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РАЗДЕЛ  І 
 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността. 

Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на 

органите на досъдебното производство и другите правоприлагащи  

органи, ангажирани с противодействието на престъпността                    

 

 Дейността на Окръжна прокуратура –Шумен и разследващите органи 

през отчетната година беше изцяло подчинена и в съответствие с 
Конституцията и Законите на Република България, наказателната политика 
на държавата, включително ангажиментите на Република България, като 

член на Европейския съюз, международните актове, заповедите и 

указанията на Главния прокурор, указанията на ВКП и ВАП по отделните 
надзори, указанията на Апелативния прокурор на Апелативна прокуратура 
гр.Варна, плана на Апелативна прокуратура гр.Варна и плана на Окръжна 
прокуратура гр.Шумен. 

В състава на Окръжна прокуратура гр.Шумен влизат три районни 

прокуратури: Районна прокуратура гр.Шумен, която обслужва общините: 
Шумен, Венец и Хитрино, Районна прокуратура гр.Нови пазар, която 

обслужва общините Нови пазар, Каспичан, Каолиново и Никола Козлево,  

и Районна прокуратура гр.Велики Преслав, която обслужва общините 
Велики Преслав, Върбица и Смядово. 

Тези основни фактори определят наличието на характерни за района 
на Окръжна прокуратура –Шумен престъпления против собствеността, 
престъпления против личността, документни престъпления, общоопасни 

престъпления, престъпления против реда и общественото спокойствие и 

престъпления против финансовата, данъчната и осигурителните системи. 

При изложената географска, икономическа и демографска 
характеристика на съдебния район и при действието на специфичните за 

нея криминогенни фактори за дейността на Окръжна прокуратура –Шумен 

и разследващите органи биха могли да се изведат следните резултати и 

тенденции: 

През 2018г. прокуратурите в Шуменския съдебен район работиха в 

условията на устойчива натовареност.  
         Незаетия прокурорски щат в прокуратурите от съдебния район и през 
настоящия отчетен период обусловя по-високата натовареност на 
прокурорите, като е създадена добра организация, а прокурорите имат 
много добра лична мотивация за работа.  
 Тежък кадрови дефицит назрява в трите районни прокуратури в 

Шуменския съдебен район.  
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Затвърди се практиката, прокурорите да се произнасят в срок до един 

месец при решаване на преписките. Делът на решените през 2018г. 
преписки спрямо общо наблюдаваните остава висок - 95,79% и спрямо 

минали периоди. В прокуратурите от региона са наблюдавани общо 3967 

преписки, от които няма такива решените в срок над един месец, 3800 са 
решени в срок до един месец.  

През 2018г. в сравнение с предходните две години, в прокуратурите 
в съдебния район се наблюдава повишаване на показателя за броя на 
наблюдаваните преписки, образувани по сигнали от контролни органи. 

През 2018г. прокуратурите са наблюдавали 36 преписки образувани по 

сигнали на контролни органи, при 21 преписки за 2017г. и 16 преписки за 
2016г.  Тридесет от преписките са наблюдавани в Окръжна прокуратура-

Шумен. Най-голям е броят на наблюдаваните преписки по сигнали от 
Националната агенция по приходите – 33 преписки, останалите 3 преписки 

са образувани по сигнали на Агенция митници. Този показател не зависи 

от активността на прокуратурата, а от инициативността на контролните 
органи. От наблюдаваните през 2018г. досъдебни производства, 39 са 
образувани по сигнали на контролни органи, най-голям е броя на 
досъдебните  производства образувани по сигнали на Националната 
агенция по приходите – 22, останалите 17 са образувани по сигнали на 

Агенция митници.  

 През отчетния период е намалял броя на образуваните в 

прокуратурите преписки след самосезиране. В прокуратурите от района са 
образувани 29 преписки след самосезиране, при 44 преписки образувани 

през 2017г.  и 43 преписки образувани през 2016г. От наблюдаваните през 
2018г. преписки от горепосочената категория 8 са решени с образуване на 
досъдебни производства.  

