
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 
ВРАЦА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ВРАЦА 05.02.2016 г. 

Ивайло Христов - прокурор при Окръжна прокуратура 
гр.Враца, командирован със Заповед № 1048/22.12.15 г. на 
административния ръководител-апелативен прокурор на 
Апелативна прокуратура - София, като се запознах с материалите 
по ДП № 2/16 г. по описа на прокуратурата 

У С Т А Н О В И Х : 

Производството е образувано срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл.115 от НК. 

В хода на разследването като обвиняеми са привлечени Иван 
Пламенов Дамянов и Десислав Пламенов Дамянов: 

Затова, че на 12.01.16 г., около 12.50 ч., в гр.Враца, в съучастие 
помежду си, като извършители умишлено са умъртвили Тодор 
Емилов Йорданов от гр.Враца, чрез нанасяне на удари с ръце в 
областта на главата и тялото му, като деянието е извършено по 
хулигански подбуди и смъртта е настъпила в СО при МБАЛ 
„Хр.Ботев" гр.Враца. Престъпление по чл.116, ал.1, т.11 вр.чл.115 
вр.чл.20, ал.2 от НК. 

По делото до този момент са извършени множество действия 
по разследването - извършен е оглед, изискани са документи, 
проведени са три аутопсии, разпитани са свидетели, а тези чиито 
показания са от съществено значение за разкриване на обективната 
истина, са разпитани пред съдия. 

Случаят придоби широка обществена известност, поради това, 
че пострадалият е 18-годишен младеж. Беше отразен в национални и 
местни медии и дори стана повод за протестни изяви във Враца и 
други градове на страната. 

Събраната и установена по делото информация с предвидените 
в НПК средства и способи е следствена тайна. Последната е 
насочена към информационна защита на разследването срещу 
евентуални опити за осуетяване на установяването на истината. Тя 
може да се отнася до различни факти и обстоятелства във връзка с 
оперативно-издирвателната дейност, довела до образуване на 
досъдебното производство, събраните доказателства на определен 



етап от разследването, получената информация чрез способите на 
доказване, използването на специални разузнавателни средства, 
сведенията за защитените свидетели, данните за различните 
следствени версии и т.н. Опазването й се налага преди всичко за 
нуждите на досъдебното производство, тъй като съдебната фаза на 
процеса по принцип е публична. 

В настоящия случай разкриването на информацията, 
съдържаща се в заключението на вещите лица не може да затрудни 
или осуети разкриването на обективната истина по делото. Затова 
смятам, че е в интерес на обществеността да научи съдържанието на 
съдебно-медицинската експертиза, представена днес. Еспертизата е 
изготвена от вещи лица със специални знания в областта на 
медицината и изяснява уврежданията, механизма на получаването 
им, техния медико-биологичен характер, причината за смъртта на 
Тодор Емилов Йорданов от гр.Враца и връзката с уврежданията, 
открити по тялото му. 

Предвид това и на основание чл.199, чл.198, ал.1 НПК 

Разрешавам да се разгласи съдържанието на комплексната, 
колективна съдебно-медицинската експертиза, изготвена от петима 
лекари от гр.Враца и гр.София по ДП № 2/16 г. по описа на 
Окръжна прокуратура Враца (ДП №32/16 г. по описа на РУП-
Враца), със заличени лични данни на пострадалия, свидетелите, 
описанието на аутопсията и ререаутопсията и снимковия материал 
към нея. 

П О С Т А Н О В И Х : 


