са общо 597 бр., 
като няма предявени граждански искове от прокурор. Обжалвани са 24бр. 
съдебни решения. ( данните се отнасят за цялата СРП) 
   През периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. гражданските дела с участие 
на прокурор са общо 313 бр., като има 1бр. предявен граждански иск от 
прокурор. Обжалвани са 19бр. съдебни решения. (данните са за цялата СРП) 

 Приведените в изпълнение присъди общо за 2009 г. са 5240 бр. /по лица/. 
Броят на неприведените в срок присъди е 335 /по лица/. Има 12бр. отлагания на 
изпълнението на наказанието. 

 Приведените в изпълнение присъди общо за периода 01.01.2010г. – 
30.06.2010г. са 2942 бр. /по лица/. Броят на неприведените в срок присъди е 63 
/по лица/. Има 4бр. отлагания на изпълнението на наказанието. 
 
I. Проверени на случаен принцип постановени откази и решени 
досъдебни производства – I отдел 
 

Прокурор Ивелина Петрова 
 
1. Пр. пр. № 61752/09г. по описа на СРП  
Заведена жалба на 20.10.09г. за престъпление по чл. 134, вр. чл.128 ал.2 от НК. 
Постановление за отказ от 02.11.2009г., а изведено от деловодството на 
10.12.2009г. на основание изтекла абсолютна давност по смисъла на чл.81 ал.3 
от НК.  
2. пр. пр.№ 39120/09г. по описа на СРП 
Заведена жалба от 13.07.09г. Постановление за отказ от 24.07.09г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  06.08.09г.  
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3. пр. пр.№ 39210/09г. по описа на СРП  
Заведена жалба от 14.07.09г. Постановление за отказ от 24.07.09г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  06.08.09г.  
4. пр. пр. № 42382/09г. по описа на СРП 
Заведена жалба на 04.08.09г. Постановление за отказ от 10.08.09г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 28.08.09г. 
5.пр. пр. № 39530/09г. на СРП.  
Заведена жалба от 21.07.09г. Постановление за отказ от 05.08.09г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  10.09.09г.  
6.пр. пр. № 42134/09г. на СРП.  
Заведена жалба от 31.07.09г. Постановление за отказ от 10.08.09г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 28.08.09г. 
Постановлението на СРП е потвърдено от СГП с постановление от 18.02.2010г.  
7. пр. пр. № 35909/09г. на СРП.  
Заведена жалба от 02.07.09г. Постановление за отказ от 15.07.09г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  24.07.09г.  
8. пр. пр.№580/10г. по описа на СРП 
Заведена жалба от 15.01.10г. Постановление за отказ от 27.01.10г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  05.02.10г. 
9. пр. пр.№ 864/10г. по описа на СРП 
Заведена жалба от 21.01.10г. Постановление за отказ от 02.02.10г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  12.02.10г. 
10. пр. пр.№ 25752/10г. по описа на СРП 
Заведена жалба от 21.05.10г. Постановление за отказ от 04.06.10г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  14.06.10г. 
11. пр. пр.№ 26058/10г. по описа на СРП 
Заведена жалба от 28.05.10г. Постановление за отказ от 04.06.10г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  14.06.10г. 
12. пр. пр.№ 24810/10г. по описа на СРП 
Заведена жалба от 30.04.10г. Постановление за отказ от 13.05.10г. на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  20.05.10г. 
 
13. пр. пр. №50371/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3300/09г. по описа на 01 РУ 
– СДВР. Уведомление до СРП, получено на 03.09.2009г., за започнало на 
25.08.2009г. ДП срещу НИ за престъпление по чл. 136 ал.1 от НК. Разпределено 
на прокурор Ивелина Петрова на 17.09.2009г. Заключително постановление на 
водещия разследването от 16.10.2009г. с мнение за прекратяване на 
наказателното производство на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. ДП е получено в 
СРП на 26.10.2009г. С постановление от 07.01.2010г., изведено на 18.01.2010г., 
СРП е прекратила досъдебното производство на осн. чл. 243 ал.1 т.1 от НПК. 
 
14. пр. пр. № 41694/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1633/09г. по описа на 05 
РУ-СДВР. Постановление за образуване на ДП от 21.07.2009г., изведено на 
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същата дата, срещу ИИ за престъпление по чл.143 ал.1 пр.3 от НК. 
Заключително постановление на водещия разследването от 21.09.2009г. с 
мнение за прекратяване срещу ИИ и спиране срещу НИ.ДП е получено в СРП 
на 12.10.2009г. С постановление от 05.01.2010г., изведено на 22.01.2010г., СРП 
е прекратила наказателното производство.  
 
15. пр. пр.№ 14155/08г. по описа на СРП, ДП № 999/08г. по описа на 01 РПУ – 
СДП. Постановление за образуване на досъдебно производство от 07.03.2008г., 
изведено на 12.03.08г., срещу ИИ за престъпление по чл. 149. ал.1 от НК. На 
11.04.2008г. е изготвено предложение от разследващия полицай до 
наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследване с четири 
месеца. Междувременно ДП е преразпределено на друг разследващ полицай 
след изтичане на законоустановения срок на разследване, поради което на 
24.11.2008г. е изготвено заключително постановление с мнение за спиране на 
осн. чл.234, ал.7 от НПК. С постановление от 13.02.2009г., изведено на 
20.02.2009г., СРП е спряла наказателното производство. С постановление от 
13.02.2009г., изведено на 20.02.2009г., СРП е възобновила наказателното 
производство. На 27.05.2009г. е изготвено заключително постановление от 
водещия разследването с мнение за спиране на наказателното производство на 
осн. чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 27.07.2009г., изведено на 
10.08.2009г., СРП е спряла наказателното производство. С постановление от 
27.07.2009г., изведено на 10.08.2009г., СРП е възобновила наказателното 
производство. На 30.09.2009г. водещият разследването е изготвил 
заключително постановление с мнение за прекратяване на осн. чл.24, ал.1, т.1 
от НПК. С постановление от 15.12.2009г., изведено на 30.12.2009г., СРП е 
прекратила досъдебното производство. С писмо от 29.01.2010г. СГП е изискала 
материалите по досъдебното производство за извършване на указана от САП 
служебна проверка на постановлението за прекратяване на наказателното 
производство. На 05.02.2010г. материалите са изпратени в СГП. С 
постановление от 18.02.2010г., изведено на 19.02.2010г., СГП е потвърдила 
постановлението за прекратяване на досъдебното производство.  
 
16. пр. пр. №6035/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 227/09г. по описа на 05 РУ – 
СДВР. Уведомление до СРП за започнато на 06.01.2009г. ДП – дознание срещу 
НИ за престъпление по чл. 170, ал.1 от НК, получено в деловодството на 
10.02.2009г. На 18.03.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване на 
осн. чл.24, ал.4, т.1 от НПК. С постановление от 30.10.2009г., изведено на 
26.11.2009г., СРП е прекратила наказателното производство. 
 
17. пр. пр.№18 435/09г. по описа на СРП, ДП № 1568/09г. по описа на 01 РУ-
СДВР. Постановление за образуване на ДП от 02.05.2009г., изведено на 
06.05.2009г., срещу ИИ за престъпление по чл.170, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 
от НК. На 13.07.2009г. водещият разследването е изготвил заключително 
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постановление с мнение за спиране на осн. чл.244, ал.1, вр. чл.25, ал.2 от НПК. 
ДП е получено в деловодството на СРП на 19.08.2009г. На същата дата е 
докладвано на прокурор Петрова. С постановление от 20.11.2009г., изведено на 
26.11.2009г., СРП е прекратила наказателното производство на осн. чл.24 ал.1 
т.1 от НПК. 
 
18. пр. пр. №10 278/08г. по описа на СРП, ДП № 160/08г. по описа на СДВР. ДП 
е образувано с постановление на СРП от 08.04.2008г., изведено на 08.04.2008г., 
срещу ИИ за престъпление по чл.159а ал.1 от НК. На 26.05.2008г. е изпратено 
писмо до СРП с предложение за продължаване на срока на разследване. С 
писмо от 20.06.2008г., получено в СДВР на 25.06.2008г., СГП е уведомила, че 
срокът за разследване по ДП е продължен с два месеца, считано от 08.06.2008г. 
На 28.07.2008г. е изготвено заключително постановление с мнение за спиране 
на наказателното производство. С постановление от 11.09.2008г., изведено на 
15.09.2008г., СРП е спряла наказателното производство. С постановление от 
11.09.2008г., изведено на 15.09.2008г., СРП е възобновила наказателното 
производство. На 15.11.2008г. е изготвено заключително постановление с 
мнение за спиране на НП. На 04.12.2008г. ДП е получено в СРП. С 
постановление от 10.07.2009г., изведено на 29.07.2009г., СРП е дала указания 
по разследването, като е указала 30 дневен срок за изпълнение. На 28.08.2009г. 
ДП е получено в СРП с мнение за спиране на наказателното производство. 
Докладвано на прокурор Петрова на същата дата. С постановление от 
08.12.2009г., изведено на 16.12.2009г., СРП е прекратила наказателното 
производство.   
     

Прокурор Иван Тасков 
 

1. пр. пр. № 30/09г. по описа на СРП.  
    Заведена жалба на 05.01.09г. Постановление за отказ от 14.01.09г. на 
основание чл. 24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  20.01.09г.  
2. пр. пр. № 62014/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.10.09г. постановление за отказ от 03.11.09г. на 
основание чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.12.09г. 
3. пр. пр. № 39520/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.07.09г. Постановление за отказ от 30.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.08.2009г. 
4. пр. пр.№ 35016/09г.  
    Заведена жалба на 18.06.09г. Постановление за отказ от 25.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 14.07.2009г. 
5. пр. пр. № 5000/09г. 
    Заведена жалба на 11.03.09г. Постановление за отказ от 20.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.04.2009г. 
6. пр. пр.№ 420/09г. 
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    Заведена жалба на 14.01.09г. Постановление за отказ от 21.01.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.02.2009г. 
7. пр.пр. № 24966/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 04.05.2010г. Постановление за отказ от 25.05.2010г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
8. пр. пр.№ 10816/10г. по описа на СРП 
   Заведена жалба на 11.03.2010г. Постановление за отказ от 19.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 26.03.2010г. 
9. пр.пр. № 1466/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 03.02.2010г. Постановление за отказ от 09.02.2010г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.02.2010г. 
10. пр.пр. № 9820/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 19.02.2010г. Постановление за отказ от 26.02.2010г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 12.03.2010г. 
 
11. пр. пр. №45894/08г. по описа на СРП, ДП № 3576/2008г. по описа на 02 РУ – 
СДВР, образувано срещу ИИ за престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК. 
ДП е образувано на 14.10.2008г. с постановление на СРП, изведено на 
24.10.2008г. Искане от 15.12.08г. до СГП за удължаване на срока за разследване 
с два месеца, считано от 24.12.2008г. Уведомление до СРП, получено на 
15.01.2009г., че искането за удължаване на срока е уважено и срокът за 
разследване е удължен с четири месеца, считано от 24.12.2008г. С писмо до 
СРП приложено е изпратено досъдебното производство с мнение за спиране. 
Същото е получено на 12.05.2009г. в деловодството. С постановление от 
13.05.2009г., изведено на 21.05.2009г., СРП е спряла наказателното 
производство на осн. чл. 244 ал.1 т.1, вр. чл.25 т.2 от НПК. С постановление от 
14.05.2009г., изведено на 21.05.2009г., СРП е възобновила наказателното 
производство. ДП е върнато в СРП на 12.08.2009г. с мнение за предаване на съд 
на обвиняемото лице. На 20.11.2009г. е внесен обвинителен акт в съда.  
 
12. пр. пр. № 59297/07г. по описа на СРП, ДП №3483/07г. по описа на 09 РПУ – 
СДП, образувано на 16.10.2007г. като Незабавно производство. На 08.11.2007г. 
е уведомена СРП. С постановление от 04.02.2008г., изведено на 07.02.2008г., 
СРП е спряла наказателното производство на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. С 
постановление от 03.04.2008г., изведено на 07.04.2008г., СРП е възобновила 
наказателното производство. Срокът за разследване е удължен с четири месеца, 
считано от 07.04.2008г. от СГП. ДП е върнато в СРП на 26.11.2008г. с мнение за 
спиране на осн. чл.243 ал.1 т.1 от НПК. С постановление от 27.01.2009г., 
изведено на 04.02.2009г., СРП е прекратила наказателното производство на осн. 
чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
 
13. пр. пр. № 22325/09г. по описа на СРП, ДП №1523/09г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Образувано с постановление от 17.04.2009г., изведено на 08.05.2009г. 
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срещу НИ за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК. Върнато в СРП на 
06.07.2009г. с мнение за спиране на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С 
постановление от 07.09.2009г., изведено на 01.10.2009г., СРП е спряла 
наказателното производство на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК.  
 
14. пр. пр. № 42779/08г. по описа на СРП, БП № 1930/08г. по описа на 05 РПУ – 
СДМВР образувано на 25.08.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл. 131 ал.1 
т.12 от НК. Изпратено на 01.09.2008г. в СРП с мнение за прилагане на чл.78А 
от НК. С постановление от 01.09.2008г., изведено на 02.09.2008г., СРП е 
преобразувала БП в дознание. На 14.10.2008г.  - искане до СГП за удължаване 
на срока за разследване с два месеца. На 28.10.2008г. в СРП е получено 
уведомление, че СГП е уважила искането, като е удължила срока на 
разследване с два месеца, считано от 25.10.2008г.    
Върнато на 26.11.2008г. в СРП с мнение за прилагане на чл.78А от НК. На 
30.01.2009г. е внесен обвинителен акт в съда. С решение по НОХД №1213/09г. 
на СРС 14 с-в, от 12.06.2009г. е приложен чл.78а от НК. Не е подаван протест 
от СРП.  
 
15. пр. пр. № 42047/08г. по описа на СРП, дознание № 2777/08г. по описа на 03 
РПУ – СДП образувано на 12.08.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл. 129 
ал.1 от НК. Изпратено уведомление до СРП за започнатото ДП, получено там 
на 15.08.2008г. Разпределено на прокурор Тасков на 20.08.2008г. На 
24.10.2008г. изпратено искане до СГП за удължаване срока на разследване с 2 
месеца, считано от 12.10.2008г. На 14.11.2008г. СРП е уведомена, че искането е 
било уважено. Изпратено на 16.19.2009г. в СРП с мнение за предаване на съд. 
На 27.03.2009г. е внесен обвинителен акт в съда.  
 
16. пр. пр. 016597/09г.  по описа на СРП, ДП № 745/09г. по описа на 02 РУ – 
СДВР. С постановление от 28.04.2009г., изведено на 14.05.2009г. е образувано 
досъдебно производство срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.2 от НК. На 
13.08.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 18.11.2009г. е внесен 
обвинителен акт в съда. 
 
17. пр. пр. № 45379/07г. по описа на СРП, дознание №409/07г. по описа на 
СДП. Образувано с постановление от 31.08.2007г., изведено на 18.09.2007г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 149 ал.2 от НК. Искане от 13.11.2007г. до 
СГП за удължаване на срока на разследване с четири месеца. Искането е 
уважено, считано от 10.11.2007г. На 28.03.2008г. дознанието е върнато в СРП с 
мнение за съд. На 14.05.2008г. е внесен обвинителен акт в съда. На 07.07.2008г. 
НОХД № 5515/08г. по описа на СРС, НК, 11 с-в, съдебното производство е 
прекратено и делото е върнато на СРП с указания. На 17.10.2008г. 
разследващият орган е поискал спиране на дознанието на осн. чл.244 ал.1 т.1 от 
НПК. С постановление от 20.10.2008г., изведено на 22.10.2008г., СРП е спряла 
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досъдебното производство. На 04.11.2008г. е получено в СРП искане за 
възобновяване на досъдебното производство. С постановление от 03.11.2008г., 
изведено на 04.11.2008г., СРП е възобновила наказателното производство. На 
03.12.2008г. дознанието е получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 
13.02.2009г., изведено на 16.02.2009г., СРП е върнала делото за доразследване. 
На 12.03.2009г. дознанието е получено в СРП с мнение за съд на обвиняемото 
лице. На 26.05.2009г. е внесен обвинителен акт в съда. 
      
18. пр. пр. №10015/09г. по описа на СРП, ДП № 3769/08г. по описа на 09 РУ – 
СДВР. Образувано с постановление от 12.02.2009г. на СРП, изведено на 
20.02.2009г., срещу НИ за престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, пр.3, алт.1, вр. 
чл.130, ал.1 от НК. Искане от 02.04.2009г., получено в СРП по факса, за 
продължаване на срока на разследване с четири месеца, считано от 20.04.2009г. 
С писмо, получено в СРП на 14.05.2009г., СГП  е уведомила СРП, че искането е 
уважено, като срокът за разследване е удължен с два месеца.На 30.07.2009г. 
досъдебното производство е върнато в СРП с мнение за съд на обвиняемото 
лице. На същата дата е било докладвано на прокурор Тасков. На 20.10.2009г. е 
внесен обвинителен акт в съда.  
 
19. пр. пр. № 9602/06г. по описа на СРП, дознание №458 –д/2006г. по описа на 
02 РПУ – СДВР. Уведомление до СРП за започнато дознание на 09.02.2006г., 
получено в деловодството на СРП на 10.02.2006г., срещу ИИ за престъпление 
по чл. 131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК. На 20.02.2006г. дознанието е 
изпратено в СРП по тяхно искане. С постановление от 21.02.2006г., прокурор 
Хр. Динев е върнал делото за допълнително разследване, като е дал указания. 
На 26.04.2006г. дознанието е приключено със заключително постановление на 
водещия разследването с мнение за спиране.С постановление от 27.04.2006г., 
изведено на 28.04.2006г., прокурор Д. Александров е върнал дознанието за 
допълнително разследване и изпълнение на дадените в постановлението 
указания. На 26.05.2006г. водещият разследването е изготвил заключително 
постановление с мнение за спиране на дознанието. На 06.07.2007г. с 
постановление прокурор Д. Александров е спрял наказателното производство 
по цитираното дознание. На 16.07.2007г. с постановление досъдебното 
производство е възобновено. И двете постановления са изведени с дата 
03.08.2007г. На 03.10.2007г. досъдебното производство е приключено с мнение 
на водещияь разследването за спиране. С постановление от 28.11.2007г., 
изведено на 19.12.2007г., наказателното производство е спряно. С 
постановление от 11.12.2007г., изведено на 19.12.2007г., наказателното 
производство е възобновено. На 09.05.2008г. е изпратено в СРП с мнение на 
водещия разследването за спиране на досъдебното производство. На 
11.08.2008г. с постановление на СРП, изведено на 15.08.2008г. НП е спряно. С 
постановление от 12.08.2008г., изведено на 15.08.2008г., наказателното 
производство е възобновено. На 03.11.2008г. е изпратено в СРП с мнение за 
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спиране. С постановление на СРП от 11.02.2009г., изведено на 16.02.2009г. НП 
е спряно. С постановление от 11.02.2009г., изведено на 16.02.2009г., 
наказателното производство е възобновено. На 15.05.2009г. ДП е изпратено в 
СРП с мнение за спиране. На 21.07.2009г., изведено на 10.08.2009г., СРП е 
издала постановление с указания по разследването, като е дала срок от 30 дни. 
Със заключително постановление от 15.09.2009г., водещият разследването е 
изпратил досъдебното производство в СРП с мнение за прекратяване срещу 
обвиняемото лице и за спиране срещу НИ на осн. чл. 244 ал.1 т.2 от НПК. 
Досъдебното производство е получено в СРП на 19.10.2009г. С постановление 
от 30.12.2009г., изведено на 08.01.2010г., прокурор Иван Тасков е прекратил 
наказателното производство на осн. чл.24 ал.4 т.1 от НПК. 
 
20. пр. пр. №12432/07г. по описа на СРП, ДП № 1632/07г. по описа на 02 РПУ-
СДП. Образувано с постановление на СРП от  15.03.2007г., изведено на 
20.03.2007г.,  срещу НИ за престъпление по чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл.130, ал.2 от 
НК. На 06.07.2007г. в СРП е получено уведомление, че срокът за разследване 
по посоченото ДП е продължен с четири месеца, считано от 20.05.2007г. На 
24.10.2007г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 
10.12.2007г., изведено на 19.12.2007г., СРП е спряла наказателното 
производство. На 23.03.2009г. ДП е получено в СРП по компетентност. С 
постановление от 29.05.2009г., изведено на 09.06.2009г., СРП е възобновила 
НП. На 14.10.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 29.11.2009г., изведено на 08.01.2010г., наказателното 
производство е спряно. Давността е изтекла на 07.10.2010г., като към 
момента не е прекратено поради изтекла давност.  
   
21. пр.пр. № 33645/09г. по описа на СРП, ДП № 1908/09г. по описа на 02 РУ – 
СДВР. Уведомление до СРП, получено на 15.07.2009г., за започнато ДП на 
25.06.2009г. срещу НИ за престъпление по чл.136, ал.1 от НК.  На 24.07.2009г. е 
разпределено на прокурор Ив. Тасков. На 12.10.2009г. е изготвено 
заключително постановление на разследващия полицай с мнение за 
прекратяване на досъдебното производство на осн. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. ДП е 
получено в СРП на 26.10.2009г. С постановление от 08.01.2010г., изведено на 
28.01.2010г., СРП е прекратила наказателното производство на осн. чл.24, ал.1, 
т.1 от НПК. 
 
22. пр. пр. №18106/09г. по описа на СРП, ДП №1565/09г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Образувано с постановление от 22.04.2009г., изведено на 08.05.2009г. 
срещу ИИ за престъпление по чл. 183 ал.1 пр.3 от НК. С писмо от 06.07.2009г. 
СГП е уведомила СРП, че срокът за разследване по ДП е удължен с четири 
месеца, считано от 08.05.2009г. На 13.10.2009г. в СРП е получено ДП с мнение 
за прекратяване на осн. чл. 183 ал.3 от НК. С постановление от 28.12.2009г., 
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изведено на 08.01.2010г., СРП е прекратила наказателното производство на осн. 
чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
 
23. пр. пр. № 40782/09г. по описа на СРП, ДП № 2078/09г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Уведомление до СРП, получено на 16.07.2009г., за образувано на 
10.07.2009г. ДП срещу НИ за престъпление по чл.127 ал.1 от НК. На 
14.10.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване. С постановление 
от 29.12.2009г., изведено на 08.01.2010г., с постановление СРП е прекратила 
наказателното производство на осн. чл. 24 ал.1 т.1 от НК.  
 
24. пр. пр.№ 32816/07г. по описа на СРП, ДП №894/07г. по описа на 08 РПУ –
СДП. Образувано на 19.06.2007г., изведено на 27.06.2007г. срещу ИИ за 
престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК. На 28.08.2007г. СГП е удължила срока 
за разследване с два месеца, считано от 26.08.2007г. На 13.02.2008г. ДП е 
получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 31.02.2008г., изведено на 
07.04.2008г., СРП е спряла наказателното производство.На 17.05.2008г. в СРП е 
получено искане за възобновяване на наказателното производство. 
Постановление за възобновяване на наказателното производство от 
20.05.2008г., изведено на 28.05.2008г. На 03.10.2008г. в СРП е получено ДП с 
мнение на водещия разследването за спиране. С постановление от 21.11.2008г., 
изведено на 26.11.2008г., СРП е спряла наказателното производство. С 
постановление от 03.07.2009г., изведено на 29.07.2009г., СРП е възобновила 
наказателното производство. На 09.10.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране. С постановление от 09.10.2009г., изведено на 09.10.2009г., СРП е 
спряла наказателното производство.  С постановление от 09.10.2009г., изведено 
на същата, СРП е възобновила наказателното производство. На 19.11.2009г. ДП 
е получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 05.03.2010г., изведено на 
26.03.2010г., СРП частично е прекратила наказателното производство. На 
21.04.2010г. е внесен обвинителен акт в съда.  
 
25. пр. пр. № 29356/07г. по описа на СРП, ДП №1750/07г. по описа на 03 РУ – 
СДВР. Образувано на 21.06.2007г. с постановление на СРП, изведено на 
02.07.2007г., срещу ИИ за престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, пр.3, вр. чл.130, 
ал.1 от НК. С писмо от 28.08.2007г., получено в СРП на 10.09.2007г., СГП е 
уведомила СРП, че срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от 
02.09.2007г. На 15.01.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. 
чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 13.02.2008г., изведено на 
15.02.2008г., СРП е спряла наказателното производство. С писмо от 
02.06.2008г., СРП е изискала ДП от 03 РПУ – СДП. Същото е получено на 
01.08.2008г. в СРП с мнение за прекратяване на осн. чл.161 ал.1 от НК. С 
постановление от 01.09.2008г., изведено на 03.09.2008г., СРП е възобновила 
наказателното производство. На 30.10.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за 
предаване на съд за престъпление по чл.129, ал.2, пр.4, вр. ал.1 от НК. С 



 46

постановление от 15.12.2008г., изведено на 17.12.2008г., СРП е върнала ДП на 
водещия разследването с указание за предявяване на материалите по делото на 
пострадалото лице, като е даден 10 дневен срок за изпълнение. ДП е върнато в 
СРП на 10.03.2009г. с мнение за спиране на ДП на осн. чл.25, т.2 от НПК. С 
Постановление от 22.05.2009г., изведено на 05.06.2009г., СРП е спряла 
наказателното производство. С постановление от 28.09.2009г., изведено на 
29.09.2009г., СРП е възобновила наказателното производство. На 10.11.2009г. 
ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 05.05.2010г. е внесен обвинителен 
акт. 
 
26. пр. пр. № 61956/05г. по описа на СРП, ДП № 3053/05г. по описа на 04 РПУ – 
СДВР. Уведомление до СРП, получено на 30.11.2005г., за образувано на 
27.09.2005г. дознание срещу ИИ за престъпление по чл. 144, ал.3 от НК. На 
13.12.2005г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване. С постановление 
от 26.01.2006г., изведено на 30.01.2006г., СРП е върнала ДП за допълнително 
разследване. На 24.03.2006г. в СРП е постъпило искане за продължаване на 
срока на разследване по ДП. С постановление от 27.03.2006г., изведено на 
03.04.2006г., СРП е върнала делото с конкретни указания. На 18.05.2006г. е 
постъпило искане в СРП за продължаване на срока на разследване. С 
постановление от 19.06.2006г., изведено на 28.06.2006г., СРП е спряла ДП. С 
писмо от 08.05.2007г. СРП е поискала ДП. С писмо от 27.03.2009г. СРП 
повторно е изискала делото. На 14.05.2009г. ДП е получено в СРП. С 
постановление от 15.05.2009г., изведено на 27.05.2009г., ДП е възобновено. На 
17.11.2009г. ДП е върнато в СРП с мнение за съд. На 15.03.2010г. е внесен 
обвинителен акт.  
 
27. пр. пр. 48920/09г. по описа на СРП, ДП № 2878/2009г. по описа на 02 РУ – 
СДВР. Образувано на 26.08.2009г., изведено на 07.09.2009г., срещу ИИ за 
престъпление по чл.129 ал.2 от НК.  На 09.12.2009г. ДП е върнато в СРП с 
мнение за съд. На 10.05.2010г. е внесен обвинителен акт.               
      
28. пр. пр. 41879/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1205/08г. по описа на 08 РПУ 
– СДП. Образувано на 11.08.2008г. срещу ИИ по чл.129 ал.2 от НК. 
Уведомление до СРП, получено на 12.08.2008г. ДП е получено в СРП на 
21.05.2009г. с мнение за спиране. С постановление от 12.06.2009г., изведено на 
07.07.2009г., СРП е спряла наказателното производство. С постановление от 
15.06.2009г., изведено на 07.07.2009г., СРП е възобновила наказателното 
производство. ДП е върнато в СРП с мнение за съд на 29.09.2009г. На 
28.12.2009г. е внесен обвинителен акт.  
  
29. пр. пр. 18318/07г. по описа на СРП, ДП № 16346/07г. по описа на 09 РПУ – 
СДП. Образувано с постановление на СРП на 11.05.2007г. срещу ИИ по чл.183 
ал.1 от НК, изведено на 18.05.2007г. С писмо до СГП от 16.07.2007г. СРП е 
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поискала удължаване на срока на разследване с два месеца. ДП е върнато в СРП 
на 17.10.2007г. с мнение за съд. С постановление от 06.12.2007г., изведено на 
11.12.2007г., СРП е спряла наказателното производство. С писмо от 
27.03.2009г., СРП е изискала ДП. Същото е получено в СРП на 17.04.2009г. С 
постановление от 11.05.2009г., изведено на 18.05.2009г., СРП е възобновила 
наказателното производство. ДП е върнато в СРП с мнение за съд на 
18.08.2009г. На 11.11.2009г. е внесен обвинителен акт.  
 
30.  пр. пр. 29308/07г. по описа на СРП, ДП № 1436/07г. по описа на 02 РПУ – 
СДП. Образувано с постановление на СРП на 20.06.2007г. срещу ИИ по чл.131 
ал.1 т.12 от НК, изведено на 28.06.2007г. С писмо до СГП от 17.08.2007г. СРП е 
поискала удължаване на срока на разследване с четири месеца, считано от 
28.08.2007г. СГП с писмо, получено в СРП на 10.09.2007г., е уведомила 
последната, че срокът на разследване е удължен с три месеца, считано от 
28.08.2007г. ДП е върнато в СРП на 07.12.2007г. с мнение за съд. С 
постановление от 16.01.2008г., изведено на 25.01.2008г., СРП е спряла 
наказателното производство. С писмо от 18.04.2008г., изведено на 24.04.2008г., 
СРП е изискала ДП. Същото е получено в СРП на 06.02.2009г. С постановление 
от 06.02.2009г., изведено на 24.02.2009г., СРП е възобновила наказателното 
производство. ДП е върнато в СРП по компетентност на 23.03.2009г. С 
постановление от 07.04.2009г., изведено на 24.04.2009г., СРП е спряла 
наказателното производство. С постановление от 08.04.2009г., изведено на 
24.04.2009г., СРП е възобновила наказателното производство. На 25.06.2009г. 
ДП е върнато в СРП. На 24.02.2010г. е било съгласувано постигнатото 
споразумение между СРП и защитата на обвиняемия, което е било одобрено от 
съда на същата дата. 
 
31. пр. пр. № 40820/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1312/08г. по описа на 08 
РУ – СДВР. Образувано с постановление на СРП от 26.08.2008г., изведено на 
01.09.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл. 129, ал.2, пр.1, вр. ал.1 от НК. ДП 
е изпратено на СРП, получено в деловодството на 21.11.2008г., с мнение за 
спиране на осн. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 12.01.2009г., изведено на 
23.01.2009г., СРП е спряла наказателното производство.  С постановление от 
12.01.2009г., изведено на 23.01.2009г., СРП е възобновила наказателното 
производство. ДП е върнато в СРП на 30.04.2009г. На 30.07.2009г. е внесен 
обвинителен акт в съда.  
  

Прокурор Светломир Хиков 
 
1. пр. пр. № 3938/09г. 
    Заведена жалба на 17.02.09г. Постановление за отказ от 03.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 25.02.2009г. 
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Явно се касае за техническа грешка, тъй като датата на постановлението за 
отказ е преди датата на завеждане на жалбата в деловодството на СРП. 
2. пр.пр. № 34782/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 18.06.2010г. Резолюция за прекратяване на преписката от 
07.07.2010г. 
 
3. пр. пр. № 8685/07г. по описа на СРП, ДП № 414/07г. по описа на 05 РПУ-
СДП. Уведомление до СРП, получено на 19.02.2007г., за образувано дознание 
срещу НИ за престъпление по чл.129 ал.2 от НК. Заключително постановление 
от 09.05.2007г. на водещия разследването с мнение за спиране на осн. чл.25 т.2 
от НПК. С постановление от 04.07.2007г., изведено на 17.07.2007г., СРП е 
спряла наказателното производство. С постановление от 17.07.2007г., изведено 
на 17.07.2007г., СРП е възобновила наказателното производство. Заключително 
постановление от 23.11.2007г. на водещия разследването с мнение за спиране 
на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. С постановление от 23.11.2007г., изведено на 
05.12.2007г., СРП е върнала досъдебното производство за допълнително 
разследване. Заключително постановление на водещия разследването от 
09.01.2008г. с мнение за спиране на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С 
постановление от 18.02.2008г. СРП е спряла наказателното производство. С 
постановление от 14.03.2008г., изведено на 17.03.2008г., СРП е възобновила 
наказателното производство. Заключително постановление от 19.05.2008г. на 
водещия разследването с мнение за спиране. С постановление от 06.08.2008г. 
СРП е спряла наказателното производство. На 16.06.2009г. е постъпило искане 
в СРП от водещия разследването за възобновяване на наказателното 
производство. С постановление от 15.07.2009г., изведено на 31.07.2009г., СРП е 
възобновила наказателното производство. Заключително постановление от 
30.10.2009г. на водещия разследването с мнение за спиране. С постановление от 
14.01.2010г., изведено на 20.01.2010г., СРП е спряла наказателното 
производство. 
  
4. пр. пр. 30519/09г. по описа на СРП, ДП № 1018/09г. по описа на 05 РУ-СДВР. 
Уведомление, получено в СРП на 26.05.2009г., за започнало досъдебно 
производство на 11.05.2009г. срещу ИИ за престъпление по чл.127 ал.1 от НК. 
С писмо от 02.11.2009г., изведено на 04.11.2009г., СРП е изискала незабавно 
досъдебното производство. Същото е било получено в СРП на 10.11.2009г. с 
мнение за прекратяване. С постановление от 08.01.2010г., изведено на 
18.01.2010г., СРП е прекратила наказателното производство.   
 
5. пр. пр.№11231/ 2008г., ДП № ЗМ 3061/07г. по описа на 05 РУ –СДВР. С 
постановление от 10.12.2009г., изведено на 16.12.2009г., СРП е образувала 
досъдебно производство срещу НИ за престъпление по чл.129 ал.2 от НК. 
Искане от СРП за продължаване на срока на разследване до СГП от 24.02.2010г. 
С писмо от 02.03.2010г. СГП е уведомила СРП, че срокът за разследване е 
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продължен с четири месеца, считано от 16.02.2010г. На 25.03.2010г. ДП е 
получено в СРП с мнение за съд. Внесен обвинителен акт на 10.06.2010г. 
 
6. пр. пр. № №51309/06г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2202/06г. по описа на 03 
РУ –СДВР. Уведомление, получено в СРП на 11.10.2006г. за образувано ДП 
срещу ИИ за престъпление по чл. 144 ал.3 от НК. С писмо от 12.12.2006г., СРП 
е поискала от СГП удължаване на срока на разследване по ДП. С писмо от 
20.12.2006г. СГП е уведомила, че срокът за разследване е удължен с два месеца, 
считано от 11.12.2006г. ДП е получено в СРП на 21.04.2007г. с мнение на 
водещия разследването за спиране на ДП. С постановление от 25.04.2007г., 
изведено на 07.05.2007г., СРП е спряла ДП на осн. чл. 25 т.2 от НПК. С 
постановление от 26.05.2009г., изведено на 29.05.2009г., СРП е възобновила 
наказателното производство. Срокът за разследване е удължен с два месеца от 
СГП (писмо от 22.07.2009г. до СРП), считано от 29.07.2009г. ДП е получено в 
СРП на 20.08.2009г. с мнение за съд. На 19.10.2009г. СРП е върнала ДП на 03 
РПУ-СДП за окомплектоване, съгласно указание на председателя на СРС.  С 
писмо от 29.10.2009г., изведено на 04.11.2009г., СРП е изискала ДП. Същото е 
получено в СРП на 06.11.2009г. На 12.02.2010г. е внесен обвинителен акт.  
 
7. пр. пр. № 8417/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 549/08г. по описа на 06 РПУ 
–СДП. Уведомление до СРП, получено на 21.02.2008г., за започнато на 
13.02.2008г.  ДП срещу НИ за престъпление по чл. 129 ал.2, вр. ал.1 от НК. На 
06.06.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.244, ал.1 от 
НПК. С постановление от 08.07.2008г., изведено на 11.07.2008г.,СРП спряла 
НП. На 10.04.2009г. в СРП е постъпило искане за възобновяване на ДП. Същото 
е докладвано на прокурор Хиков на 13.04.2009г.С постановление от 
13.04.2009г., изведено на 08.05.2009г., СРП е възобновила ДП. Искане за 
продължаване на срока на разследване с четири месеца, адресирано до СГП, с 
писмо от СРП от 09.07.2009г., изведено на 15.07.2009г. С писмо от 21.07.2009г. 
СГП е уведомила СРП, че искането е уважено, като срокът за разследване е 
удължен с четири месеца, считано от 08.07.2009г. На 12.11.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за предаване на съд на обвиняемото лице. На 
12.02.2010г. е внесен обвинителен акт.  
  

 
Прокурор К. Владимиров 

 
1. пр. пр. № 42836/09г. 
   Заведена жалба на 12.08.09г. Постановление за отказ от 20.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  07.09.2009г. 
2. пр. пр. № 42896/09г. 
    Заведена жалба на 13.08.09г. Постановление за отказ от 20.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
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3. пр. пр.№ 43302/09г. 
    Заведена жалба на 21.08.09г. Постановление за отказ от 01.09.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.09.2009г. 
4. пр. пр. № 26012/09г. 
    Заведена жалба на 13.07.09г. С писмо от 24.08.2009г.  жалбоподателят  е 
уведомен, че уреждането на спора, за който е била сезирана СРП, става по 
гражданско-правен ред. По пр. преписка липсва постановление, с което се 
отказва образуване на ДП.  
5. пр. пр. № 26 542/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.06.09г. Постановление за отказ от 15.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 30.06.2009г. 
6. пр. пр. № 25652/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.05.2009г. Постановление за отказ от 30.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 16.06.2009г.  
7. пр. пр. № 25690/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.05.2009г. Постановление за отказ от 01.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 16.06.2009г.  
8. пр. пр. № 25688/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.05.2009г. Постановление за отказ от 30.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 16.06.2009г.  
9. пр. пр. № 34646/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.06.2009г. Постановление за отказ от 18.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.07.2009г. 
10. пр. пр.№ 34586/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 10.06.2009г. Постановление за отказ от 18.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.07.2009г.  
11. пр. пр.№ 1396/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 04.02.2009г. Постановление за отказ на основание чл.24 
ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 17.02.2009г. 
12. пр.пр. № 1582/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 06.02.2009г. Липсва постановление за отказ. Преписката 
е прекратена с писмо-уведомление до жалбоподателя, в което се съобщава, че 
жалбата  е оставена без уважение, тъй като същата е извън компетенциите на 
СРП. Изведено от деловодството на 17.02.2009г.  
13. пр. пр. №1689/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 10.02.2009г. Постановление за отказ от 19.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 13.03.2009г.  
14. пр.пр. № 1868/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 12.02.2009г. Постановление за отказ от 19.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 13.03.2009г.  
15. пр.пр. № 4154/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 20.02.2009г. Постановление за отказ от 27.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 27.03.2009г.  
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16. пр.пр. № 4448/09г. по описа на СРП  
      Заведена жалба на 26.02.2009г. Постановление за отказ от 10.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 20.03.2009г.  
17. пр.пр. №4330/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 24.02.2009г. Постановление за отказ от 04.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 27.03.2009г.  
18. пр. пр.№ 4856/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 09.03.2009г. Постановление за отказ от 16.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.04.2009г. 
Постъпила жалба срещу постановлението на СРП на 12.05.2009г.  С 
постановление от 29.05.2009г. СГП потвърждава постановлението на СРП.  
19. пр.пр. № 4724/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 05.03.2009г. Постановление за отказ от 12.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 20.03.2009г.  
20. пр. пр. № 4788/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 06.03.2009г. Постановление за отказ от 16.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.04.2009г.  
21. пр. пр. № 4508/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 27.02.2009г. Постановление за отказ от 10.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 20.03.2009г.  
22. пр.пр. №4616/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 04.03.2009г. Постановление за отказ от 10.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 20.03.2009г.  
23. пр.пр. № 62328/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 30.10.2009г. Постановление за отказ от 13.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 15.12.2009г.  
24. пр.пр. № 62476/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 03.11.2009г. Постановление за отказ от 13.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 15.12.2009г.  
25. пр.пр. № 19174/10г. по описа на СРП 
     Заведена жалба на 25.03.2010г. Постановление за отказ от 06.04.2010г. 
Изведено от деловодството на 15.04.2009г. 
26. пр.пр. №34426/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 11.06.2010г. Постановление за отказ от 21.06.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 30.06.2010г. 
27. пр. пр.№ 25104/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 10.05.2010г. Постановление за отказ от 18.05.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 21.05.2010г. 
28. пр.пр. № 25250/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 12.05.2010г. Постановление за отказ от 25.05.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
29. пр. пр. № 10692/10г. по описа на СРП 



 52

      Заведена жалба на 09.03.2010г. Постановление за отказ от 18.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 26.03.2010г. 
30. пр.пр. № 11338/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 22.03.2010г. Постановление за отказ от 29.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 08.04.2010г. 
31. пр.пр. № 414/10 г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 12.01.2010г. Постановление за отказ от 25.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 04.02.2010г. 
32. пр.пр. № 1276/10г. по описа на СРП 
     Заведена жалба на 29.01.2010г. Постановление за отказ от 08.02.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 19.02.2010г. 
33. пр.пр. № 9994/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 23.02.2010г. Постановление за отказ от 04.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 12.03.2010г. 
34. пр.пр. № 9998/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 23.02.2010г. Постановление за отказ от 04.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 16.03.2010г. 
35. пр.пр. № 25668/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 20.05.2010г. Постановление за отказ от 27.05.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
 
 

Прокурор С. Димитров 
 
1. пр.пр. № 34386/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.06.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 30.06.2009г. 
2. пр.пр. № 1116/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 28.01.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 11.02.2009г. 
3. пр.пр. № 1876/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.02.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 25.02.2009г. 
4. пр.пр. № 528/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 16.01.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 02.02.2009г. 
5. пр.пр. № 4590/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.03.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 20.03.2009г. 
6. пр.пр. № 4730/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.03.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 20.03.2009г. 
7. пр.пр. № 36020/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 06.07.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 27.07.2009г. 
8. пр.пр. № 35722/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.06.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 27.07.2009г. 
9. пр.пр. № 62006/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.10.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 08.12.2009г. 
10. пр.пр. № 62268/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 29.10.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 08.12.2009г. 
11. пр.пр. № 62292/09г. по описа на СРП 
     Заведена жалба на 29.10.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 08.12.2009г. 
12. пр.пр. № 61036/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 12.10.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 20.11.2009г. 
13. пр.пр. № 61038/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 12.10.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 20.11.2009г. 
14. пр.пр. №35964/09г. по описа на СРП 
     Заведена жалба на 16.07.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 24.08.2009г. 
 