 През последните няколко години въпреки натовареността и 

незапълнения прокурорски щат в прокуратурите в съдебния район са 
решени по-голямата част от наблюдаваните досъдебни производства през 
2018г. е 78,20%, което показва положителната тенденция на висок процент 
приключени досъдебни производства спрямо наблюдаваните.  

И през 2018г. ръководствата на прокуратурите в съдебния район са 
осъществявали засилен контрол върху качеството и срочността на 

разследването. Осъществява се контрол от административните 

ръководители за спазване на процесуалните срокове. През последните 
няколко години се наблюдава трайна тенденция за приключване на 
значителна част от водените досъдебни производства.  Предприети са 
административно-организационни мерки за подобряване срочността на 
разследване на висящите досъдебни производства, с оглед скъсяване на 
времевия интервал от започването на досъдебното производство до 

окончателното му решаване с краен прокурорски акт.  Ресурси в тази 

насока има.        
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         През 2018г. в съдилищата са внесени общо 746 прокурорски актове 
от прокурорите от района, в т.ч. обвинителни актове, споразумения, 

постановления по чл.78а от НК и предложение по чл.83б от ЗАНН. През 
2018г. предадени  на съд са общо 784 лица.  По-малкия брой на броя на 
внесените в съответните съдилища прокурорски актове в сравнение с 
предходните две години се дължи на намалелия брой на наблюдаваните и 

решени досъдебни производства. 

         В Окръжна прокуратура гр.Шумен през 2018г. прокурорите 
осъществиха ръководство и надзор върху следните дела със значим 

обществен интерес:  
1. Досъдебно производство № 52/2016г. по описа на НСлС гр.София, 

преписка вх.№ 3306/2016г. по описа на Окръжна прокуратура гр.Шумен, (делото 

за влаковата катастрофа в с.Хитрино). Досъдебното производство е образувано 

от прокурор на 10.12.2016г. срещу неизвестен извършител за това, че на 

10.12.2016г. около 05,30 часа в с.Хитрино, обл.Шумен при управление на 

подвижен железопътен състав – товарен влак № 90 570 с маршрут Бургас –Русе, 

нарушил правилата за движение, в резултат на което дерайлирала влакова  

композиция и по непредпазливост причинил смърт на повече от едно лице, и 

телесни повреди на повече от едно лице, престъпление по чл.343, ал.4 НК вр. 

чл.343, ал.3 НК вр. чл.342, ал.1 НК. Делото е взето на специален отчет в 

Окръжна прокуратура гр.Шумен, в Апелативна прокуратура гр.Варна и във ВКП 

гр.София. 

Разследването  извършено екип от следователи от НСлС гр.София е 

приключено през м. септември 2017г. Привлечени в качеството им на обвиняеми    

са двамата машинисти на влака - Д. А. М. и Р.Ст. П., двамата от гр.Русе, всеки от 

тях за престъпление по чл.343, ал. 4 вр. ал. 3, б. „б“, предл. 2-ро НК вр. чл. 342, 

ал. 1, предл. 1 от НК.  

На 24.10.2017г. досъдебното производство е внесено в Окръжен съд 

гр.Шумен с обвинителен акт и е повдигнато обвинение срещу двамата  

обвиняеми. По образуното в ШОС НОХД №349/2017г., през 2018г. е проведено 

разпоредително заседание и е започнало съдебно-следствие,  което не е 

приключило в края на отчетния период. Съдът е насрочил следващото заседание 

за 19.02.2019г. 
2. Досъдебно производство № 146/2016г. по описа на ОД на МВР 

гр.Шумен, преписка вх. № 588/2016г. по описа на Окръжна прокуратура 

гр.Шумен е образувано на 15.09.2016г. С постановление от 01.11.2016г., 
прокурор от Апелативна прокуратура гр.Варна е обединил досъдебно 

производство  №124/2016г.  по описа на ОД на МВР гр.Шумен и досъдебно 

производство №132/2016г. по описа на ОД на МВР гр.Шумен с досъдебно 

производство  №146/2016г. по описа на ОД на МВР гр.Шумен и  дал указания, 

обединеното досъдебно производство да се води за престъпление по чл.203 от 

НК извършено от ЧСИ А.Т. Досъдебното производство е взето на специален 

отчет.  