 

Прокурор Антония Делчева 
 
1. пр. пр. № 74898/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 21.12.2009г. Постановление за отказ от 18.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.7 от НПК. Изведено от деловодството на 29.01.2010г. 
2. пр. пр. № 25950/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.05.2010г. Постановление за отказ от 11.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 18.06.2010г. 
3. пр. пр. № 26224/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 01.06.2010г. Постановление за отказ от 11.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 18.06.2010г. 
4. пр. пр. № 20482/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 02.04.2010г. Постановление за отказ от 30.04.2010г.  
Изведено от деловодството на 12.05.2010г. 
 
 

Прокурор К. Георгиев 
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1. пр. пр. № 870/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.01.2009г. Постановление за отказ от 30.01.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.02.2009г. 
2. пр. пр. № 20504/09г. по описа на СРП 
    Преписката е образувана по повод изпратена преписка от 05 РУ – СДВР за 
отношение по компетентност. Същата е получена в СРП на 19.04.2009г. С 
постановление от 21.04.2009г., изведено на 08.05.2009г., СРП е постановила 
извършването на предварителна проверка, като е дала конкретни указания и е 
указала 30 дневен срок. На 24.08.2009г. преписката е върната в СРП с 
изпълнени указания. На 28.08.2009г. с Постановление СРП е възложила 
допълнителна проверка със срок за изпълнение 15 дни. На 26.10.2009г. 
преписката е върната в СРП. Докладвана на прокурора на същата дата. С 
постановление от 30.10.2009г., изведено на 12.11.2009г., е възложена 
допълнителна проверка, като СРП е дала конкретни указания и е указала срок 
от 20 дни. Преписката е върната в СРП на 19.04.2010г. и е докладвана на 
прокурора на 22.04.2010г. Междувременно прокурор К. Георгиев е изготвил 
2бр. напомнителни писма до Началника на 05 РУ-СДВР от 15.01.2010г. и 
21.04.2010г. за незабавно изпращане на материалите по преписката в СРП. С 
постановление от 20.05.2010г., изведено на 31.05.2010г., СРП е постановила 
допълнителна проверка, като отново е дала конкретни указания и срок за 
извършване на последната – „незабавно”. Изготвено напомнително писмо до 
началника на 05 РУ „П”-СДВР за незабавно изпращане на преписката до 
прокуратурата и изготвяне на писмена справка от извършващия проверката 
поради какви причини преписката не е изпратена в СРП към момента. Писмото 
е изведено на 27.08.2010г. от деловодството на СРП. Към момента няма данни 
за връщането на преписката в прокуратурата.   
     
   

Прокурор В. Василев 
 
1. пр. пр. № 42154/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 31.07.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 28.08.2009г.  
2. пр. пр. № 42 536/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 07.08.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 28.08.2009г. 
3. пр. пр. № 18502/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 21.04.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 20.05.2009г. 
4. пр. пр. № 43116/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.08.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 02.10.2009г. 
5. пр. пр. № 43116/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 18.08.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 02.10.2009г. 
6. пр. пр. № 4736/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.03.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 10.04.2009г.  
7. пр. пр. № 4368/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 25.02.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 20.03.2009г. 
8. пр. пр. № 4332/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 24.02.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 20.03.2009г. Същата е обжалвана пред СГП, която е 
потвърдила отказа на СРП с постановление от 28.12.2009г. 
9. пр. пр. № 24934/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 07.05.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 10.06.2009г. 
10. пр. пр. № 62288/09г. по описа на СРП 
     Заведена жалба на 29.10.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 20.11.2009г. 
11. пр. пр. № 62458/09г. по описа на СРП 
     Заведена жалба на 02.11.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 14.12.2009г. 
12. пр. пр. № 74810/09г. по описа на СРП 
     Заведена жалба на 21.12.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 14.01.2010г. 
13. пр.пр. № 25126/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба на 10.05.2010г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена на 26.05.2010г.  
14. пр.пр. № 25642/10г. по описа на СРП  
      Заведена жалба на 19.05.2010г. Резолюция за прекратяване на преписката от  
14.06.2010г. 
 

Прокурор Детелина Йотова 
 
1. пр. пр. № 39510/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.07.2009г. Постановление за отказ от 24.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 и ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 
06.08.2009г. 
2. пр. пр. № 35758/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 01.07.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена от деловодството на 24.07.2009г. 
3. пр. пр. № 4088/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.02.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена от деловодството на 27.03.2009г.  
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4.  пр. пр. № 928/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.01.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена от деловодството на 06.02.2009г. 
5. пр. пр. № 25330/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.05.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена от деловодството на 10.06.2009г. 
6. пр. пр. № 3924/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 16.02.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена от деловодството на 10.03.2009г. 
7. пр. пр. № 9854/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 22.02.2010г. Постановление за отказ от 02.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 16.03.2010г. 
8. пр. пр. № 10852/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.03.2010г. Постановление за отказ от 18.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 26.03.2010г. 
9. пр. пр. № 25588/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.05.2010г. Постановление за отказ от 25.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
10. пр. пр. № 25640/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.05.2010г. Постановление за отказ от 26.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
11. пр. пр. № 25732/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.05.2010г. Постановление за отказ от 26.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
12. пр. пр. № 26006/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.05.2010г. Постановление за отказ от 03.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 14.06.2010г. Същото е обжалвано пред СГП, 
която с постановление от 14.07.2010г. е потвърдила постановлението на СРП. 
13. пр. пр. № 26162/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 31.05.2010г. Постановление за отказ от 11.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 18.06.2010г. същото е обжалвано пред СГП, 
която с постановление от 13.07.2010г. е потвърдила постановлението на СРП. 
14. пр. пр. № 25308/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.05.2010г. Постановление за отказ от 21.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 28.05.2010г. 
 15. пр. пр. № 24918/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.05.2010г. Постановление за отказ от 15.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 20.05.2010г. 
16. пр. пр. № 34546/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.06.2010г. Постановление за отказ от 22.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 30.06.2010г. 
17. пр. пр. № 34750/10г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 17.06.2010г. Постановление за отказ от 22.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 30.06.2010г. 
18. пр. пр. № 20130/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 16.04.2010г. Постановление за отказ от 23.04.2010г.  
Изведено от деловодството на 04.05.2010г. 
19. пр. пр. № 20568/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.04.2010г. Постановление за отказ от 04.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 17.05.2010г. 
20. пр. пр. № 46899/08 г. по описа на СРП, ДП № 2885/08г. п о описа на 06 РУ – 
СДВР. Същото е образувано с постановление на СРП от 10.10.2008г., изведено 
на 30.10.2008г., срещу ИИ за престъпление по чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл.130 ал.1 
от НК и по чл.216 ал.1 от НК. На 30.01.2009г. ДП е върнато в СРП с мнение за 
спиране. С постановление от 04.02.2009г., изведено на 11.02.2009г., СРП е 
спряла НП. С писмо от 29.05.2009г. СРП е изискала досъдебното производство. 
Няма данни на коя дата ДП е върнато в СРП. С постановление от 03.11.2009г., 
изведено на 25.11.2009г., СРП е прекратила наказателното производство.   
 

 
Прокурор Виолета Златева 

 
1. пр. пр. № 34500/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 09.06.2009г. Постановление за отказ от 17.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.07.2009г. 
2. пр. пр. № 61314/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.10.2009г. Постановление за отказ от 26.10.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.11.2009г. 
Постановлението е обжалвано пред СГП, която с Постановление от 07.12.2009г. 
е потвърдила постановлението на СРП. 
3. пр. пр. № 61324/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.10.2009г. Постановление за отказ от 26.10.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.11.2009г. 
4. пр. пр. № 17744/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.04.2009г. Постановление за отказ от 10.04.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 30.04.2009г. 
5. пр. пр. № 17890/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 07.04.2009г. Постановление за отказ от 16.04.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 30.04.2009г. 
6. пр. пр. № 62502/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.11.2009г. Постановление за отказ от 12.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 20.11.2009г. 
7. пр. пр. № 1196/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.01.2009г. Постановление за отказ от 12.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 17.02.2009г. 
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8. пр. пр. № 1266/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 02.02.2009г. Постановление за отказ от 09.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 25.02.2009г. 
9. пр.пр. № 19116/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 24.03.2010г. Постановление за отказ от 01.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 16.04.2010г. 
10. пр.пр. № 19182/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 25.03.2010г. Постановление за отказ от 01.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 16.04.2010г. 
11. пр.пр. № 25802/10г. по описа на СРП  
    Заведена жалба на 21.05.2010г. Постановление за отказ от 28.05.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
12. пр.пр. № 9564/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 12.02.2010г. Постановление за отказ от 18.02.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 01.03.2010г. 
13. пр.пр. № 9964/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 23.02.2010г. Постановление за отказ от 02.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 от НПК. Изведено от деловодството на 12.03.2010г. 
14. пр.пр. № 9830/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 19.02.2010г. Постановление за отказ от 26.02.2010г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 05.03.2010г. 
15. пр.пр. № 11340/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 22.03.2010г. Постановление за отказ от 01.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.6 от НПК. Изведено от деловодството на 16.04.2010г. 
 

 
Прокурор Любка Кабзималска 

 
1. пр. пр. № 4028/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.02.2009г. Постановление за отказ от 19.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.04.2009г. 
2. пр. пр. № 25920/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 25.05.2009г. Постановление за отказ от 29.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 16.06.2009г. 
3. пр. пр. № 42358/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.08.2009г. Постановление за отказ от 17.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 28.08.2009г. 
4. пр. пр. № 42432/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 05.08.2009г. Постановление за отказ от 17.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 28.08.2009г.  
5. пр. пр. № 42 696/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.08.2009г. Постановление за отказ от 20.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
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6. пр. пр. № 43102/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.08.2009г. Постановление за отказ от 25.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.10.2009г. 
7. пр. пр. № 42226/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.08.2009г. Постановление за отказ от 17.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 28.08.2009г. 
8. пр. пр. № 42282/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.08.2009г. Постановление за отказ от 17.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 28.08.2009г. 
9. пр. пр. № 17626/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 02.04.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
която е изведена от деловодството на 30.04.2009г. 
10. пр. пр. № 10736/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.03.2010г. Постановление за отказ от 17.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 26.03.2010г. 
 11. пр. пр. № 256/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.01.2010г. Резолюция за прекратяване на преписката от 
14.01.2010г.  Изведена от деловодството на 26.01.2010г. 
12. пр. пр. № 25980/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.05.2010г. Постановление за отказ от 03.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 14.06.2010г. 
13. пр. пр. № 26024/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 28.05.2010г. Постановление за отказ от 03.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 14.06.2010г. 
14. пр. пр. № 34276/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 09.06.2010г. Постановление за отказ от 14.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 18.06.2010г. 
15. пр. пр. № 34432/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.06.2010г. Постановление за отказ от 18.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 28.06.2010г. 
16. пр. пр. № 19058/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.03.2010г. Постановление за отказ от 30.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 31.03.2010г. 
17. пр. пр. № 19714/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.04.2010г. Постановление за отказ от 16.04.2010г.  
Изведено от деловодството на 21.04.2010г. 
18. пр. пр. № 20600/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.04.2010г. Постановление за отказ от 04.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 17.05.2010г. 
 
19. пр. пр. № 17247/09г. по описа на СРП, ДП № 6780/09г. по описа на 06 РУ-
СДВР. Уведомление, получено в СРП на 01.04.2009г. за започнато на 23.02.09г. 
срещу НИ по чл. 170, ал.2, вр. ал.1 от НК. Заключително постановление на 
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водещия разследването с мнение за спиране, от 28.04.2009г. ДП върнато в 
прокуратурата на 27.05.2009г.  Постановление на СРП от 10.08.2009г., изведено 
на 03.09.2009г., за прекратяване на наказателното производство.  
  
20. пр. пр. №6637/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 304/07г. по описа на 03 РПУ 
– СДП. Постановление за образуване на ДП от 12.12.2007г., изведено на 
19.12.07г.  Заключително постановление с мнение за спиране от 23.04.2008г. С 
постановление от 19.05.2008г., изведено на 21.05.2008г., СРП е спряла 
наказателното производство. Писмо от 07.11.2008г. до СРП с мнение за 
възобновяване. С постановление от 07.11.2008г., изведено на същата дата, СРП 
е възобновила наказателното производство. Заключително постановление от 
05.01.2009г. на водещия разследването на осн. чл.196 ал.1 т.2 от НПК. ДП е 
получено в СРП на 26.01.2009г. С постановление от 02.11.2009г., изведено на 
24.11.2009г., СРП е прекратила наказателното производство.   
 
 

Прокурор Диана Векилова 
  
1. пр. пр. № 24868/09г. по описа на СРП, ДП №1707/09г. по описа на 02 РУ – 
СДВР. Постановление за образуване на досъдебно производство от 
13.05.2009г., изведено на 02.06.2009г., срещу НИ за престъпление по чл. 134, 
ал.1 от НК. На 24.08.2009г. е изготвено заключително постановление с мнение 
за прекратяване на осн. чл.24, ал.1, т.6 от НПК.ДП е получено в СРП на 
09.09.2009г. С постановление от 03.12.2009г., изведено на 16.12.2009г., СРП е 
прекратила наказателното производство. 
2. пр. пр. № 21000/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1131/09г. по описа на 09 РУ-
СДВР. Постановление за образуване на ДП от 21.05.2009г., изведено на 
02.062009г., срещу ИИ за престъпление по чл. 144, ал.3, вр. ал.1 от НК.На 
27.08.2009г. е изготвено заключително постановление с мнение за прекратяване 
на осн. чл. 24 ал.1 от НПК. ДП е получено в СРП на 04.09.2009г. С 
постановление от 07.12.2009г., изведено на 09.12.2009г., СРП е прекратила 
наказателното производство. 
 
3. пр. пр. №32445/04г. по описа на СРП, ДП № 895/04г. по описа на 01 ТО – 
ССлС. Образувано на 29.05.2004г. дознание срещу НИ за престъпление по чл. 
152 от НК. С постановление на СРП от 14.07.2004г., изведено на 27.07.2004г. 
въпросното ЗМ е преобразувано в предварително производство – сл. дело № 
895/04г., като разследването е възложено на следовател при 01 ТО – ССлС. С 
постановление от 16.08.2007г., СРП е прекратила частично наказателното 
производство срещу лицето, срещу което е било водено същото и е спряла НП 
срещу НИ. На 02.12.2008г. ДП е възобновено, като е посочено №ЗМ 2748/04г. 
по описа на 01 РПУ-СДВР. На 22.01.2009г. е получено писмо в СРП от 
разследващия полицай по компетентност. Искане от 19.02.2009г. до СГП за 
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продължаване на срока на разследване, считано от 02.02.2009г. С писмо от 
10.04.2009г., СГП е уведомила СРП, че срокът за разследване е удължен с два 
месеца, считано от 02.02.2009г. Същото е получено в СРП от 11.05.2009г. На 
27.03.2009г. сл. дело е получено в СРП с обвинително заключение. На 
21.08.2009г. е внесен обвинителен акт. 
 
4. пр. пр. №18347/03г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 1325/03г. по описа на 09 РУ –
СДВР. Образувано с постановление на водещия разследването дознател на 
20.04.2003г. срещу ИИ за престъпление по чл.198 ал.3, вр. ал.1 от НК. С 
постановление от 05.07.2006г., изведено на 17.07.2006г., СГП частично е 
прекратено наказателното производство за извършено престъпление по чл.199 
ал.1 т.3 пр.2, вр. чл.198 ал.1 пр.1 от НК. Дадени са указания да се проведе 
допълнително разследване по дознанието, водено  срещу същото лице за 
извършено престъпление по чл.129 ал.2, вр. ал.1 от НК, като материалите по 
дознанието се изпратят на СРП по компетентност. Постановлението на СГП е 
получено в СРП на 09.08.2006г. На 22.08.2007г. е внесен обвинителен акт. С 
разпореждане на съда от 31.10.2007г. същият е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Същото е получено в 
деловодството на СРП на 14.11.2007г. На 21.12.2009г. е внесен нов обвинителен 
акт. 
 
5. пр. пр.№25664/01г.  по описа на СРП, ДП №ЗМ2351/01г. на 09 РПУ-СДВР. 
Образувано с постановление на дознател на 23.05.2001г. На 08.04.2005г. е 
внесен обвинителен акт. На 26.02.2007г. е внесен нов обвинителен акт. На 
14.03.2007г. делото е получено обратно в СРП, тъй като е върнато от съда за 
допуснати процесуални нарушения. На 21.03.2007г. е изготвен нов обвинителен 
акт. На 10.04.2007г. делото отново е върнато от съда в СРП поради допуснати 
процесуални нарушения. На 14.05.2007г. е внесен нов обвинителен акт. На 
04.07.2008г. (получено в СРП на 10.07.2008г.) отново е върнато в СРП. На 
24.07.2008г. делото е изпратено на съда със същия обвинителен акт, като са 
посочени доводи затова. На 26.09.2008г., получено в СРП на 01.10.2008г., 
делото отново е върнато на СРП.На 30.10.2008г. делото е изпратено на 
разследващия орган за изпълнение на указанията, дадени от съда. С 
постановление от 26.01.2009г. СРП е спряла наказателното производство. На 
същата дата наказателното производство е било възобновено. На 17.03.2009г. в 
СРП е постъпило предложение за искане продължаване срока на разследване с 
4 месеца, считано от 26.03.2009г. Такова искане е изпратено на 25.03.2009г. С 
писмо от 31.03.2009г., СГП е уведомила СРП, че е уважила искането и срокът 
на разследване, считано от 26.03.2009г. На 04.09.2009г. е внесен обвинителен 
акт. 
 
6. пр. пр. №31623/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 2032/09г. на 09 РУ – СДВР. 
Уведомление до СРП, получено на 15.06.2009г., за започнато ДП на 
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14.06.2009г. срещу ИИ за престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, 
вр. ал. 1, пр. 1 от НК. Искане от 31.07.09г. до СГП, за продължаване срока на 
разследване с четири месеца, считано от 14.08.2009г. С писмо от 28.08.2009г. 
СГП е уведомила, че искането е уважено, като срокът на разследване е удължен 
до шест месеца. На 18.01.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 
14.05.2010г. е внесен обвинителен акт.       
7. пр. пр. № 65737/09г. по описа на СРП, ДП № 31934/09г. на 02 РУ-СДВР . 
Постановление за образуване на ДП от 30.10.2009г. срещу ИИ за престъпление 
по чл.150 ал.1 от НК. На 18.01.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 
14.05.2010г. е внесен обвинителен акт. 
 
8. пр. пр. 34197/09г. по описа на СРП, ДП № 2474/09г. на 09 РУ-СДВР. 
Образувано с постановление от 25.07.09г., изведено на 27.07.09г., срещу ИИ за 
престъпление по чл.157 ал.3 от НК. Искане за продължаване на срока на 
разследване от 07.09.2009г. до СГП. С писмо от 14.09.09г. СГП е уведомила 
СРП, че искането е уважено, като срокът е удължен с 4 месеца, считано от 
25.09.09г. ДП получено на 19.01.2010г. с мнение за съд. На 25.05.2010г. е 
внесен обвинителен акт.  
 
9. пр. пр. № 9750/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 5405/08г. по описа на СДВР. 
Образувано на 08.07.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл.168 ал.2 от НК с 
Постановление на СРП. На 25.09.08г. е изпратено искане до СГП за удължаване 
на срока на разследване с два месеца. С писмо от 07.10.08г. СГП уведомява 
СРП, че искането е уважено и срокът за разследване е удължен с три месеца, 
считано от 20.10.08г. На 12.05.09г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. 
Постановление на СРП за спиране на НП от 22.05.09г., изведено на 02.06.09г. 
Постановление на СРП за възобновяване от 28.05.09г., изведено на 02.06.09г. 
Искане от СРП от 11.08.2009г. за продължаване срока на разследване с четири 
месеца, считано от 02.08.2009г. С писмо от 04.08.09г. СГП е уведомила СРП, че 
срокът за разследване е продължен с два месеца, считано от 02.08.2009г. ДП е 
получено на 15.12.2009г. в СРП с мнение за съд. С постановление от 
30.04.2010г., изведено на 05.05.2010г., СРП прави предложение за разглеждане 
на делото по реда на чл.78а от НК. 
 
10. пр. пр. № 25715/09г. по описа на СРП, ДП № 1393/09г. на 02 РУ-СДВР. 
Уведомление за започнато ДП, получено в СРП на 14.05.09г., срещу НИ за 
престъпление по чл.129 ал.2 от НК. На 05.08.09г. СРП е изискала делото. На 
20.08.09г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. На 02.10.2009г. с 
постановление на СРП, изведено на 07.10.09г. ДП е спряно. С постановление от 
06.10.09г., изведено на 07.10.09г., ДП е възобновено. Направено искане до СГП 
от 24.11.09г. за продължаване на срока на разследване с два месеца. С писмо от 
27.11.09г. СГП е уведомила СРП, че искането е уважено и срокът е удължен с 



 63

два месеца, считано от 07.12.09г. На 21.12.09г. ДП е получено в СРП с мнение 
за съд. На 12.05.2010г. е внесен обвинителен акт.  
 
11. пр. пр. №44/09г. по описа на СРП, ДП № 2505/09г. на 09 РУ-СДВР. 
Образувано на 30.06.2009г. с постановление на СРП, изведено на 22.07.09г., 
срещу НИ за престъпление по чл.129 ал.2 от НК. Искане от СРП от 31.08.09г. 
до СГП за продължаване на срока на разследване. С писмо от 04.09.09г. СГП е 
уведомила СРП, че искането е уважено, като срокът за разследване е удължен с 
два месеца, считано от 22.09.09г. ДП е получено в СРП на 04.12.09г. с мнение 
за съд. На 05.05.2010г. е внесен обвинителен акт.  
 
  

Прокурор Ива Атанасова 
 
1. пр.пр. №1874/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.02.2009г. Постановление за отказ от 26.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 17.03.2009г. 
2. пр. пр. № 1080/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 28.01.2009г. Постановление за отказ от 05.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.02.2009г. 
3. пр. пр. № 20/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 05.01.2009г. Постановление за отказ от 19.01.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.02.2009г. 
4. пр. пр. № 4410/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 25.02.2009г. Постановление за отказ от 09.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 20.03.2009г. 
5. пр. пр. № 4434/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.02.2009г. Постановление за отказ от 09.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 20.03.2009г. 
6. пр. пр. № 4046/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.02.2009г. Постановление за отказ от 27.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.7 от НПК. Изведено от деловодството на 27.03.2009г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 03.06.2009г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
7. пр. пр. № 42 848/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 12.08.2009г. Постановление за отказ от 27.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 11.09.2009г. 
8. пр. пр. № 42 778/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.08.2009г. Постановление за отказ от 21.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
9. пр. пр. № 42426/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.08.2009г. Постановление за отказ от 24.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.09.2009г. 
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10. пр. пр. № 43120/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.08.2009г. Постановление за отказ от 31.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.09.2009г. 
11. пр. пр. № 18022/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.04.2009г. Постановление за отказ от 21.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.06.2009г. 
12. пр. пр. № 42026/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 29.07.2009г. Постановление за отказ от 24.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.09.2009г. 
13. пр. пр. № 42038/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.07.2009г. Постановление за отказ от 24.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.09.2009г. 
14. пр. пр. № 42130/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 31.07.2009г. Постановление за отказ от 24.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.10.2009г. 
15. пр. пр. № 42162/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 31.07.2009г. Постановление за отказ от 24.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.09.2009г. 
16. пр. пр. № 42 562/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 07.08.2009г. Постановление за отказ от 18.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 11.09.2009г. 
17. пр. пр.№ 482/10г. по описа на СРП 
     Заведена жалба от 14.01.10г. Постановление за отказ от 03.02.10г. на 
основание чл. 24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на  12.02.10г. 
18. пр.пр. №896/10г. по описа на СРП 
       Заведена жалба от 22.01.10г. Постановление за отказ от 03.02.10г. на 
основание чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  12.02.10г. 
19. пр. пр.№ 10262/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 26.02.10г. Постановление за отказ от 29.03.10г. на 
основание чл. 24 ал.4 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на  08.04.10г. 
20. пр. пр.№ 24812/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 30.04.10г. Постановление за отказ от 12.05.10г. на 
основание чл. 24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на  20.05.10г. 
21. пр. пр. №38340/09г. , ДП № 3203/09г. по описа на 03 РУ – СДВР. 
Постановление за образуване на ДП от 04.08.2009г., изведено на 19.08.2009г., 
срещу ИИ за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК. Искане до СГП за 
удължаване на срока на разследване с четири месеца от 19.10.2009г. СГП е 
удължила срока на разследване с четири месеца, считано от 19.10.2009г. На 
02.03.2010г. ДП е върнато в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 
12.05.2010г., изведено на 20.05.2010г., СРП е прекратила наказателното 
производство. 
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22. пр. пр. № 10279/99г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 1969/99г. по описа на  05 
РУ „Полиция” – СДВР. Образувано на 14.09.1999г. срещу ИИ за престъпление 
по чл. 129 от НК. На 17.01.2000г. е върнато за допълнително разследване. На 
08.03.2000г. е върнато в СРП по компетентност. Следват многократни 
връщания на разследващия орган, като на 18.09.2000г. СРП е спряла 
наказателното производство. На 30.03.2007г. СРП е възобновила наказателното 
производство. На 14.05.2007г. СРП е изискала ДП. На 01.06.2007г. е изпратено 
искане до СГП за продължаване на срока на разследване с четири месеца, 
считано от 06.06.2007г. На 26.06.2007г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране. С постановление от 04.07.2007г., изведено на 10.07.2007г., СРП е 
върнала ДП на разследващия орган с указания. На 26.11.2007г. ДП е получено в 
СРП  с мнение за спиране. С постановление от 03.01.2008г., изведено на 
18.01.2008г., СРП е спряла наказателното производство. С постановление от 
10.01.2008г., изведено на 18.01.2008г., СРП е възобновила наказателното 
производство. С писмо от 16.04.2008г. СРП е изискала ДП. На 15.05.2008г. ДП 
е получено в СРП. С постановление от същата дата, СРП е върнала ДП на 
разследващия орган с дадени указания, като е указала срок за изпълнение 20 
дни. На 18.06.2008г. СРП с писмо е изискала незабавно делото да бъде 
изпратено в прокуратурата. На 25.07.2008г. ДП е получено в СРП. С 
постановление от 11.08.2008г., изведено на 20.08.2008г., СРП е спряла 
наказателното производство. С постановление от 15.08.2008г., изведено на 
20.08.2008г., СРП е възобновила наказателното производство.  С писма от 
08.10.2008г. и 14.11.2008г. СРП е изискала ДП. На 18.12.2008г. ДП е получено в 
СРП с мнение за спиране. С постановление от 18.12.2008г., изведено на 
23.12.2008г., СРП е върнала ДП за доразследване. С писмо от 20.03.2009г. СРП 
изисква ДП. На 23.03.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на 
наказателното производство на осн. чл.25 ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 
22.04.2009г., изведено на 08.05.2009г., СРП е спряла наказателното 
производство. С постановление от 23.04.2009г., изведено на 08.05.2009г. СРП е 
възобновила наказателното производство. На 15.06.2009г. е изпратено искане 
до СГП за продължаване срока на разследване с четири месеца на осн. чл.234 
ал.3 от НПК. С писмо от 23.06.2009г. СГП е уведомила СРП, че срокът за 
разследване е удължен с четири месеца, считано от 08.07.2009г. На 26.09.2009г. 
ДП е получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 26.10.2009г., 
изведено на 16.11.2009г., СРП е спряла наказателното производство. С 
постановление от 05.11.2009г., изведено на 16.11.2009г., СРП е възобновила 
наказателното производство. С писмо от 05.01.2010г. е изпратено искане до 
СГП за удължаване на срока на разследване с четири месеца, считано от 
16.01.2010г. С писмо от 07.01.2010г., получено в СРП на 19.01.2010г., СГП е 
уведомила СРП, че отказва искането. С писмо от 29.01.2010г. СРП е изискала 
незабавно ДП. На 09.03.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 
04.06.2010г. е внесен обвинителен акт.  
   



 66

 
Прокурор Ирина Илиева 

 
1. пр. пр. № 39502/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.07.2009г. Постановление за отказ от 24.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
2. пр. пр. № 18328/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.04.2009г. Постановление за отказ от 21.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.7 от НПК. Изведено от деловодството на 29.05.2009г. 
3. пр. пр. № 18230/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.04.2009г. Постановление за отказ от 21.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 29.05.2009г. 
4. пр. пр. № 34328/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.06.2009г. Постановление за отказ от 10.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 24.07.2009г. 
5. пр. пр. № 34558/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.06.2009г. Постановление за отказ от 20.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.08.2009г. 
6. пр. пр. № 34786/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.06.2009г. Постановление за отказ от 20.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 06.08.2009г. 
7. пр. пр. № 26334/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.05.2009г. Постановление за отказ от 03.07.2009г.  
Изведено от деловодството на 22.07.2009г. 
8. пр. пр. № 26094/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.05.2009г. Постановление за отказ от 02.07.2009г.  
Изведено от деловодството на 22.07.2009г. 
9. пр. пр. № 35786/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.06.2009г. Постановление за отказ от 10.08.2009г.  
Изведено от деловодството на 28.08.2009г. 
10. пр. пр. № 35738/09г. по описа на СРП 
    Заведени жалби на 30.06.09г. и на 10.07.2009г. Постановление за отказ от 
10.08.2009г. Изведено от деловодството на 28.08.2009г. 
11. пр. пр. № 19426/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 31.03.10г. Постановление за отказ от 26.04.2010г. 
Изведено от деловодството на 30.04.2010г. 
12. пр. пр. № 35118/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 24.06.10г. Постановление за отказ от 26.07.2010г. 
Изведено от деловодството на 04.08.2010г. 
13. пр. пр. № 35046/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 23.06.10г. Постановление за отказ от 23.07.2010г. 
Изведено от деловодството на 30.07.2010г. 
14. пр. пр. № 34520/10г. по описа на СРП 
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      Заведена жалба от 14.06.10г. Постановление за отказ от 21.06.2010г. 
Изведено от деловодството на 30.06.2010г. 
15. пр. пр. № 26016/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 28.05.10г. Постановление за отказ от 14.06.2010г. 
Изведено от деловодството на 18.06.2010г. Обжалвано пред СГП, която с 
постановление от 05.08.2010г. е потвърдила постановлението на СРП. 
16. пр. пр. № 25072/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 10.05.10г. Постановление за отказ от 31.05.2010г. 
Изведено от деловодството на 10.06.2010г. 
17. пр. пр. № 10824/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 11.03.10г. Постановление за отказ от 13.04.2010г. 
Изведено от деловодството на 04.05.2010г. 
18. пр. пр. № 554/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 15.01.10г. Постановление за отказ от 17.02.2010г. 
Изведено от деловодството на 05.03.2010г. 
19. пр. пр. № 1314/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 01.02.10г. Постановление за отказ от 02.03.2010г. 
Изведено от деловодството на 16.03.2010г. 
20. пр. пр. № 1570/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 05.02.10г. Постановление за отказ от 05.03.2010г. 
Изведено от деловодството на 18.03.2010г. 
21. пр. пр. № 1346/10г. по описа на СРП 
      Заведена жалба от 02.02.10г. Постановление за отказ от 02.03.2010г. 
Изведено от деловодството на 16.03.2010г. 
22. пр. пр. № 33859/09г. по описа на СРП, ДП № 2267/09г. по описа на 09 РУ-
СДВР. Уведомление, получено в СРП на 17.07.2009г. за образувано на 
06.07.2009г. ДП срещу ИИ за престъпление по чл. 127 ал.1 от НК. С писмо, 
изведено на 04.09.2009г., водещият разследването е поискал продължаване на 
срока на разследване с четири месеца, считано от 07.09.2009г. С писмо от 
02.10.2009г., получено в СРП на 14.10.2009г., последната е била уведомена, че 
срокът на разследване е продължен с четири месеца, считано от 06.09.2009г. На 
24.02.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване на осн. чл. 24 ал.1 
т.1 от НПК. С постановление от 30.04.2010г., изведено на 14.05.2010г., СРП е 
прекратила наказателното производство на осн.  чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
23. пр. пр. № 70503/09г. по описа на СРП, ДП № 3937/09г. по описа на 09 РУ-
СДВР. Уведомление, получено в СРП на 09.12.2009г. за започнато на 
29.11.2009г. ДП срещу НИ за престъпление по чл. 127 ал.1 от НК. На 
18.02.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване на осн. чл. 24 ал.1 
т.1 от НПК. С постановление от 30.04.2010г., изведено на 14.05.2010г., СРП е 
прекратила наказателното производство на осн.  чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
24. пр. пр. № 31680/09г. по описа на СРП, ДП № 2575/09г. по описа на 02 РУ-
СДВР. ДП е образувано с постановление на СРП от 20.07.2009г., изведено на 
10.08.2009г., срещу НИ за престъпление по чл. 127 ал.1 от НК. На 28.10.2009г. 
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ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване на осн. чл. 243 ал.1 т.1 от НПК. 
С постановление от 14.01.2010г., изведено на 29.01.2010г., СРП е прекратила 
наказателното производство на осн.  чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
 
25. пр. пр. № 32 311/09г. по описа на СРП, ДП № 1510/09г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Уведомление, получено в СРП на 02.06.2009г. за започнато на 
21.05.2009г. ДП срещу НИ за престъпление по чл. 127 ал.1 от НК. На 
24.08.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване на осн. чл. 243 ал.1 
т.1 от НПК. С постановление от 03.11.2009г., изведено на 25.11.2009г., СРП е 
прекратила наказателното производство на осн.  чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
 
 

Прокурор  Чавдар Железчев 
 
1.пр.пр. № 39270/09г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 16.07.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката от 
28.09.2009г. 
2. пр.пр. № 4558/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.02.2009г. Постановление за отказ от 18.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.06.2009г. 
3. пр.пр. № 25530/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.05.2009г. Постановление за отказ от 22.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 29.03.2010г. 
4. пр.пр. №24786/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 29.04.2009г. Постановление за отказ от 08.02.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 19.02.2009г. 
5. пр.пр. № 26340/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.05.2009г. Постановление за отказ от 22.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 29.03.2010г. 
6. пр.пр. № 19062/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 24.03.2010г. Резолюция за прекратяване на преписката от 
23.04.2010г. 
7.  пр.пр. № 49295/07г. по описа на СРП 
    Заведена жалба в IV РПУ – СДП на 03.07.2007г. Изготвена е била докладна 
записка от 30.08.2007г. за извършена проверка по преписката и с мнение за 
прекратяване.  С постановление от 28.12.2007г., изведено от деловодството на 
15.01.2008г. СРП е възложила извършване на допълнителна проверка, в хода на 
която да бъдат изпълнени дадените в постановлението указания. Бил е даден 
срок за изпълнение - 20 дни. На 30.03.2008г. е била изготвена нова докладна с 
мнение за отказ от образуване на ДП. Преписката е била изведена с 
придружително писмо от деловодството на 04 РПУ – СДП на 11.02.2009г. 
Същата е постъпила в деловодството на СРП на 27.04.2009г. Постановление за 
отказ от 15.06.209г.  Изведено от деловодството на 30.06.2009г. По преписката 
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няма напомнителни писма, изходящи от наблюдаващия прокурор, за незабавно 
приключване на същата. 
8. пр. пр.№ 67054/06г. по описа на СРП 
    Заведена жалба в 06 РПУ – СДП на 22.07.2006г. Изготвена е била докладна 
записка от 09.12.2006г. за извършена проверка по преписката и с мнение за 
прекратяване.  С постановление от 08.01.2007г., изведено от деловодството на 
09.01.2007г. СРП е възложила извършване на допълнителна проверка, в хода на 
която да бъдат изпълнени дадените в постановлението указания. Бил е даден 
срок за изпълнение - 10 дни. Напомнително писмо от 17.01.2007г. до 06 РПУ-
СД. На 03.03.2007г. преписката е върната на СРП с мнение за прилагане на чл.9 
ал.2 от НК.  Постановление за отказ от 27.07.2009г.  Изведено от деловодството 
на 06.08.2009г.  
9. пр. пр. № 26185/06г. по описа на СРП 
    Уведомление до СРП от 04 РПУ – СДП, постъпило в СРП на 22.05.2006г. 
Постановление на СРП от 06.06.2006г., изведено на 13.06.2006г. е възложено 
извършването на проверка на органите на 04 РПУ – СДП. Бил е указан срок от 
20 дни. Изготвени са били и приложени по преписката напомнителни писма от 
СРП до 04 РПУ – СДП от следните дати: 24.07.2006г.; 07.11.2007г. ; 
05.08.2008г. и 21.10.2008г., с които се изисква преписката. Преписката е 
изпратена в СРП на 22.12.2008г. по компетентност. С постановление от 
15.06.2009г., изведено на 30.06.2009г., СРП е отказала образуването на 
досъдебно производство. 
10. пр. пр. № 52034/06г. по описа на СРП  
      Заведена молба от 23.10.2006г. С постановление от 27.10.2006г., изведено на 
01.11.2006г. СРП е възложила проверка на органите на 04 РПУ – СДП по 
преписката. Искане за продължаване на срока на проверката, постъпило в СРП 
на 29.03.2007г. С постановление 16.03.2009г., изведено на 31.03.2009г. СРП е 
отказала образуване на досъдебно производство. 
11. пр. пр. 59014/06г. по описа на СРП 
      Постъпила молба в СГП на 30.10.2006г. Няма данни по преписката кога е 
изпратена по компетентност в СРП.  Постановление за възлагане на проверка от 
27.04.2007г., изведено от деловодството на 10.05.2007г., до органите на 02 РПУ 
– СДП. Указан е срок за изпълнение – 20 дни. Преписката е върната на 
12.07.2007г. с мнение за прекратяване. С постановление от 13.07.2009г., 
изведено от деловодството на 17.08.2009г. СРП е отказала образуването на 
досъдебно производство.  
12. пр. пр. 53242/06г. по описа на СРП  
      Уведомление до СРП от 04 РПУ – СДП, постъпило в деловодството на СРП 
на 24.10.2006г. Постановление за възлагане на предварителна проверка от 
15.11.2006г., изведено на 30.11.2006г. Указан срок за изпълнение – 15 дни. 
Напомнителни писма от 06.03.2007г.; 07.11.2007г.; 05.08.2008г. и 21.10.2008г. 
до 04 РПУ – СДП за незабавно изпращане на преписката. На 18.12.2008г. 
преписката е върната в СРП по компетентност. Разпределена на прокурор 
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Железчев на 18.12.2008г. Постановление за отказа от образуване на досъдебно 
производство от 07.04.2009г., изведено от деловодството на СРП на 
30.04.2009г. 
13. пр. пр. № 51948/06г. по описа на СРП 
      Преписката е препратена по компетентност на 06 РПУ-СДП от РДВР – 
Пазарджик. С постановление от 31.10.2006г., изведено на 07.11.2006г., СРП е 
възложила извършването на допълнителна проверка на органите на 06 РПУ – 
СДП, като е указала срок от 30 дни. 
  С постановление от 13.02.2007г., изведено на 20.02.2007г., СРП е 
възложила извършването на допълнителна проверка на органите на 06 РПУ – 
СДП, като е указала срок от 10 дни. 
 Преписката е върната на СРП на 29.03.2007г.  Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство на СРП от 06.01.2009г., изведено на 
21.01.2009г.  
14. пр. пр. № 33899/06г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 06 РПУ-СДП, постъпило в СРП на 
21.08.2006г. Постановление на СРП за възлагане на допълнителна проверка от 
30.08.2006г., изведено на 07.09.2006г. Указан е срок за изпълнение от 30 дни. 
Преписката е върната в СРП на 21.11.2006г. Разпределена на прокурор 
Железчев на 22.11.2006г. С постановление от 06.01.2009г., изведено на 
21.01.2009г. СРП е отказала образуване на досъдебно производство. 
15. пр. пр. №5763/10г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 07 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 20.01.2010г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 26.01.2010г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 01.04.2010г., изведено на 16.04.2010г. 
16. пр. пр. 5605/09г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 04 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 21.01.2009г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 23.01.2009г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 13.04.2009г., изведено на 13.05.2009г. 
17. пр. пр. № 9583/ 09г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 04 РУ – СДВР – преписка по компетентност, 
постъпило в деловодството на СРП на 30.01.2009г. Разпределено на прокурор 
Железчев на 05.02.2009г. Постановление за отказ от образуване на досъдебно 
производство от 15.06.2009г., изведено на 30.06.2009г. 
18. пр. пр. № 25341/06г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 04 РУ – СДВР – преписка по компетентност, 
постъпило в деловодството на СРП на 12.05.2006г. Постановление за възлагане 
на допълнителна проверка от 16.06.2006г., изведено на 25.07.2006г. Указан срок 
за изпълнение – 30 дни. Преписката е върната в прокуратурата на 10.10.2006г. 
Разпределена на прокурор Железчев на 11.10.2006г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 13.04.2009г., изведено на 13.05.2009г. 
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19. пр. пр. № 42232/09г по описа на СРП 
     Заведена жалба в СРП на 03.08.2009г. Постановление на СРП за възлагане на 
проверка от 07.09.2009г., изведено на 17.09.2009г. Указан е срок за изпълнение 
от 15 дни. Преписката е върната в прокуратурата на 22.10.2009г. Постановление 
за отказ от образуване на досъдебно производство от 25.02.2010г., изведено на 
10.03.2010г. 
20. пр. пр. № 44903/08г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 07 РУ – СДМВР – преписка по 
компетентност, постъпило в деловодството на СРП на 28.08.2008г. 
Постановление на СРП за възлагане на проверка от 04.09.2008г., изведено на 
09.09.2008г. Указан е срок за изпълнение от 30 дни. Преписката е върната в 
СРП на 05.01.2009г. с искане за продължаване на срока на проверката. 
Разпределено на прокурор Железчев на 14.01.2009г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 15.06.2009г., изведено на 30.06.2009г. 
21. пр. пр. № 9422/ 06г. по описа на СРП 
      Заведена жалба до СРП на 02.03.2006г. постановление за възлагане на 
проверка от 13.03.2006г., изведено на 17.03.2006г. Указан срок – 30 дни. На 
20.07.2006г. преписката е върната в СРП с мнение за образуване на досъдебно 
производство. С постановление от 18.09.2006г., изведено на 06.10.2006г. СРП е 
възложила допълнителна проверка, като е указала 30 дневен срок. На 
30.10.2006г. преписката е върната в СРП с мнение за образуване на ДП. 
Преразпределена на прокурор Железчев на 08.06.2007г. Постановление на СРП 
от 27.07.2009г., изведено на 06.08.2009г., за отказ от образуване на досъдебно 
производство. 
22. пр. пр. № 37226/09г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 07 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 08.07.2009г. 
Постановление на СРП за възлагане на проверка от 31.07.2009г., изведено на 
10.08.2009г. Указан е срок за изпълнение от 10 дни. Преписката е върната в 
СРП на 29.10.2009г. с мнение за отказ от образуване на досъдебно 
производство. Разпределено на прокурор Железчев на 29.10.2009г. 
Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от 
10.02.2010г., изведено на 26.02.2010г. 
23. пр. пр. № 65654/09г.  
      Уведомление от началника на 07 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 16.11.2009г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 20.11.2009г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 22.02.2010г., изведено на 10.03.2010г. 
24. пр. пр. №56888/08г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 04 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 07.11.2008г. 
Постановление на СРП за възлагане на проверка 12.11.2008г., изведено на 
01.12.2008г. Преписката е върната в СРП на 23.01.2009г. Разпределено на 
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прокурор Железчев на 23.01.2009г. Постановление за отказ от образуване на 
досъдебно производство от 31.03.2009г., изведено на 17.04.2009г. 
25. пр. пр. № 74216/09г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 07 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 14.12.2009г. 
Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от 
23.02.2010г., изведено на 10.03.2010г. 
26. пр. пр. № 69659/09г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 08 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 25.11.2009г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 30.11.2009г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 19.02.2010г., изведено на 05.03.2010г. 
27. пр. пр. № 60280/09г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 04 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 20.10.2009г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 22.10.2009г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 12.01.2010г., изведено на 27.01.2010г. 
28. пр. пр.№ 62661/09г. по описа на СРП. 
      Уведомление от началника на 07 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 23.10.2009г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 27.10.2009г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 19.03.2010г., изведено на 26.03.2010г. 
29. пр. пр. № 22850/10г. по описа на СРП  
     Уведомление от началника на 08 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 14.04.2010г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 20.04.2010г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 09.09.2010г., изведено на 17.09.2010г. 
30. пр. пр. № 17130/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба до СРП на 25.03.2009г. Постановление за възлагане на 
проверка от 08.02.2010г., изведено на 15.02.2010г. Указан срок за изпълнение – 
30 дни. Преписката е върната в СРП на 22.03.2010г. по компетентност. С 
постановление от 09.09.2010г., изведено на 17.09.2010г. СРП е постановила 
отказ от образуване на ДП. 
31. пр. пр. №32734/09г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 08 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 01.06.2009г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 04.06.2009г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 26.02.2010г., изведено на 12.03.2010г. 
32. пр. пр. № 12384/07г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на СДП, ведно с преписка по компетентност, 
постъпила в деловодството на СРП на 13.03.2007г. Преразпределена на 
прокурор Железчев на 24.08.2009г. Постановление за отказ от образуване на 
досъдебно производство от 19.03.2010г., изведено на 29.03.2010г. 
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33. пр. пр. 22212/10г. по описа на СРП  
      Уведомление от началника на 04 РУ - СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 15.04.2010г. 
Разпределена на прокурор Железчев на 20.04.2009г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 20.09.2010г., изведено на 24.09.2010г. 
34. пр. пр. № 22457/10 г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 04 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 12.04.2010г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 16.04.2010г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 09.09.2010г., изведено на 17.09.2010г. 
35. пр. пр. № 42050/09г. по описа на СРП 
      Заведена жалба до СРП на 30.07.2009г. Постановление за възлагане на 
проверка от 09.09.2009г., изведено на 17.09.2009г. Указан срок за изпълнение – 
20 дни. Преписката е върната в СРП на 02.11.2009г. по компетентност. С 
постановление от 10.02.2010г., изведено на 18.02.2010г. СРП е постановила 
отказ от образуване на ДП. 
36. пр. пр. № 41356/09 г. по описа на СРП 
      Уведомление от началника на 04 РУ – СДВР, ведно с преписка по 
компетентност, постъпила в деловодството на СРП на 21.07.2009г. 
Разпределено на прокурор Железчев на 23.07.2009г. Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство от 23.02.2010г., изведено на 10.03.2010г. 
37. пр. пр. №31469/2009г. по описа на СРП, ДП №1629/2009г. по описа на 04 РУ 
- СДВР 
      Образувана на 27.05.2009г. срещу Неизвестен извършител за престъпление 
по чл.127 ал.1 от НК. Уведомление до СРП за образуваното ДП в 04 РУ – 
СДВР, получено в СРП на 10.06.2009г. Разпределено на прокурор Железчев на 
15.06.2009г. На 27.07.2009г. 04 РУ – СДВР е изпратило ДП на СРП с мнение за 
спиране. Същото е изведено от деловодството на полицията на 31.07.2009г. На 
13.08.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл. 244, ал.1, т.2 
от НПК. С постановление от 03.09.2009г., изведено на 17.09.2009г. СРП е 
спряла досъдебното производство. С постановление от 10.09.2009г., изведено 
на 17.09.2009г., СРП е възобновила досъдебното производство, като е указала 
срок за разследване – законоустановения. На 19.11.2009г. водещият 
разследването е изготвил заключително постановление с мнение за спиране на 
осн. чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С писмо от 19.11.2009г., изведено на 26.11.2009г., 
04 РУ – СДВР е изпратила ДП на СРП. ДП е получено в деловодството на СРП 
на 07.12.2009г. С постановление от 08.02.2010г., изведено на 01.03.2010г., СРП 
е прекратила наказателното производство на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК.   
 38. пр. пр. № 11215/07г. по описа на СРП, ДП № 931/2007г. по описа на 08 
РПУ-СДП. 
    Постановление за образуване на ДП от 25.06.2007г., изведено на 06.07.2007г., 
за престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 пр.4, вр. чл.130 ал.2 от НК. Искане за 
продължаване на срока на разследване с четири месеца от водещия 
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разследването, изведено на 16.08.2007г. Същото е постъпило в СРП на 
21.08.2007г. Разпределено на прокурор Д. Александров ан 22.08.2007г. 
Прокурор Д. Александров от СРП е направил искане по реда на чл.234, ал.4 от 
НПК до СГП за продължаване срока на разследване, изведено на 10.09.2007г.  С 
писмо от 13.09.2007г. СГП е продължила срока за приключване на ДП с четири 
месеца, считано от 25.08.2007г.  Със заключително постановление от 
12.02.2008г. водещият разследването е приключил наказателното производство 
с мнение за спиране. Същото е получено в СРП на 19.03.2008г. Докладвано на 
прокурор Александров на същата дата. С постановление от 02.07.2009г., 
изведено на 31.07.2009г., прокурор Д. Александров е спрял наказателното 
производство на осн. чл.244, ал.1, т.3 т.2 от НПК.С постановление от 
02.07.2009г., изведено на 31.07.2009г., прокурор Александров е възобновил 
наказателното производство. На 24.09.2009г. разследващият полицай е 
направил искане до СРП за удължаване на срока на разследване с още два 
месеца, считано от 01.10.2009г. С писмо от 25.09.2009г., изведено на 
29.09.2009г., прокурор Чавдар Железчев е направил искане до СГП за 
продължаване срока на разследване. С писмо до СРП от 02.10.2009г., получено 
в СРП на 14.10.2009г., СГП е уведомила, че срокът за завършване на 
разследването по ДП е удължен с два месеца, считано от 30.09.2009г. 
Докладвано на прокурор Железчев на 15.10.2009г.  

На 23.11.2009г. ДП е било изпратено СРП с мнение на водещия 
разследването за прекратяване на осн. чл.24, ал.1 от НПК. Същото е получено в 
СРП на 07.12.2009г. С постановление от 17.02.2010г., изведено на 08.03.2010г., 
прокурор Ч. Железчев е прекратил досъдебното производство на осн. чл.24.ал.1 
т.1 от НПК. 
39. пр. пр. №21501/2008г. по описа на СРП, ЗМ № 1270/2008г. по описа на 06 
РУ – СДВР. 
      Уведомление до СРП, получено на 22.04.2008г., за започнало ДП на 
10.04.2008г. срещу НИ за престъпление по чл.134, ал.1, вр. чл.128 ал.2, вр. ал.1 
от НК. 
       На 23.12.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. 
чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 16.03.2010г., изведено на 
30.03.2010г., прокурор Железчев е спрял досъдебното производство. 
 
40. пр. пр. № 65845/08г. по описа на СРП, ДП №1975/2008г. по описа на 08 РУ-
СДВР срещу обвиняемо лице за престъпление по чл. 131, ал.1, т.4, пр.3 и т.12, 
пр.2, вр. чл.129, ал.2, пр.5, алт.1 от НК. 
       Уведомление  до СРП за започнато ДП в 08 РПУ –СДП на 21.12.2008г. 
Уведомлението е получено в СРП на 22.12.2008г. На 08.04.2009г. ДП е върнато 
в СРП с мнение за спиране на осн. чл.234 ал.7 от НПК. С постановление от 
06.04.2009г., изведено на 24.04.2009г., СРП е спряла досъдебното производство. 
На 13.04.2009г. постановление за възобновяване, изведено на 24.04.2009г. На 
19.06.2009г. е направено искане до СГП за продължаване на срока за 
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разследване по ДП. На 14.07.2009г. СРП е уведомена от СГП, че срокът за 
разследване по ДП е удължен с два месеца, считано от 24.06.2009г. ДП е 
върнато на 07.10.2009г. в СРП с мнение за спиране на осно. чл.25 т.2 от НПК. С 
постановление от 07.10.2009г., изведено на същия ден, СРП е спряла 
наказателното производство. На 08.10.2009г. СРП с постановление е 
възобновила досъдебното производство. Същото е било изведено от 
деловодството на 07.10.2009. На 07.12.2009г. ДП е получено в СРП с мнение на 
водещия разследването за съд. На 04.03.2010г. е внесен обвинителен акт в СРС.  
41. Пр. пр. № 40143/08г. по описа на СРП, ДП №3896/08г. по описа на 04 РУ – 
СДВР - образувано на 20.11.2008г. срещу обвиняемо лице за престъпление по 
чл. 129 ал.2, вр. ал.1 от НК. На 20.01.2009г. срокът за разследване е продължен 
с четири месеца, считано от 08.02.2009г. Върнато на 10.03.2009г. в СРП с 
мнение за спиране на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. На 10.03.2009г. с 
постановление СРП е спряла наказателното производство, което е изведено на 
31.03.2009г. С постановление на СРП от 17.03.2009г., изведено на 31.03.2009г., 
наказателното производство е възобновено. Искане от 28.05.2009г. до СГП за 
продължаване на срока на разследване с два месеца. Считано от 31.05.2009г., 
СГП е удължила срока на разследване с четири месеца. На 11.11.2009г. 
досъдебното производство е върнато в СРП с мнение за съд. На 19.02.2010г. по 
ДП е внесен обвинителен акт.   
42.  Пр. пр. № 28057/08г. по описа на СРП, ДП № 2640/08г. по описа на 01 РУ – 
СДВР - образувано на 28.06.2008г. срещу Неизвестен извършване за 
престъпление по чл. 127 ал.1 от НК. На 05.12.2008г. е получено в СРП с мнение 
за спиране на осн. чл.244 ал.1 от НПК. С постановление от 24.02.2010г., 
изведено на 10.03.2010г., СРП е спряла наказателното производство.  
43.  Пр. пр. № 53033/08г. по описа на СРП, ДП № 3578/08г. по описа на 04 РУ – 
СДВР - образувано на 16.11.2008г. срещу Неизвестен извършване за 
престъпление по чл. 136 ал.1 от НК. На 30.12.2008г. е изготвено искане до СГП 
за продължаване на срока на разследване с 4 месеца. Такова е получено на 
29.01.2009г., считано от 16.01.2009г. На 08.06.2009г. е получено в СРП с 
мнение за спиране на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 
06.08.2009г., изведено на 11.08.2009г., СРП е спряла наказателното 
производство. С постановление от 06.08.2009г., изведено на 11.08.2009г., СРП е 
възобновила наказателното производство. На 10.11.2009г. ДП е върнато в СРП 
с мнение за спиране на осн. чл.244 ал.1 от НПК. С постановление от 
24.02.2010г., изведено на 10.03.2010г., СРП е спряла наказателното 
производство. 
44. Пр. пр. № 48849/09г. по описа на СРП, ДП № 2743/09г. по описа на 04 РУ – 
СДВР - образувано на 03.09.2009г. срещу Неизвестен извършване за 
престъпление по чл. 170 ал.2 от НК. На 25.09.2009г. СРП е уведомена, че е 
започнато такова ДП. На 17.11.2009г. ДП е върнато в СРП с мнение за спиране 
на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 19.03.2010г., изведено на 
30.03.2010г., СРП е спряла наказателното производство. 
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45. Пр. пр. № 40523/09г. по описа на СРП, ДП № 2211/09г. по описа на 04 РУ – 
СДВР - образувано на 19.07.2009г. срещу Неизвестен извършване за 
престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 от НК. На 31.07.2009г. СРП е уведомена, е е 
започнато такова ДП. На 06.11.2009г. ДП е върнато в СРП с мнение за спиране 
на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 19.03.2010г., изведено на 
30.03.2010г., СРП е спряла наказателното производство. 
46. Пр. пр. № 6733/09г. по описа на СРП, ДП № 3709/08г. по описа на 07 РУ – 
СДВР - образувано на 04.10.2008г. срещу Неизвестен извършване за 
престъпление по чл. 136 ал.1 от НК. На 26.02.2009г. СРП е уведомена, че е 
започнато такова ДП. На 28.10.2009г. ДП е върнато в СРП с мнение за спиране. 
С постановление от 19.03.2010г., изведено на 30.03.2010г., СРП е спряла 
наказателното производство на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 
47. Пр. пр. № 18921/09г. по описа на СРП, ДП № 1715/09г. по описа на 07 РУ – 
СДВР - образувано на 24.04.2009г. срещу Неизвестен извършване за 
престъпление по чл. 127 ал.1 от НК. На 14.05.2009г. СРП е уведомена, че е 
започнато такова ДП. На 26.08.2009г. ДП е върнато в СРП с мнение за спиране 
на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 04.09.2010г., изведено на 
17.09.2010г., СРП е спряла наказателното производство. С постановление от 
11.09.2010г., изведено на 17.09.2010г., СРП е възобновила наказателното 
производство. На 26.11.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване 
на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С постановление от 15.03.2010г., изведено на 
23.03.2010г., СРП е прекратила наказателното производство.  
48. Пр. пр. № 29409/08г. по описа на СРП, ДП № 832/08г. по описа на 08 РУ – 
СДВР - образувано на 09.06.2008г. срещу Неизвестен извършване за 
престъпление по чл. 129 ал.2 от НК. На 24.07.2008г. СРП е уведомена, че е 
започнато такова ДП. На 26.03.2009г. ДП е върнато в СРП с мнение за 
прекратяване на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК, като същия ден е разпределено 
на прокурор Железчев. С постановление от 23.03.2009г., изведено на 
10.04.2009г., СРП е спряла наказателното производство. С постановление от 
07.04.2009г., изведено на 10.04.2009г., СРП е възобновила наказателното 
производство. На 24.06.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за предаване на 
съд за престъпление по чл. 339 ал.1 от НК. На 15.03.2010г. СРП е внесла 
обвинителен акт по ДП. На 17.06.2010г. е сключено споразумение. 
49. Пр. пр. № 65840/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 4561/07г. по описа на 07 
РПУ – СДП.  С постановление от 30.11.2007г., изведено на същия ден, е 
образувано цитираното ДП срещу Неизвестен извършване за престъпление по 
чл. 149 ал.1 пр.1 от НК. С постановление от 05.12.2007г., изведено на същия 
ден, прокурор Железчев е отказал да направи искане до съда за вземане на 
постоянна мярка „задържане под стража” спрямо обвиняемото лице. На 
13.03.2009г. ДП е върнато в СРП с мнение за спиране. С постановление от 
09.03.2009г., изведено на 31.03.2009г. прокурор Железчев е спрял 
досъдебното производство. С постановление от 16.03.2009г., изведено на 
31.03.2009г., СРП е възобновила наказателното производство. На 21.05.2009г. е 
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направено искане до СГП за продължаване на срока на разследване с два 
месеца. Няма данни по ДП дали е получено такова разрешение. На 19.06.2009г. 
ДП е получено в СРП с мнение за предаване на съд. На 04.03.2010г. СРП е 
внесла обвинителен акт по ДП. 
50.  Пр. пр. № 6624/07г. по описа на СРП, ДП № 11308/07г. по описа на 06 РПУ 
– СДП.  С постановление от 04.06.2007г., изведено на 12.06.2007г., е образувано 
цитираното ДП срещу Известен извършване за престъпление по чл. 182 ал.1 от 
НК. На 24.08.2007г. е направено искане до СГП за продължаване на срока на 
разследване. На 10.09.2007г. СРП е уведомена, че направеното искане е 
уважено, като срокът е продължен с два месеца, считано от 12.08.2007г. На 
28.11.2007г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл. 244 ал.1 т.3 
от НПК. На 07.07.2008г., изведено на 14.07.2008г. СРП е спряла ДП. С 
постановление от 08.07.2008г., изведено на 14.07.2008г., СРП е възобновила 
наказателното производство. ДП е върнато в СРП на 26.01.2009г. с мнение за 
спиране. С постановление от 16.02.2009г., изведено на 15.04.2009г., СРП е 
спряла наказателното производство. Същото е възобновено с постановление от 
03.04.2009г., изведено на 15.04.2009г. ДП е върнато в СРП на 23.07.2009г. с 
мнение за спиране на осн. чл.244 ал.1 от НПК.  
 На 24.03.2010г. СРП с постановление е прекратила наказателното 
производство на осн. чл. 24 ал.1 т.3 от НПК. Постановлението е изведено от 
деловодството на 31.03.2010г.  
 
51. пр. пр. №18210/07г. по описа на СРП, ДП № 869/08г. по описа на 05 РУ-
СДВР. Постановление за образуване от 20.03.2008г., изведено на 04.04.2008г. 
срещу ИИ за престъпление по чл. 134 ал.1, вр. чл.128 от НК. С писмо от 
19.06.2008г. СГП е уведомила СРП, че срокът за разследване е продължен с два 
месеца, считано от 04.06.2008г. По ДП е било направено още едно искане за 
продължаване на срока на разследване, като с писмо получено на 19.08.2008г., 
СГП е уведомила СРП, че срокът за разследване е удължен с два месеца, 
считано от 04.08.2008г. На 20.10.2008г. ДП е върнато в СРП. На 15.04.2009г. е 
внесен обвинителен акт.    
 
 

Прокурор С. Соколова 
 
1.пр.пр. № 964/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 25.01.2010г. Резолюция за прекратяване на преписката от  
10.03.2010г. 
2. пр.пр. № 48/10г. по описа на СРП  
   Заведена жалба на 08.01.2010г. Резолюция за прекратяване на преписката от  
26.01.2010г. 
 

Мл. прокурор Гергана Лазарова 
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1. пр. пр. № 9988/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.02.2010г. Постановление за отказ от 02.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 12.03.2010г. 
2. пр. пр. № 1298/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 02.02.2010г. Постановление за отказ от 11.02.2010г.  
Изведено от деловодството на 26.02.2010г. 
3. пр. пр. № 1326/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 01.02.2010г. Постановление за отказ от 11.02.2010г.  
Изведено от деловодството на 26.02.2010г. 
4. пр. пр. № 1492/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.02.2010г. Постановление за отказ от 17.02.2010г.  
Изведено от деловодството на 01.03.2010г. 
5. пр. пр. № 9526/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 12.02.2010г. Постановление за отказ от 18.02.2010г.  
Изведено от деловодството на 26.02.2010г. 
6. пр. пр. № 10026/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 24.02.2010г. Постановление за отказ от 02.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 12.03.2010г. 
7. пр. пр. № 10056/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 24.02.2010г. Постановление за отказ от 02.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 12.03.2010г. 
8. пр. пр. № 25574/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.05.2010г. Постановление за отказ от 26.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 28.05.2010г. 
9. пр. пр. № 25736/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.05.2010г. Постановление за отказ от 28.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
10. пр. пр. № 25852/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 25.05.2010г. Постановление за отказ от 31.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
11. пр. пр. № 25974/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.05.2010г. Постановление за отказ от 08.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 14.06.2010г. 
12. пр. пр. № 25376/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.05.2010г. Постановление за отказ от 25.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 26.05.2010г. 
13. пр. пр. № 34498/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.06.2010г. Постановление за отказ от 28.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 07.07.2010г. 
14. пр. пр. № 34764/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 17.06.2010г. Постановление за отказ от 01.07.2010г.  
Изведено от деловодството на 20.07.2010г. 
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15. пр. пр. № 20710/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.04.2010г. Постановление за отказ от 04.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 17.05.2010г. 
 

 
Прокурор Валери Гинев 

 
1. пр. пр. № 47723/05г. по описа на СРП, ДП № 5178/05г. по описа на СДВР. 
Уведомление до СРП за започнало на 19.09.2005г. дознание срещу ИИ за 
престъпление по чл.172а, ал.2 от НК, изведено от СДВР на 19.09.2005г. Със 
заключително постановление от 20.09.2005г. дознанието е изпратено в СРП. С 
постановление от 14.12.2005г., изведено на 23.12.2005г., СРП е върнала 
дознанието за допълнително разследване. С постановление от 24.01.2006г., 
изведено на 27.01.2006г., СРП е преобразувала дознанието в предварително 
производство. На 12.04.2006г. е изведено заключително постановление на 
следователя по предварителното производство с мнение за спиране на осн. 
чл.22 ал.1 т.2 от НПК, адресирано до СРП. С постановление от 28.04.2006г., 
изведено същия ден, СРП е върнала следственото дело за доразследване. С 
постановление от 04.08.2008г., изведено на 09.08.2006г., СРП е спряла 
следственото дело. На 19.05.2009г. в СРП е получено уведомление относно 
издирване на едно от обвиняемите лица.  С постановление от 13.11.2009г., 
изведено на 26.11.2009г., прокурор В. Василев е прекратил наказателното 
производство на осн. чл.243 ал.1 т.2 от НПК. 
 

 
Прокурор Антони Йорданов 

 
1. пр. пр. №18034/06г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1752/06г. по описа на 03 
РПУ-СДП. Образувано с постановление от 01.02.2007г. срещу ИИ за 
престъпление по чл.182 ал.2 от НК. На 13.09.2007г. е изготвено заключително 
постановление от водещия разследването с мнение за прекратяване на осн. 
чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С постановление от 12.11.2007г., изведено на 
14.11.2007г., СРП е върнала дознанието за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения. На 09.12.2008г. е изготвено заключително 
постановление от водещия разследването с мнение за прекратяване на осн. 
чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С постановление от 25.03.2009г., изведено на 
30.03.2009г., СРП е спряла досъдебното производство. С постановление от 
25.03.2009г., изведено на 30.03.2009г., СРП е възобновила досъдебното 
производство. На 01.10.2009г. е изготвено заключително постановление от 
водещия разследването с мнение за прекратяване на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
На 14.10.2009г. досъдебното производство е получено в СРП. С постановление 
от 16.12.2009г., изведено на 30.12.2009г. на осн. чл.243 ал.1 т.2 от НПК. 
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II. Проверени на случаен принцип постановени откази и решени 
досъдебни производства – III-ти отдел 
 

 
Прокурор Кирил  Въжаров 

 
1. пр. пр. № 9612/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.02.2010г. Постановление за отказ от 22.02.2010г.  
Изведено от деловодството на 05.03.2010г. 
2. пр. пр. № 19562/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 01.04.2010г. Постановление за отказ от 09.04.2010г.  
Изведено от деловодството на 04.05.2010г. 
3. пр. пр. № 20306/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.04.2010г. Постановление за отказ от 23.04.2010г.  
Изведено от деловодството на 14.05.2010г. 
4. пр. пр. № 20584/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.04.2010г. Постановление за отказ от 28.04.2010г.  
Изведено от деловодството на 13.05.2010г. 
5. пр. пр. № 34502/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.06.2010г. Постановление за отказ от 17.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 23.06.2010г. Същото е обжалвано пред СГП, 
която с постановление от 11.08.2010г. е потвърдила постановлението на СРП. 
6. пр. пр. № 42948/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.08.09г. Постановление за отказ от 20.08.2009г. 
Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
7. пр. пр. № 42431/08г. по описа на СРП, дознание № ЗМ 3059/08г. по описа на 
07РПУ –СДП. Уведомление, получено в СРП на 22.08.2008г., за образувано на 
13.08.2008г. дознание срещу НИ за престъпление по чл.195 ал.1 т.3 от НК. На 
10.11.2008г. дознанието е получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 02.02.2009г., изведено на 13.02.2009г., СРП е спряла 
наказателното производство на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 
8. пр. пр. № 53750/07г. по описа на СРП, ДП №349/07г. по описа на СДВР. 
Уведомление, получено в СРП на 17.10.2007г., за започнато на 02.08.2007г. 
дознание срещу НИ за престъпление по чл.345а ал.1 от НК. С постановление от 
04.11.2008г., изведено на 19.11.2008г., СРП е спряла ДП на осн. чл. 244 ал.1 т.2 
от НПК. С постановление от 05.11.2008г., изведено на 19.11.2008г., СРП е 
възобновила ДП. Искане от 12.01.2009г. до СГП за продължаване на срока на 
разследване. С писмо от 30.03.2009г., получено на 13.04.2009г. в СРП, СГП е 
уведомила, че е удължила срока на разследване с два месеца, считано от 
18.05.2009г. На 23.06.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. С 
постановление от 23.11.2009г., изведено на 25.11.2009г., СРП е внесла 
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предложение в СРС за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78А от НК.  
9. пр. пр.№ 18056/07г. по описа на СРП, ДП № 54187/08г. по описа на СДВР. 
Образувано с постановление на СРП от 29.07.2008г., изведено на 30.07.2008г., 
срещу ИИ за престъпление по чл.308, вр. чл.26 от НК. На 19.09.2008г. в СРП е 
получено искане за удължаване на срока на разследване. СРП с писмо до СГП 
от 29.09.2008г. е поскала удължаване срока на разследване с четири месеца, 
считано от 30.09.2008г. С писмо от 02.10.2008г., получено в СРП на 
23.10.2008г., СГП е уведомила СРП, че срокът на разследване по ДП е удължен 
с 4 месеца, считано от 30.09.2008г. На 23.01.2009г. в СРП е постъпило 
предложение от водещия разследването за искане от страна на наблюдаващия 
прокурор от СРП за удължаване на срока на разследване от Главния прокурор с 
четири месеца. С писмо от 03.02.2009г. до СДВР, СРП е изискала ДП със 
заключително постановление. На 20.03.2009г. ДП е получено с мнение за 
спиране на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. С постановление от 21.08.2009г., 
изведено на 31.08.2009г., СРП е спряла НП. 
10. пр. пр. №22566/2008г. по описа на СРП, ДП № 804/2009г. по описа на 02 РУ 
– СДВР. Образувано с постановление на СРП от 24.02.2009г., изведено на 
05.03.2009г., срещу ИИ за престъпление по чл.348 б.”А” от НК. На 15.05.2009г. 
водещият разследването е изготвил заключително постановление с мнение за 
съд. С постановление от 18.08.2009г., изведено на 24.08.2009г., СРП е върнала 
ДП за доразследване с конкретни указания, като е дала срок за изпълнение 20 
дни. На 28.10.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване на осн. 
чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С постановление от 16.02.1010г., изведено на 
19.02.2010г., СРП е прекратила НП на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК.  
11. пр. пр. №48835/06г. по описа на СРП, ДП № 2351/06г. по описа на 07 РУ-
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 12.10.2006г., изведено на 
23.10.2006г., срещу НИ за престъпление по чл.346 ал.1 от НК. На 06.06.2008г. 
ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 14.05.2010г., 
изведено на 10.06.2010г. 
12. пр. пр. №28862/07г. по описа на СРП, ДП № 1868/2007г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Уведомление, получено в СРП на 28.05.2007г., за започнато на 
25.05.2007г. дознание срещу НИ за престъпление по чл.346 ал.1 от НК 
(нанесена щета за 18 000лв.). На 24.10.2007г. ДП е получено в СРП с мнение 
за спиране. С постановление от 14.05.2010г., изведено на 10.06.2010г., СРП е 
спряла НП на осн. чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 
13. пр. пр. № 9714/04г. по описа на СРП, ДП №8300/04г. по описа на 01 РУ-
СДВР. Образувано с постановление от 07.04.2004г., изведено на 09.04.2004г., 
срещу НИ за престъпление по чл.323 ал.1 от НК. На 02.06.2004г. ДП е получено 
в СРП с мнение за спиране на осн. чл.239, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 
07.06.2004г., изведено на 18.06.2004г., СРП е върнала ДП за доразследване с 
конкретни указания в срок от 14 дни. На 01.12.2004г. ДП е получено в СРП с 
мнение за спиране на осн. чл.239, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 
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27.01.2005г., изведено на 22.02.2005г., СРП е спряла НП. С постановление от 
13.04.2009г., изведено на 21.04.2009г., СРП е възобновила НП. На 02.09.2009г. 
ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 
15.05.2010г. СРП е прекратила НП на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК.  
14. пр. пр. № 55713/06г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 5722/04г. по описа на СДП. 
Образувано с постановление на СРП от 20.07.2006г., изведено на 07.08.2006г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.308 ал.1 от НК. С постановление 
от 10.10.2006г., изведено на 13.10.2006г., СРП е изпратила ДП на РП – гр. 
Пловдив по подследственост. С постановление на РП – гр. Пловдив ДП е 
върнато обратно в СРП, като е отказано приемането по компетентност. С 
постановление от 30.10.2007г., изведено на 08.11.2007г., СРП е спряла и 
възобновила ДП На 08.01.2008г. водещият разследването е изготвил 
заключително постановление с мнение за спиране на осн. чл. 244, ал.1, т.3 от 
НПК. С постановление от 25.02.2008г., изведено на 13.03.2008г., СРП е спряла 
НП на осн. чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 08.01.2009г., изведено 
на 14.01.2009г., СРП е възобновила ДП. На 16.03.2009г. водещият 
разследването е изготвил заключително постановление с мнение за спиране. С 
постановление от 08.04.2009г., изведено на 16.04.2009г., СРП е върнала ДП за 
доразследване, като е указала срок от 20 дни.  На 21.04.2009г. водещият 
разследването е изготвил заключително постановление с мнение за съд. На 
15.05.2009г. ДП е получено в СРП. С постановление от 25.03.2010г., изведено 
на 09.04.2010г. СРП е прекратила НП на осн. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК.  
15. пр. пр.№49614/04г. по описа на СРП, ДП № 5072/05г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Образувано срещу НИ за престъпление по чл.309 ал.1 от НК. На 
09.03.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 
16.02.2010г., изведено на 18.02.2010г., СРП е спряла НП на осн. чл. 244 ал.1 т.2, 
ал.3 и ал.5 от НПК. 
16. пр. пр. № 42672/06г. по описа на СРП, ДП №70446/07г. по описа на 04 РУ-
СДВР. Образувано с постановление от 25.06.2007г., изведено на 29.06.2007г., 
срещу НИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.309 ал.1 от НК. На 11.10.2007г. ДП 
е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 
постановление от 15.05.2010г., изведено на 10.06.2010г., СРП е спряла НП. 
17. пр. пр. № 20532/07г. по описа на СРП, ДП № 7401/07г. по описа на О”ПП” –
СДП. Уведомление, получено на 26.05.2007г., за започнато на 27.05.2007г. ДП 
срещу ИИ за престъпление по чл.343, ал.1 б.”б”, пр.2, вр. чл.342, ал.1, пр.3 от 
НК. На 27.06.2007г. е изпратено искане до СРП за продължаване на срока на 
разследване. С писмо от 25.07.2007г. СРП е изпратила искане до СГП за 
продължаване на срока на разследване с 4 месеца, считано от 28.07.2007г. С 
писмо от 03.08.2007г. СГП е уведомила СРП, че продължен срока на 
разследване с четири месеца, считано от 28.07.2007г. На 24.08.2007г. ДП е 
получено в СРП с мнение за прекратяване на осн. чл. 24 ал.1 т.9 от НПК. С 
постановление от 08.04.2010г., изведено на 23.04.2010г., СРП е прекратила НП 
на осн. чл.24 ал.1 т.9 от НПК.  
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18. пр.пр. №25748/07г. по описа на СРП, ДП № 1125/07г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 15.005.2007г., изведено на 
22.05.2007г., срещу ИИ за престъпление по чл.354а ал.5 от НК. На 28.08.2007г. 
ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване на осн. чл.9 ал.2 от НК. С 
постановление от 07.04.2010г., изведено на 23.04.2010г., СРП е прекратила НП 
на осн. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 
   

 
Прокурор Даниела Димитрова 

 
1. пр. пр. № 686/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.01.2010г. Постановление за отказ от 02.02.2010г.  
Изведено от деловодството на 18.02.2010г. 
2. пр. пр. № 792/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.01.2010г. Постановление за отказ от 01.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 24.01.2010г. 
3. пр. пр. № 25310/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.05.2010г. Постановление за отказ от 17.05.2010г.  
Изведено от деловодството на 28.05.2010г. 
4. пр. пр. № 25430/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.05.2010г. Постановление за отказ от 01.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 14.06.2010г. 
5. пр. пр. № 25440/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.05.2010г. Постановление за отказ от 01.06.2010г.  
Изведено от деловодството на 14.06.2010г. 
6. пр. пр. № 75368/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 29.12.2009г. Постановление за отказ от 12.01.2010г.  
Изведено от деловодството на 18.01.2010г. 
7. пр. пр. № 34574/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.06.09г. Постановление за отказ от 18.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
8. пр. пр. № 39402/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 17.07.09г. Постановление за отказ от 10.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
9. пр. пр. № 41846/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.07.09г. Постановление за отказ от 10.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.3 от НПК. Изведено от деловодството на 
07.09.2009г.Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 
09.10.2009г. е потвърдила постановлението на СРП. 
10. пр. пр. № 52510/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 24.09.09г. Постановление за отказ от 13.10.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 09.11.2009г. 
11. пр. пр. № 52918/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 01.10.09г. Постановление за отказ от 09.10.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 30.10.2009г. 
12. пр. пр. № 74230/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.12.09г. Постановление за отказ от 07.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.01.2010г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 31.05.2010г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
 

 
Прокурор Георги Чотински 

 
1. пр. пр. № 17952/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 07.04.09г. Постановление за отказ от 13.04.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 22.04.2009г. 
2. пр. пр. № 34228/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.06.09г. Постановление за отказ от 10.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 26.06.2009г. 
3. пр. пр. № 52150/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.09.09г. Постановление за отказ от 30.09.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 30.10.2009г. 
4. пр. пр. № 66822/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.11.09г. Постановление за отказ от 16.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.11.2009г. 
 
5. пр. пр. 22186/08г. по описа на СРП, ДП № 2058/08г. по описа на 06 РПУ-
СДП. Уведомление до СРП, получено на 16.06.2008г., за започнато на 
09.06.2008г. ДП срещу НИ за престъпление по чл. 346 ал.1 от НК. На 
11.07.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.244, ал.1, т.2 
от НПК. С постановление от 11.07.2008г., изведено на 24.07.2008г., СРП е 
възложила действия по разследването с конкретни указания. На 29.09.2008г. ДП 
е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 29.09.2008г., 
изведено на 23.10.2008г., СРП е спряла наказателното производство. С 
постановление от 29.09.2008г., изведено на 23.10.2008г., СРП е възобновила 
наказателното производство. На 28.05.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране.С постановление от 02.06.2009г., изведено на 15.06.2009г., СРП е 
възложила действия по разследването, като е указала срок за изпълнение – 10 
дни. С писмо от 05.11.09г. СРП е изискала ДП от Началника на 03 РУ – СДВР. 
На 04.12.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. На 10.12.2009г. ДП е 
разпределено на прокурор Г. Чотински. С писмо от 18.12.2009г. до 06 РУ-СДВР 
СРП е изпратила ДП за продължаване издирването на извършителя на 
престъплението. С писмо от 30.03.2010г. СРП е изискала ДП незабавно да бъде 
изпратено в прокуратурата. На 20.04.2010г. ДП е получено в СРП. С 
постановление от 26.04.2010г., изведено на 13.05.2010г., СРП е спряла 
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досъдебното производство на осн. чл. 244, ал.1, т.2 от НПК (тъй като същото не 
е било спирано, след възобновяването му с постановление от 29.09.2008г. на 
прокурор Панайотова).       
6. пр. пр. № 46026/06г. по описа на СРП, БП № 3410/2006г. Уведомление, 
получено в СРП на 28.09.2006г., за започнато на 28.09.06г. ДП срещу ИИ за 
престъпление по чл. 346, ал.1 от НК. На 28.12.2006г. ДП е получено в СРП с 
мнение за съд. С постановление от 17.01.2007г., изведено на 18.01.07г., СРП е 
върнала ДП за доразследване с конкретни указания и срок за изпълнение 10 
дни. На 02.02.2007г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 09.02.2007г. е 
внесен обвинителен акт. На 23.04.2007г. делото е върнато на СРП, където е 
получено на 27.04.2007г., за отстраняване на процесуални нарушения. С 
постановление от 23.05.2007г., изведено на 31.05.2007г., СРП частично е 
прекратила НП по отношение на единия от обвиняемите. На 30.10.2007г. ДП е 
получено в СРП с мнение за предаване на съд. Делото е прекратено на 
09.01.08г.от съда и е върнато на СРП на 29.01.2008г. за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения. На 19.11.2008г. СРП е внесла делото в съда 
със същия обвинителен акт. На 08.12.2008г. СРС е прекратил делото и го е 
върнал на СРП, където е получено на 09.12.2008г., за отстраняване на 
допусанти процесуални нарушения. На 15.01.09г. СРП е внесла отново същия 
обвинителен акт. На 05.02.2009г. СРС е прекратил отново делото и го е върнал 
на СРП, където е получено на 09.02.2009г., за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения. На 08.06.2009г. делото отново е внесено в съда.   
 