През 2018г. след приключване на разследването, досъдебното производство 

е внесено в Окръжен съд гр.Шумен с обвинителен акт срещу обв.А.Т. за три 

престъпления: по чл.203 ал.1  от НК  вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК, по чл.255 

ал.3  от НК във вр. с чл.255 ал.1 т.2, предл. второ и т.5 предл.второ от НК, във вр. 



6 

 

с чл.26 ал.1 от НК и по чл.255 ал.3 във вр. с чл. 255, ал. 1 т.1 от НК във вр. с 

чл.26 ал.1 от НК. 

Образуваното в ШОС НОХД №202/2018г. е приключило с присъда №27 от 

13.11.2018г., с която подсъдимият А.Т. е признат за виновен в извършване на 

престъпление по чл.202, ал.2, т.1 вр. чл.201, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, 

ал.1, т.1 от НК и  осъден на лишаване от свобода за срок от две години и десет 

месеца. На основание чл.304 от НПК съдът оправдал подсъдимия по 

първоначално внесеното обвинение по чл.203, ал.1 и ал.2 от НК. На основание 

чл.202, ал.3, вр. чл.36, т.6 и т.7 от НК, съдът е  наложил на подсъдимото лице 

наказания лишаване от право да заема длъжност и право да упражнява професия 

„съдия изпълнител“ за срок от три години. Подс.А.Т. е признат за виновен по 

обвинението по чл.255, ал.3 вр. чл.255, ал.1, .2, предл. второ вр. чл.26, ал.1  вр. 

чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК и осъден на лишаване от свобода за срок от две 

години и е оправдан по първоначалното обвинение по чл.255, ал.1, т.5, предл. 

второ от НК, и за престъпление по чл.255, ал.3, вр. чл.255, ал.1, т.1 вр. чл.26, ал.1 

и чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК, като му е наложено наказание лишаване от свобода  

за срок от две години. 

На основание чл.23, ал.1 от НК ОС-Шумен е определил общо наказание от 

наложените с присъдата наказания лишаване от свобода, до размера на най – 

тежкото от тях, а именно две години и десет месеца „лишаване от свобода“, 

чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил за срок от пет 

години. На основание чл.23, ал.2 и ал.3 от НК е присъединил към определеното 

общо наказание „лишаване от свобода“ наказанията по чл.37, т.6 и т.7 от НК 

лишаване от право да заема длъжност и право да упражнява професия „съдия 

изпълнител“ за срок от три години. 

Осъдителната присъда на първоинстанционният съд е протестирана пред 

Апелативен съд гр.Варна относно възприета от ШОС правна квалификация на 

първото от трите обвинения – по чл.202 от НК, с искане  за осъждане на 

подсъдимия по първоначалното обвинение по чл.203 НК, както и за явна 

несправедливост на наложеното наказание.   

До сега, няма произнасяне на въззивната инстанция.  

3. Досъдебно производство №137/2018 г. по описа на ОД на МВР 

гр.Шумен, преписка вх.№2277/2018г. по описа на Окръжна прокуратура 

гр.Шумен. Процесуално-следствените действия са започнали на 26.09.2018 г. и 

досъдебното производство е водено за престъпление по чл.116, ал.1, т.4, т.6 пр.2 

и пр.3 и т.9 от НК вр.чл.115 от НК -  това, че на 24.09.2018г. в гр.Каспичан 

умишлено са умъртвени повече от едно лице - Сл.Г.П. на 48 години, В.Г.П. на 46 

години, Г.П.В. на 81 години и Г.Г.В. на 70 години, по особено мъчителен начин 

за убитите и с особена жестокост, и деянието е извършено предумишлено.  

На 27.09.2018г. П.Д.П. на 63 години от гр.Каспичан е привлечен като 

обвиняем за престъпление по чл.116, ал.1, т.4, т.6, пр.2 и пр.3 и т.9 от НК, 

вр.чл.115 от НК. На обвиняемия П.Д.П. е взета мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“. 