 
Прокурор Деян Сл. Славов 

 
1. пр. пр. № 9708/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 17.02.2010г. Постановление за отказ от 24.03.2010г.  
Изведено от деловодството на 14.04.2010г. 
2. пр. пр. № 10220/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.02.2010г. Постановление за отказ от 01.04.2010г.  
Изведено от деловодството на 03.05.2010г. 
3. пр. пр. № 10538/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 05.03.2010г. Постановление за отказ от 08.04.2010г.  
Изведено от деловодството на 03.05.2010г. 
 

 
Прокурор Деян Динев 

  
1. пр. пр. №15123/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 855/08г. по описа на 07 РУ-
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 20.03.08г., изведено на 
23.10.08г., срещу ИИ за престъпление по чл.325 ал.1 от НК. На 03.08.2009г. ДП 
е получено в СРП с мнение за прекратяване на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С 
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постановление от 21.10.2009г., изведено на 03.11.09г., СРП е прекратила 
наказателното производство.  
2. пр. пр.№ 44646/08г. по описа на СРП, ДП № 3764/08г. по описа на 01 РУ-
СДВР. Уведомление до СРП, получено на 02.10.08г., за образувано ДП срещу 
НИ за престъпление по чл. 346 ал.1 от НК. На 19.12.2008г. ДП е получено в 
СРП с мнение за спиране на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С постановление на 
СРП от 20.02.2009г., изведено на 06.03.2009г., наказателното производство е 
спряно.  
3. пр. пр. № 23738/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 809/2009г. по описа на 08 
РУ-СДВР. Уведомление до СРП, получено на 27.05.2009г., за започнато ДП 
срещу ИИ за престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК. На 05.06.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за съд. На 11.08.2009г. е внесен обвинителен акт.  
4. пр. пр.№ 23740/09г. по описа на СРП, ДП № 777/2009г. по описа на 08 РУ – 
СДВР. Уведомление до СРП, получено на 27.05.2009г., за започнато ДП срещу 
ИИ за престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК. На 03.06.2009г. ДП е получено в 
СРП с мнение за съд. На 11.08.2009г. е внесен обвинителен акт. 
5. пр. пр. №5672/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1583/08г. по описа на 08 РУ-
СДМВР. Образувано с постановление на СРП от 20.12.2008г., изведено на 
13.01.2009г., срещу ИИ за престъпление по чл. 343Б ал.1 от НК. На 02.06.2009г. 
ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 19.08.2009г. е внесен обвинителен 
акт.  
 
 

Прокурор Диана Давидкова 
 
1. пр. пр. № 39310/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.07.09г. Постановление за отказ от 17.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
 
 

 
Прокурор Екатерина Микова 

 
1. пр. пр. № 67330/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.11.09г. Постановление за отказ от 04.12.2009г. 
Изведено от деловодството на 22.12.2009г. 
2. пр. пр. № 67068/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 16.11.09г. Постановление за отказ от 20.11.2009г. 
Изведено от деловодството на 10.12.2009г. Обжалвано е пред СГП, която с 
постановление от 10.02.2010г. е отменила постановлението на СРП, като на 
26.03.2010г. СРП е възложила проверка. С постановление от 26.03.2010г. СРП е 
възложила допълнителна проверка с допълнителни указания. С постановление 
на СРП от 13.07.2010г. отново е отказала образуването на досъдебно 
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производство. Постановлението е изведено от деловодството на СРП на 
21.07.2010г.  
3. пр. пр. № 66918/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 12.11.09г. Постановление за отказ от 11.12.2009г. 
Изведено от деловодството на 05.01.2010г. 
4. пр. пр. № 67196/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.11.09г. Постановление за отказ от 09.12.2009г.  
Изведено от деловодството на 21.12.2009г. 
5. пр. пр. № 42274/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.08.09г. Постановление за отказ от 10.08.2009г.  
Изведено от деловодството на 04.09.2009г. 
6. пр. пр. № 42372/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.08.09г. Постановление за отказ от 12.08.2009г.  
Изведено от деловодството на 04.09.2009г. 
7. пр. пр. № 42412/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.08.09г. Постановление за отказ от 11.08.2009г. 
Изведено от деловодството на 04.09.2009г. 
 
 

Прокурор Ивайло Любенов 
 
1. пр. пр. №29726/08г. по описа на СРП, ДП № 1382/08г. на 09 РУ-СДВР. 
Образувано с постановление от 12.11.2008г., срещу ИИ за престъпление по чл. 
345 от НК. На 29.01.2009г. в СРП е получено предложение за продължаване на 
срока на разследване с 4 месеца. На 06.02.2009г. СРП е изпратила искане до 
СГП за продължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 24.01.2009г. 
С писмо от 12.02.2009г., получено в СРП на 12.03.2009г.,  СГП е уведомила, че 
срокът за разследване е удължен с четири месеца, считано от 24.01.2009г. На 
02.06.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 
14.09.2009г., изведено на 23.09.09г., СРП е внесла предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание по реда на чл.78а от НК.   
 

 
Прокурор Йордан Костадинов 

 
1. пр. пр. № 11076/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 16.03.2010г. Постановление за отказ от 09.04.2010г.  
Изведено от деловодството на 04.05.2010г. 
2. пр. пр. № 18916/2006г. по описа на СРП, ДП № 2605/07г. по описа на 02 
РПУ-СДП. Образувано с постановление на СРП от 18.07.2007г. срещу ИИ за 
престъпление по чл.323 ал.1 от НК. На 17.08.2007г. водещият разследването е 
изпратил искане до СРП  за удължаване на срока на разследване с още 4 
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месеца. Във връзка с полученото искане СРП с писмо от 31.08.2007г. е изискала 
подробна справка относно извършените до момента процесуално-следствени 
действия, които следва да бъдат отразени в искането до СГП. На 30.11.2007г. 
водещият разследването е изготвил заключително постановление с мнение за 
спиране на наказателното производство. С писмо от 24.04.08г. СРП е изискала 
ДП. На 20.05.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 12.06.2008г.,изведено на 27.06.2008г., СРП е спряла ДП. С 
постановление от 16.10.2008г., изведено на 28.10.2008г., СРП е възобновила 
ДП. На 20.02.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 17.03.2009г., изведено на 25.03.2009г., СРП е спряла 
досъдебното производство. С постановление от 20.07.2009г., изведено на 
31.07.2009г., СРП е възобновила досъдебното производство. На 07.10.2009г. 
водещият разследването е приключил ДП с заключително постановление с 
мнение за спиране на НП на осн. чл.25 т.2 от НПК. На 29.10.2009г. ДП е 
получено в СРП. С постановление от 13.01.2010г., изведено на 25.01.2010г., 
СРП е прекратила досъдебното производство на осн. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.   
3. пр. пр. № 63261/06г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15094/07г. по описа на 01 
РУ-СДВР. Образувано с постановление от 15.02.2007г. срещу ИИ за 
престъпление по чл. 316 пр.1, вр. чл.309 ал.1 от НК. Изготвено искане от 
05.04.2007г. до СРП за продължаване на срока на разследване. Водещият 
разследването е приключил ДП със заключително постановление с мнение за 
спиране на 07.06.2007г. С постановление от 09.11.2007г., изведено на 
21.11.2007г., СРП е спряла досъдебното производство на осн. чл.244 ал.1 т.3 от 
НПК. На 10.03.2008г. СРП е изискала ДП. С постановление от 03.07.2008г. 
досъдебното производство е възстановено. На 29.07.2008г. в СРП е постъпило 
искане за продължаване на срока на разследване от водещия разследването. На 
06.08.2008г. СРП е поискала от СГП продължаване на срока на разследване с 
два месеца. С писмо от 11.08.2008г., получено в СРП на 02.09.2008г., СГП е 
уведомила, че срокът за разследване е удължен с два месеца, считано от 
04.09.2008г. На 19.12.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 13.01.2009г., изведено на 20.01.2009г., СРП е спряла 
досъдебното производство на осн. чл. 244 ал.1 т.3 от НПК. На 16.07.2009г., 
изведено на 29.07.2009г., СРП е възобновила досъдебното производство. На 
29.10.09г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 
14.01.2010г., изведено на 22.01.2010г. наказателното производство е прекратено 
на осн. 24, ал.1, т.1 от НПК. 
4. пр. пр. № 26264/02г. по описа на СРП, ДП № 3398/04г. по описа на 06 РУ – 
СДВР. Образувано с постановление от 16.10.2003г., изведено на 23.10.2003г., 
СРП е разпоредила да се започне полицейско производство- дознание срещу 
НИ за престъпление по чл. 309, ал.1 от НК. На 02.06.2004г. дознанието е 
получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 02.06.2004г., 
изведено на 18.06.2004г., СРП е върнала дознанието за допълнително 
разследване с конкретни указания, като е дала срок за изпълнение 14 дни. На 
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14.10.2004г. дознанието е получено в СРП с мнение за предаване на съд. С 
постановление от 19.10.2004г., изведено на 25.10.2004г., СРП отново е върнала 
дознанието за допълнително разследване, тъй като не са били изпълнени 
дадените в предишното постановление указания. Даден е бил срок за 
изпълнение 14 дни. На 26.01.2005г. дознанието е получено в СРП с мнение за 
съд. С постановление от 27.01.2005г., изведено на 09.02.2005г., СРП е върнала 
дознанието за изпълнение на дадените указания със срок за изпълнение 30 дни. 
На 01.04.2005г. дознанието е получено в СРП с мнение за съд. С 
постановлениеие от 19.04.2005г., изведено на 28.04.2005г., СРП е върнала 
отново дознанието за доразследване със срок 30 дни. На 28.06.2005г. 
дознанието е получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 13.07.2005г., 
изведено на 01.08.2005г., СРП отново е върнала дознанието за доразследване 
със срок 30 дни. На 11.10.2005г. дознанието е получено в СРП с мнение за съд. 
На 08.11.2005г. е внесен обвинителен акт. На 25.07.2006г. делото е върнато от 
СРС на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. С 
постановление от 10.08.2006г., изведено на 17.08.2006г., СРП е спряла 
досъдебното производство. На 09.05.2007г. в СРП е постъпило искане за 
възобновяване на досъдебното производство от разследващия полицай. С 
постановление от 17.12.2007г., изведено на 27.12.2007г., СРП е възобновила 
досъдебното производство. На 11.02.2008г. в СРП е постъпило искане за 
продължаване на срока на разследване. Такова е било поискано от СГП с писмо 
от 20.02.2008г. СГП с писмо от 27.02.2008г. е уведомила СРП с писмо, 
получено на 07.03.2008г., че срокът за разследване е удължен с два месеца, 
считано от 28.02.2008г. С писмо, получено в СРП на 21.04.2008г., е поискано 
ново удължаване на срока на разследване. С писмо до СГП, изведено на 
20.05.2008г., СРП е поискала удължаване на срока на разследване. С писмо от 
26.05.2008г. СГП е уведомила СРП с писмо, получено на 04.06.2008г., че 
искането е уважено и срокът за разследване е удължен с два месеца, считано от 
28.04.2008г. На 01.07.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 02.07.2008г., изведено на 08.07.2008г., СРП е спряла 
досъдебното производство на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. С постановление от 
01.08.2008г., изведено на 06.08.2008г., СРП е възобновила досъдебното 
производство. С писмо от 21.10.08г. до СГП, СРП е отправила искане за 
продължаване ан срока на разследване по предложение на водещия 
разследването. С писмо от 21.10.2008г. СГП е уведомила СРП на 24.10.2008г., 
че срокът за разследване е удължен с два месеца, считано от 06.10.2008г. ДП е 
получено в СРП на 26.08.2009г. с мнение за спиране.  С постановление от 
28.08.2009г., изведено на 04.09.2009г., СРП е спряла досъдебното 
производство.  С постановление от 01.09.2009г., изведено на 04.09.2009г., 
СРП е възобновила досъдебното производство. На 23.10.2009г. в СРП е 
получено искане от разследващия орган за удължаване на срока на 
разследване с два месеца. СРП с писмо от 03.11.2009г. е поискала от СГП 
удължаване на срока на разследване. С писмо от 09.11.2009г., получено в 
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СРП на 11.11.09г., СГП е уведомила, че искането е уважено и срокът на 
разследване е удължен с два месеца, считано от 04.11.09г. На 05.01.2010г. 
ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 05.01.2010г., 
изведено на същата дата, СРП е върнала ДП на разследващия орган с 
конкретни указания. На 29.01.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. 
На 20.04.2010г., изведено на съдщата дата, с постановление СРП частично е 
прекратила наказателното производство. На 28.04.2010г. е внесен 
обвинителен акт. 
5. пр. пр. № 16177/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 7441/08г. по описа на РТП – 
ПР – СДВР. Образувано с постановление от 22.05.2008г., изведено на 
06.06.2008г., срещу ИИ за престъпление по чл. 343, ал.3 пр. посл., б.А пр.1, вр. 
ал.1 б.Б пр.2, вр. чл.342 ал.1 пр.3 от НК. С писмо от 23.12.2008г. СРП е изискала 
ДП от разследващите органи, тъй като срокът за разследване е бил изтекъл. На 
26.02.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.244 ал.1 т.1 от 
НПК. С постановление от 02.11.2009г., изведено на 13.11.2009г., СРП е 
прекратила наказателното производство на осн. чл.24, ал.1, т.2 от НПК.     
 
 

Мл. прокурор  Божидар Качуров 
 
1. пр. пр. № 1542/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.02.2010г. Резолюция  за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 04.03.2010г.   
2. пр. пр. № 25372/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.05.2010г. Резолюция  за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 02.06.2010г. 
3. пр.пр. № 43492/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 25.08.2009г. Резолюция  за прекратяване на преписката от 
30.09.2009г., изведена от деловодството на 30.10.2009г. 
4. пр.пр. № 52630/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.09.2009г. Постановление за отказ от 28.10.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.11.2010г. 
5. пр.пр. № 53108/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.10.2009г. Постановление за отказ от 05.11.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.11.2010г. 
6. пр. пр. №43402/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3765/08г. по описа на 07 РУ-
СДВР. Уведомление до СРП, получено на 29.10.2008г., за започнато на 
07.10.2008г. ДП срещу НИ за престъпление по чл.346, ал.1 от НК. На 
23.12.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.244, ал.1, т.2 
от НПК. С постановление от 23.03.2009г., изведено на 09.03.2009г., СРП е 
спряла наказателното производство. 
7. пр. пр. № 39047/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2056/08г. по описа на 09 
РПУ-СДП. Образувано с постановление на СРП от 12.09.2008г., изведено на 
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26.09.2008г., срещу ИИ за престъпление по чл.325, ал.1 от НК. На 17.12.2008г. 
ДП е получено в СРП с мнение за предаване на съд.  С постановление от 
19.02.2009г., изведено на 20.02.2009г., СРП е внесла в съда предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание.  
8. пр. пр. № 2586/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 314/08г. по описа на 06 РУ-
СДМВР. Образувано на 26.01.2008г. по реда на чл.212 ал.2 от НПК срещу ИИ 
за престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК. С постановление на СРП от 
10.07.2008г. ДП е изпратено на СГП по компетентност. С постановление от 
12.08.2008г., изведено на 13.08.2008г., СГП не е приела ДП по компетентност и 
е върнала същото на СРП с указания. С постановление от 06.10.2008г., изведено 
на 17.10.2008г., СРП е изпратила ДП на разследващия полицай с конкретни 
указания. На 11.12.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 23.02.2009г. 
е внесен обвинителен акт. 
 
 

Прокурор Богдан Ангелов 
 
1. пр.пр. № 73930/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.12.2009г. Постановление за отказ от 17.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 29.03.2010г. 
2. пр. пр. № 10036/09г. по описа на СРП, ДП № 703/09г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 16.03.2009г., изведено на същия 
ден, срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. На 31.03.2009г. е 
получено в СРП с мнение за съд. На 12.06.2009г. е внесен обвинителен акт.  
3. пр. пр. №32799/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 1498/08г. по описа на 09 РУ-
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 12.06.08г., изведено на 
24.06.2008г., срещу ИИ за престъпление по чл. 343Б ал.1 от НК. С писмо от 
04.09.2008г., получено в СРП на 12.09.2008г., СГП е уведомила, че срокът за 
разследване е удължен с два месеца, считано от 24.08.2008г. На 16.02.2009г. ДП 
е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.25 т.2 от НПК. С 
постановление от 16.03.2009г., изведено на 24.03.2009г., СРП е спряла 
наказателното производство на осн. чл.25 т.2 от НПК. С постановление от 
16.03.2009г., изведено на 24.03.2009г., СРП е възобновила наказателното 
производство. На 15.09.09г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 
19.11.2009г. е внесен обвинителен акт. 
4. пр. пр. № 46727/08г. по описа на СРП, ДП №2331/07г. по описа на 09 РУ – 
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 31.10.2008г., изведено на 
24.11.2008г., срещу ИИ за престъпление по чл.343Б ал.1 от НК. С писмо от 
31.03.2009г., получено в СРП на 10.04.2009г., СГП е уведомила, че срокът за 
разследване е удължен с два месеца, считано от 24.03.09г. На 03.04.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.25 т.2 от НПК. С постановление 
от 01.06.2009г., изведено на 05.06.2009г., СРП е спряла ДП на осн. чл.25 т.2 от 
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НПК. С постановление от 01.06.2009г., изведено на 05.06.2009г., СРП е 
възобновила ДП. На 13.08.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 
20.10.09г. е внесен обвинителен акт.  
5. пр. пр. № 27296/09г. по описа на СРП, ДП № 1468/09г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Уведомление, получено в СРП на 27.05.2009г., за започнато ДП срещу 
НИ за престъпление по чл. 346, ал.1 от НК. С писмо от 23.07.2009г. СРП е 
изискала от 02 РУ-СДВР ДП, с оглед изтеклия срок за разследване. На 
21.08.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.244, ал.1, т.2 
от НПК. С постановление от 12.11.2009г., изведено на 20.11.2009г., СРП е 
спряла досъдебното производство на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 
6. пр. пр.№ 3306/06г. по описа на СРП, ДП № 4935/05г. по описа на 04 РУ-
СДВР. На 01.02.2006г. в СРП е получено уведомление за образувано ДП срещу 
НИ за престъпление по чл.325 ал.1 от НК. С писма от 14.06.2007г. и 
29.12.2008г. СРП е изискала ДП с оглед изтеклия срок на разследване. На 
06.03.2009г. в СРП е получено писмо, че ДП е спряно с постановление на 
прокурор Н. Борисова от 06.06.2006г. След справка в деловодството на 04 РУ-
СДВР, се е установило, че под един и същ номер на ДП фигурират два 
прокурорски номера, които касаят един и същ заявителски материал и един и 
същ случай. С оглед на това с Постановление от 09.06.2009г., изведено на 
01.07.2009г., СРП е прекратила ДП на осн. чл. 24 ал.1 т.6 от НПК.   
 
 

Прокурор Калин Близнаков 
 
1. пр. пр. №26503/2008г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 5063/08г. по описа на 08 
РУ – СДВР. Уведомление до СРП, получено на 07.04.2008г., за започнато ДП 
срещу НИ за престъпление по чл. 276, ал.1 от НК. На 07.05.2008г. ДП е 
получено в СРП за отношение по компетентност. С постановление от 
09.05.2008г., изведено на 14.05.2008г., СРП е върнала ДП за доразследване с 
конкретни указания, които е следвало да се извършат в срока зао приключване 
на разследването. На 14.05.2008г. СРП е изпратила искане до СГП за 
продължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 20.05.2008г. С писмо 
от 20.03.09г. СРП е изискала ДП да бъде незабавно изпратено с оглед изтеклия 
срок за разследване. С напомнителни писма от 06.11.2009г. и  01.04.2010г. СРП 
за пореден път е изискала незабавно ДП. На 28.10.2008г. ДП е получено в СРП 
с мнение за спиране на осн. чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 
30.10.2008г., изведено на 10.11.2008г., СРП е спряла ДП на осн. чл. 244, ал.1, т.2 
от НПК. С постановление от 03.11.2008г., изведено на 10.11.2008г., СРП е 
възобновила ДП. На 24.02.2009г. ДП е получено в СРП с мвнение за спиране. С 
постановление от 06.03.2009г., изведено на 13.05.2009г., СРП е върнала ДП за 
доразследване с конкретни указания и срок за изпълнение 30 дни. На 
18.05.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 
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20.07.2009г., изведено на 10.08.09г., СРП е спряла ДП на осн. чл.244, ал.1, т.2 от 
НПК.  

 
 

Прокурор Петър Смолички 
 
1. пр.пр. № 148/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.01.2010г. Постановление за отказ от 30.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 17.05.2010г. 
2. пр. пр. № 25006/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.05.09г. Постановление за отказ от 07.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
3. пр. пр. № 35296/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.06.09г. Постановление за отказ от 20.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 04.09.2009г. 
4. пр. пр. № 52186/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 16.09.09г. Постановление за отказ от 12.02.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 25.02.2009г. 
5. пр. пр. № 60932/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 09.10.09г. Постановление за отказ от 19.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.01.2010г. 
6. пр. пр. № 67970/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.12.09г. Постановление за отказ от 18.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 29.01.2010г. 
7. пр. пр. № 22916/09г. по описа на СРП, ДП № 890/09г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Уведомление до СРП, получено  на 22.04.2009г., за започнато на 
25.03.2009г. ДП срещу НИ за престъпление по чл. 345а, ал.1 от НК. На 
17.07.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 
22.01.2010г., изведено на 03.02.2010г., СРП е спряла наказателното 
производство на осн. чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 
8. пр. пр.№ 57268/07г. по описа на СРП, ДП № 2422/07г. по описа на 05 РПУ-
СДП. Образувано с Постановление на СРП на 19.11.2007г., изведено на 
03.12.2007г., срещу ИИ за престъпление по чл.343б ал.1 от НК. На 11.04.2007г. 
е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 16.04.2008г., 
изведено на 08.05.2008г., СРП е спряла НП. С постановление от 16.04.2008г., 
изведено на същата дата, СРП е възобновила ДП. На 03.12.2008г. ДП е 
получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 04.12.2008г., 
изведено на 18.12.2008г., СРП е спряла НП. С постановление от 04.12.2008г., 
изведено на 18.12.2008г., СРП е възобновила НП. На 13.04.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.25 ал.1 т.2 от НПК. С 
постановление от 11.05.2009г., изведено на 16.05.2009г., СРП е върнала ДП за 
доразследване, като е дала изрични указания и срок за изпълнение 30 дни. На 
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15.07.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 01.04.2010г. е внесен 
обвинителен акт.  
9. пр. пр. № 17 495/08г. по описа на СРП, ДП №2380/08г. по описа на 03РПУ-
СДП. Образувано с постановление за образуване от 29.07.2008г., изведено на 
12.08.2008г., срещу ИИ за престъпление по чл. 324 ал.1 от НК. На 05.11.2008г. 
ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 14.01.2009г. е внесен обвинителен 
акт.  
10. пр. пр. №2298/09г. по описа на СРП, ДП № 3863/08г. по описа на 09РУ-
СДВР. Уведомление до СРП, получено на 19.01.2009г., за започнато на 
17.11.2008г. ДП срещу НИ за престъпление по чл.; 346 ал.1 от НК. На 
12.03.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване. С постановление 
от 02.06.2009г., изведено на 17.06.2009г., СРП е прекратила НП на осн. чл.24 
ал.1 т.1 от НПК.  
11. пр. пр.№ 64778/08г. по описа на СРП, ДП № 663/08г. по описа на СДВР. 
Образувано с постановление на СРП от 07.01.2009г., изведено на 15.01.2009г. 
срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. На 31.03.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за съд. На 26.06.2009г. е внесен обвинителен акт.  
12. пр. пр. №41449/08г. по описа на СРП, ДП №2870/08г. по описа на 07РПУ – 
СДП. Образувано с постановление на СРП от 12.09.2008г., изведено на 
25.09.2008г., срещу ИИ за престъпление по чл.354а ал.3 от НК. На 14.03.2009г. 
ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване на осн чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С 
постановление на СРП от 08.06.2009г., изведено на 19.06.2009г., ДП е 
прекратено на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
13. пр. пр. № 47898/08г. по описа на СРП, ДП № 3636/08г. по описа на 06РУ-
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 24.09.2008г., изведено на 
03.10.2008г., срещу ИИ за престъпление по чл.325 ал.1 от НК. С писмо от 
10.01.2009г. на СГП, получено в СРП на 22.01.2009г., е продължила срока на 
разследване с четири месеца, считано от 03.12.2008г. На 15.05.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 01.09.2009г., изведено на 
07.09.2009г., СРП е внесла предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание на осн. чл.78А от НК. 
14. пр. пр. № 45869/02г. по описа на СРП, ДП № 5049/03г. по описа на 03 РУ-
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 17.11.2002г., изведено на 
18.02.2003г., срещу ИИ за престъпление по чл.308 и по чл.314 от НК. С 
постановление от 13.06.2003г., изведено на 24.09.2003г., СРП е спряла НП. С 
постановление от 10.09.2007г., изведено на 27.09.2007г., СРП е възобновила 
ДП. На 01.04.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. На 06.07.2009г., 
изведено на 24.07.2009г., СРП е спряла НП на осн. чл. 244 ал.1 т.1 от НПК. С 
писмо от 27.08.2010г. СРП е изискала ДП от 03 РУ-СДВР. С писмо, получено в 
СРП на 01.10.2010г., зам. Началникът на 03 РУ-СДВР е уведомил 
наблюдаващия прокурор, че ДП е изпратено на 10.03.2009г. в СРП с мнение за 
спиране, след което същото не е постъпвало отново в полицията и не фигурира 
в деловодната система. С постановление от 08.10.2010г., изведено на същата 
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дата, СРП – прокурор Соня Радоева, е прекратила наказателното производство 
на осн. чл. 243 ал.1 т.1 от НПК.  
 
  

Прокурор Екатерина Микова 
 
1. пр.пр. № 94/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 05.01.2010г. Постановление за отказ от 15.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 26.01.2010г. 
2. пр.пр. № 25536/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.05.2010г. Постановление за отказ от 21.05.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.06.2010г. 
  
 
 

Прокурор Антон Ефтимов 
 

 
1. пр. пр. № № 58183/08г. по описа на СРП, ДП № 2360/2008г. по описа на 05 
РПУ-СДП. Образувано с постановление на СРП от 03.12.2008г., изведено на 
18.12.08г., срещу ИИ за престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК. На 13.03.2009г. 
ДП е получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 21.04.2009г., 
изведено на 29.04.2009г., СРП е върнала ДП на разследващия орган с конкретни 
указания, като е указала срок 30 дни. На 02.06.2009г. ДП е получено в СРП с 
мнение за съд. На 14.08.2009г. е внесен обвинителен акт.  
 
2. пр. пр. № 43542/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 571/08г. по описа на СДП. 
Образувано на 03.11.2008г. като БП срещу ИИ за престъпление по чл 343Б ал.1 
от НК. Искане от 12.12.2008г. за продължаване на срока на разследване от 
водещия разследването, като СРП с писмо от 05.01.2009г. е изпратила искане до 
СГП за удължаване на срока за разследване с два месеца, считано от 
10.01.2009г. На 21.01.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. С 
постановление от 20.02.2009г., изведено на 04.03.2009г., СРП е върнала ДП на 
разследващия орган с конкретни указания, като е дала срок от 30 дни. На 
22.05.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 14.08.2009г. е внесен 
обвинителен акт. 
 
3. пр. пр. №58506/07г. по описа на СРП, ДП № 2550/07г. по описа на 03РПУ-
СДП. Образувано с постановление на СРП от 06.12.2007г., изведено на 
20.12.2007г., срещу ИИ за престъпление по чл. 343Б ал.1 от НК. С 
напомнителни писма от 16.04.2008г. и от 08.08.2008г. СРП е изискала ДП 
незабавно. На 17.02.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 14.03.2009г., изведено на 20.03.2009г., ДП е върнато е 
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върнато за допълнително разследване със срок 30 дни. На 28.05.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за съд. На 14.08.2009г. е внесен обвинителен акт.  
 
4. пр. пр.№ 62470/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 7924/2008г. по описа на РТП 
ПР СДВР. Уведомление до СРП, получено на 16.12.2008г. за започнато на 
29.11.2008г. ДП срещу НИ за престъпление по чл. 343, ал.1, б.”б”, вр. чл.342, 
ал.1, пр.3 от НК. На 02.02.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. С 
постановление от 10.03.2009г., изведено на 17.03.2009г., СРП е върнала ДП за 
доразследване, като е указала срок 30 дни. На 27.05.2009г. ДП е получено в 
СРП с мнение за съд. На 19.08.2009г. е внесен обвинителен акт. 
 
5. пр. пр. № 14352/08г. по описа на СРП, ДП №849/08г. по описа на 05 РПУ-
СДП. Образувано с постановление от 31.03.2008г., изведено на 09.04.2008г., 
срещу ИИ за престъпление по чл.325, ал.1 от НК. Искане от разследващия 
орган за удължаване на срока на разследване, получено в СРП на 02.06.2008г. 
На 14.08.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 
24.11.2008г., изведено на 08.12.2008г., СРП е внесла с предложение за 
приложение на чл.78а от НК. На 08.05.2009г. СРС е върнал НАХД 13871/08г. за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. На 23.07.2009г. е внесен 
обвинителен акт. 
 
6. пр. пр.№ 6172/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2070/07г. по описа на 03 РПУ-
СДП. Образувано с постановление на СРП от 10.08.2007г., изведено на 
23.08.2007г., срещу ИИ за престъпление по чл. 296 ал.1 от НК. На 15.11.2007г. 
ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 
10.12.2007г., изведено на 03.01.2008г., СРП е спряла ДП. С писма от 
21.04.2008г. и 28.08.2008г., изведено на 01.09.2008г., е изискано ДП от 
разследващите органи. На 04.12.2008г. ДП е получено в СРП. С постановление 
от 08.12.2008г., изведено на 22.12.2008г., СРП е възобновила НП. На 
24.03.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл. 244, ал.1, т.3 
от НПК. С постановление от 13.08.2009г., изведено на 01.09.2009г., СРП е 
прекратила наказателното производство на основание чл. 24 ал.1 т.6 от НПК.  
 
    

Прокурор Асен Христов 
 
1. пр.пр. № 248/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.01.2010г. Постановление за отказ от 12.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 26.01.2010г. 
2. пр.пр. № 10652/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 09.03.2010г. Постановление за отказ от 11.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 26.03.2010г. 
3. пр.пр. № 20624/10г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 26.04.2010г. Постановление за отказ от 03.05.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 17.05.2010г. 
4. пр.пр. № 34832/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 21.06.2010г. Постановление за отказ от 23.06.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 28.06.2010г. 
5. пр.пр. № 39172/09г. по описа на СРП 
    Постановление за отказ от 20.07.2009г.  Изведено от деловодството на 
12.08.2009г. Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 
17.11.2009г. е потвърдила постановлението на СРП. Постановлението на СГП е 
обжалвано пред САП, която с постановление от 29.04.2010г. е потвърдила 
постановлението на СГП, с което е потвърден отказът на СРП за образуване на 
досъдебно производство.  
6. пр. пр. № 17934/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 07.04.09г. Постановление за отказ от 13.04.2009г. 
Изведено от деловодството на 23.04.2009г. 
7. пр. пр. № 18076/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 09.04.09г. Постановление за отказ от 16.04.2009г.  
Изведено от деловодството на 11.05.2009г. 
8. пр. пр. № 18472/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 17.04.09г. Постановление за отказ от 27.04.2009г. 
Изведено от деловодството на 12.05.2009г. 
9. пр. пр. № 25022/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.05.09г. Постановление за отказ от 13.05.2009г. 
Изведено от деловодството на 09.07.2009г. 
10. пр. пр. № 35122/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.06.09г. Постановление за отказ от 25.06.2009г. 
Изведено от деловодството на 21.07.2009г. 
11. пр. пр. № 35622/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 29.06.09г. Постановление за отказ от 03.07.2009г. 
Изведено от деловодството на 06.08.2009г. 
12. пр. пр. № 42504/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.08.09г. Постановление за отказ от 19.08.2009г. 
Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
13. пр. пр. № 53186/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.10.09г. Постановление за отказ, изведено от 
деловодството на 09.11.2009г. 
14. пр. пр. № 62336/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.10.09г. Постановление за отказ от 20.11.2009г. на 
основание чл. 24 ал.1 т.6 от НПК. Изведено от деловодството на 15.12.2009г. 
15. пр. пр. № 62648/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 05.11.09г. Постановление за отказ от 16.11.2009г. 
Изведено от деловодството на 10.12.2009г. Същото е обжалвано пред СГП, 
която с постановление от 08.02.2010г. е потвърдила постановлението на СРП. 
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Прокурор Мариана Димитрова 
  
1. пр. пр. № 4946/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.03.09г. Постановление за отказ от 18.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.04.2009г. 
2. пр. пр. № 42364/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.08.09г. Постановление за отказ от 11.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
3. пр. пр. № 66776/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.11.09г. Постановление за отказ от 23.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 15.12.2009г. 
 
 

Прокурор Мария Стойчева 
 
1. пр.пр. № 9926/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 22.02.2010г. Постановление за отказ от 01.03.2010г. 
Изведено от деловодството на 11.03.2010г. 
2. пр.пр. № 19874/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 12.04.2010г. Постановление за отказ от 19.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 11.05.2010г. 
3.  пр. пр. № 25102/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.05.2009г. С писмо до жалбоподателя от 15.05.2009г., 
изведено от деловодството на 30.05.2009г. същият е уведомен, че СРП е 
отказала да образува досъдебно производство по цитираната преписка на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
4. пр. пр. № 25576/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.05.2009г. Постановление за отказ от 02.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 и т.3 от НПК. Изведено от деловодството на 
23.06.2009г. 
5. пр. пр. № 25804/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 07.08.2009г. Постановление за отказ от 12.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 25.11.2009г. 
6. пр. пр. № 26444/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 02.06.2009г. Постановление за отказ от 06.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.08.2009г. 
7. пр. пр. № 35802/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 02.07.2009г. Постановление за отказ от 27.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 01.09.2009г. 
8. пр. пр. № 39092/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.07.2009г. Резолюция  за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 12.08.2009г.   
9. пр. пр. № 35790/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 02.07.2009г. Резолюция  за прекратяване на преписката на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК, изведена от деловодството на 29.07.2009г.   
10. пр. пр. № 61018/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 09.10.2009г., препратена по компетентност от ВКП.  С 
Резолюция  за отказ от образуване на досъдебно производство от 11.11.2009г., 
изведена от деловодството на 19.11.2009г.   
11. пр. пр. № 41866/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 28.07.2009г. Постановление за отказ от 03.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.09.2009г. 
12. пр. пр. № 52060/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.09.2009г. Постановление за отказ от 07.10.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 30.10.2009г. 
 
 

Прокурор Нина Борисова 
 
1. пр. пр. № 5124/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.03.09г. Постановление за отказ от 18.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.04.2009г. 
 
 

Прокурор Йоана Ралякова 
 
1. пр.пр. № 5396/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 17.03.2009г. Постановление за отказ от 20.03.2009г.  
Изведено от деловодството на 07.04.2009г. 
2. пр.пр. № 34344/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.06.2009г. Постановление за отказ от 12.06.2009г.  
Изведено от деловодството на 02.07.2009г. 
3. пр.пр. № 61696/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.10.2009г. Постановление за отказ от 23.10.2009г.  
Изведено от деловодството на 11.11.2009г. 
4. пр.пр. № 67418/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.11.2009г. Постановление за отказ от 30.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.3 от НПК. Изведено от деловодството на 05.01.2010г. 
 

Мл. прокурор Николай Попов 
 
1. пр.пр. № 67900/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 02.12.2009г. Постановление за отказ от 07.12.2009г.  на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 05.01.2010г. 
Същият е обжалван пред СГП, която с постановление от 17.03.2010г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
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Прокурор Петър Белчев 
 

1. пр.пр. № 1140/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.01.2010г. Постановление за отказ от 03.02.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 22.02.2010г. 
2. пр.пр. № 272/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.01.2010г. Постановление за отказ от 15.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 и т.3 от НПК. Изведено от деловодството на 
26.01.2010г. Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 
25.03.2010г. е потвърдила постановлението на СРП. 
3. пр.пр. № 10298/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 01.03.2010г. Постановление за отказ от 10.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 25.03.2010г. 
 4. пр.пр. № 19376/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.03.2010г. Постановление за отказ от 08.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 03.05.2010г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 13.07.2010г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
5. пр.пр. № 20016/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.04.2010г. Постановление за отказ от 19.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.3 от НПК. Изведено от деловодството на 05.05.2010г. 
6. пр.пр. № 24876/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 28.04.2010г. Постановление за отказ от 13.05.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 28.05.2010г. 
7. пр.пр. № 25938/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.05.2010г. Постановление за отказ от 02.06.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 11.06.2010г. 
8. пр.пр. № 34488/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.06.2010г. Постановление за отказ от 17.06.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.06.2010г. 
9. пр.пр. № 34804/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.06.2010г. Постановление за отказ от 24.06.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 29.06.2010г. 
10. пр.пр. № 26510/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.06.2009г. Постановление за отказ от 15.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.07.2009г. 
11. пр.пр. №  1776/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.02.2009г. Постановление за отказ от 18.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.03.2009г. 
12. пр.пр. № 3920/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 16.02.2009г. Постановление за отказ от 04.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.03.2009г. 
13. пр.пр. № 4338/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 24.02.2009г. Постановление за отказ от 06.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 19.03.2009г. 
14. пр.пр. № 4418/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.02.2009г. Постановление за отказ от 09.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 19.03.2009г. 
15. пр.пр. № 5592/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.03.2009г. Постановление за отказ от 27.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 13.04.2009г. 
16. пр.пр. № 17794/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.04.2009г. Постановление за отказ от 10.04.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.04.2009г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 05.06.2009г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
17. пр.пр. № 35264/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.06.2009г. Постановление за отказ от 01.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.08.2009г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 18.12.2009г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
18. пр.пр. № 52440/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.09.2009г. Постановление за отказ от 05.10.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 30.10.2009г.  
19. пр.пр. № 67444/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.11.2009г. Постановление за отказ от 01.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 05.01.2010г.  
20. пр.пр. № 67658/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.11.2009г. Постановление за отказ от 03.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 05.01.2010г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 25.02.2010г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
21. пр.пр. № 68244/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.12.2009г. Постановление за отказ от 15.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 12.01.2010г.  
22. пр.пр. № 74334/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.12.2009г. Постановление за отказ от 22.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 13.01.2010г.  
 

Прокурор Петър Джунов 
 
1. пр. пр. № 5036/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.03.09г. Постановление за отказ от 18.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.04.2009г. 
2. пр. пр. № 42052/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 30.07.09г. Постановление за отказ от 05.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
3. пр. пр. № 25346/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.05.09г. Постановление за отказ от 18.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 29.05.2009г. 
4. пр. пр. № 25426/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.05.09г. Постановление за отказ от 21.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.07.2009г. 
5. пр. пр. № 74670/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.12.09г. Постановление за отказ от 28.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 13.01.2010г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 15.02.2010г. е 
отменила постановлението на СРП. С постановление от 22.02.2010г., изведено 
от деловодството на 08.03.2010г., е възложено извършването на предварителна 
проверка, като е указан 30-дневен срок. На 15.04.2010г. е постъпила докладна 
записка в СРП от 01 РУ – СДВР с мнение за отказ от образуване на досъдебно 
производство. С постановление от 05.05.2010г. СРП е отказала образуването на 
досъдебно производство, което е било изведено от деловодството на 
20.05.2010г. 
6. пр. пр. № 74994/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.12.09г. Постановление за отказ от 06.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 14.01.2009г. 
6. пр. пр. №  11328/2003г. по описа на СРП, ДП № 5223/03г. по описа на 02 РУ – 
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 08.09.2003г., изведено на 
17.09.2003г. срещу ИИ за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. На 13.04.2006г. 
ДП е приключено с мнение за спиране. С постановление от 26.04.2006г., 
изведено на 28.04.2006г., СРП е върнала ДП за доразследване. ДП е получено в 
СРП на 20.02.2009г. с мнение за спиране на осн. Чл.244, ал.1, т.1, вр. Чл.25 т.2  
от НПК. С постановление от 26.06.2009г., изведено на 10.07.2009г., СРП е 
прекратила наказателното производство на осн. Чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, 
т.3 от НПК. НП е било образувано за извършено деяние на 08.04.1994г. 
Предвиденият в чл.80, ал.1, т.3 от НК  давностен срок за провеждане на 
наказателно преследване е изтекъл на 08.04.2004г. В рамките на същия 
срок не са били провеждани действия, които да водят до прекъсване на 
давността. Поради тази причина наказателното производство следва да 
бъде прекратено. (Постановлението е на прокурор М. Георгиев)      
  

Прокурор Стоян Мадин 
 
1. пр. пр. № 66730/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.11.09г. Постановление за отказ от 17.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.11.2009г. 
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Мл. прокурор А. Каменова 
 
1. пр.пр. № 19194/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.03.2010г. Постановление за отказ от 06.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 16.04.2010г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 11.05.2010г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
2. пр.пр. № 20884/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 29.04.2010г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 28.05.2010г.  
 

 
Прокурор Анна Алексова 

 
1. пр. пр. № 58053/07г. по описа на СРП, ДП № 5601/07г. по описа на СДП. 
Образувано с постановление на СРП от 12.11.2007г., изведено на 15.11.2007г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.308 от НК. По предложение на 
разследващия орган, СГП е удължила срока за разследване с 4 месеца, считано 
от 15.01.2008г., за което е уведомила СРП с писмо от 29.01.2008г. На 
04.07.2008г. водещият разследването е изготвил заключително постановление с 
мнение за спиране. С постановление от 01.09.2008г., изведено на 12.09.2008г., 
СРП е спряла досъдебното производство. С постановление от 20.03.2009г., 
изведено на 31.03.2009г., ДП е възобновено. С писмо до разследващия орган, 
изведено на 18.06.2009г., СРП е уведомила същия, че срокът за разследване е 
удължен с четири месеца, считано от 20.05.2009г. На 03.11.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 24.11.2009г., 
изведено на 26.11.2009г., ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. С 
постановление от 10.03.2010г., изведено на 18.03.2010г., СРП е възобновила и 
прекратила досъдебното производство на осн. чл. 24 ал.1 т.1 от НК. 
 

 
Прокурор Й. Грамов 

 
1.пр.пр. № 20012/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.04.2010г. Постановление за отказ от 12.05.2010г. 
Изведено от деловодството на 28.05.2010г. 
2. пр.пр. № 25916/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.05.2010г. Постановление за отказ от 14.06.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 22.06.2010г. 
3. пр.пр. № 25972/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.05.2010г. Постановление за отказ от 14.06.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 22.06.2010г. 
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Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 23.08.2010г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
 

Мл. прокурор Десислава Петрова 
 
1. пр.пр. № 6/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.01.2010г. Постановление за отказ от 29.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.02.2010г. 
2. пр.пр. № 102/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 05.01.2010г. Постановление за отказ от 29.01.2010г. на 
основание чл.24 ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 10.02.2010г. 
3. пр. пр. № 26572/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.06.09г. Постановление за отказ от 25.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.07.2009г. 
4. пр. пр. № 34906/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 17.06.09г. Постановление за отказ от 30.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.08.2009г. 
5. пр. пр. № 39448/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 17.07.09г. Постановление за отказ от 27.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.3 от НПК. Изведено от деловодството на 01.09.2009г. 
6. пр. пр. № 62234/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 28.10.09г. Постановление за отказ от 03.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.11.2009г. 
 
 

Прокурор Десислава Атанасова 
 
1. пр. пр. № 52560/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 25.09.09г. Постановление за отказ от 01.10.2009г.  
Изведено от деловодството на 30.10.2009г. 
2. пр. пр. № 52564/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 25.09.09г. Постановление за отказ от 01.10.2009г.  
Изведено от деловодството на 30.10.2009г. 
3. пр. пр. № 130/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 07.01.09г. Постановление за отказ от 12.01.2009г. 
Изведено от деловодството на 27.01.2009г. 
4. пр. пр. № 25932/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 25.05.09г. Постановление за отказ от 30.05.2009г. 
Изведено от деловодството на 23.06.2009г. 
5. пр. пр. № 42040/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 357/08г. по описа на СДП. 
Уведомление до СРП, получено на 13.08.2008г.,  за започнато ДП срещу ИИ за 
престъпление по чл. 345, ал.1, пр.2 от НК. Срокът за разследване по ДП е 
удължаван два пъти от СГП по искане на наблюдаващия прокурор по 
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предложение на разследващия полицай, както следва: С писмо от 11.09.2008г. 
до СГП наблюдаващият прокурор е направил искане за пордължаване на срока 
на разследване, като СГП с писмо от 17.09.2008г. е уведомила СРП, че искането 
е уважено и срокът за разследване е удължен с 2 месеца, считано от 
23.09.2008г. С писмо от  19.11.2008г. до СГП наблюдаващият прокурор е 
направил искане за пордължаване на срока на разследване, като СГП с писмо от 
21.11.2008г. е уведомила СРП, че искането е уважено и срокът за разследване е 
удължен с 2 месеца, считано от 24.11.2008г. На 17.02.2009г. ДП е получено в 
СРП с мнение за спиране на осн. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 
17.11.2009г., изведено на 19.11.2009г., СРП е прекратила НП на осн. чл.24, ал.1, 
т.1 от НПК.     
 
 

Прокурор Валентина Шикренова 
 
1. пр. пр. № 18548/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 21.04.09г. Постановление за отказ от 28.04.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 12.05.2009г. 
2. пр. пр. № 61204/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 15.04.09г. Постановление за отказ от 12.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 21.07.2009г. 
3. пр. пр. № 62696/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.11.09г. Постановление за отказ от 18.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.12.2009г. 
4. пр. пр. № 67522/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 24.11.09г. Постановление за отказ от 02.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 05.01.2010г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 01.04.2010г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
5. пр. пр. № 67822/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.11.09г. Постановление за отказ от 07.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 16.12.2009г. 
6. пр. пр. №42276/06г. по описа на СРП, ДП № 5192/07г. по описа на СДП.  
Образувано с постановление на СРП от 15.03.2007г., изведено на 27.03.2007г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.309 от НК. С писмо от 
06.07.2007г., получено в СРП на 23.07.087г., СГП е уведомила, че е продължила 
срока на разследване по ДП с четири месеца, считано от 27.05.2007г. На 
28.11.07г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.224 ал.1 т.2 от 
НПК. С постановление на СРП от 15.01.2008г., изведено на 05.02.2008г., ДП е 
било спряно. С постановление на СРП от 21.01.2008г., изведено на 05.02.2008г., 
ДП е било възобновено. На 29.07.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. С постановление на СРП от 10.09.08г., 
изведено на 19.09.08г., ДП е било върнато за доразследване с конкретни 
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указания. На 19.11.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. С 
постановление от 21.01.2009г., изведено на 29.01.2009г., СРП частично е 
прекратила наказателното производство. На 29.04.2009г. ДП е получено в СРП 
с мнение за прекратяване. С постановление от 21.01.2009г., изведено на 
25.05.2009г., СРП е внесла предложение в СРС за освобождаване от 
наказателна отговорност и налагане на административно наказание на осн. 
чл.78а от НК. 
 
 

Прокурор Бойка Димитрова 
 

 
1. пр. пр. № 41988/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 29.07.09г. Постановление за отказ от 04.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.09.2009г. 
 
2. пр. пр. № 1838/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 12.02.09г. Постановление за отказ от 20.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.03.2009г. 
 
3. пр. пр. № 34574/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.06.09г. Постановление за отказ от 18.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 07.09.2009г. 
 
 

Прокурор Нано Ралчев 
 
1. пр.пр. № 1526/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.02.2010г. Постановление за отказ от 05.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 25.03.2010г. 
2. пр.пр. № 1764/10г. по описа на СРП 
    Жалбата е заведена в деловодството на СРП на 10.02.2010г., препратена по 
компетентност от ВКП. Постановление за отказ от 05.03.2010г. на основание 
чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 25.03.2010г. 
3. пр.пр. № 9806/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.02.2010г. Постановление за отказ от 19.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 14.04.2010г. 
4. пр. пр. № 3790/08г. по описа на СРП, БП № 725/08г. по описа на 07 РПУ-
СДП. Уведомление до СРП, получено на 25.02.2008г., за започнато на 
24.02.2008г. БП срещу ИИ за престъпление по чл.325 ал.1 от НК. На 
05.03.2008г. в СРП е получено БП с мнение за продължаване на срока за 
разследване на осн. чл.357 ал.1 т.5 от НПК. С постановление на СРП от 
05.03.2008г., изведено на 10.03.2008г., е разпоредено разследването по БП да 
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продължи по общия ред. На 15.05.2008г. в СРП е получено искане за 
удължаване срока на разследване с два месеца, считано от 10.05.2008г. На 
21.05.2008г. СРП е изпратила искане за удължаване на срока на разследване  по 
дП с четири месеца, считано от 24.04.2008г., до СГП. Същата с писмо от 
26.05.2008г., получено в СРП на 10.06.2008г., е уведомила, че е продължила 
срока на разследване с четири месеца, считано от 24.04.2008г. На 16.10.2008г. 
ДП е получено в СРП с мнение за спиране на НП на осн. чл. 244 ал.1 т.3 от НК. 
С постановление от 05.11.2008г., изведено на 18.11.08г., СРП е върнала ДП за 
доразследване с конкретни указания и срок за изпълнение 20 дни. На 
14.03.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.244 ал.1 т.3 от 
НПК. С постановление от 14.03.2009г., изведено на 24.03.2009г., СРП е спряла 
ДП на осн. чл.244 ал.1 т.1, вр. чл.25 т.2 от НПК. С постановление от 
17.03.2009г., изведено на 24.03.2009г., СРП е възобновила ДП. На 02.06.2009г. 
СРП е изискала ДП от разследващия орган по повод постъпила жалба. На 
25.06.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 30.07.2009г. СРП е 
изпратила ДП в СРС по компетентност във връзка с получено жалба. С 
определение от 31.07.2009г. СРС, НО, 8 с-в, е оставил жалбата без разглеждане. 
На 13.08.2009г. ДП е върнато в СРП от СРС. С постановление от 20.10.2009г., 
изведено на 26.10.2009г., СРП е внесла в СРС  предложение за освобождаване 
от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на 
основание чл.78А от НК.   
 

 
Прокурор М. Кавракова – Аршева 

 
1. пр.пр. № 26246/10г. по описа на СРП 
    Жалбата е изпратена на СРП, съгласно разпореждане на СРС, НК по нчхд№ 
9313/09г., по компетентност, заведена в деловодството на 01.06.2010г. 
Постановление за отказ от 07.06.2010г. на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
Изведено от деловодството на 11.06.2010г. 
2. пр. пр. № 302/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 12.01.09г. Постановление за отказ от 27.01.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 09.02.2009г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 20.07.2009г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
3. пр. пр. № 17360/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.03.09г. Постановление за отказ от 09.04.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.04.2009г. 
4. пр. пр. № 39544/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 21.07.09г. Постановление за отказ от 27.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.09.2009г. 
5. пр. пр. № 67916/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 02.12.09г. Постановление за отказ от 11.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 05.01.2010г. 
6. пр. пр. № 17624/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 02.04.09г. Постановление за отказ от 09.04.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.04.2009г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 01.06.2009г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
 
7. пр. пр. № 9620/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 395/09г. по описа на 04 РУ-
СДВР. Образувано на 05.02.2009г. срещу НИ за престъпление по чл. 330 чл.1 от 
НК. На 12.05.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл. 244 
ал.1 т.2 от НК. С постановление от 26.05.2009г., изведено на 04.06.2009г., СРП е 
върнала ДП за доразследване. На 16.07.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране. С постановление от 19.04.2010г., изведено на 05.05.2010г., СРП е 
спряла досъдебното производство.  
 
8. пр. пр. 18363/07г. по описа на СРП, ДП № 5045/08г. по описа на 07 РУ-СДВР. 
Образувано с постановление от 10.03.2008г., изведено на 01.04.2008г., срещу 
НИ за престъпление по чл.309 ал.1 от НК. С писмо от 19.11.2008г. СРП е 
изискала ДП от 07 РУ-СДВР. На 17.03.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. С постановление от 25.03.2009г., 
изведено на 07.04.2009г., СРП е спряла досъдебното производство. С 
постановление от 26.03.2009г., изведено на 07.04.2009г., СРП е възобновила 
досъдебното производство. На 07.07.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране. С постановление от 01.10.2009г., изведено на 08.10.2009г., СРП е 
прекратила наказателното производство и прокурорската преписка.  

 
 

Прокурор Антоанета Софрониева 
 

1. пр.пр. № 10708/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.03.2010г. Постановление за отказ от 28.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 13.05.2010г. 
2. пр.пр. № 126/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 07.01.2009г. Постановление за отказ от 16.02.2009г.  на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 26.02.2009г. 
3. пр.пр. № 4572/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.02.2009г. Постановление за отказ от 16.03.2009г.   
Изведено от деловодството на 06.04.2009г. 
4. пр.пр. № 5132/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.03.2009г. Постановление за отказ от 30.03.2009г.  
Изведено от деловодството на 13.04.2009г. 
5. пр.пр. № 5298/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 16.03.2009г. Постановление за отказ от 30.03.2009г.  
Изведено от деловодството на 13.04.2009г. 
6. пр.пр. № 25982/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.05.2009г. Постановление за отказ от 29.06.2009г.  
Изведено от деловодството на 06.08.2009г. 
7. пр.пр. № 39062/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.07.2009г. Постановление за отказ от 12.08.2009г.  
Изведено от деловодството на 04.09.2009г. 
8. пр. пр. № 22434/06г. по описа на сРП, ДП № 5523/07г. по описа на СДП. 
Образувано с Постановление от 01.10.2007г., изведено на 16.10.2007г., срещу 
НИ за престъпление по чл.309 от НК. ДП е получено в СРП на 04.04.2008г. с 
мнение за спиране. С постановление от 28.05.2008г., изведено на 05.06.2008г., 
СРП е спряла наказателното производство на осн. Чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С 
постановление от 28.05.2008г., изведено на 05.06.2008г., СРП е възобновила 
наказателното производство. С писмо, получено в СРП на 08.08.2008г. 
приложено е изпратено искане за продължаване срока на разследване. С писмо 
до СДП, изходящо от 30.09.2008г., СРП е изискала материалите по ДП, като 
е указала дознанието да бъде приключено незабавно, тъй като искането за 
удължаване на срока на разследване е пристигнало в СРП с голямо 
закъснение. ДП е получено в СРП на 22.10.2008г. с мнение за спиране на осн. 
чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 22.12.2008г., изведено на 
09.01.09г., СРП е спряла наказателното производство. С постановление от 
23.12.2008г., изведено на 09.01.09г., СРП е възобновила наказателното 
производство. На 09.03.2009г. е получено по факса, а на 17.03.2009г. в 
деловодството на СРП е заведено искане от разследващия полицай за 
продължаване на срока на разследване с два месеца, считано от 09.03.2009г. 
Наблюдаващият прокурор е изготвил искане за продължаване на срока на 
разследване до СГП, изведено на 24.03.2009г. (Няма данни по ПД срокът за 
разследване да е бил удължен от СГП). ДП е получено в СРП на 03.08.2009г. с 
мнение за спиране на осн. чл.244, ал., т.2 от НПК. С постановление от 
13.08.2009г., изведено на 28.08.2009г., СРП е спряла наказателното 
производство. С постановление от 13.08.2009г., изведено на 28.08.2009г., СРП е 
възобновила наказателното производство. С писмо, получено в СРП на 
14.10.2009г., разследващият полицай е поискал продължаване на срока на 
разследване. На 06.11.2009г. от СРП е изведено писмо до СГП, с което 
наблюдаващият прокурор е направил искане за продължаване на срока на 
разследване с два месеца, считано от 28.10.2009г. С писмо, получено в СРП на 
17.12.2009г., разследващият полицай отново е предложил да бъде направено 
искане за продължаване на срока на разследване с още два месеца, считано от 
28.12.2009г., поради фактическа и правна сложност. Такова искане е било 
изпратено до СГП на 29.12.2009г. (По ПД няма данни за продължаване на срока 
на разследване от СГП). На 15.02.2010г. ДП е получено в СРП. С 
постановление от 08.03.2010г., изведено на 17.03.2010г., СРП е върнала ДП на 
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водещия разследването при СДВР с конкретни указания. На 07.04.2010г. ДП е 
получено в СРП с мнение за предаване на съд на обвиняемото лице. На 
15.06.2010г. е внесен обвинителен акт.    
9. пр. пр. № 18185/07г. по описа на СРП, ДП № 15223/07г. по описа на 01 РУ – 
СДВР. Образувано на 10.05.2007г. с постановление на СРП срещу ИИ за 
престъпление по чл. 316, вр. чл.308 ал.1 от НК. На 19.03.2008г. ДП е получено в 
СРП с мнение за спиране. С постановление от 03.04.2008г. СРП е спряла 
наказателното производство. С постановление от същата дата СРП е 
възобновила НП. С писмо от 21.10.2008г., изведено на  27.10.2008г., СРП е 
изискала ДП и същото да се докладва лично на наблюдаващия прокурор. На 
11.12.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 
11.12.2008г. СРП е спряла наказателното производство. С постановление от 
същата дата СРП е възобновила НП. С писмо от 18.02.2009г. наблюдаващият 
прокурор е направил искане до СГП за продължаване на срока на разследване с 
още 4 месеца, считано от 11.02.2009г. С писмо от 25.02.2009г., получено в СРП 
на 11.03.2009г., СГП е уведомила СРП, че искането е уважено. ДП е получено в 
СРП на 16.09.2009г. с мнение за спиране. С постановление от 24.09.2009г., 
изведено на 07.10.2009г., СРП е спряла наказателното производство. С 
постановление от 25.09.2009г., изведено на 07.10.2009г., СРП е възобновила 
наказателното производство.  На 18.01.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране. С постановление от 22.03.2010г., изведено на 26.03.2010г., СРП е 
спряла досъдебното производство. 
10. пр. пр. № 59628/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1264/09г. по описа на 05 
РУ-СДВР. Образувано с постановление на СРП от 21.05.2009г., изведено на 
04.06.2009г., срещу ИИ за престъпление по чл. 286, ал.2 от НК. На 16.10.2009г. 
ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.244 от НПК. С 
постановление от 13.11.2009г., изведено на 19.11.2009г., СРП е върнала ДП за 
доразследване, като е указала 30 дневен срок за изпълнение.    
На 03.02.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за предаване на съд на 
обвиняемото лице. На 12.04.2010г. е внесен обвинителен акт.  
10. пр. пр. № 42460/06г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 726/07г. по описа на 07 РУ 
–СДВР. Образувано с постановление от 23.02.2006г., изведено на 08.03.2006г., 
срещу ИИ за престъпление по чл.323, ал.2 от НК. ДП е получено в СРП на 
13.06.2007г. с мнение за предаване на съд на обвиняемото лице. С 
постановление от 12.10.2007г., изведено на 23.10.2007г., СРП е върнала ДП на 
разследващия орган с конкретни указания, като е дала срок за изпълнение 30 
дни. На 23.01.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.244, 
ал.1, т.1, вр. чл.25 т.2 от НПК. С постановление от 05.03.2008г., изведено на 
20.03.2008г., СРП отново е върнала ДП на разследващия орган с конкретни 
указания, като е дала срок за изпълнението им 30 дни. С писмо от 23.04.2008г. 
ДП е изискано от наблюдаващия прокурор. С напомнителни писма от 
13.03.2009г. и 11.11.2009г. СРП е изискала ДП незабавно да бъде докладвано. 
На 29.12.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 
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17.03.2010г., изведено на 25.03.2010г., СРП е спряла досъдебното производство 
на осн. чл. 244, ал.1 т.1, вр. чл.25, т.2 от НПК.   
11. пр. пр. № 61547/05г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15121/05г. по описа на 01 
РУ-СДВР. С писмо до СРП, получено на 17.11.2005г., преписката е изпратена с 
мнение за образуване на ДП срещу НИ за престъпление по чл.330, ал.1 от НК.С 
постановление от 11.01.2006г., изведено на 18.01.2006г., СРП е върнала 
дознанието на разследващия орган, като е дала конкретни указания и срок за 
изпълнение – един месец. На 26.04.2006г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране на осн. чл.239 ал.1 т.2 от НПК.С постановление от 26.04.2006г., 
изведено на 28.04.2006г., СРП отново е върнала дознанието за изпълнение на 
дадените указания, като е определен 30 дневен срок. С писма от 05.02.2008г. и 
09.05.2008г. СРП е изисквала незабавно ДП да се докладва. С постановление от 
19.12.2008г. СРПе спряла НП. С постановление от 15.01.2009г. НП е 
възобновено по искане на водещия разследването. С писмо от 11.11.2009г. ДП е 
изискано незабавно в СРП. На 29.12.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране на осн. чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 23.03.2010г., 
изведено на 30.03.2010г., СРП е спряла разследването по ДП.    
12. пр. пр. №21786/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1532/07г. по описа на 09 
РУ-СДВР. Уведомление до СРП, получено на 26.05.2008г., за образувано на 
26.03.2008г. дознание срещу ИИ за престъпление по чл.325, ал.1, вр. чл.20, ал.2 
от НК. На 14.11.2008г. ДП е получено в СРП с мнениеза предаване на съд. С 
постановление от 15.01.2009г., изведено на 22.01.2009г., СРП е внесла 
дознанието в СРС, НК с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание. 
13. пр. пр. № 40432/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 5524/07г. по описа на 
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 02.10.2007г., изведено на 
11.10.2007г., срещу ИИ за престъпление по чл. 316, ал.1, вр. чл.308, ал.2 от НК. 
На 14.01.2008г. е изпратено искане от СРП до СГП за продължаване срока на 
разследване с два месеца. С писмо от 17.01.2008г. СГП е уведомила СРП, че 
искането е уважено и срокът за разследване с два месеца. На 25.02.08г. СРП е 
изпратила ново искане до СГП за продължаване срока на разследване с още два 
месеца. С писмо от 29.02.2008г. СГП е уведомила СРП, че искането е уважено и 
срокът за разследване е удължен с два месеца, считано от 11.02.2008г. На 
12.06.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 
10.10.2008г., изведено на 22.10.2008г., СРП е върнала ДП за допълнително 
разследване. На 29.01.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 06.03.2009г., изведено на 12.03.2009г., СРП е спряла ДП на 
осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. На 12.05.2009г. разследващият орган е поискал от 
СРП да възобнови ДП. С постановление от 15.05.2009г., изведено на 
22.05.2009г., СРП е възобновила ДП. На 24.08.2009г. ДП е получено в СРП с 
мнение за съд. На 10.11.2009г. е внесен обвинителен акт.    
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Прокурор Анна Алексова 
 

1. пр.пр. № 9976/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.02.2010г. Постановление за отказ от 02.03.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 24.03.2010г. 
2. пр.пр. № 19942/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.04.2010г. Постановление за отказ от 20.04.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 05.05.2010г. 
Същото е обжалвано пред СП, която с постановление от 06.07.2010г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
3. пр.пр. № 20728/10г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 27.04.2010г. Постановление за отказ от 03.05.2010г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 13.05.2010г. 
4. пр.пр. № 34412/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 09.06.2009г. Постановление за отказ от 26.06.2009г.  на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 20.07.2009г. 
5. пр.пр. № 35552/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 29.06.2009г. Постановление за отказ от 20.07.2009г.  
Изведено от деловодството на 12.08.2009г. 
6. пр.пр. № 67324/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.11.2009г. Постановление за отказ от 25.11.2009г.  на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 14.12.2009г. 
 

 
 

Прокурор Красимир Христосков 
 
1. пр. пр. № 45264/08г. по описа на СРП, ДП № 3814/08г. по описа на 03 РПУ-
СДП. Уведомление до СРП, получено на 21.11.2008г., за започнато ДП на 
21.11.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл. 325, ал.2, пр.1, алт.2 от НК. С 
постановление от 05.12.2008г., изведено на 08.12.08г., СРП е преобразувала БП 
в ДП. На 26.02.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. С постановление 
от 16.06.2009г., изведено на 22.06.2009г., СРП е внесла предложение до съда за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
отговорност по реда на чл.78а от НК. 

 
 

Прокурор Николина Ангелова 
 

 
1. пр.пр. № 39018/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.07.2009г. Постановление за отказ от 23.07.2009г.  на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 02.09.2009г. 
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2. пр.пр. № 25 866/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 22.05.2009г. Постановление за отказ от 13.07.2009г.  на 
основание чл.24 ал.1 т.6 от НПК. Изведено от деловодството на 15.07.2009г. 
3. пр. пр. № 62897/09г. по описа на СРП 
    Преписката е образувана по повод уведомление от 01 РУ – СДВР до СРП на 
26.10.2009г.  за извършено престъпление по чл.216 от НК. Разпределена на 
прокурор Н. Ангелова на 27.10.2009г. С постановление от 08.12.2009г., 
изведено на 14.12.2009г., СРП е възложила допълнителна проверка на органите 
на 01 РУ СДВР по преписката, като е дала конкретни указания и срок за 
извършване на проверката – 30 дни. На 20.01.2010г. преписката е върната в 
СРП с изпълнени указания. С постановление от 25.02.2010г., изведено на 
11.03.2010г., СРП е отказала да образува досъдебно производство и е 
прекратила преписката. 
4. пр. пр. № 5597/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 5/09г. по описа на СДВР. 
Образувано с постановление на СРП от 02.02.2007г., изведено на 11.02.2009г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 343Б ал.1 от НК. На 18.05.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за предаване на съд. На 23.07.2009г. е внесен 
обвинителен акт.  
5. пр. пр. № 134/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 183/09г. по описа на ГД 
„Досъдебно производство”. Образувано с Постановление на СРП от 28.08.09г., 
изведено на 04.09.2009г., срещу ИИ за престъпление по чл.316, вр. чл.308 от 
НК. На 21.10.09г. в СРП е получено искане от водещия разследването за 
родължаване на срока на разследване. Такова е изготвено до СГП на 29.10.09г. 
Няма данни по ПД за продължаване на срока на разследване от СГП. На 
10.03.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за прекратяване на осн. чл.243 ал.1 
т.2 от НПК. С постановление от 18.05.2010г., изведено на 26.05.2010г., СРП е 
прекратила наказателното производство на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
  

 
Прокурор А. Ефтимов 

 
1. пр.пр. № 26512/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 03.06.2009г. Постановление за отказ от 22.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 03.07.2009г. 
2. пр.пр. № 35974/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.07.2009г. Постановление за отказ от 15.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 31.07.2009г. 
 
 

Прокурор В. Ортакчиев 
 
1. пр.пр. №  74444/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба (сигнал) на 16.12.2009г. Постановление за отказ от 
22.12.2009г. Изведено от деловодството на 08.01.2010г. 
2. пр. пр. № 43482/07г. по описа на СРП, ДП № 439/07г. по описа на СДП. 
Уведомление до СРП, получено на 01.10.2007г., за започнато на 30.09.2007г. 
дознание срещу НИ за престъпление по чл.346 ал.1 от НК. С постановление от 
18.10.2007г., изведено на 06.12.20087г., СРП е спряла НП на осн. чл. 244 ал.1 
т.2 от НПК. На 15.05.2008г. в СРП е получено предложение за възобновяване на 
НП. С постановление на СРП от 16.05.2008г., изведено на 23.05.2008г., СРП е 
възобновила НП. На 24.06.2008г. ДП е получено в прокуратурата. С 
постановление от 25.06.2008г., изведено на 01.07.2008г. ДП е върнато за 
допълнително разследване. С писмо от 09.07.2008г. на СГП, същата е 
уведомила СРП, че срокът за разследване по ДП е удължен с четири месеца, 
считано от 23.07.2008г. На 05.11.2008г. ДП е получено в СРП с искане за 
указания. С постановление от 24.11.2008г., изведено на 08.12.2008г., СРП е 
върнала ДП за доразследване. На  26.01.2009г. ДП е получено в СРП с мнение 
за съд. С постановление от 26.03.2009г., изведено на 01.04.2009г., СРП е 
отделила материалите, като по отношение на НИ е спряла НП, а срещу ИИ е 
внесла обвинителен акт в съда на 01.04.2009г. На 25.06.2009г. делото е 
получено в СРП, тъй като с разпореждане на СРС от 12.06.09г. делото е 
прекратено. На 18.09.2009г. е внесен нов обвинителен акт.  
3. пр. пр. № 21780/08г. по описа на  СРП, ДП № ЗМ 1552/08г. по описа на 08 РУ 
–СДВР. Уведомление до СРП, получено на 28.05.2008г., за започнато на 
27.05.2008г. дознание срещу ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК. С 
писмо от 25.07.2008г. на СГП, последната е уведомила СРП, че срокът за 
разследване е удължен с два месеца, считано от 27.07.2008г. На 05.11.2008г. ДП 
е получено в СРП с мнение за съд. На 14.01.2009г. е внесен обвинителен акт.  
4. пр. пр. № 19294/05г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 5385/05г. Образувано с 
постановление от 26.05.2005г., изведено на 22.06.2005г., срещу ИИ за 
престъпление по чл. 309 от НК. На 03.10.2005г. ДП е получено в СРП, като на 
07.11.2005г. с постановление на СРП е върнато (изведено от  деловодството на 
21.11.05г.). На 17.01.2006г. е получено в СРП. С постановление от 19.01.2006г., 
изведено на 23.01.2006г.,СРП е върнала ДП за доразследване. На 27.04.2006г. 
ДП е получено в прокуратурата. С постановление от 27.04.2006г., изведено на 
28.04.2006г.,СРП е върнала ДП за доразследване. На 13.06.2006г. ДП е 
получено в СРП с мнение за спиране. С постановление от 04.07.2006г., 
изведено на 07.07.2006г., СРП е спряла НП. С постановление от 10.07.2007г., 
изведено на 13.07.2007г., СРП е възобновила ДП. На 12.09.2007г. ДП е 
получено в СРП по компетентност. С писмо от 20.09.2007г. на СГП, получено в 
СРП на 01.10.2007г., срокът за разследване е удължен с два месеца, считано от 
13.09.2007г. На 14.11.2007г. ДП е получено в СРП. С писмо от 22.11.2007г. на 
СГП, получено в СРП на 21.12.2007г., срокът за разследване е удължен с два 
месеца, считано от 10.11.2007г. На 15.02.2008г. ДП е получено в СРП с мнение 
за спиране. С постановление от 18.03.2008г., изведено на 31.03.2008г., СРП е 
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спряла ДП . С постановление от 19.03.2008г., изведено на 31.03.2008г., СРП е 
възобновила ДП. На 24.06.2008г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление на СРП от 03.07.2008г., изведено на 11.07.2008г., ДП е спряно. 
На 11.03.2009г. в СРП е получено искане за възобновяване на ДП. С 
постановление от същата дата, СРП е възобновила ДП. На 19.06.2009г. ДП е 
получено в СРП с мнение за съд. С постановление от 01.09.2009г., изведено на 
07.09.09г., СРП е внесла предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78А от 
НК.   
  

 
Прокурор Гроздан Грозев 

 
1. пр. пр. № 38182/08г. по описа на СРП, ДП № 995/08г. по описа на 08 РУ –
СДВР. Образувано с постановление от 28.08.2008г., изведено на 09.09.2008г., 
срещу ИИ за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. На 09.12.2008г. ДП е 
получено в СРП с мнение за съд. На 18.03.2009г. е внесен обвинителен акт.  
2. пр. пр. № 59425/06г. по описа на СРП, ДП № 3796/06г. по описа на РУ-ТП-
София. Образувано с постановление от 23.10.2007г., изведено на 07.11.2007г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 329 ал1 от НК. На 21.03.2008г. ДП е получено 
в СРП с мнение за спиране. С постановление от 26.05.2008г., изведено на 
04.06.2008г., СРП е спряла ДП на осн. чл.25 т.2 от НПК. С постановление от 
23.09.2007г., изведено на 03.10.2008г., СРП е  възобновила ДП. На 23.12.2008г. 
ДП е върнато в СРП с мнение за прекратяване. С постановление от 13.03.2009г., 
изведено на 25.03.2009г., СРП е прекратила наказателното производвство на 
осн. чл. 24, ал.1, т.1 от НК.    
 

Прокурор Деница Симеонова 
 
1. пр.пр. № 25784/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 21.05.2009г. Постановление за отказ от 30.05.2009г.  
Изведено от деловодството на 23.06.2009г. 
2. пр.пр. № 4754/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.03.2009г. Постановление за отказ от 13.03.2009г.  
Изведено от деловодството на 01.04.2009г. 
3. пр.пр. № 67602/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 25.11.2009г. Постановление за отказ от 30.11.2009г.  
Изведено от деловодството на 05.01.2010г. 
4. пр.пр. № 1416/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.02.2009г. Постановление за отказ от 13.02.2009г.  
Изведено от деловодството на 25.02.2009г. Същото е обжалвано пред СГП, 
която с постановление от 30.06.2009г. е потвърдила постановлението за отказ 
на СРП. 
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Прокурор Деян Маринов 
 

 
1. пр.пр. № 1714/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 10.02.2009г. Постановление за отказ от 19.02.2009г.  на 
основание чл.24 ал.1 т.1 и ал.4 от НПК. Изведено от деловодството на 
10.03.2009г. 
2. пр.пр. № 1820/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 11.02.2009г. Постановление за отказ от 19.02.2009г.  на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 10.03.2009г. 
същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 13.04.2009г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
3. пр.пр. № 18740/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 24.04.2009г., препратена по компетентност от ВКП. 
Резолюция за прекратяване на преписката от 30.04.2009г.  Няма данни да е 
изведена от деловодството и съответно на коя дата. 
4. пр. пр. №1870/09г. по описа на СРП  
    Постановление за отказ от 23.02.2009г. Жалба срещу постановлението за 
отказ до СГП. С постановление на СГП от 03.07.2009г. е отменено 
постановлението на СРП. С постановление на СРП от 21.07.2009г. е възложена 
проверка на органите на 04 РУ – СДВР. Преписката е върната с докладна 
записка на 20.08.2009г. С постановление от 24.09.09г. СРП е възложила 
допълнителна проверка. На 27.11.2009г. преписката е върната в СРП. На 
15.12.2009г. е изпратена по компетентност на СГП.  С постановление от 
13.01.2010г. СГП е приела по подследственост процесната преписка.  
 
  

 
Прокурор Николай Христов 

 
1. пр.пр. № 39088/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 13.07.2009г. Постановление за отказ от 23.07.2009г.  
Изведено от деловодството на 27.08.2009г. 
2. пр. пр. № М -436/09г. по описа на СРП 
    Преписката е образувана по повод сигнал от СДВР до СРП, получен в 
деловодството на 26.10.2009г., за отношение по компетентност с оглед данни за 
извършено престъпление от служители на МВР. Разпределена на прокурор 
Христов на 27.10.2009г. С постановление от 05.11.2009г., изведено на 
06.11.2009г., СРП е възложила извършването на проверка от служители на 
СДВР, като е указала срок 30 дни. На 05.01.2010г. преписката е върната в СРП с 
изпълнени указания. С постановление от 05.01.2010г., изведено на 07.01.2010г., 
СРП е отказала да образува досъдебно производство. 
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Прокурор Виолета Христова 
 
1. пр.пр. № 3876/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 16.02.2009г. Постановление за отказ от 27.02.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.03.2009г. 
2. пр.пр. № 4348/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.03.2009г. Постановление за отказ от 06.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 19.03.2009г. 
3. пр.пр. № 4578/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.03.2009г. Постановление за отказ от 11.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 23.03.2009г. 
4. пр.пр. № 4600/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 04.03.2009г. Постановление за отказ от 10.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 01.04.2009г. 
5. пр.пр. № 18692/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 23.04.2009г. Постановление за отказ от 11.05.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 18.05.2009г. 
6. пр.пр. № 42950/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.08.2009г. Постановление за отказ от 24.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 09.09.2009г. 
7. пр.пр. № 25496/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.05.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 26.06.2009г.  
8. пр.пр. № 34770/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 08.09.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 30.10.2009г. 
9. пр.пр. № 34844/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 16.06.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 31.07.2009г. 
10. пр.пр. № 35592/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 30.06.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 31.07.2009г. 
11. пр.пр. № 35998/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 06.07.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 31.07.2009г. 
12. пр.пр. № 38950/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 09.07.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 12.08.2009г. 
13. пр.пр. № 43152/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 19.08.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 14.10.2009г. 
14. пр.пр. № 43278/09г. по описа на СРП 
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    Заведена жалба на 20.08.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 18.09.2009г. 
15. пр.пр. № 42970/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 14.08.2009г. Постановление за отказ от 24.08.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 09.09.2009г. 
16. пр.пр. № 61080/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 20.10.2009г. Постановление за отказ от 05.11.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 19.11.2009г. 
същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 18.12.2009г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
17. пр.пр. № 67668/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 26.11.2009г. Постановление за отказ от 15.12.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 13.01.2010г. 
18. пр.пр. № 62270/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 29.10.2009г. Резолюция за прекратяване на преписката, 
изведена от деловодството на 23.11.2009г. 
19. пр. пр. № 1782/2009г. по описа на СРП 
      Преписката е образувана по повод изпратени по компетентност материали 
от СГП, постъпили в деловодството на СРП на 11.02.2009г. С постановление от 
17.02.2009г., изведено на 10.03.2009г., СРП е отказала да образува досъдебно 
производство по преписката на осн. чл.24 ал.1 от НК. 
Същото е било обжалвано пред СГП, която с постановление от 11.05.2009г., 
получено в СРП на 19.05.2009г., е отменила постановлението на  СРП  и е 
указала на същата да бъде извършена проверка по преписката, като се изпълнят 
указанията на СГП. С постановление от 05.06.2009г., изведено на 19.06.2009г., 
СРП е възложила извършването на предварителна проверка на органите на 
СДВР, като  е дала конкретни указания и е указала срок 30 дни. На 26.10.2009г. 
преписката е върната на СРП с изпълнени указания. Няма данни да е искано 
удължаване срока на проверката от административния ръководител. С писмо от 
15.11.2009г., изведено на 19.11.2009г., СРП е върнала преписката на 01 РУ-
СДВР, като е удължила срока на проверката с 10 дни и е указала да се установи 
къде се намира оригинала на предварителен договор за покупко-продажба и по 
възможност да се изготви експертна справка на подписите, положени върху 
него. С напомнително писмо от 11.01.2010г., изведено на 13.01.2010г., СРП е 
указала незабавно приключване на проверката. На 27.01.2010г. преписката е 
върната в СРП. Докладвана на прокурор Христова на 29.01.2010г. С 
постановление от 26.02.2010г., изведено на 11.03.2010г., СРП е отказала да 
образува досъдебно производство и е прекратила преписката на осн. чл.24, ал.1 
от НПК. 
20. пр. пр. № 31975/03г. по описа на СРП, дознание № 105/2003г. по описа на 
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 14.07.2003г., изведено на 
15.07.2003г., срещу НИ за престъпление по чл. 345а, ал.1 от НК. Дознанието 
многократно е било изисквано в СРП по повод постъпвали молби по него. На 
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22.07.2005г. дознанието е било получено в СРП с мнение за спиране. С 
постановление от 23.10.2006г., изведено на 21.11.2006г., СРП  е спряла НП на 
осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 11.07.2006г., изведено на 
20.07.07г., СРП е възобновила НП. С писмо от 15.11.07г. дознанието е било 
изискано в СРП. На 06.12.2007г. същото е било получено в СРП. С 
постановление от 28.01.2008г., изведено на 12.02.08г. , СРП е спряла НП на осн. 
чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 11.02.2008г., изведено на 
12.02.2008г., СРП е възобновила НП. На 24.06.2008г. дознанието е получено в 
СРП с мнение за спиране. С постановление от 01.08.2008г., изведено на 
22.08.2008г., СРП е спряла НП. На 02.09.2009г. в СРП е получено предложение 
за възобновяване на ДП. С постановление от 04.09.2008г., изведено на 
04.09.08г. СРП е възобновила НП. На 23.02.2009г., изведено на 09.03.2009г., 
СРП е спряла  ДП на осн. чл. 244 ал.1 т.2 от НПК.        
 