Разследването по досъдебното производство е приключено за 3 месеца в 

края на м.декември 2018г. и делото е внесено на 27.12.2018г. в Окръжен съд 

гр.Шумен с обвинителен акт срещу обв.П.Д.П. за престъпление по чл.116, ал.1, 
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т.4, т.6, пр.2 и пр.3 и т.9 от НК, вр.чл.115 от НК. В ШОС е образувано НОХД 

№465/2018г., разпоредителното заседание по което е насрочено за 20.02.2019г.  
4. Досъдебно производство № 14/2018 г. по описа на ОД на МВР гр.Шумен, 

преписка вх.№ СП-4499/2017 г. по описа на Окръжна прокуратура гр.Шумен. 

Разследването е започнало на 16.02.2018 г. и е водено за престъпление по чл. 

354а, ал.2 вр. с ал.1 от НК - за това, че от неустановена дата до 16.02.2018 г. в 

местността „Тунесец“ край гр.Велики Преслав и в с.Кочово, обл. Шумен, без 
надлежно разрешително са произведени, придобити и държани наркотични 

вещества с цел разпространение и в големи размери.  

При разследването е установено, че при условията на продължавано 

престъпление и в съучастие Е.И.Б. и А.Д.Н. без надлежно разрешително 

държали високорискови наркотични вещества в големи размери с цел 

разпространение, с общо тегло 13 268,33 грама марихуана на обща стойност 

53 073,32 лв. , както и засяли и отглеждали 705 бр. растения от рода на конопа. 

След приключване на разследването наказателното производство е 

частично решено по реда на чл. 381 и сл. от НПК спрямо обв. А.Д.Н. за 

престъпление по чл. 354а, ал.2 вр. с ал.1 и вр. с чл. 26, ал.1 и вр. с чл.20, ал.2 от 

НК, както и за престъпление по чл. 354в, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 и вр. с чл.20, ал.2 

от НК и спрямо Е.И.Б. за престъпление по чл. 354а, ал.2 вр. с ал.1 и вр. с чл. 26, 

ал.1 и вр. с чл.20, ал.2 от НК и за престъпление по чл. 354в, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 

и вр. с чл.20, ал.2 от НК. Окръжен съд гр.Шумен е одобрил  споразуменията с 

двамата обвиняеми, по силата на които  А.Д.Н. е наложено наказание „Лишаване 

от свобода“ в размер на 1 година и 8 месеца и „глоба“ в размер на 40 000лв. На 

Е.И.Б. е наложено наказание  „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години и  

„глоба“ в размер на 5000 лв.   

5. Досъдебно производство № 165/ 2018 г. по описа на  ОД на МВР гр. 

Шумен, преписка  вх.№ 2588/ 2018 г. по описа на Окръжна прокуратура 

гр.Шумен. Разследването е започнало на 06.11.2018г. за две престъпления: по 

чл.354а, ал.1 НК – за това, че от неустановена дата до 06.11.2018 г. край с.Хан 

Крум, обл. Шумен, без надлежно разрешително държал с цел разпространение 

високо рисково наркотично вещество -марихуана/коноп/ и за престъпление по 

354в, ал.1 НК - за това, че от неустановена дата до 06.11.2018 г., край с.Хан 

Крум, обл. Шумен, засял и отглеждал 551 броя растения от рода на конопа.  

На 07.11.2018 г. по делото В.С.В. е привлечен в качеството на обвиняем за 

престъпление по чл.354а, ал.1 от НК и за престъпление по чл.354в, ал.1 от НК. С 

Определение от 08.11.2018г. по ЧНД № 396/2018г.  Окръжен съд - Шумен е взел 

на обвиняемия мярка за неотклонение „Задържане под стража“. 

   По делото предстои да се извършат действия по разследването, в т.ч. се 

извършва и сушене на тревната маса, което е продължителен период предвид и 

метереологичната обставновка. Разследването не е приключено в 

законоустановения срок, поради фактическата му и правна сложност, срока на 

разследване е удължен. 

6. Досъдебно производство № 1258/2018г. по описа на  РУ гр.Шумен при 

ОД на МВР гр.Шумен, преписка вх.№2406/2018г. по описа на Окръжна 

прокуратура гр.Шумен се води срещу обвиняемия К.В.К. за престъпления по 

чл.354а, ал.1 НК и по чл.354в, ал.1 НК. На обвиняемия е взета мярка за 
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неотклонение „задържане под стража“, която се изпълнява в сектор „Арести“ 

при РС „ИН“ гр.Шумен. 