 
Прокурор Румяна Стоянова 

 
1. пр. пр. №7028/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2528/07г. по описа на 06 РУ- 
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 27.07.2007г., изведено на 
06.08.2007г., срещу ИИ за престъпление по чл. 323 ал.1 от НК. Водещият 
разследването е приключил ДП със заключително постановление с мнение за 
спиране на наказателното производство от 06.10.2007г. С постановление от 
10.01.2008г., изведено на 18.01.2008г., СРП е спряла наказателното 
производство на осн. чл. 25 т.2 от НПК. С писмо от 11.09.2008г. СРП е изискала 
делото, ведно с изготвено искане за възобновяване на ДП. На 01.10.2008г. ДП е 
изпратено в СРП, ведно с искане за възобновяване на същото.С постановление 
от 22.12.2008г., изведено на 10.01.2009г., ДП е възобновено. С писмо от 
18.03.2009г. СГП е уведомила разследващия орган, че срокът за разследване по 
ДП е удължен с четири месеца, считано от 10.03.2009г. На 08.07.2009г. 
водещият разследването е изготвил заключително постановление с мнение за 
спиране на наказателното производство на осн. чл.244 ал.1 от НПК.  С 
постановление от 10.09.2009г., изведено на 15.09.2009г., СРП е върнала ДП за 
доразследване с конкретни указания и е дала срок 30 дни. На 19.10.2009г. 
водещият разследването е изготвил заключително постановление с мнение за 
прекратяване на наказателното производство на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. ДП 
е получено в СРП на 05.11.2009г. С постановление от 07.01.2010г., изведено на 
21.01.2010г., СРП е прекратила наказателното постановление на осн. чл. 243 
ал.1 т.2 от НПК. 
2. пр. пр. № 22238/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 846/08г. по описа на 08 РПУ 
– СДП. Уведомление до СРП, получено на 16.06.2008г., за започнато  на 
10.06.2008г. дознание срещу НИ за престъпление по чл. 346 ал.1 от НК. На 
08.08.2008г. водещият разследването е приключил ДП с мнение за прекратяване 
на осн. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 28.10.2008г., изведено на 
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31.10.2008г., СРП е върнала ДП за доразследване с конкретни указания със срок 
за изпълнение 30 дни. Водещият разследването е приключил ДП с мнение за 
спиране на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. С постановление от 31.03.2009г., 
изведено на 21.04.2009г., СРП е спряла ДП. На 11.08.2009г. в СРП е постъпило 
искане за възобновяване на ДП. С постановление от същата дата СРП е 
възобновила ДП. На 29.08.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за 
прекратяване на осн. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 07.01.2010г., 
изведено на 21.01.2010г., СРП е прекратила наказателното производство на осн. 
чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. 
3. пр. пр. № 37480/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 5573/08г. по описа на СДВР. 
Образувано с постановление на СРП от 10.10.2008г., изведено на 22.10.2008г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.308 ал. 2 от НК. С писмо от 
13.01.2009г. СГП е уведомила СРП, че срокът за разследване е удължен с 
четири месеца, считано от 22.12.2008г. С постановление от 19.05.2009г., 
изведено на 25.05.2009г., СРП е върнала ДП за доразследване с конкретни 
указания и е определила срок 30 дни. На 23.09.2009г. ДП е получено в СРП с 
мнение за съд. На 12.01.2010г. е внесен обвинителен акт.  
4. пр. пр. 15113/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 455/07г. по описа на 09 РУ-
СДВР. Образувано с постановление на СРП от 20.06.07г., изведено на 06.07.07г. 
срещу ИИ за престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК. На 19.09.2007г. ДП е 
получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.25 т.2 от НПК. С постановление 
от 20.09.2007г., изведено на 08.10.07г., СРП е спряла ДП на осн. чл.244 ал.1 т.2 
от НПК. С постановление от 25.09.07г., изведено на 08.10.07г., СРП е 
възобновила наказателното постановление. На 11.08.2008г. ДП е получено в 
СРП с мнение за спиране. С постановление от 10.10.08г., изведено на 
27.10.2008г., СРП е спряла ДП на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. На 01.04.2009г. в 
СРП е получено искане за възобновяване на ДП. С постановление от 
30.04.2009г., изведено на 14.05.09г., СРП е възобновила ДП. На 07.09.09г. ДП е 
получено в СРП с мнение за спиране на осн. чл.196 ал.1 от НПК. С 
постановление от 07.09.09г., изведено на 07.09.09г., СРП е върнала ДП за 
доразследване с конкретни указания, като е дала срок 30 дни. На 07.10.09г. ДП 
е получено в СРП с мнение за съд. На 12.01.2010г. е внесен обвинителен акт. 
5. пр. пр.№ 38803/04г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 5486/04г. по описа на СДВР. 
Образувано с постановление на СРП от 16.09.2004г., изведено на 28.09.04г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 316, ал.1 от НК. ДП е получено в СРП на 
27.04.2005г. с мнение за спиране. С постановление от 02.12.2005г., изведено на 
15.12.2005г., СРП е върнала ДП за доразследване с конкретни указания и срок 
за изпълнение 30 дни. С постановление от 28.04.2006г. СРП е върнала ДП за 
допълнително разследване. На 15.08.2006г. ДП е получено в СРП с мнение за 
спиране. С постановление от 15.09.2006г., изведено на 06.10.2006г., СРП  е 
спряла ДП на осн. чл.25 т.2 от НПК. На 07.10.2008г. в СРП е получено искане за 
възобновяване на ДП. С постановление от 16.10.2008г., изведено на 
30.10.2008г., СРП е възобновила ДП. С писмо от 09.01.2009г. СГП е уведомила 
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СРП, че срокът за разследване е удължен с четири месеца, считано от 
30.12.2008г. На 27.04.2009г. в СРП е получено предложение от разследващия 
полицай за удължаване срока на разследване от Главния прокурор с два месеца, 
считано от 30.04.2009г. На 10.06.2009г. ДП е получено в СРП по нейно искане. 
С постановление от 15.06.2009г., изведено на 01.07.09г., СРП е върнала ДП за 
допълнително разследване с конкретни указания и срок за изпълнение 30 дни. 
На 04.09.09г. ДП е получено в СРП с мнение за съд. На 06.01.2010г. СРП е 
внесла предложение до съда за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание на осн. чл.78а от НК.     
 

Прокурор Стефка Панайотова 
 
1. пр.пр. № 35212/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 22.06.2009г. Постановление за отказ от 06.07.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.08.2009г. 
2. пр.пр. № 52214/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 17.09.2009г. Постановление за отказ от 08.10.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 30.10.2009г. 
  
 

Прокурор Виолета Тонева 
 
1. пр. пр. № 35048/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба на 18.06.09г. Постановление за отказ от 30.06.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Изведено от деловодството на 06.08.2009г. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 03.08.2010г. е 
потвърдила постановлението на СРП. 
2. пр. пр.№ 53196/09г. по описа на СРП 
    Заведена жалба до СРП от 07.10.2009г. С постановление от 14.10.2009г., 
изведена на 23.10.2009г. СРП е възложила извършването на проверка на 
органите на 04 РУ – СДВР. Указан е срок за изпълнение 30 дни. Преписката е 
върната в СРП  на 22.01.2010г. С постановление от 15.02.2010г. СРП е 
постановила отказ да се образува досъдебно производство по преписката. 
Същото е обжалвано пред СГП, която с постановление от 06.04.2010г. е 
отменила постановлението на СРП. С постановление от 15.04.2010г., изведено 
на 23.04.2010г., СРП е възложила нова проверка. На 03.05.2010г. в СРП е 
заведена допълнителна жалба по преписката, изпратена от СГП по 
компетентност. Изпратени напомнителни писма до 04 РУ-СДВР на 14.05.2010г. 
и 14.06.2010г., с които се изисква преписката след незабавно приключване на 
същата. На 09.07.2010г. преписката е върната в СРП. С постановление от 
10.08.2010г., изведено на 18.08.2010г., СРП е възложила допълнителна 
проверка със срок 30 дни. Към момента същата не е приключена. Няма данни 
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по преписката да е искано продължаване срока на проверката от 
административния ръководител.   
 
III. Проверени прекратени и решени досъдебни производства –  III 
отдел – 5 сектор 
 
 
1. пр. пр. № М-314/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 252/09г. по описа на СДВР. 
Образувано с постановление на СРП от 09.04.2009г., изведено на 08.05.2009г., 
срещу ИИ за престъпление по чл.144 ал.3 от НК. На 10.06.2009г. водещият 
разследването е изготвил заключително постановление. С постановление от 
29.07.2009г., изведено на 04.08.2009г., СРП е иззела ДП от СДВР и го е 
възложила на следовател от ОС – СГП. На 02.10.2009г. е изготвено 
заключително постановление с мнение за прекратяване на осн. чл. 24, ал.1, т.1 
от НПК. С постановление от 18.11.2009г., изведено на 23.11.2009г., СРП 
(прокурор М. Георгиев) е прекратил НП на осн. чл. 243, ал.1 от НПК. 
2. пр. пр. № М 46/09г. по описа на СРП, ДП № 91/09г. по описа на ОС – СГП. 
Образувано с постановление от 29.07.2009г., изведено на 04.08.2009г., срещу 
ИИ за престъпление по чл.144 ал.3 от НК. Заключително постановление от 
01.10.2009г. с мнение за прекратяване на осн. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С 
постановление от 09.12.2009г., изведено на 14.12.2009г., СРП е прекратила НП. 
(прокурор М. Георгиев) 
3. пр. пр. М-225/09г. по описа на СРП, ДП № 37/09г. по описа на ОС-СГП. 
Образувано на 31.03.2009г. от следовател при ОС-СГП срещу ИИ за 
престъпление по чл. 343 ал.1 б.”б” от НК. Изготвено заключително 
постановление на 21.04.2009г. с мнение за прекратяване на осн. чл.24, ал.1, т.1 
от НПК. ДП е получено в СРП на 27.04.2009г. С постановление от 22.06.2009г., 
изведено на 24.06.2009г., СРП е прекратила НП на осн. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. 
(прокурор М. Георгиев) 
4. пр. пр. № М- 82/09г. по описа на СРП, ДП № 26/09г. по описа на ОС-СГП. 
Образувано с постановление на СРП от 25.02.2009г., изведено на 05.03.2009г. 
Заключително постановление от 14.05.2009г. с мнение за прекратяване на осн. 
чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Няма данни кога същото е получено в СРП. С 
постановление от 06.10.2009г., изведено на 13.10.2009г., СРП е прекратила НП 
на осн. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.(прокурор М. Георгиев) 
5. пр. пр. № М-189/09г. по описа на СРП, ДП № 68/09г. по описа на СО – СГП. 
Образувано с постановление от 15.06.2009г., изведено на 22.06.2009г., срещу 
ИИ за престъпление по чл. 209 ал.1 от НК. Заключително постановление от 
29.07.2009г. с мнение за прекратяване на осн. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Получено 
в СРП на 13.08.2009г. С постановление от 26.10.2009г., изведено на 
04.11.2009г., СРП е прекратила НП на осн. чл.243, ал.1, т.2 от НПК.(прокурор 
М. Георгиев) 
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6. пр. пр. № М- 265/09г. по описа на СРП, ДП сл. д. № 55/09г. по описа на СГП 
СО. Образувано с постановление от 19.05.2009г., изведено на 20.05.2009г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 182 ал.2 пр.1 алт.1 от НК. Заключително 
постановление от 09.12.2009г. с мнение за предаване на съд на обвиняемото 
лице. Получено в СРП на 14.12.2009г. Внесен обвинителен акт на 21.12.2009г. 
С постановление от 09.03.2010г. СРП е изпратила ДП, ведно с всички 
материали по него на РП – гр. Костинброд по подсъдност на осн. чл.36 ал.1 от 
НПК.(прокурор Стефан Рачев) 
7. пр. пр. № М- 230/09г. по описа на СРП, ДП сл. д. № 41/09г. по описа на СО 
при СГП. Образувано с постановление от 08.04.2009г., изведено на 10.04.2009г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 339 ал.1 от НК. Заключително постановление 
от 14.07.2009г. с мнение за прекратяване на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК или на 
осн. чл.9 ал.2 от НК. Получено в СРП на 21.07.2009г. Внесен обвинителен акт 
на 28.07.2009г. в СРС, където е било образувано нохд № 8585/09г. По описа на 
СРС, НК, 16с-в. По делото е постановена оправдателна присъда, която е 
протестирана с протест от 10.12.2009г. На 15.01.2010г. е подадено допълнение 
към протеста. (прокурор Н. Христов) 
8. пр. пр. № М- 269/09г. по описа на СРП, ДП сл. д. № 76/09г. по описа на СО 
при СГП. Образувано с постановление от 07.07.2009г., изведено на 13.07.2009г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 387 ал.1 от НК. Заключително постановление 
от 16.02.2010г. с мнение за предаване на съд на обвиняемите лица. Получено в 
СРП на 18.02.2010г. Внесен обвинителен акт на 24.02.2010г. в СРС. (прокурор 
Н. Христов) 
9. пр. пр. № М- 287/09г. по описа на СРП, ДП сл. д. № 45/10г. по описа на СО 
при СГП. Образувано с постановление от 26.03.2010г., изведено на 31.03.2010г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 131 ал.1 т.2, вр. чл.130 ал.2 от НК. 
Заключително постановление от 01.10.2010г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемото лице. Получено в СРП на 05.10.2010г. Внесен обвинителен акт на 
22.10.2010г. в СРС. (прокурор Ст. Рачев) 
10.  пр. пр. № М- 285/09г. по описа на СРП, ДП сл. д. № 70/09г. по описа на СО 
при СГП. Образувано с постановление от 03.11.2008г., изведено на 14.11.2008г., 
срещу ИИ за престъпление по чл. 206 ал.1 от НК. След приключване на 
разследването ДП е изпратено на СРП на 22.12.2009г., където е получено на 
29.12.2009г. Внесен обвинителен акт на 14.04.2010г. в СРС. С разпореждане от 
21.09.2010г. СРС, НК, 112 с-в е прекратил съдебното производство и е върнал 
делото на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 
Разпореждането е получено в СРП на 24.09.2010г. На 04.10.2010г. СРП е подала 
частен протест до СГП срещу разпореждането на СРС. (прокурор М. Георгиев) 
 
IV. Проверени на случаен принцип прекратени и върнати дела от съда 
 
I отдел 
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1. пр. пр. № НСН 257/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1454/07г. по описа на 06 
РПУ – СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от 
НК. Внесен обвинителен акт, след което с разпореждане от 19.05.2009г. СРС, 
НК, 107с-в по НОХД № 2357/09г. делото е прекратено и върнато на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Същото е получено в СРП 
на 21.05.2009г. С постановление от 28.05.2009г. СРП е изпратила ДП на 
разследващия орган за доразследване.С напомнително писмо от 04.11.2009г. до 
Началника на 06 РУ-СДВР, СРП е изискала делото след незабавното му 
приключване. На 18.11.2009г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране на НП 
на осн. чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 03.12.2009г. В. Василев- 
прокурор при СРП е прекратил НП на осн. чл. 183 ал.3 от НК.  
2. пр. пр. №НСН 584/09г. по описа на СРП, ДП № 1821/07г. по описа на 05 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 144 ал.3 пр.1, вр. ал.1 от 
НК. С постановление от 01.02.2008г., изведено на 12.02.2008г. СРП е 
прекратила НП. Срещу постановлението е подадена жалба до СРС от адвоката 
на пострадалите лица. С определение от 04.03.2008г., СРС, НК, 95с-в по НЧД 
№И -643/2008г. е отменил постановлението на СРП за прекратяване на НП и е 
върнал делото на СРП за изпълнение на указанията. Срещу определението на 
СРС е подадена жалба. С определение от 18.09.2008г. СГС е оставил жалбата 
без разглеждане и е прекратил съдебното производство, тъй като жалбата е 
била подадена извън седмодневния срок за обжалване. Преписката е върната в 
СРП на 15.10.2008г. Внесен обвинителен акт в СРС на 19.08.2010г. (прокурор 
В. Василев) 
3. пр. пр. № 25493/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1740/2008г. по описа на 09 
РПУ-СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129, ал.2, пр.5, вр. ал.1 
от НК. На 23.01.2009г. е внесен обвинителен акт. С разпореждане от 
10.02.2009г., СРС, НК, 15 с-в е прекратил съдебното прозводство и е върнал 
делото на СРП за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. На 
11.02.2009г. делото е получено в СРП. Делото е приключено със споразумение 
на осн. чл.381 от НПК. (прокурор С. Соколова)   
4.  пр. пр. №30331/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 950/09г. по описа на 05 РУ – 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 от НК. На 
19.03.2010г. е внесен обвинителен акт. С разпореждане от 24.03.2010г. СРС, 
НК, 12с-в е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. На 25.03.2010г. делото е 
получено в СРП. На 13.04.2010г. е внесен нов обвинителен акт. С разпореждане 
от 15.04.2010г. СРС, НК, 12с-в отново е прекратил съдебното производство и е 
върнал делото на СРП, където е било получено на същата дата. На 05.05.2010г. 
е внесен нов обвинителен акт. Към момента делото е насрочено. (прокурор 
Антони Йорданов) 
5. пр. пр. № 54282/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1298/09г. по описа на 05 РУ 
– СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 183 ал.1 от НК. На 
01.02.2010г. е внесен обвинителен акт. С разпореждане от 04.02.2010г. СРС, 
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НК, 11с-в е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. На 08.02.2010г. делото е 
получено в СРП. На 01.09.2010г. е внесен нов обвинителен акт. (прокурор Иван 
Тасков) 
6. пр. пр. № 50002/02г. по описа на СРП, сл. дело № 56/03г. по описа на 02 ТО – 
ССлС. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 172а ал.2 от НК. На 
08.01.2010г. е внесен обвинителен акт. С разпореждане от 22.01.2010г. СРС, 
НК, 7с-в е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. На 28.01.2010г. делото е 
получено в СРП. На 14.04.2010г. е внесен нов обвинителен акт. С разпореждане 
по НОХД №4576/10г. по описа на СРС, НК, 7с-в, от 20.04.2010г. на осн. чл.250 
ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.3 от НПК съдът е установил, че абсолютната давност е 
изтекла на 15.04.2010г., а обвинителният акт е внесен на 14.04.2010г., поради 
което е прекратил наказателното производство. (прокурор Иван Тасков) 
7. пр. пр. №14486/01г. по описа на СРП, ДП № 159/01г. по описа на 02 ТО – 
ССлС. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.1, вр. чл.20 ал.2 от 
НК. На 14.10.2009г. е внесен обвинителен акт. С определение на СРС, НК, 23 с-
в от 30.09.2010г. е прекратено съдебното производство и  делото е върнато на 
СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Към момента няма 
внесен нов обвинителен акт. (прокурор Иван Тасков) 
8. пр. пр. № 56054/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 531/07г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 144 ал.2 от НК. С постановление 
от 27.01.2010г. е внесено предложение в СРНС за освобождаване от 
наказателна отговорност и налагане на административно наказание на осн. 
чл.78А от НК. С разпореждане от 15.02.2010г. СРС, НК, 6 с-в е прекратил 
съдебното производство и е върнал делото на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 25.02.2010г. На 
12.04.2010г. е внесен обвинителен акт. С разпореждане от 20.04.2010г. съдът 
отново е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП, където е 
получено на 22.04.2010г. На 21.06.2010г. е внесен нов обвинителен акт. С 
разпореждане от 29.06.2010г. СРС,НК,6 с-в отново е прекратил съдебното 
производство и го е върнал за пореден път в СРП, където е получено на 
27.09.2010г. Към момента няма внесен нов обвинителен акт. (прокурор Иван 
Тасков) 
9. пр. пр. № 14306/04г. по описа на СРП, ДП № 868/04г. по описа на 05 РПУ – 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 195 ал.1 т.2, вр. чл.18 ал.1 
и чл.20 ал.4 от НК. На 20.03.2009г. е внесен обвинителен акт. На 22.07.2009г. 
СРС, НК, 9 с-в е прекратил наказателното производство по НОХД № 3045/09г., 
одобрил е споразумението, постигнато между СРП и защитата. (прокурор И. 
Илиева) 
10. пр. пр.№ 2003/10г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 75/10г. по описа на 03 РУП – 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 149 ал.2 пр.1, вр. ал.1 от 
НК. На 19.03.2010г. е внесен обвинителен акт. С разпореждане от 13.10.2010г. 
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СРС, НК, 97 с-в е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП 
за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Делото е получено в 
СРП на 21.10.2010г. С постановление за указване извършването на 
необходимите следствени действия по реда на чл.196 от НПК от 26.10.10г. СРП 
е върнала ДП на разследващите органи, като е дала срок за изпълнение на 
същите 20 дни. Към момента не е внесен обвинителен акт. (прокурор Л. 
Кабзималска) 
11. пр. пр. № 30217/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1642/09г. по описа на 09 
РУ – СДВР.Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129, ал.2, пр.5, алт.2-
ра, вр. ал.1 от НК. На 22.04.2010г. е внесен обвинителен акт. С разпореждане от 
30.04.2010г. СРС, НК, 1с-в е прекратил съдебното производство и е върнал 
делото на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Делото е 
получено в СРП на 09.05.2010г. На 15.09.2010г. е внесен нов обвинителен акт. 
Няма данни дали е образувано наказателно дело от общ характер, респ. за 
неговото насрочване. 
12. пр. пр. № 41781/06г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1506/07г. по описа на 03 
РУ –СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл.195 ал.1 т.4 пр.2, вр. 
чл.194 ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК. Внесен обвинителен акт на 20.11.2009г. С 
разпореждане от 02.12.2009г. по нохд № 13215/09г. СРС, НК, 110 с-в е 
прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за допуснати 
процесуални нарушения. Разпределено на случайния принцип на прокурор 
Спаска Кинчева на 08.10.10г. Внесен нов обвинителен акт на 01.11.2010г.  
13. пр. пр. № 52022/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2230/08г. по описа на 05 
РУ –СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 131 ал.1 т.2 пр.1 
алт.1, вр. чл.130 ал.2, пр. 1 и 2 от НК. Внесено постановление за освобождаване 
от наказателна отговорност акт на 15.10.2009г. С разпореждане от 28.12.2009г. 
по нахд № 11546/09г. СРС, НК, 3 с-в е прекратил съдебното производство и е 
върнал делото на СРП за допуснати процесуални нарушения. Същото е било 
получено в СРП на 12.01.2010г. Внесен обвинителен акт на 18.02.2010г. С 
разпореждане на съда от 27.05.2010г. делото е прекратено и върнато на СРП, 
където е получено на 31.05.2010г. На 24.09.2010г. е внесен нов обвинителен 
акт. По ДП няма данни за образувано НОХД в СРС след внасянето на 
обвинителния акт. Наблюдаващ прокурор е Св. Хиков. 
14. пр. пр. № 36563/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1694/09г. по описа на 05 
РУ –СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.2 пр.5 алт.1, 
вр. ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 04.06.2010г. С разпореждане от 
05.07.2010г. по нохд № 6898/10г. СРС, НК, 5 с-в е прекратил съдебното 
производство и е върнал делото на СРП за допуснати процесуални нарушения. 
Същото е било получено в СРП на 15.09.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 
20.10.2010г. По ДП няма данни за образувано НОХД в СРС след внасянето на 
обвинителния акт. Наблюдаващ прокурор е Св. Хиков. 
15. пр. пр. № 31645/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1632/09г. по описа на 02 
РУ – СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл.134, ал.1, т.2 от НК. 
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Внесен обвинителен акт на 25.05.2010г. С разпореждане от 27.05.2010г. по нохд 
№ 6402/10г. СРС, НК, 6 с-в е прекратил съдебното производство и е върнал 
делото на СРП за допуснати процесуални нарушения. Същото е било получено 
в СРП на 28.05.2010г. По ДП няма данни за внасяне на нов обвинителен акт. 
Наблюдаващ прокурор е Д. Векилова. 
16. пр. пр. № 55790/08г. по описа на СРП, ДП № 0341/09г. по описа на 06 РПУ-
СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 21.12.2009г. С разпореждане от 04.01.2010г. СРС, НК, 93 с-
в е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 
07.01.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 12.02.2010г. в СРС, където е 
образувано НОХД № 1852/10г. по описа на СРС, НК , 93 с-вл по делото е било 
проведено едно съдебно заседание, като следващото е насрочено за 07.02.2011г. 
(прокурор Валери Василев)   
17. пр. пр. №26509/09г. по описа на СРП, ДП №  ЗМ 1713/09г. по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 26.03.2010г. С разпореждане от 25.05.2010г. СРС, 
НК, 108 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 
26.05.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 07.06.2010г. в СРС. 
18. пр. пр. № 37958/06г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 563/07г. по описа на 09 
РПУ – СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 183 ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 14.08.2007г. С разпореждане от 30.06.2009г. СРС, 
НК, 4 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 
08.07.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 15.10.2009г. в СРС. ( прокурор И. 
Илиева)  
19. пр. пр. № 11345/07г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 365/07г. по описа на 05 
РПУ – СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.2, вр. ал.1 
пр.3 алт.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 22.05.2009г. С разпореждане от 
16.11.2009г. СРС, НК, 3 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 17.11.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 19.02.2010г. в СРС. С 
разпореждане от 27.05.2010г. СРС, НК, 3 с-в отново е прекратил съдебното 
производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения, където е било получено на 31.05.2010г. Внесен нов обвинителен акт 
на 04.06.2010г. в СРС. ( прокурор Св. Хиков)  
20. пр. пр. № 63958/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 724/09г. по описа на 01 РУ 
– СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 144 ал.3 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 27.05.2009г. С разпореждане от 26.08.2009г. СРС, НК, 107 
с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване 
на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 27.08.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 25.08.2010г. в СРС. ( прокурор К. Георгиев)  
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21. пр. пр.№ 63582/07г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 31/08г. по описа на ГДБОП. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 172а ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 15.05.2009г. С разпореждане от 20.05.2009г. СРС, НК, 7 с-в 
е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 25.05.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 04.05.2010г. в СРС. ( прокурор Ив. Тасков)  
22. пр. пр. № 34642/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 1916/08г. по описа на 04 
РПУ-СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 от НК. 
Внесено постановление за освобождаване от наказателна отговорност и 
налагане на администартивно наказание по реда на чл.78а от НК на 17.06.2009г. 
С разпореждане от 22.06.2009г. СРС, НК, 12с-в е прекратил съдебното 
производство и е върнал делото на СРП, където е получено на 25.06.2009г. 
Внесен обвинителен акт на 06.07.2009г. С разпореждане от 20.07.2009г. СРС, 
НК, 7 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 
03.08.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 16.12.2009г. в СРС. С разпореждане 
на съда от 22.12.2009г. съдебното производство отново е прекратено и върнато 
на СРП, където е получено на 23.12.2009г. На 20.09.2010г. е внесен нов 
обвинителен акт. По ДП няма данни за образувано НОХД в СРС.                   
(прокурор Д. Векилова)  
23. пр. пр. № 43069/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 2601/08г. по описа на 09 
РУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 27.02.2009г. С разпореждане от 05.03.2009г. СРС, НК, 13 с-
в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 09.03.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 15.05.2009г. в СРС. Сключено споразумение за 
прекратяване на наказателното производство на осн. чл. 384 от НПК. (прокурор 
Д. Векилова)  
24. пр. пр. № 52151/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 3409/08г. по описа на 02 
РУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 144 ал.3 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 26.05.2009г. С разпореждане от 07.09.2009г. СРС, НК, 112 
с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване 
на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 09.09.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 12.10.2010г. в СРС. (прокурор Ива Атанасова)  
25. пр. пр. № 51580/07г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 3028/07г. по описа на 06 
РУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 182 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 26.11.2009г. С разпореждане от 14.12.2009г. СРС, НК, 98 с-
в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 19.12.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 28.12.2009г. в СРС. (прокурор Ива Атанасова)  
26. пр. пр. № 44471/06г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 1030/06г. по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 14.04.2010г. С разпореждане от 27.05.2010г. СРС, НК, 108 
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с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване 
на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 28.05.2010г. 
Внесен нов обвинителен акт на 04.06.2010г. в СРС. (прокурор К. Владимиров)  
27. пр. пр. № 62785/09г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 1898/09г. по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 10.02.2010г. С разпореждане от 11.05.2010г. СРС, НК, 5 с-в 
е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 13.05.2010г. 
Внесен нов обвинителен акт на 14.06.2010г. в СРС. (прокурор К. Владимиров)  
28. пр. пр. № 52529/08г. по описа на СРП, ДП № 2484/08г. по описа на 05 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 144 ал.3 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 18.03.2009г. С разпореждане от 03.04.2009г. СРС, НК, 110 
с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване 
на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 06.04.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 13.05.2009г. в СРС. (прокурор А. Йорданов)  
29. пр. пр. № 48091/08г. по описа на СРП, ДП № 3247/08г. по описа на 03 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 02.06.2009г. С разпореждане от 17.06.2009г. СРС, НК, 100 
с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване 
на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 22.06.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 26.06.2009г. в СРС. С разпореждане от 
29.07.2009г. СРС, НК, 100 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 31.07.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 03.09.2009г. в 
СРС. (прокурор А. Йорданов) 
30. пр. пр. № 58796/08г. по описа на СРП, ДП № 316/09г. по описа на 08 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 183 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 26.08.2009г. С определение от 29.01.2010г. СРС, НК, 8 с-в е 
прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 02.02.2010г. 
Внесен нов обвинителен акт на 30.04.2010г. в СРС. (прокурор В. Златева) 
31. пр. пр. № 4306/10г. по описа на СРП, ДП № 310/10г. по описа на 04 РУП - 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 27.04.2010г. С определение от 23.08.2010г. СРС, НК, 18 с-в 
е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 01.09.2010г. 
Внесен нов обвинителен акт на 12.10.2010г. в СРС. (прокурор В. Златева) 
32. пр. пр. № 20849/06г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1920/06г. по описа на 04 
РПУ - СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 129 ал.2, вр. ал.1 от 
НК. Внесен обвинителен акт на 09.12.2008г. С разпореждане от 18.12.2008г. 
СРС, НК, 107 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 
05.01.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 08.01.2009г. в СРС. С разпореждане 
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от 16.02.2009г. СРС, НК, 107 с-в е прекратил отново съдебното производство и 
го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 18.02.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 
29.04.2009г. в СРС. С разпореждане от 22.05.2009г. СРС, НК, 107 с-в отново е 
прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 25.05.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 13.07.2009г. в СРС. (прокурор Д. Йотова) 
33. пр. пр. № 7602/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 304/09г. по описа на 05 РУ - 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 152 ал.1 т.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 13.01.2010г. С разпореждане от 15.01.2010г. СРС, НК, 6 с-в 
е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 21.01.2010г. 
Внесен нов обвинителен акт на 25.01.2010г. в СРС. (прокурор Ивелина 
Петрова) 
34. пр. пр. № 18842/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2069/09г. по описа на 08 
РУ - СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 182 ал.2 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 12.04.2010г. С разпореждане по нохд № 4444/10г. от 
30.04.2010г. СРС, НК, 1 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 03.05.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 01.06.2010г. в СРС. 
Делото е приключено със споразумение. (прокурор Антония Делчева) 
35. пр. пр. № 54326/09г. по описа на СРП, ДП № 3587/09г. по описа на 07 РУ - 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 150 ал.2, вр. ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 26.03.2010г. С разпореждане по нохд № 3804/10г. от 
01.04.2010г. СРС, НК, 114 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 09.04.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 23.04.2010г. в 
СРС, където е било образувано НОХД и същото към момента е решено. 
(прокурор Антония Делчева) 
36. пр. пр. № 55720/07г. по описа на СРП, ДП № 588/08г. по описа на 01 РУ - 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 183 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 14.10.2009г. С разпореждане по нохд № 11523/09г. от 
26.02.2010г. СРС, НК, 111 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 18.03.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 22.07.2010г. в 
СРС.  (прокурор Д. Йотова) 
37. пр. пр. № 47532/08г. по описа на СРП, ДП № 215/09г. по описа на 03 РУ - 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 183 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 17.02.2010г. С разпореждане по нохд № 1952/10г. от 
17.03.2010г. СРС, НК, 20 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 29.03.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 11.05.2010г. С 
разпореждане от 02.08.2010г. по нохд № 5745/2010г. СРС, НК, 20 с-в е 
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прекратил отново съдебното производство и е върнал делото на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. По ДП няма данни за 
извършени действия по разследването по ДП от датата на прекратяването на 
делото от съда до момента. (прокурор Д. Йотова) 
38. пр. пр.№ 54282/08г. по описа на СРП, ДП №1298/09г. по описа на 05 РУ-
СДВР за престъпление по чл.183, ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 
01.02.2010г. Върнато с разпореждане на съда от 04.02.2010г., получено в СРП 
на 08.02.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 01.09.2010г. По ПД липсва 
разпореждането на съда за прекратяване на делото и връщането му на 
прокуратурата. (прокурор Антони Йорданов) 
 
III отдел 
1. пр. пр. № 10890/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 565/09г. по описа на 08 РУ - 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 14.04.2009г. С разпореждане по нохд № 3995/09г. от 
15.04.2009г. СРС, НК, 108 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 21.04.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 23.04.2009г. С 
разпореждане от 26.05.2009г. съдът е насрочил делото за разглеждане в открито 
заседание. (мл. прокурор Н. Попов) 
2. пр. пр. № 24951/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15236/07г. по описа на 01 
РУ - СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.309 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 09.06.2009г. С определение по нохд № 6270/09г. от 
21.10.2009г. СРС, НК, 16 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 23.10.2009г. Внесено постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание на осн. чл.78а от НК от 06.01.2010г. (мл. прокурор Н. Попов) 
3.  пр. пр. № 24033/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 526/08г. по описа на 06 РУ - 
СДМВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 16.03.2009г. С разпореждане по нохд № 2823/09г. от 
30.03.2009г. СРС, НК, 3 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 13.04.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 23.06.2009г. (прокурор 
Д. Славов) 
4. пр. пр. № 1952/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 8/09г. по описа на  СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 14.05.2009г. С разпореждане по нохд № 5058/09г. от 
07.08.2009г. СРС, НК, 3 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 19.08.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 30.09.2009г. (прокурор 
Йордан Грамов) 
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5. пр. пр. № 29728/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1417/08г. по описа на  08 
РУ- СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 325 ал.2 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 15.07.2009г. С разпореждане по нохд № 7985/09г. от 
14.08.2009г. СРС, НК, 100 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 09.09.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 03.11.2009г.          
(прокурор Йордан Грамов) 
6. пр. пр. № 51165/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2405/08г. по описа на 09 РУ- 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343в ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 13.05.2009г. С разпореждане по нохд № 5040/09г. от 
15.06.2009г. СРС, НК, 111 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 23.06.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 30.06.2009г. 
(прокурор Н. Христов) 
7. пр. пр. № 22676/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2810/08г. по описа на 01 
РПУ- СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 325 ал.2, вр. ал.1, вр. 
чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 12.03.2009г. С 
разпореждане по нохд № 2665/09г. от 27.04.2009г. СРС, НК, 107 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения, където е било получено на 28.04.2009г. Внесен нов 
обвинителен акт на 19.05.2009г. Делото е приключило със сключено 
споразумение. (прокурор Н. Христов) 
8. пр. пр. № 49584/06г. по описа на СРП, ДП № 2245/06г. по описа на 05 РПУ- 
СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 311 ал.1 пр.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 25.06.2009г. С разпореждане по нохд № 7060/09г. от 
03.12.2009г. СРС, НК, 2 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 07.12.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 22.06.2010г.                   
(прокурор В. Тонева) 
9. пр. пр. № 39193/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2420/07г. по описа на 09 
РПУ- СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 06.04.2009г. С разпореждане по нохд № 3736/09г. от 
27.04.2009г. СРС, НК, 111 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 29.04.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 04.06.2009г. 
(прокурор В. Тонева) 
10. пр. пр. № 28219/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1482/06г. по описа на 09 
РУ- СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 25.11.2009г. С разпореждане по нохд № 13441/09г. 
от 04.12.2009г. СРС, НК, 1 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 07.12.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 14.01.2010г.          
(прокурор Богдан Ангелов) 
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11. пр. пр. № 20623/06г. по описа на СРП, ДП № Д 1798/06г. по описа на 04 
РПУ- СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 325 ал.4 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 14.08.2008г. С определение по нохд № 9774/08г. от 
30.04.2009г. СРС, НК, 108 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 14.05.2009г. По ДП няма данни към момента да е внесен нов 
обвинителен акт. (прокурор Б. Ангелов) 
12. пр. пр. № 3556/09г. по описа на СРП, ДП № 585/09г. по описа на 02 РУ- 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.5 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 13.07.2009г. С определение по нохд № 7919/09г. от 
05.11.2009г. СРС, НК, 103 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 24.11.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 30.11.2009г.          
(прокурор А. Алексова) 
13. пр. пр. № 41059/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1255/08г. по описа на 03 
РУ- СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1, вр. чл.343в 
от НК. Внесен обвинителен акт на 11.06.2009г. С разпореждане по нохд № 
6400/09г. от 30.06.2009г. СРС, НК, 21 с-в е прекратил съдебното производство и 
го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 10.07.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 
13.08.2009г. (прокурор А. Алексова) 
14. пр. пр. № 1921/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 4047/08г. по описа на 02 РУ- 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 24.04.2009г. С разпореждане по нохд № 4496/09г. от 
16.05.2009г. СРС, НК, 101 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 19.05.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 22.05.2009г.          
(прокурор Нина Борисова) 
15. пр. пр. № 25390/07г. по описа на СРП, ДП № 5296/08г. по описа на  СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 309 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 16.06.2009г. С разпореждане по нохд № 6572/09г. от 
30.06.2009г. СРС, НК, 11с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 06.07.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 12.10.2009г. (прокурор 
Ю. Силянова) 
16. пр. пр. № 6835/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2801/07г. по описа на 05 РУ- 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 27.04.2009г. С разпореждане по нохд № 4553/09г. от 
10.06.2009г. СРС, НК, 11 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 23.06.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 30.06.2009г. (прокурор 
Ю. Силянова) 
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17. пр. пр. № 8844/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 228/08г. по описа на 09 
РПУ- СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343в ал.2 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 19.03.2009г. С разпореждане по нохд № 3080/09г. от 
11.06.2009г. СРС, НК, 4 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 12.06.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 23.06.2009г. (прокурор 
Гроздан Грозев) 
18. пр. пр. № 43604/08г. по описа на СРП, ДП сл.д. № 97/08г. по описа на ССлС. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 325 ал.1 т.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 08.07.2009г. С разпореждане по нохд № 7683/09г. от 
27.07.2009г. СРС, НК, 108 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 28.07.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 04.09.2009г. 
(прокурор М. (Димитрова) 
19. пр. пр. № 62632/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 694/08г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 346 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 10.09.2009г. С разпореждане по нохд № 10171/09г. от 
23.10.2009г. СРС, НК, 5 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 26.10.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 30.10.2009г. (прокурор 
К. Близнаков) 
20. пр. пр. № 62218/08г. по описа на СРП, ДП № 7895/08г. по описа на  РТП- 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 10.08.2009г. С разпореждане по нохд № 9259/09г. от 
19.09.2009г. СРС, НК, 111 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 26.09.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 16.11.2009г. 
(прокурор А. Ефтимов) 
21. пр. пр. № 30220/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1249/07г. по описа на 06 
РПУ- СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 28.01.2009г. С разпореждане по нохд № 1092/09г. от 
30.03.2009г. СРС, НК, 3 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 03.04.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 28.05.2009г. (прокурор 
Ив. Христова) 
22. пр. пр. № 13898/02г. по описа на СРП, ДП сл. д № 610/03г. по описа на 01 
ТО - ССлС. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.308 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 27.04.2009г. С разпореждане по нохд № 4597/09г. от 
08.06.2009г. СРС, НК, 18 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 11.06.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 15.06.2009г. (прокурор 
Н. Ралчев) 
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23. пр. пр. № 6130/05г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 15186/05г. по описа на 01 
РУ- СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 316 пр.1, вр. чл. 306 
от НК. Внесен обвинителен акт на 08.05.2009г. С разпореждане по нохд № 
4893/09г. от 18.06.2009г. СРС, НК, 110 с-в е прекратил съдебното производство 
и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 29.06.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 
28.08.2009г. (прокурор С. Радоева) 
24. пр. пр. № 12348/09г. по описа на СРП, ДП № 94/09г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343в ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 11.06.2009г. С разпореждане по нохд № 6386/09г. от 
18.06.2009г. СРС, НК, 8 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 24.06.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 29.06.2010г. (прокурор 
Д. Маринов) 
25. пр. пр. № 9506/09г. по описа на СРП, ДП № 10052/09г. по описа на РТП- 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343 ал.3 пр.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 15.07.2009г. С разпореждане по нохд № 7990/09г. от 
31.08.2009г. СРС, НК, 8 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 10.09.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 21.10.2009г. (прокурор 
Д. Маринов) 
26. пр. пр. № 6724/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 663/09г. по описа на 01 РУ- 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 06.07.2009г. С разпореждане по нохд № 7657/09г. от 
15.07.2009г. СРС, НК, 110 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 21.07.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 27.07.2009г. 
(прокурор Антоанета Софрониева) 
27. пр. пр. № 17136/09г. по описа на СРП, ДП № 215/08г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3 т.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 02.11.2009г. С разпореждане по нохд № 12397/09г. от 
06.11.2009г. СРС, НК, 18 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 09.11.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 17.11.2009г. (прокурор 
Петър Белчев) 
28. пр. пр. № 460/2009г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 10057/09г. по описа на 
РТП – ПР - СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343 ал.3 пр.4 
от НК. Внесен обвинителен акт на 14.09.2009г. С разпореждане по нохд № 
10271/09г. от 18.09.2009г. СРС, НК, 22 с-в е прекратил съдебното производство 
и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 25.09.2009г. Внесено постановление на СРП с 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
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административна отговорност на осн. чл.78а от НК  от 30.10.2009г. (прокурор 
В. Христова) 
29. пр. пр. № 58977/08г. по описа на СРП, ДП № 772/09г. по описа на  01 РУ - 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343в ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 13.10.2009г. С разпореждане по нохд № 11481/09г. от 
27.10.2009г. СРС, НК, 98 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 30.10.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 03.11.2009г. (прокурор 
Д. Атанасова) 
30. пр. пр. № 24298/09г. по описа на СРП, ДП № 1444/09г. по описа на  05 РУ - 
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.308, ал.2, вр. 
ал.1 и по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 11.11.2009г. 
С разпореждане по нохд № 12804/09г. от 10.12.2009г. СРС, НК, 100 с-в е 
прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 14.12.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 17.12.2009г. (прокурор Д. Атанасова) 
31. пр. пр. № 24619/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 881/09г. по описа на  06 РУ 
- СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 19.10.2009г. С разпореждане по нохд № 11753/09г. от 
09.11.2009г. СРС, НК, 101 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 10.11.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 11.11.2009г. 
(прокурор А. Рачева) 
32. пр. пр. № 37552/03г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3386/03г. по описа на  03 
РПУ - СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 323 ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 05.07.2006г. С решение по нохд № 9331/06г. от 
16.11.2009г. СРС, НК, 2 с-в и вохд № 3722/09г. по описа на СГС, VI възз. с-в 
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на СРП за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 
20.11.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 15.02.2010г. (прокурор А. Рачева) 
33. пр. пр. № 378/06г. по описа на СРП, ДП сл. д.№ 3/09г. по описа на ССлС. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 195, ал.2, вр. ал.1, т.4, пр.2 и т.6, 
вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 
01.08.2008г. С разпореждане по нохд № 9347/08г. от 05.01.2009г. СРС, НК, 109 
с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване 
на допуснати процесуални нарушения, където е било получено на 07.01.2009г. 
Внесен нов обвинителен акт на 10.01.2009г. (прокурор Спаска Кинчева) 
34. пр. пр. № 40828/06г. по описа на СРП, ДП № 281/06г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3, пр.2, т.1, алт.1, вр. чл.2, 
ал.2 от НК. Внесен обвинителен акт на 09.12.2008г. С разпореждане по нохд № 
13903/08г. от 29.12.2008г. СРС, НК, 100 с-в е прекратил съдебното 
производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални 
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нарушения, където е било получено на 07.01.2009г. Внесен нов обвинителен акт 
на 17.02.2009г. (прокурор Ив. Любенов) 
35. пр. пр. № 47370/06г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3264/06г. по описа на  09 
РПУ - СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 325 ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 22.05.2007г. С разпореждане по нохд № 7756/09г. от 
02.10.2009г. СРС, НК, 14 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 26.10.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 11.12.2009г. (прокурор 
Стефан Рачев) 
36. пр. пр. № 10390/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 470/08г. по описа на  08 РУ 
- СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 297 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 24.07.2009г. С разпореждане по нохд № 8401/09г. от 
31.08.2009г. СРС, НК, 8 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 10.09.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 21.10.2009г. (прокурор 
Д. Петрова) 
37. пр. пр. № 4512/06г. по описа на СРП, ДП сл. д.№ 945/05г. по описа на  ССлС 
– 1 ТО. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 325 ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 29.12.2008г. С разпореждане по нохд № 14388/08г. от 
05.01.2009г. СРС, НК, 22 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 08.01.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 23.02.2009г. (прокурор 
Ст. Панайотова) 
38. пр. пр. № 9583/07г. по описа на СРП, ДП № 272/06г. по описа на  05 РПУ - 
СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 08.06.2009г. С разпореждане по нохд № 6261/09г. от 
17.06.2009г. СРС, НК, 108 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 24.06.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 06.10.2009г. 
(прокурор Ст. Панайотова) 
39. пр. пр. № 11858/08г. по описа на СРП, ДП № 842/08г. по описа на  06 РПУ - 
СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 17.10.2008г. С разпореждане по нохд № 11907/08г. от 
28.10.2008г. СРС, НК, 13 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 30.10.2008г. Внесен нов обвинителен акт на 29.12.2008г. (прокурор 
Д. Димитрова) 
40. пр. пр. № 2516/08г. по описа на СРП, ДП № 303/08г. по описа на  03 РУ - 
СДМВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2, т.1, 
алт.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 26.09.2008г. С разпореждане по нохд № 
11270/08г. от 10.01.2009г. СРС, НК, 4 с-в е прекратил съдебното производство и 
го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
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където е било получено на 13.01.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 
07.05.2009г. (прокурор Б. Качуров) 
41. пр. пр. № 62012/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3692/07г. по описа на  09 
РУ - СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от 
НК. Внесен обвинителен акт на 03.07.2009г. С разпореждане по нохд № 
7518/09г. от 10.11.2009г. СРС, НК, 98 с-в е прекратил съдебното производство и 
го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 12.11.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 
17.11.2009г. (прокурор Б. Качуров) 
42. пр. пр. № 20796/07г. по описа на СРП, ДП № 1756/07г. по описа на  06 РПУ 
- СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 194, ал.1 и чл. 346 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 16.03.2010г. С разпореждане по нохд № 3191/10г. от 
16.04.2010г. СРС, НК, 20 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 28.04.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 27.09.2010г. (прокурор 
Томи Наков) 
43. пр. пр. № 37360/06г. по описа на СРП, ДП № 228/07г. по описа на  04 РПУ - 
СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 286 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 18.09.2008г. С разпореждане по нохд № 10994/08г. от 
11.05.2009г. СРС, НК, 97 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 11.05.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 30.10.2009г. С 
разпореждане по нохд № 12348/09г. от 04.01.2010г. СРС, НК, 97 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения, където е било получено на 11.01.2010г. Внесен нов 
обвинителен акт на 25.01.2010г. С разпореждане по нохд № 1053/10г. от 
18.03.2010г. СРС, НК, 97 с-в е прекратил отново съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 12.04.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 25.05.2010г.          
(прокурор В. Шикренова) 
44. пр. пр. № 31416/07г. по описа на СРП, ДП № 2066/07г. по описа на  06 РУ - 
СДМВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 346 ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 18.06.2009г. С разпореждане по нохд № 6763/09г. от 
05.11.2009г. СРС, НК, 95 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 13.11.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 21.12.2009г. (прокурор 
Т. Наков) 
45. пр. пр. № 21028/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 913/08г. по описа на  05 
РПУ - СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 339 ал.1, вр. чл.26, 
ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 01.08.2008г. С разпореждане по нохд № 
9386/08г. от 27.01.2009г. СРС, НК, 98 с-в е прекратил съдебното производство и 
го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
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където е било получено на 29.01.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 
02.02.2009г. (прокурор С. Мадин) 
46. пр. пр. № 27284/09г. по описа на СРП, ДП № 10291/09г. по описа на РТП-
ПР- СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343 ал.3 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 29.09.2009г. С разпореждане по нохд № 10934/09г. 
от 09.10.2009г. СРС, НК, 19 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 09.10.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 22.10.2009г. 
(прокурор Д. Симеонова) 
47. пр. пр. № 19352/04г. по описа на СРП, ДП сл.д.№ 219/06г. по описа на  04 
ТО – ССлС. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 290 ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 09.09.2009г. С разпореждане от 30.09.2009г. по нохд 
№ 10154/09г. по описа на СРС, НК, 100 с-в е прекратил съдебното производство 
и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 30.09.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 
24.11.2009г. (прокурор Красимир Христосков) 
48. пр. пр. № 42546/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3311/08г. по описа на  06 
РПУ - СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 325 ал.2, вр.  ал.1 от 
НК. Внесен обвинителен акт на 26.01.2009г. С разпореждане по нохд № 
989/09г. от 17.02.2009г. СРС, НК, 8 с-в е прекратил съдебното производство и 
го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 18.02.2009г. Внесено постановление с предложение 
за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание на осн. чл.78А от НК. (прокурор Красимир Христосков) 
49. пр. пр. № 55810/06г. по описа на СРП, ДП № 1461945/06г. по описа на  08 
РУ – СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 12.06.2009г. С разпореждане по нохд № 6462/09г. от 
25.06.2009г. СРС, НК, 15 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 08.07.2009г. Внесено споразумение за решаване на делото на 
15.07.2009г. (прокурор А. Христов) 
50. пр. пр. № 4582/08г. по описа на СРП, ДП № 190/06г. по описа на  07 РПУ – 
СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 23.10.2008г. С разпореждане по нохд № 12179/08г. от 
15.01.2009г. СРС, НК, 95 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 02.02.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 11.02.2009г. (прокурор 
А. Христов) 
51. пр. пр. № 30121/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1575/09г. по описа на 09 
РПУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354б ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 23.10.2009г. С разпореждане по нохд № 12111/09г. 
от 19.11.2009г. СРС, НК, 111 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
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било получено на 26.11.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 27.11.2009г. 
(прокурор К. Въжаров) 
52. пр. пр. № 22700/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2252/08г. по описа на 02 
РУ-СДВР Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 325 ал.2 пр.2, вр. ал.1 
от НК. Внесен обвинителен акт на 03.11.2008г. С разпореждане по нохд № 
12639/08г. от 19.03.2009г. СРС, НК, 106 с-в е прекратил съдебното 
производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения, където е било получено на 25.03.2009г. Внесен нов обвинителен акт 
на 07.05.2009г. (прокурор К. Въжаров) 
53. пр. пр. № 45982/06г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2082/06г. по описа на 03 
РПУ-СДП Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 346 ал.1, вр. чл.20, 
ал.2, вр. ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 03.05.2010г. С разпореждане по 
нохд № 5562/10г. от 19.07.2010г. СРС, НК, 110 с-в е прекратил съдебното 
производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения, където е било получено на 20.07.2010г. По ДП няма данни за 
внасяне на нов обвинителен акт към момента на проверката (прокурор Д. 
Славов) 
54. пр. пр. № 44658/09г. по описа на СРП, ДП № 2967/09г. по описа на 02 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 346 ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 19.04.2010г. С разпореждане по нохд № 4774/10г. от 
31.05.2010г. СРС, НК, 108 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 31.05.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 02.06.2010г. С 
разпореждане по нохд № 6817/10г. от 21.09.2010г. СРС, НК, 108 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения, където е било получено на 21.09.2010г. С протест от 
27.09.2010г. СРП е протестирала пред СГС разпореждането за прекратяване на 
наказателното производство. (прокурор Д. Димитрова) 
55. пр. пр. № 29620/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1645/08г. по описа на 07 
РПУ-СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 12.03.2009г. С разпореждане по нохд № 2667/09г. от 
25.03.2010г. СРС, НК, 8 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 30.03.2010г. Внесен обвинителен акт на 30.10.2010г. (прокурор Д. 
Димитрова) 
56. пр. пр. № 22997/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 431/09г. по описа на 05 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 18.01.2010г. С определение по нохд № 694/10г. от 
14.04.2010г. СРС, НК, 96 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 04.05.2010г. Внесен обвинителен акт на 19.07.2010г. (прокурор А. 
Ефтимов) 
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57. пр. пр. № 24464/09г. по описа на СРП, ДП № 2596/09г. по описа на 01 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 10.05.2010г. С разпореждане по нохд № 5680/10г. от 
05.07.2010г. СРС, НК, 99 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 07.07.2010г. Внесен обвинителен акт на 08.09.2010г. (прокурор А. 
Ефтимов) 
58. пр. пр. № 48885/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2020/07г. по описа на 03 
РПУ-СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343в ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 15.03.2010г. С разпореждане по нохд № 5570/10г. от 
10.05.2010г. СРС, НК, 12 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 11.05.2010г. Внесен обвинителен акт на 08.10.2010г. (прокурор Кр. 
Христосков) 
59. пр. пр. № 3776/08г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 730/08г. по описа на 07 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а ал.3 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 25.11.2009г. С определение по нохд №13442 /09г. от 
29.04.2010г. СРС, НК, 23 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 03.05.2010г. Внесен обвинителен акт на 12.08.2010г. (прокурор А. 
Алексова) 
60. пр. пр. № 18364/02г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 228/09г. по описа на ГД 
„ДП” - МВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 201 ал.1, вр. чл.26 
ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 23.07.2010г. С разпореждане по нохд № 
9361/10г. от 18.08.2010г. СРС, НК, 22 с-в е прекратил съдебното производство и 
го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 20.08.2010г. Внесен обвинителен акт на 28.09.2010г. 
(прокурор Й. Грамов) 
61. пр. пр. № 28368/07г. по описа на СРП, ДП № 15150/08г. по описа на 01 
РПУ-СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.308 ал.2 от 
НК. Внесен обвинителен акт на 28.04.2010г. С разпореждане по нохд № 
5234/10г. от 26.05.2010г. СРС, НК, 96 с-в е прекратил съдебното производство и 
го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 03.06.2010г. Внесен обвинителен акт на 07.06.2010г. 
(прокурор Й. Грамов)  
62. пр. пр. № 38083/01г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 464/02г. по описа на 03 
РПУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 323, ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 21.06.2006г. С определение по нохд № 8706/06г. от 
21.05.2010г. СРС, НК, 108 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 26.05.2010г. По ДП няма данни за внасяне на нов 
обвинителен акт към момента на проверката (прокурор М. Бешков)  
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63. пр. пр. № 44096/09г. по описа на СРП, ДП № 165/09г. по описа на ГДДП-
МВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 308, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1 
от НК. Внесен обвинителен акт на 19.04.2010г. С разпореждане по нохд № 
4770/10г. от 02.06.2010г. СРС, НК, 5 с-в е прекратил съдебното производство и 
го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 09.06.2010г. Подаден протест на осн. чл.249, ал.3 от 
НПК на 09.06.2010г. СГС частично е отменил разпореждането на съдия – 
докладчика от СРС. Внесен нов обвинителен акт на 22.07.2010г. С 
разпореждане по нохд № 9315/10г. от 30.07.2010г. СРС, НК, 5 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения, където е било получено на 04.08.2010г. Подаден 
протест на осн. чл. 249, ал.3 от НПК на 04.08.2010г.  По ДП няма данни за 
внасяне на нов обвинителен акт към момента на проверката (прокурор М. 
Бешков)  
64. пр. пр. № 1926/06г. по описа на СРП, ДП сл.д. № 01/06г. по описа на 01 ТО-
ССлС. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 325, ал.2 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 16.07.2008г. С определение по нохд № 8535/08г. от 
13.05.2010г. СРС, НК, 19 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 20.05.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 20.05.2010г. (прокурор 
Ст. Рачев)  
65. пр. пр. № 1432/06г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 4120/06г. по описа на 02 
РПУ-СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 316, ал.1, вр. чл.308 от 
НК. Внесен обвинителен акт на 04.06.2010г. С разпореждане по нохд № 
6890/10г. от 21.06.2010г. СРС, НК, 102 с-в е прекратил съдебното производство 
и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 29.09.2010г. По ДП няма данни за внасяне на нов 
обвинителен акт към момента на проверката (прокурор Ст. Рачев)  
66. пр. пр. № 11184/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 855/09г. по описа на 05 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, вр. чл. 130 
ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК. Внесен обвинителен акт на 24.03.2010г. С 
разпореждане по нохд № 3586/10г. от 01.04.2010г. СРС, НК, 18 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения, където е било получено на 07.04.2010г. Внесен нов 
обвинителен акт на 07.06.2010г. (прокурор Николина Ангелова) 
67. пр. пр. № 53492/06г. по описа на СРП, ДП № 2030/07г. по описа на 02 РУП-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 216, ал.1 от НК и по 
чл.325, ал.2, вр. ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 24.03.2010г. С 
разпореждане по нохд № 3579/10г. от 30.03.2010г. СРС, НК, 18 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения, където е било получено на 31.03.2010г. Внесен нов 
обвинителен акт на 16.09.2010г. С разпореждане от 27.09.2010г. СРС, НК, 18 с-
в е прекратил съдебното производство по нохд № 11747/10г. и е върнал делото 
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на СРП, където е получено на 04.10.2010г. По ДП няма данни за внасяне на нов 
обвинителен акт към момента на проверката (прокурор Б. Димитрова). 
68.  пр. пр. № 13834/06г. по описа на СРП, ДП № 5377/05г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл.308 ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 30.07.2009г. С разпореждане по нохд № 8703/09г. от 
23.04.2010г. СРС, НК, 7 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 28.04.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 16.06.2010г. (прокурор 
Н. Борисова). 
69. пр. пр. № 64098/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1938/09г. по описа на 08 
РУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 13.04.2010г. С разпореждане по нохд № 4512/10г. от 
26.04.2010г. СРС, НК, 19 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 28.04.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 08.09.2010г. (прокурор 
Румяна Стоянова). 
70. пр. пр. № 55227/07г. по описа на СРП, ДП № 5567/07г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 316, пр.1, вр. чл. 308 ал.2 пр.2, вр. 
ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 13.08.2010г. С разпореждане по нохд № 
10463/10г. от 19.08.2010г. СРС, НК, 22 с-в е прекратил съдебното производство 
и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 08.09.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 
14.09.2010г. (прокурор Петър Джунов). 
71. пр. пр. № 56642/09г. по описа на СРП, ДП № 568/09г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343в ал.2, вр. ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 30.11.2009г. С разпореждане по нохд № 13753/09г. от 
01.07.2010г. СРС, НК, 10 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 16.07.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 21.07.2010г. (прокурор 
Д. Маринов). 
72. пр. пр. № 18331/08г. по описа на СРП, ДП № 3974/07г. по описа на 06 РПУ-
СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.3 пр.2 т.1 пр.1 от 
НК. Внесен обвинителен акт на 08.07.2009г. С определение по нохд № 
7687/09г. от 01.07.2010г. СРС, НК, 106 с-в е прекратил съдебното производство 
и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 06.07.2010г. С постановление от 27.07.2010г. СРП 
е върнала делото на разследващия орган, като е дала конкретни указания 
и срок за изпълнение на същите – 20 дни. По ДП няма данни за внасяне на 
нов обвинителен акт към момента на проверката (прокурор В. 
Ортакчиев). 
73. пр. пр. № 15218/10г. по описа на СРП, ДП № 860/10г. по описа на 06 РУП-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК. Внесен 
обвинителен акт на 14.05.2010г. С определение по нохд № 5932/10г. от 
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29.07.2010г. СРС, НК, 106 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 03.08.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 18.10.2010г. 
(прокурор Г. Чотински). 
74. пр. пр. № 21220/03г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1254/03г. по описа на 07 
РПУ-СДП (ЗМ 54/09г. по описа на СДВР). Образувано срещу ИИ за 
престъпление по чл. 325, ал. 2, пр. последно, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 15.04.2009г. С определение по нохд № 4165/09г. от 
09.07.2010г. СРС, НК, 111 с-в е прекратил съдебното производство и го е 
върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е 
било получено на 27.07.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 27.09.2010г. 
(прокурор Ив. Христова). 
75. пр. пр. № 35887/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 2575/09г. по описа на 04 
РУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от 
НК. Внесен обвинителен акт на 18.03.2010г. С разпореждане по нохд № 
3330/10г. от 31.03.2010г. СРС, НК, 110 с-в е прекратил съдебното производство 
и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, 
където е било получено на 07.04.2010г. Внесен нов обвинителен акт на 
13.04.2010г. (прокурор Б. Качуров). 
76. пр. пр. № 57576/09г. по описа на СРП, ДП № 2848/09г. по описа на 03 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 18.02.2010г. С разпореждане по нохд № 703/10г. от 
03.09.2010г. СРС, НК, 4 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 17.09.2010г. Срещу разпореждането на СРС е подаден протест на 
21.09.2010г. С определение от 30.09.2010г. СГС е потвърдил разпореждането на 
СРС, НК, 4 с-в, с което е прекратено съдебното производство и делото е 
върнато на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Делото, 
ведно с определението на СГС е  получено в СРП на 04.10.2010г. Внесен нов 
обвинителен акт на 15.10.2010г. (прокурор А. Христов). 
77. пр. пр. № 13298/08г. по описа на СРП, ДП № 1053/08г. по описа на 04 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 131, ал.2, пр.4 т.3, вр. ал.1 
т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 15.02.2010г. С 
разпореждане по нохд № 1861/10г. от 09.04.2010г. СРС, НК, 107 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения, където е било получено на 13.04.2010г. Внесен нов 
обвинителен акт на 08.07.2010г. (прокурор Ив. Любенов). 
78. пр. пр. № 46534/09г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 10507/09г. по описа на 
РТП- ПР - СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343, ал.1, б. „а”, 
вр. чл.342, ал.1 пр.1 от НК. Внесен обвинителен акт на 28.04.2010г. С 
разпореждане по нохд № 5213/10г. от 03.06.2010г. СРС, НК, 112 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
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процесуални нарушения, където е било получено на 10.09.2010г. Внесен нов 
обвинителен акт на 04.10.2010г. (прокурор Е. Микова). 
79.  пр. пр. № 32833/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 1776/07г. по описа на 09 
РУ-СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 18.08.2009г. С определение по нохд № 9375/09г. от 
23.03.2010г. СРС, НК, 17 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.  С 
постановление от 27.09.2010г. СРП е прекратила наказателното производство 
поради изтекла абсолютна давност (прокурор Антоанета Софрониева). 
80.  пр. пр. № 11128/07г. по описа на СРП, ДП № ЗМ 3421/07г. по описа на 06 
РПУ-СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 323 ал.1 от НК. 
Внесен обвинителен акт на 12.02.2010г. С разпореждане по нохд № 1786/10г. от 
01.04.2010г. СРС, НК, 8 с-в е прекратил съдебното производство и го е върнал 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, където е било 
получено на 08.04.2010г. По ДП няма данни за внесен нов обвинителен акт към 
момента на проверката. (прокурор А. Софрониева). 
 

ДОИ 
  
1. пр. пр.№ НСН 491/09г. по описа на СРП, ДП № 569/08г. по описа на СДВР 
срещу ИИ (3 обвиняеми лица) за престъпление по чл.155 ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20 
ал.2, вр. ал.1 от НК и по чл.143 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. ал.1, вр. чл.18 ал.1 от НК. 
Наблюдаващ прокурор е Иван Петров. Образувано на 29.10.2008г. Внесен 
обвинителен акт на 06.11.2009г. С разпореждане от 29.10.2009г. на СРС, НК, 
96с-в е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СРП, където е 
получено на 01.12.2009г. Внесен нов обвинителен акт на 18.02.2010г. С 
разпореждане от 10.03.2010г. СРС, НК, 96с-в е прекратил съдебното 
производство и е върнал делото на прокуратурата за отстраняване на 
допуснатите процесуални нарушения, където е получено на 11.03.2010г. На 
13.05.2010г. отново е внесен обвинителен акт. С разпореждане от 29.06.2010г. 
съдебното производство отново е прекратено и делото е върнато на СРП за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. В СРП същото е 
получено на 07.09.2010г. Копие от разпореждането на съда от 26.06.2010г. е 
получено в СРП на 05.07.2010г. Няма данни същото да е било протестирано от 
СРП. С постановление от 23.09.10г. СРП е върнала ДП на разследващия орган 
за изпълнение на указанията, които е дала в обстоятелствената част на същото. 
Даден срок за изпълнение – 25 дни. С писмо от 23.09.2010г., адресирано до 
административния ръководител на СГП, СРП е поискала удължаване на срока 
на разследване с 4 месеца, считано от датата на получаване на делото 
02.09.2010г. По ПД-то няма данни дали искането за удължаване на срока на 
разследване е уважено.   
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2. пр. пр. № 46352/08г. по описа на СРП, ДП №138/08г. по описа на ДПОТП – 
МВР срещу ИИ за престъпление по чл. 202, ал.2, т.1 и т.3, пр.2, вр. чл. 201, вр. 
чл.26, ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Спаска Кинчева. Образувано на 
11.09.2008г. Делото е взето на специален надзор. Внесен обвинителен акт на 
16.03.2009г. Образувано е било НОХД № 2804/09г. по описа на СРС, НК, 112 с-
в. С определение на СРС, НК, 112 с-в председателят на състава се е отвел на 
осн. чл.31, ал.1, вр. чл.29, ал.2 от НПК. С резолюция от 06.04.2009г. 
председателят на СРС, НК е определил за съдия-докладчик по делото 
председателят на 2-ри състав. До момента са проведени шест съдебни 
заседания, като първите две са били отложени. Ход на съдебното следствие е 
бил даден на 24.11.2009г., като са били разпитани явилите се свидетели. На 
следващите съдебни заседания е бил даден ход за продължаване на съдебното 
следствие. Следващото съдебно заседание е отложено за 08.02.2011г. 
3. пр. пр.№ 22646/2007г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 5234/07г. по описа на СДП. 
Образувано с Постановление от 21.04.2007г. срещу ИИ за престъпление по чл. 
210 ал.1 т.5, вр. чл.209 ал.1 пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18 ал.1 и чл.316 пр.1, вр. 
чл.309 ал.1 пр.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Мартин Бешков. Внесен 
обвинителен акт на 29.05.2009г. С разпореждане от 20.07.2009г. СРС, НК, 16с-в 
е прекратил частично наказателното производство  досежно престъплението по 
чл.210 ал.1 т.5, вр. чл.209 ал.1, вр. чл.20 ал.3 и 4, вр. чл.18 ал.1 от НК на осн. 
чл.250 от НПК. По отношение на деянието по чл. 316 пр.1, вр. чл.309, ал.1, пр.1 
от НК образуваното нохд № 5758/09г. е било насрочено, като до момента са 
проведени 2 съдебни заседания, като третото с.з. е отложено за 06.12.2010г.   
4. пр. пр. №3249/08г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 5067/2008г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308 ал. 3, вр. ал.2, вр. 
ал. 1 и др. от НК. Наблюдаващ прокурор е Мартин Бешков. Внесен 
обвинителен акт на 23.02.2010г. Образувано е нохд № 2301/10г. по описа на 
СРС, НК, 11с-в. По делото са били проведени до момента три съдебни 
заседания, като следващото е насрочено за 18.11.2010г.   
5. пр. пр. № 52882/06г. по описа на СРП, ДП №ЗМ 5235/2006г. по описа на 03 
РПУ-СДП. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 210 ал.1 т.5, вр. чл. 
209 ал. 1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Мартин Бешков. Внесен обвинителен 
акт на 23.06.2009г. С разпореждане от 24.11.2009г. по нохд № 6965/09г. по 
описа на СРС, НК, 95 с-в съдебното производство е прекратено и делото е 
върнато на СРП, където е получено на 18.12.2009г. На 22.01.2010г. е внесен нов 
обвинителен акт. По делото до момента е проведено едно съдебно заседание, 
като следващото е насрочено за 04.02.2011г.   
6. пр. пр. № 48435/08г. по описа на СРП, ДП № 518/08г. по описа на СДВР. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 155 ал.3, вр. ал.2, вр. чл.20 ал.2, 
вр. ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Иван Петров. Внесен обвинителен акт 
на 01.04.2009г. С разпореждане от 08.10.2009г. по нохд № 3624/09г. по описа на 
СРС, НК, 93 с-в съдебното производство е прекратено и делото е върнато на 
СРП, където е получено на 12.10.2009г. На 05.11.2009г. е внесен нов 



 147

обвинителен акт. По делото до момента е проведено едно съдебно заседание, 
като следващото е насрочено за 29.11.2010г.   
7. пр. пр. № 58778/08г. по описа на СРП, ДП № 181/08г. по описа на Д „ПОТП”. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 202, ал.2, т.3, вр. чл.201 от НК и 
по чл. 316, пр.1, вр. чл. 309, ал.1, пр.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е М. 
Бешков. Внесен обвинителен акт на 19.03.2010г. С постановление от 
17.08.2010г., изведено на 24.08.2010г., СРП е възложила проверка по реда на 
чл.145 от ЗСВ, като към ПД-то няма данни кога е върнато от съда. 
8. пр. пр. № 52765/08г. по описа на СРП, ДП № 15002/09г. по описа на 06 РУ-
СДВР. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 211 пр.1, вр. чл.209 ал.1, 
вр. чл. 20 ал.2, вр. ал.1 от НК и по чл.308 ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е 
Иван Петров. Внесен обвинителен акт на 04.11.2009г. С разпореждане от 
01.12.2009г. по нохд № 12512/09г. по описа на СРС, НК, 1 с-в съдебното 
производство е прекратено и делото е върнато на СРП, където е получено на 
02.12.2009г. На 28.04.2010г. е внесен нов обвинителен акт. Делото е върнато с 
разпореждане на СРС, НК, 1 с-в на 20.05.2010г. Делото е получено в СРП на 
26.05.2010г. С постановление от 31.05.2010г., изведено на 02.06.2010г., ДП е 
върнато на разследващия орган и е даден срок 25 дни. По ДП-то няма данни да 
е внесен нов обвинителен акт.  
9. пр. пр. № 32022/08г. по описа на СРП, ДП № 16/09г. по описа на ГДП. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 202 ал. 2 т.1 от НК. Наблюдаващ 
прокурор е Боянка Младенова. Внесен обвинителен акт на 25.09.2009г. По 
делото е приложен изготвен протест от 29.12.2009г. срещу Присъда на СРС, 
НК, 18 с-в по НОХД № 10724/09г., с която на подсъдимия е наложено 
наказание ЛОС за срок от две години, като същото е било отложено на осн. 
чл.66 от НК за срок от 5 години.  
10. пр. пр. № 59294/06г. по описа на СРП, ДП № 134/09г. по описа на ГД „ДП”. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 211, вр. чл.209 ал. 2 от НК. 
Наблюдаващ прокурор е Боянка Младенова. Внесен обвинителен акт на 
01.12.2009г. На 20.01.2010г. с разпореждане СРС, НК, 19 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения. Делото е получено в СРП на 25.01.2010г. На 
04.03.2010г. е внесен нов обвинителен акт. На 18.06.2010г. с разпореждане на 
СРС, НК, 19 с-в е прекратил отново съдебното производство и е върнал делото 
на СРП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Получено в СРП 
на 06.07.2010г. На 16.09.2010г. е внесен нов обвинителен акт в СРС, където е 
образувано нохд №10354/10г. и същото е насрочено за 11.11.2010г.   
11. пр. пр. № 36884/08г. по описа на СРП, ДП № 17/09г. по описа на ГД „ДП”. 
Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 202 ал.2 т.1 и т.3, вр. чл.26 от НК. 
Наблюдаващ прокурор е Боянка Младенова. Внесен обвинителен акт на 
31.03.2010г. На 12.07.2010г. с разпореждане СРС, НК, 108 с-в е прекратил 
съдебното производство и го е върнал на СРП за отстраняване на допуснати 
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процесуални нарушения. Делото е получено в СРП на 19.07.2010г. На 
28.09.2010г. е внесен нов обвинителен акт в РС - Пловдив. 
12. пр. пр. № 58498/08г. по описа на СРП, ДП № 8Б/09г. по описа на Д „ПОТП-
МВР”. Образувано срещу ИИ за престъпление по чл. 310 ал.1 пр.1, вр. чл. 308 
ал.1 пр.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Иван Петров. Внесен обвинителен акт 
на 07.04.2010г. в СРС, където е образувано НОХД № 4200/10г. по описа на 
СРС, НК, 99 с-в. До момента са проведени две съдебни заседания, като 
следващото е отложено за 24.01.211г.    
 
 

Проверени ДП и преписки на случаен принцип: 
 
1. Пр. пр. № 36127/09г. по описа на СРП  
Уведомление до СРП от началника на 01 РУ – СДВР на 25.03.2010г. 

Постановление за образуване на досъдебно производство от 06.04.2010г., 
изведено на 14.04.2010г. Напомнително писмо до 01 РУ – СДВР от 08.06.2010г. 
Искане за продължаване на срока на разследване на осн. чл.234 ал.3 от НПК, 
входирано на 11.06.2010г. в деловодството на СРП. Искане от 14.06.2010г., 
изготвено от наблюдаващия прокурор Йоана Ралякова до адм. ръководител на 
СРП за удължаване на срока на разследване. Такова е разрешено с писмо от 
22.06.2010г. На 29.07.2010г. ДП е върнато на СРП с мнение за предаване на съд 
на обвиняемото лице. ДП е разпределено на прокурор В. Тонева от 02.08.2010г. 
На 13.08.2010г. е изготвен обвинителен акт, изведен от деловодството на 
24.08.2010г. 

 2. пр. пр. №17766 по описа на СРП 
 Уведомление до СРП от зам. началника ОИП - СДВР на 28.08.2009г. На 

09.10.2009г. в СРП са получени допълнителни материали по преписката. С 
Постановление от 14.10.2009г. СРП, изведено на 21.10.2009г. е възложена 
проверка на сектор ОИП - СДВР, като е указан срок от 10 дни. Напомнително 
писмо от 08.01.2010г. до началника на ОИП – СДВР за незабавно приключване 
на преписката. На 11.02.2010г. преписката е получена в СРП. Постановление от 
09.04.2010г., изведено на 22.04.2010г. за образуване на досъдебно 
производство. Искане за продължаване на срока на разследване на осн. чл.234 
ал.3 от НПК, входирано на 25.06.2010г. в деловодството на СРП. Искане от 
25.06.2010г., изготвено от прокурор Г. Мойсев до адм. ръководител на СРП за 
удължаване на срока на разследване с 4 месеца, считано от 21.06.2010г. Такова 
е разрешено с писмо от 26.06.2010г.  

3. пр. пр. №39 168/09г. по описа на СРП. 
Сигнал до СРП от 14.07.2009г. Постановление за възлагане на предварителна 

проверка на органите на 04 РУ – СДВР от 20.07.2009г., изведен от 
деловодството на СРП на 28.07.2009г., като е указан срок от 30 дни. Преписката 
е върната в СРП на 18.09.2009г. С постановление от 22.12.2009г., изведено на 
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13.01.2010г., прокурор В. Тонева е постановила отказ да се образува досъдебно 
производство. 

4. пр. пр. № 42200/09г. по описа на СРП 
Сигнал, заведен в СРП на 31.07.2009г., изходящ от СРС от 30.07.2010г.  

Постановление за възлагане на предварителна проверка на органите на 04 РУ – 
СДВР от 07.08.2009г., изведен от деловодството на СРП на 27.08.2009г., като е 
указан срок от 30 дни. Преписката е върната в СРП на 14.01.2010г. с мнение за 
образуване на досъдебно производство. С постановление от 19.02.2010г., 
изведено на 10.03.2010г., прокурор Нано Ралчев е постановил отказ да се 
образува досъдебно производство.  

5. пр. пр. № 58096/09г. по описа на СРП 
Преписката е образувана по повод на получена преписка от 08 РУ-СДВР, по 

която е била извършена проверка, приключила с мнение за отказ от образуване 
на досъдебно производство. С постановление на СРП от 19.11.2009г., изведено 
на 01.12.2009г., е възложена предварителна проверка, като е указан срок 30 дни. 
На 25.01.2010г. преписката е получена в СРП, ведно с докладна записка с 
резултат от извършената проверка, по компетентност.С постановление от 
29.01.2010г., изведено на 18.02.2010г., мл. прокурор Николай Попов е 
постановил отказ да се образува досъдебно производство на основание чл.24 
ал.1 т.1 от НПК. 

6. пр. пр. №58102/09г. по описа на СРП 
Уведомление, ведно с преписка, до СРП от Гл. разследващ полицай в СДВР, 

получени в деловодството на СРП на 08.10.2009г. с мнение за образуване на 
досъдебно производство. Разпределена на прокурор Д. Славов на 09.10.2009г. С 
постановление от 30.11.2009г., изведено от деловодството на СРП на 
04.12.2009г., е възложена допълнителна проверка по преписката, като е указан 
срок 10 дни. На 15.02.2010г. преписката е получена в деловодството на СРП, с 
мнение за образуване на досъдебно производство. С постановление от 
25.03.2010г., изведено на 09.04.2010г., прокурор Д. Славов е образувал 
досъдебно производство. С писмо, изведено на 14.06.2010г., СРП е изискала от 
08 РУ – СДВР незабавно да бъдат изпратени материалите по преписката. На 
18.06.2010г. ДП е получено в СРП с мнение за предаване на съд на обвиняемото 
лице. На 04.08.2010г. е изготвен обвинителен акт, който е бил изведен от 
деловодството на 10.08.2010г.  

7. пр. пр. № 17764/09г. по описа на СРП (прокурор Д. Симеонова) 
Преписката е образувана по материали, изпратени от изп. директор на ИА 

„АИ” - МТ . С постановление от 13.04.2009г., изведено на 23.04.2009г. е 
възложено извършването на проверка, като е указан срок от 30 дни. 

   С писмо до СДВР от 24.09.2009г., изведено от деловодството на СРП на 
28.09.2009г., е изискана преписката. На 08.10.2009г. преписката е получена в 
СРП по компетентност. С постановление от 27.10.2009г., изведено на 
06.11.2009г. е възложена допълнителна проверка.  С писмо до СДВР от 
06.01.2010г., изведено от деловодството на СРП на 13.01.2010г., е изискана 
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преписката. На 17.02.2010г. същата е получена в СРП. С писмо от 29.03.2010г., 
изведено на 01.04.2010г., до СДВР – ОИП са изискани материали. На 
20.04.2010г. в СРП са получени изисканите материали. С постановление от 
26.04.2010г., изведено на 04.05.2010г. преписката е изпратена по компетентност 
на РП – Шумен.    

8. пр. пр. №53 178/09г. по описа на СРП (прокурор Николина Ангелова) 
Жалба до СРП, постъпила на 06.10.2009г. С постановление от 29.10.2009г., 

изведено на 06.11.2009г. е възложена проверка с указан срок от 30 дни. На 
19.01.2010г. преписката е върната с мнение за прилагане на чл.24 ал.1 т.1 от 
НПК. Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от 
26.02.2010г., изведено на 24.03.2010г.     

9. пр. пр. № 57976/09г. по описа на СРП  
Жалба до 03 РУ – СДВР на 10.08.2009г. С постановление от 26.10.2009г., 

изведено на 06.11.2009г. е възложена проверка със срок 30 дни. Преписката е 
върната на СРП на 22.01.2010г. С постановление от 19.02.2010г., изведено на 
08.03.2010г., е възложено извършването на допълнителна проверка със срок 10 
дни. Преписката е върната в СРП на 11.05.2010г. С постановление от 
14.06.2010г., изведено на 22.06.2010г. СРП е отказала образуването на 
досъдебно производство (прокурор Б. Димитрова). 
   10. пр. пр. №56 959/09г. по описа на СРП 
   Преписката е образувана по повод постъпила докладна записка до Началника  
на 04 РУ – СДВР на 04.09.2009г. С постановление от 23.10.2009г., изведено на 
02.11.2009г. е възложена предварителна проверка със срок 30 дни. На 
28.01.2010г. преписката е върната в СРП с мнение за образуване на ДП. С 
постановление от 05.02.2010г., изведено на 11.02.2010г., СРП е отказала 
образуването на досъдебно производство на основание чл.24 ал.1 от НПК. 
    11. пр. пр. № 26014/09г. по описа на СРП 
    Жалба до СРП от 26.05.2009г. С резолюция от 05.06.2009г., изведена на 
23.06.2009г., прокурор Д. Йотова е отказала образуването на досъдебно 
производство с мотиви, че се касае за престъпление от частен характер. 
Резолюцията е обжалвана пред СГП с жалба от 07.07.2009г. Същата не е била 
изпратена за произнасяне на по-горестоящата прокуратура – СГП. С 
постановление от  06.10.2009г., изведено на 19.10.2009г. е възложена проверка 
на органите на 03 РУ – СДВР, като е указан 30-дневен срок . На 24.02.2010г. 
преписката е върната в СРП. С постановление от 01.03.2010г., изведено на 
10.03.2010г. СРП е постановила отказ да се образува досъдебно производство.  
     12. пр. пр. № 52 800/09г. по описа на СРП 
     Жалба до СРП от 30.09.2009г. С постановление от 23.10.2009г., изведено на 
02.11.2009г. е възложена предварителна проверка с указан срок 30 дни. 
Преписката е върната в СРП на 19.01.2010г. по компетентност. С 
постановление от 05.02.2010г., изведено на 22.02.2010г. прокурор Десислава 
Петрова е отказала да образува досъдебно производство.  

13. пр. пр. 61192/09г. по описа на СРП 
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Жалба до СРП от 14.10.2009г. На 16.10.2009г. е разпределена на прокурор 
Богдан Ангелов. С постановление от 11.11.2009г. СРП е възложила извършване 
на предварителна проверка на 09 РУ – СДВР като е указан 30 дневен срок. На 
12.01.2010г. преписката е върната в СРП с изпълнени указания и мнение за 
образуване на досъдебно производство по чл.323 от НК. С постановление от 
18.03.2010г., изведено на 13.04.2010г., СРП е отказала да образува досъдебно 
производство. 

14. пр. пр. № 61232/09г. по описа на СРП 
Жалба до СРП от 14.10.2009г. На 16.10.2009г. е разпределена на прокурор 

Йоана Ралякова. Жалбата е докладвана на прокурора на 21.10.2009г., съгласно 
негова резолюция върху същата. С постановление от 21.10.2009г. СРП е 
възложила извършване на предварителна проверка на 01 РУ – СДВР като е 
указан 30 дневен срок. На 07.01.2010г. преписката е върната в СРП, ведно с 
докладна записка относно извършената проверка, с мнение за отказ от 
образуване на досъдебно производство. С постановление от 18.01.2009г., 
изведено на 26.01.2010г., СРП е отказала да образува досъдебно производство и 
е прекратила преписката. 

15. пр. пр. №61 254/09г. по описа на СРП (НЗ № 251/09г.) 
Жалба до СРП от 21.05.2009г. по описа на СРП. С постановление от 

21.05.2009г. прокурор М. Ютеров, отдел „НЗ” е прекратил преписката с оглед 
отменената разпоредба на чл.118, т.5, пр.2 от ЗСВ, като е указал след изтичане 
срока на обжалване, преписката да се изпрати в 03-ти отдел при СРП за 
извършване на проверка с оглед данни за извършено престъпление от общ 
характер по смисъла на чл.323, ал.1 от НК. С постановление от 23.10.2009г., 
изведено на 02.11.2009г., СРП е разпоредила извършването на проверка по 
преписката на органите на 03 РУ – СДВР с указан срок от 30 дни. Преписката е 
върната в СРП на 04.12.2009г. с мнение на извършващия проверката за 
обединяването й към пр. пр. №26206/09г. по описа на СРП. По същата преписка 
е постановен отказ от образуване на ДП и е била прекратена. С оглед на това, че 
двете преписки съдържат идентични данни, касаят един и същ случай, между 
едни и същи страни, т.е. спрямо същото лице за същото престъпление има 
постановление за прекратяване, което е едно от основанията, визирани в 
нормата на чл.24, ал.1 от НПК, при наличието на които наказателното 
преследване не бива започвано или започнатото бива прекратявано, с 
постановление от 11.01.2010г., изведено на 18.01.2010г., СРП е постановила 
отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл.24, ал.1, т.6 от 
НПК и е прекратила преписката.   

 16. пр. пр. № 61266/ 09г. по описа на СРП. 
 Жалба до СРП от 14.10.2009г. Постановление за възлагане на проверка от 

21.10.2009г., изведено на 03.11.2009г. На 10.03.2010г. преписката е върната в 
СРП от ОИП – СДВР, ведно с докладна записка за приключена проверка с 
мнение за прекратяване. С постановление от 12.03.2010г., изведено на 
24.03.2010г., СРП е постановила отказ да се образува досъдебно производство.  
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 17. пр. пр.№ 58650/09г. по описа на СРП. 
 Уведомление от 03 РУ-СДВР, постъпило в СРП на 12.10.2009г. С 

постановление от  12.11.2009г., изведено на 27.11.2009г., е възложена проверка 
по реда на чл.145 от ЗСВ. На 18.01.2010г. преписката е върната в СРП, ведно с 
докладна записка, по компетентност. С постановление от 26.02.2010г., изведено 
на 11.03.2010г., СРП е отказала образуването на наказателно производство. 

18. пр. пр. №59452/09г. по описа на СРП 
Уведомление от 04 РУ-СДВР, постъпило в СРП на 13.10.20009г.С 

постановление от 12.11.2009г., изведено на 20.11.2009г., СРП е разпоредила 
извършването на предварителна проверка на основание чл.145 от ЗСВ, като е 
указала срок от 30 дни. На 13.01.2010г. преписката е върната в СРП с 
изпълнени указания, по компетентност. С постановление от 01.02.2010г., 
изведено на 10.02.2010г., СРП е отказала образуването на наказателно 
производство на основание чл.24 ал.4 от НПК. 

19. пр. пр. №60 930/09г. по описа на СРП. 
Молба до СРП от 09.10.2009г. Разпределено на прокурор Ива Атанасова на 

15.10.2009г. С постановление от 15.10.2009г., изведено на 12.11.2009г., СРП е 
възложила проверка на органите на 09 РУ-СДВР, като е определила срок от 20 
дни. На 15.01.2010г. преписката е върната в СРП, ведно с докладна записка. С 
постановление от 04.02.2010г., изведено на 12.02.2010г., СРП е отказала 
образуването на наказателно производство. 

20. пр. пр. № 61180/09г. по описа на СРП  
Жалба до СРП от 13.10.2009г. Разпределено на Д. Славов на 15.10.2009г. С 

постановление от 01.12.2009г., изведено на 09.12.2009г., прокурор Славов е 
възложил на органите на 04 РУ – СДВР извършването на предварителна 
проверка, като е указал срок 30 дни.Преписката е върната в СРП на 
13.02.2010г., ведно с докладна записка от извършената проверка. Преписката е 
докладвана на прокурор Славов на 13.02.2010г. С постановление от 
16.03.2010г., изведено на 26.03.2010г., СРП е отказала образуването на 
досъдебно производство.  

21. пр. пр. № 61014/09г. по описа на СРП 
Жалба до СРП от 09.10.2009г. Разпределено на прокурор Св. Хиков на 

15.10.2009г. С постановление от 15.10.2009г., изведено на 12.11.2009г., СРП е 
възложила предварителна проверка на органите на 01 РУ-СДВР, като е указала 
срок 30 дни. С напомнителни писма от 15.01.2010г., изведено от деловодството 
на СРП на 20.01.2010г., от 30.03.2010г.,изведено на 06.04.2010г. и от 
04.05.2010г., СРП е изискала незабавно преписката. На 26.04.2010г. преписката 
е била върната в СРП, ведно с докладна записка по случая, с мнение за отказ от 
образуване на досъдебно производство на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 
Докладвано на прокурор Св. Хиков на 29.04.2010г. С постановление от 
08.07.2010г., изведено на 20.07.2010г. СРП е отказала образуването на 
досъдебно производство по преписката.    

21. пр. пр. № 61150/09г. по описа на СРП 
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Жалба до СРП от 13.10.2009г. С постановление от 13.10.2009г., изведено на 
същата дата, СРП (прокурор М. Ютеров) е прекратил образуваната преписка 
№НЗ -458 по описа на СРП и е разпоредил ксерокопие от преписката, ведно с 
доказателствата към нея, да бъдат изпратени в 3 отдел при СРП за извършване 
на проверка по НПК, с оглед данни за извършено престъпление от общ 
характер по реда на чл.323, ал.1 от НК. Разпределено на прокурор Румяна 
Стоянова на 15.10.2009г. С постановление от 20.10.2009г., изведено на 
02.11.2009г., прокурор Стоянова е разпоредила извършването на проверка по 
реда на чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ  на органите на 07 РУ-СДВР. С писмо от 
12.01.2010г., изведено на 14.01.2010г., СРП с напомнително писмо е 
разпоредила незабавно приключване на проверката и изпращане на преписката 
в прокуратурата. Преписката е върната на СРП на 01.02.2010г., ведно с 
докладна записка по компетентност. Докладвано на прокурор Стоянова на 
03.02.2010г. С постановление от 05.02.2010г., изведено на 04.03.2010г., СРП е 
постановила отказ да се образува досъдебно производство по преписката.      
     22. пр. пр. № 45060/09г. по описа на СРП 
     Уведомление, ведно с преписка №ЗМ – 2539/09г. по описа на 05 РУ-СДВР, 
до СРП от Гл. разследващ полицай на 14.10.2009г.за образуване на досъдебно 
производство за престъпление по чл.325 от НК. С постановление от 
14.10.2009г., изведено на същата дата, прокурор В. Христова е възложила 
извършването на проверка по преписката. Преписката е върната в СРП на 
08.01.2010г., ведно с докладна записка по случая, с мнение за образуване на 
досъдебно производство. С постановление от 04.02.2010г., изведено на 
08.02.2010г., СРП е постановила отказ да се образува досъдебно производство. 
     23. пр. пр. №59310/09г. по описа на СРП 
     Уведомление, ведно с преписка, изпратени  до СРП от началника на 07 РУ.-
СДВР от 13.10.2009г. по компетентност. С постановление от 02.12.2009г., 
изведено на 14.12.2009г., СРП е разпоредила извършването на предварителна 
проверка по преписката, като е указала срок за изпълнение 30 дни. Преписката 
е върната в СРП на 28.01.2010г. с изпълнени указания. Докладвана на прокурор 
Николай Попов на 01.02.2010г. С постановление от 22.03.2010г., изведено на 
14.04.2010г., СРП е отказала да образува досъдебно производство по 
преписката. 
      24. пр. пр. № 61042/09г. по описа на СРП 
     Жалба до СРП от 12.10.2009г. Разпределена на прокурор Нина Борисова на 
14.10.2009г. С постановление от 19.10.2009г., изведено на 28.10.2009г., СРП е 
разпоредила извършването на проверка по преписката, като е дала конкретни 
указания и срок за изпълнение 30 дни. Преписката е върната в СРП на 
30.12.2009г., ведно с приложена докладна записка от извършена проверка. 
Докладвана на прокурор Борисова на 04.01.2010г. С постановление от 
05.01.2010г., изведено на 12.01.2010г., СРП с постановление е изпратила 
материалите по преписката на СГП по компетентност, на разпореждане. С 
постановление от 12.02.2010г., изведено на 17.02.2010г., СГП отказва да приеме 
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материалите по компетентност и да образува наказателно производство по 
преписката. С постановление от 01.03.2010г., изведено на 08.03.2010г., СРП е 
възложила допълнителна проверка, в хода на която да се изпълнят указанията 
на СГП.Указала е срок от 30 дни. Преписката е върната в СРП на 21.04.2010г. с 
изпълнени указания. С постановление от 28.04.2010г., изведено на 14.05.2010г., 
СРП е отказала да образува досъдебно производство за престъпление от общ 
характер по преписката.  
     25. пр. пр.№ 55617/09г. по описа на СРП  
     Подадена жалба до Началника на 01 РПУ –СДВР на 22.07.2009г. Докладна 
записка от 11.09.2009г. с мнение за отказ за започване на полицейско 
производство – дознание. С постановление от 09.10.2009г., изведено на 
09.11.2009г., СРП е възложила на органите на 01 РПУ – СДВР извършването на 
предварителна проверка по преписката, като е указала срок от 30 дни. С 
постановление от 15.01.2010г., изведено на 22.01.2010г. СРП е възложила 
допълнителна проверка, като е дала конкретни указания и е указала 15 дневен 
срок за извършването й. С писмо до СРП от 10.06.2010г., преписката е била 
изпратена в СРП, където е получена на 15.06.2010г. С постановление от 
05.07.2010г., изведено на 16.07.2010г., прокурор К. Георгиев е отказал 
образуването на досъдебно производство на основание чл.24 ал.4 т.1 от НПК.       
      26. пр. пр. № 55881/09г. по описа на СРП 
      Преписката е образувана по повод посетено  местопроизшествие от полицаи 
на 04 РПУ – СДВР по повод получен сигнал относно лице в безпомощно 
състояние. С постановление от 20.10.2009г., изведено на 12.11.2009г., прокурор 
Антония Делчева е възложила извършване на предварителна проверка по 
материалите, съдържащи се в преписката. Указан е срок за изпълнение 30 дни.  
На 15.01.2010г. Преписката е върната в СРП с изпълнени указания и за 
отношение по компетентност. С постановление от 20.01.2010г., изведено на 
04.02.2010г. СРП е отказала образуването на досъдебно производство на 
основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. 
      27. пр. пр. № 56041/09г. по описа на СРП 
      Преписката е образувана по повод подадено заявление до 04 РПУ –СДВР на 
24.08.2009г. Докладна записка от 04.09.2009г. до Началника на 04 РПУ –СДВР. 
Постановление от 30.10.2009г., изведено на 12.11.2009г., с което прокурор С. 
Соколова възлага извършването на предварителна проверка. Указан е срок за 
извършването й – 30 дни. С постановление от 08.03.2010г., изведено на 
15.03.2010г. СРП е възложила извършването на допълнителна проверка, като е 
указала срок от 10 дни. Преписката е върната в СРП на 26.04.2010г. с 
изпълнени указания. С постановление от 17.05.2010г., изведено на 21.05.2010г., 
СРП е отказала образуването на досъдебно производство на осн. чл.24 ал.4 от 
НПК. Няма данни по преписката да е искано разрешение от адм. ръководител за 
продължаване срока на извършване на проверката.   
    28. пр. пр.№ 56125/09г. по описа на СРП 
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    Преписката е образувана по повод подадено заявление до 04 РПУ –СДВР на 
03.08.2009г. Докладна записка от 03.09.2009г. до Началника на 04 РПУ –СДВР. 
Преписката, ведно със съпроводително писмо, е получена в СРП на 28.09.2009г. 
Постановление от 30.10.2009г., изведено на 12.11.2009г., с което прокурор С. 
Соколова възлага извършването на предварителна проверка. Указан е срок за 
извършването й – 30 дни. С напомнително писмо от 26.01.2010г. до 04 РПУ-
СДВР е изискана преписката. На 02.02.2010г. преписката е върната в СРП с 
изпълнени указания. С постановление от 01.03.2010г., изведено на 12.03.2010г. 
СРП е отказала образуването на досъдебно производство на осн. чл.24 ал.4 от 
НПК. Няма данни по преписката да е искано разрешение от адм. ръководител за 
продължаване срока на извършване на проверката.   
     29. пр. пр. № 42825/09г. по описа на СРП 
     Преписката е образувана по повод подадена жалба до Началника на 05 РПУ-
СДВР на 17.06.2009г. Изготвена докладна записка то 07.07.2009г. до Началника 
на 05 РПУ – СДВР с предложение преписката да бъде изпратена на СРП с 
мнение за отказ от образуване на досъдебно производство. Преписката е 
изпратена на СРП, където е получена на 23.07.2009г. На 29.07.2009г. същата е 
разпределена на прокурор К. Георгиев. С постановление от 10.08.2009г., 
изведено на 24.08.2009г., прокурор К. Георгиев е разпоредил извършването на 
предварително проверка по преписката, като е дал конкретни указания и е 
указал срок от 30 дни. С постановление от 28.10.2009г., изведено на 
12.11.2009г., СРП е постановила извършването на допълнителна проверка, като 
е указала срок за изпълнение – 15 дни. С напомнително писмо от 20.01.2010г. 
СРП е изискала незабавно преписката. Докладна записка до Началника на 05 
РПУ – СДВР от 28.01.2010г., с която се предлага материалите по преписката да 
бъдат изпратени на СРП за отношение по компетентност.  На 09.02.2010г. 
преписката е получена в СРП. С постановление от 01.03.2010г., изведено на 
16.03.2010г., СРП е отказала образуването на досъдебно производство на осн. 
чл.24 ал.4 т.1 от НПК.  
     30. пр. пр. № 51418/09г. по описа на СРП 
     Преписката е образувана по повод жалба до СРП от 01.09.2009г. Същата е 
разпределена на прокурор С. Мадин на 03.09.2009г. С постановление от 
09.09.2009г., изведено на 11.09.2009г., СРП е постановила материалите по 
преписката да бъдат изпратени по компетентност на СГП. С писмо от 
17.09.2009г. СГП е върнала преписката на СРП на осн. чл.35 ал.1 от НПК с 
оглед данни за извършено престъпление по чл. 323 от НК и липса на данни за 
осъществени деяния от длъжностни лица от областна администрация по 
чл.283Б от НК. На 01.10.2009г. преписката е била резпределена на прокурор С. 
Мадин. С постановление от 02.10.2009г., изведено на 09.10.2009г., СРП е 
постановила извършването на проверка, като е дала конкретни указания и е 
указала срок от 30 дни. На 09.12.2009г. е изготвено искане за продължаване 
срока за проверка по посочената преписка. Същото е постъпило в СРП на 
16.01.2009г. Междувременно на 14.01.2010г. мл. прокурор С. Мадин е изискал с 
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писмо преписката, ведно с докладна записка. На 28.01.2010г. същата е получена 
в СРП. Разпределена на прокурор Мадин на 01.02.2010г. С постановление от 
22.02.2010г., изведено на 08.03.2010г. СРП е възложила извършването на 
допълнителна проверка, като е дала конкретни указания и срок за извършването 
й – 30 дни. С писмо от 20.04.2010г. СРП е изискала преписката. На 28.04.2010г. 
преписката е получена в СРП, ведно с докладна записка. На 30.04.2010г. е 
разпределена на прокурор Мадин. С постановление от 21.05.2010г., изведено на 
02.06.2010г., СРП е постановила отказ да образува досъдебно производство.      
    31. пр. пр.  35267/09г. по описа на СРП 
    Жалба до Началника на 03 РУ – СДВР от 14.05.2009г. Постановление на СРП 
от 12.08.2009г., изведено на 24.08.2009г., с което е възложена предварителна 
проверка. Указан е срок за извършване на проверката – 30 дни. С 
постановление от 27.11.2009г., изведено на 14.12.2009г., СРП е възложила 
допълнителна проверка на органите на 03 РПУ-СДВР, като е указала срок от 10 
дни. С напомнително писмо до Началника на 03 РУ – СДВР от 20.01.2010г. 
СРП е изискала преписката. На 15.02.2010г. преписката е получена в СРП. С 
постановление от 09.03.2010г., изведено на 16.03.2010г., СРП е постановила 
отказ да образува досъдебно производство на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Няма 
данни по преписката срокът на проверката да е бил продължаван от 
административния ръководител.  
     32. пр. пр. № 36440/09г. по описа на СРП 
     Преписката е образувана по повод изпратена преписка от СДП – 06 РПУ в 
СРП на 23.06.2009г. Същата е разпределена на прокурор Л. Кабзималска на 
29.06.2009г. С постановление от 10.08.2009г., изведено на 24.08.2009г., СРП е 
възложила проверка на органите на 06 РПУ – СДП, като е дала конкретни 
указания и е указала срок – 30 дни. Преписката е върната в СРП на 29.10.2009г. 
Същия ден е докладвано на прокурор Кабзималска. С постановление от 
27.11.2009г., изведено на 14.12.2009г., СРП е възложила допълнителна 
проверка, като е указала срок за извършване на последната 10 дни. Преписката 
е върната на СРП на 12.01.2010г. На същата дата е докладвано на прокурор 
Кабзималска. С постановление от 04.02.2010г., изведено на 12.02.2010г., СРП е 
постановила отказ да се образува досъдебно производство на осн. чл.24 ал.1 т.1 
от НПК. 

33. пр. пр. № 62144/09г. по описа на СРП 
     Жалба до СРП от 27.10.2009г. Разпределена на прокурор М. Стойчева на 
29.10.2009г. С постановление от 11.11.2009г., изведено на 18.11.2009г., СРП е 
възложила предварителна проверка на органите на 05 РУ на СДВР, като е 
указала срок на извършване на проверката – 30 дни. Преписката е върната в 
СРП на 15.01.2010г. С постановление от 29.01.2010г., изведено на 18.02.2010г., 
СРП е постановила отказа да образува досъдебно производство на осн. чл.24 
ал.1 т.1 от НПК. 

34. пр. пр. №34594/09г. по описа на СРП 
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     Жалба до СРП на 11.06.2009г. С постановление от 17.06.2009г., изведено на 
29.06.2009г., СРП е възложила проверка на органите на 03 РПУ – СДВР., като е 
указала срок от 30 дни. С напомнително писмо от 14.10.2009г. СРП е изискала 
преписката. На 28.10.2009г. преписката е получена в СРП. С постановление от 
09.11.2009г., изведено на 13.11.2009г., СРП е възложила допълнителна 
проверка, като е указала срок от 10 дни. Преписката е върната в СРП на 
15.01.2010г. С постановление от 24.02.2010г., изведено на 11.03.2010г., СРП е 
постановила отказ да образува досъдебно производство на осн. чл.24 ал.4 от 
НПК. 

35. пр. пр. № 530 44/09г. по описа на СРП 
     Преписката е образувана в РП – Карлово по повод постъпила жалба. 
Впоследствие РП- Карлово е изпратила на СРП събраните материали по 
компетентност на осн. чл. 36, ал.1 от НПК. С постановление от 02.12.2009г., 
изведено на 09.12.2009г., прокурор Д. Славов е възложил извършването на 
проверка на органите на 04 РПУ – СДВР, като е указал 30 дневен срок. С писмо 
от 18.12.2009г. прокурор Славов е изпратил допълнителни материали за 
присъединяване  към горецитираната преписка. Преписката е върната в СРП на 
04.02.2010г., ведно с докладна записка от извършена проверка. Докладвана на 
прок,урор Славов на 08.02.2010г. С постановление от 08.03.2010г., изведено на 
24.03.2010г., прокурор Славов е отказал да образува досъдебно производство на 
осно. Чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Същото е обжалвано пред СГП, която с 
постановление от 14.05.2010г., изведено на 17.05.2010г. е потвърдила 
постановлението на СРП за отказ да се образува досъдебно производство.  

36. пр. пр. № 61740/09г. по описа на СРП 
Преписката е образувана по повод, подаден сигнал от Комисия за защита на 

потребителите, постъпил в СРП на 20.10.2009г. Преписката е била 
разпределена на прокурор И. Петрова на 27.10.09г. Докладвана на прокурор 
Петрова на 28.10.2009г. С постановление от 02.11.2009г., изведено на 
12.11.09г., СРП е възложила извършване на проверка на органите на СДВР, 
като е указала срок за изпълнение 24 дни. След приключване на проверката, 
преписката е била изпратена на СРП, където е получена на 11.01.2010г. и 
докладвана на прокурор Петрова на 12.01.2010г. С постановление от 
16.02.2010г., изведено на 05.03.2010г., СРП е постановила отказ да образува 
досъдебно производство на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

37. пр. пр.№ 61782/09г. по описа на СРП 
     Преписката е образувана по повод сигнал до СРП от 22.10.2009г. Същата е 
разпределена на прокурор А. Йорданов на 27.10.2009г. Докладвана на 
прокурора на 28.10.2009г. С постановление от 06.11.2009г., изведено на 
12.11.2009г., прокурор Йорданов е възложил извършване на предварителна 
проверка на органите на 01 РУ – СДВР, като е указал срок за изпълнение от 30 
дни. С писмо до СРП, постъпило на 29.01.2010г. в деловодството на СРП, 
приложено са изпратени пр. пр.№ 61782/09г. и присъединена към нея пр. пр.№ 
61868/09г., и двете по описа на СРП, ведно с докладна записка за извършена 
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проверка и преценка по случая. С постановление от 02.02.2010г., изведено на 
16.02.2010г., СРП е отказала образуване на досъдебно производство на осн. 
чл.24 ал.1 т.1 от НПК.  

38. пр. пр. № 61786/09г. по описа на СРП. 
     Преписката е образувана по повод постъпило писмо от СГС, II Д въззивен 
състав на 21.10.2009г. Същата е била разпределена на прокурор С. Соколова на 
27.10.09г., докладвана на прокурора на 28.10.2009г. С постановление от 
30.10.2009г., изведено на 12.11.2009г., СРП е възложила предварителна 
проверка на органите на СДВР, като е указала 30- дневен срок за извършването 
й. Преписката е върната на СРП на 30.12.2009г., ведно с докладна записка за 
извършена проверка. Докладвана на прокурор Соколова на 04.01.2010г. С 
постановление от 03.02.2010г., изведено на 12.02.2010г., СРП е отказала 
образуване на досъдебно производство на осн. чл.24 ал.4 от НПК.  

39. пр. пр. № 61822/09г. по описа на СРП 
     Преписката е образувана по повод постъпила жалба в СРП на 21.10.2009г. 
Същата е била разпределена на прокурор Владимиров на 27.10.09г., като е 
докладвана на прокурора на 28.10.2009г. С постановление от 29.10.2009г., 
изведено на 12.11.2009г.,  СРП е възложила проверка по преписката на органите 
на 08 РУ СДВР, като е указала срок за изпълнение 30 дни. Преписката е  
препратена на 05 РУ-СДВР по компетентност, където е получена на 
25.11.2009г. Преписката е върната на СРП на 11.01.2010г., ведно с докладна 
записка. Докладвана е на прокурор на същата дата. С постановление от 
13.01.2010г., изведено на 15.01.2010г., СРП е възложила допълнителна 
проверка с конкретни указания, като е указала срок за изпълнение 20 дни. 
Преписката е върната на СРП на 16.04.2010г., получена в деловодството на 
26.04.2010г., ведно с докладна записка, с изпълнени указания. Докладвана на 
прокурора на 29.04.2010г. С постановление от 02.05.2010г., изведено на 
13.05.2010г., СРП е отказала образуването на наказателно производство. Няма 
данни да е искан срок за продължаване на проверката от адм. ръководител. 

40. пр. пр. № 61942/09г. по описа на СРП 
     Преписката е образувана по повод молба до СРП от 23.10.2009г. 
Разпределена прокурор Й. Грамов на 28.10.2009г. С постановление от 
19.11.2009г., изведено на 24.11.2009г.,  СРП е възложила проверка на органите 
на 06 РУ-СДВР, като е указала срок 30 дни. Преписката е върната на СРП на 
07.01.2010г., като на 11.01.2010г. е разпределена прокурор В. Ортакчиев по 
заместване. С постановление от 22.10.2009г., изведено на 08.02.2010г., 
прокурор В. Ортакчиев е отказал образуването на досъдебно производство.           

41. пр. № 41950/ 09г. по описа на СРП – прокурор Йордан Костадинов 
Жалбата е заведена на 28.07.2009г. Разпределена на прокурор    Костадинов 

на 30.07.2009г. Постановление за възлагане на проверка от 17.08.2009г., 
изведено от деловодството на 27.08.2009г. Постановление за допълнителна 
проверка от 08.12.2009г. Изведено от деловодството на 14.12.2009г. Преписката 
е върната в СРП на 30.12.2009г. Постановление за отказ от 05.02.2010г., 
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изведено на 23.02.2010г. По преписката няма данни за разрешение на адм. 
ръководител за удължаване срока на проверка по преписката. 
    42. пр. № 26428/09г. по описа на СРП – прокурор Деян Сл. Динев  (ДП) 

С постановление от 27.08.2009г. на СРП е възложена проверка на органите на 
08 РУ – СДВР, като е бил указан срок за изпълнение 30 дни. Преписката е била 
върната на 09.10.2009г. с мнение за прекратяване. С постановление от 
24.11.2009г. СРП е възложила извършването на допълнителна проверка със 
срок -10 дни. На 21.01.2010г. преписката е върната в СРП отново с мнение за 
прекратяване. С постановление от 26.02.2010г. отново е възложена 
допълнителна проверка със срок – 10дни. На 26.04.2010г. преписката е върната 
в СРП по компетентност. С постановление от 21.05.2010г. е образувано ДП. На 
26.07.2010г. е в СРП е постъпило искане от разследващия орган за 
продължаване на срока на разследване. Наблюдаващият прокурор на 
06.08.2010г. е изготвил мотивирано предложение до зам. районния прокурор 
при СРП за продължаване на срока за разследване с 4 месеца. Такова е 
разрешено, считано от 02.08.2010г.  
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 
ОБЩИ 
 
• Софийската районна прокуратура е разпръсната на пет места в град 
София. Условията за работа, най-деликатно казано са твърде 
неблагоприятни.Те са едни от най-лошите битови условия,в сравнение с 
битовите условия на другите прокуратури.  Същото не се касае по 
отношение на техниката,която е на приемливо ниво и е достатъчно. 
 

•  В централната сграда  на бул.”Др.Цанков”№6 прокурорите работят 
между 4 и 5 в една стая, а в сградата на ВИАЗ и тази на „Раковска”185 в  
стаи от 10-11 кв. метра работят по двама прокурори, като едва има къде да 
разположат делата и преписките си. 

 
•  Недостатъчен е броят на помещенията в деловодството архива и други 
стаи. В помещенията работят и по 12-15 души, което се отразява на 
обработката на доклада и окомплектоване на дела и преписки. 

 
•  СРП е най-натоварената прокуратура в страната. С числен състав около 
200 души, като се вземат предвид командированите в СГП, както и други 
фактори, реално работят около 150-160 души.  

 
•  Докладът между отделните прокурори е неравномерно разпределен. 
Също така едни прокурори влизат в зала значително по-често отколкото 
други. Така например по време на проверката прокурор Б.Конакчийски / 
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прокурор от 1992г. / беше перманентно в зала по обвинителни актове и 
други производства, а прокурори от ДОИ /дела с обществен интерес/ имат 
между 1-3 обвинителни акта за цяла година, някои от които написани или 
внесени по време на проверката. 

 
•  Има увеличаване ефективността на дейността на прокурорите. Същото е 
добър показател за дейността на прокурорите. 

 
•  Дейността на разследване от МВР е незадоволителна. Работи се по 
определени дела, разследващите полицаи са претоварени, често напускат , 
делата им се преразпределят, през това време новопостъпилите се обучават, 
провеждат курсове на обучение, а преразпределените им дела и 
новоразпределените такива през това време отлежават и не се разследват.  

 
•   Прокурорите от СРП правят необходимото да им окажат съдействие, има 
случаи, сами да извършват  действия по разследването, удължават  
сроковете на разследване /в някои случаи  без да са налице предвидените  в 
НПК реквизити /, поради които се удължава досъдебната фаза в процеса. 
Поради същото трудно се упражнява предвиденото ръководство и надзор .  

 
 
             ДРУГИ : 

 
 
1.  От проверените на случаен принцип книги, регистри и дневници се 

установи, че същите в по-голямата си част се водят съгласно указанията на  
Правилника за организацията и дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Р България (ПОДАПРБ) и съответните указания на Върховна 
касационна прокуратура. 

 
2. Всички книги, които са прономеровани и прошнуровани, нямат 

отразена дата на прономероването и прошнуроването. Всички книги, водени за 
2009г. не са приключени съгласно изискванията, а именно подпис на адм. 
ръководител и печат, както и заведените номера през годината и датата на 
приключването на съответната книга.  

 
  3. Книгата за веществени доказателства не се води по образец, а е 

пригодена тетрадка, не е прономерована и прошнурована, но не по всички 
досъдебни производства по описа на СРП, по които са иззети веществени 
доказателства, са приложени приемо-предавателни протоколи. Няма 
отбелязване на длъжността и името, както и подписи на предаващото и 
съответното приемащо длъжностно лице.  
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4. От дневниците е видно, че периодът на изготвяне на съответния акт на 
прокурора и извеждането на същия е значителен /понякога повече от месец/, 
което от своя страна води до процесуална неефективност. 

 
5. В дневниците липсват данни за връчването на акта на заинтересованото 

лице. 
 
6. В някои от случаите преписките са прекратени и жалбоподателите са 

уведомени с писма, а не със съответното мотивирано постановление, което 
може да бъде обжалвано. 

 
7. В по-голямата си част постановленията за отказ на основание чл.24 ал.1 

т.1 от НПК са бланкетни, непълни, немотивирани и необосновани, като това от 
своя страна донякъде се дължи и на натовареността на прокурорите.  

 
8.  Програмата за случайно разпределение на делата се използва, като се 

изготвят протоколи за съответния ден и се съхраняват при административния 
ръководител. 

 
 9. От общия брой решени преписки за 2009г. – 15 809 бр., с откази са 

приключили 11 457 бр. От обжалваните 988 бр. откази са отменени само 304 
бр., което в процентно съотношение се явява добър показател.  

 
10. От общия брой прекратени наказателни производства – 16 246 бр., 

прекратените поради изтекла давност са  11734бр., което се явява значителен 
процент от общия брой прекратени дела. От тях обжалвани пред съда са били  
131 бр., от които  55 бр. са отменени, което се явява 42  % от общо 
обжалваните. 

 
11. Спрените досъдебни производства срещу ИИ са 2215бр. от общия брой 

спрени ДП, който е  7465 бр., което се явява значителен процент.  
 

       12.   Внесените обвинителни актове в съда през проверявания период са  
2769 бр., което е в процентно съотношение към броя на прокурорите е твърде 
малко, като 258 бр. обвинителни актове са върнати от съда, което се явява 
около  9.3 % върнати дела. 
 
      13. От внесените в съда общо 919 бр. споразумения за решаване на делото 
в досъдебно производство /чл.381 НПК/  32бр. не са одобрени . 
 
      14. В наблюдателните преписки не се прилагат разпорежданията, респ. 
определенията на съда с мотивите, с които същият е върнал делото на 
прокуратурата. Поради това не може да се проверят посочените от съда 
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нарушения на процесуалните правила, както и дали те са били отстранени при 
повторното внасяне на обвинителния акт в съда. След измененията на НПК от 
м.юни 2010г., касаещи възможността на прокуратурата да протестира актовете 
на съда за връщане на делата, копия от съдебните актове вече се прилагат в 
наблюдателните преписки.  
 

 15. По проверените спрени дела срещу ИИ се установи, че лицата не се 
обявяват за ОДИ. Указанията на прокуратурата се изчерпват с това да бъде 
установено новото местонахождение на лицето. Не се указва в какъв срок 
делото да бъде докладвано относно това какви ОИМ са извършени до 
момента. Не се спазва заповедта на Главния прокурор № ЛС – 2403/15.06.2007 
г., т. 4 от която указва на всеки 2 месеца да се изготвя справка относно 
резултатите от предприетите издирвателни мероприятия по спрени досъдебни 
производства. Не се изискват справки по спрените дела от органите на 
полицията, което от своя страна води до риска да изтече абсолютната 
погасителна давност.  

 
 16. При значителен брой от проверените спрени ДП се установи, че 

същите са образувани и водени срещу ИИ, като впоследствие с 
постановление за частично прекратяване ДП е прекратено срещу ИИ и 
спряно срещу НИ. Това е причина, по-късно след изтичане на предвидената 
в закона абсолютна давност, същите да се прекратяват, тъй като органите на 
полицията не работят ефективно по спрените ДП.     

 
      17. Към прокурорските дела не се прилагат определенията 
/разпорежданията /на съда, с което делото се прекратява и същото се връща за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Поради това не могат да се 
направят съответните изводи относно причините за връщане на делата, както и 
изпълнени ли са дадените указания на съда в цялост. След изменението на НПК 
през 2010г. , предвиждащо възможност за протестиране на въпросните актове 
на съда, последният изпраща копие от съответния акт на прокуратурата, която 
го прилага към ПД.  
 
      18. По отношение на ДП, образувани срещу ИИ, прокурорите при СРП, с 
цел узаконяване на сроковете, спират и възобновяват същите в един и същи ден 
(респ. в два последователни дни). 
 
      19. Не на последно място следва да се отбележи значителният брой 
заповеди издадени по отношение организацията на работа в СРП, като част от 
същите се припокриват или преповтарят процесуални изисквания. 
 
      20. При проверката се установи,че заместник-административния 
ръководител на СРП  г-н Хр.Динев  се справя  добре със задълженията си и се 
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ползва със съответния авторитет. Също добро впечатление направи дейността 
на прокурорите Даниела Димитрова, Валентина Шикренова Николай Попов, 
Албена Рачева, Йордан Костадитнов, Георги Чотински, Виолета Златева, 
Детелина Йотова, без Инспекторатът, разбира се да претендира за 
изчерпателност. 
 
      21. Не се справя със задълженията си прокурор Чавдар Железчев.Същият 
има много просрочени преписки и дела, въпреки че полагаше  усилия в хода на 
проверката. 
 
      22. Честа практика е делата да се спират и възобновяват в един и същи ден, 
за да бъдат санирани сроковете. 
 
      23.  В хода на проверката беше произволно посетена съдебна зала,в която 
заседаваше съдия Емил Дечев от 8 състав на СРС и прокурор Димитър Куртов 
от СРП. Разглеждаше се дело НОХД 3801/10г.,по описа на СРС, прок.преписка 
№43517/08г.,по описа на СРП, по чл.198,ал.1 от НК. Прокурор Куртов много 
обосновано поддържаше обвинението в зала срещу подсъдимия. Съдия 
Е.Дечев, след като даде ход на делото, с много вещина провеждаше съдебното 
следствие, породи което в същото заседание беше постановена ефективна 
едногодишна присъда към 20,00 часа. Настоящото дело е пример за добро 
взаимодействие между съд и прокуратура.    
 
         
 
  
 ПРЕПОРЪКИ:  
 
 

1. Да се отстранят посочените слабости , относно воденето на книгите на 
СРП. 

 
2. Да се въведе нова книга за веществените доказателства, която да се 

води по съответния образец, за да може да се установяват лицата, 
предали/приели/ ВД и заеманите от тях длъжности. 

 
3. Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без 

виновното лице да е обявено за ОДИ. Да се изискват от РУ- МВР или СДМВР и 
да се прилагат към делото:  номера и датата на телеграмата, с която лицата са 
обявени за ОДИ, както и справки за извършените ОИМ по издирването и за 
резултатите от тях. 

 
 4. По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи и 
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занапред стриктно, вкл. чрез изпращане на напомнителни писма и 
сигнализиране на органите на МВР - София за евентуално търсене на 
дисциплинарна отговорност на съответния разследващ полицай, който не е 
изпълнил указанията на прокуратурата, за провеждане на ОИМ по издирване на 
лицата, обявени за ОДИ.  

5. Административният ръководител, в рамките на своите правомощия, да 
създаде организация за наблюдение и контрол върху образуваните през 
предходни години дела, с цел предотвратяване на евентуалното им 
прекратяване поради изтекла абсолютна давност.  

 
 6. Административният ръководител, в рамките на своите правомощия, да 

създаде организация за наблюдение и контрол върху спрените дела срещу ИИ, с 
цел своевременното им приключване с цел недопускане прекратяване поради 
изтекла абсолютна погасителна давност. 

 
7. Административния ръководител на СГП да организира, съгласно 

правомощията си, изготвянето на анализи от административния ръководител на 
СРП за причините, довели до връщане на делата от съдебна фаза, като въз 
основа на тях да се изготвят указания за отстраняването и недопускането им. 

 
8. Административния ръководител на СГП, да прецени съгласно 

инстанционния надзор и да вземе отношение по т.7 от препоръките, направени 
в акта. 

9. Административният ръководител, с цел постигане на по-високи 
показатели, да обърне внимание на магистратите от СРП при изготвянето на 
обвинителните актове да се взимат мерки за недопускане на процесуални 
нарушения, водещи до прекратяването на делата в съдебна фаза и връщането 
им от съда на прокуратурата за доразследване.  

 
        10. Административният ръководител на СГП да прецени съгласно 
инстанционния надзор и да вземе отношение по  изводите, направени в акта. 
 
        11. Препоръчва се на административния ръководител да направи 
предложение пред ВСС за поощрение на г-жа Даниела Димитрова и г-жа 
Валентина Шикренова, за образцово изпълнение на служебни задължения чрез 
изказване на служебна благодарност и грамота, и парична награда, в размер на 
основно месечно възнаграждение, съгласно чл.54,ал.1,т.7 и чл.303, ал.1 и сл. от 
ЗСВ. 
 
         12.  Препоръчва се на административния ръководител да наложи 
дисциплинарно наказание ”Порицание” на прокурор Чавдар Железчев,по 
чл.307,ал.4,т.т.1 и 2 от ЗСВ, на основание.чл.54,ал.1,т.6 от ЗСВ.При проверката 
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прокурорът системно не е изпълнявал служебните си  задължения, имаше 
забавени преписки и дела от години. /л.68- л.77/ 
 
  
 
 
 

Настоящият акт да се изпрати на : 
 
1. Представляващия Висшия съдебен съвет, проф. д-р Анелия Мингова-за 

сведение. 
2. Главния прокурор на Републиката, доц. д-р Б.Велчев-за сведение. 
3. Административния ръководител на Софийска апелативна прокуратура, 

г-н В.Вичев-за сведение. 
4. Административния ръководител на Софийска градска прокуратура, г-н 

Н.Кокинов-за сведение и изпълнение на препоръките. 
5. Административния ръководител на Софийска районна прокуратура, г-н 

Ал.Налбантов-за сведение и изпълнение на препоръките. 
 
 
 
 

                                                                 
 
                                                                                   ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                                              Ал. Мумджиев 