На 11.10.2018г. досъдебното производство е прието по компетентност от 

ОП-Шумен, което се е наложило предвид държането на голямо количество, 

около 80 кг. тревиста маса марихуана –суха и в процес на сушене. 

По делото предстои да се извършат действия по разследването, същото не е 

приключено в законоустановения срок, поради фактическата му и правна 

сложност, срока на разследване е удължен. 

 

В прокуратурите от съдебния региона и в следствения отдел и през 
2018г. се работи при нормален микроклимат, изградени са отношения на 
толерантност, много добра комуникация, отчетност и прозрачност. При 

изпълнение на служебните си задължения прокурорите, следователите и 

служителите  проявяват активност, отговорност и професионализъм.  

През 2018г. в ОД на МВР-Шумен са регистрираи 2020 престъпления, 

от които разкрити са 1090. От 3239 ДП на производство са били 

приключени общо 2530, от които 1550 срещу неизвестен извършител и 980 

срещу известен извършител. Най-голям относителен дял от всички 

разследвани от разследващите полицаи при ОД на МВР-Шумен 

престъпления през 2018г. имат кражбите – общо 539 или 16,6%. Най-голям 

дял бързи производства има образувани за управление на МПС след 

употреба на алкохол -157 или 45,9%. 

 Приоритет в дейността на административното ръководство на 
Шуменската окръжна прокуратура и през 2019г. е да продължи 

мониторинга върху срочността и качеството на разследването в 

досъдебното производство, извършвано от разследващите органи в 

съдебния район в МВР и в Окръжен следствен отдел при ОП-Шумен и в 

НСлС.  

Ръководството на Окръжна прокуратура гр.Шумен се ангажира при 

необходимост и съобразно закона да съдейства на другите правоприлагащи 

органи които работят в сферата на противодействието на престъпността. 

 

 2. Необходими мерки и законодателни промени. 

 

          Положителните резултати в работата на прокуратурите в съдебния 

район през 2018г. са постигнати при действащата законова рамка, 

очертаваща голяма динамика в нормотворчеството. Не се работи 

законодателно за преодоляване на големия формализъм в  наказателния 

процес. Налице е остаряла материалноправна кодификация, която се явява 
пречка за успешното наказателно преследване срещу лицата извършили 

престъпления в приоритетните за прокуратурата направления – борба с 
икономическата и корупционната престъпност.   
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Съществува противоречива съдебна практика по наказателни дела в 

правораздаването. Някои от издадените тълкувателни решения на ВКС 

през последните години не са допринесли за преодоляването ѝ.  

За престъпления съдържащи сложни фактически състави,   

тримесечния срок за извършване на проверки е недостатъчен и това става 
причина да се образуват досъдебни производства без наличие на 

достатъчно данни.  

Необходимо е да продължат полаганите усилия за укрепване на 
капацитета и обучението на разследващите полицаи и следователи. Налице 
е адекватно материално-техническо и ресурсно осигуряване на 

разследващите органи. 

Ръководството на Окръжна прокуратура гр.Шумен и през 2018г. 
продължи да проверява за наличие на дела с фактическа и правна сложност 
на разследване в МВР и предприе действия за изземване на този вид дела и 

за възлагането им в ОСлО, респ. да предлага на Главния прокурор 

разследването да се извърши в НСлС. Работи се за решаването на проблема 
със забавянето при изготвяне заключенията на съдебно - медицинските 
експертизи. Постигнати са много добри резултати в тази област. Проблем 

има с изготвянето на физикохимични експертизи в НИК гр.София, за което 

ръководството на ПРБ е сезирано нееднократно.  

 

РАЗДЕЛ ІІ   

 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ В 

ШУМЕНСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ 
 

І. ДОСЪДЕБНА ФАЗА. 

 

1. Преписки. Проверки по чл.145 ЗСВ – срочност,   резултати,   

мерки:    

                                            

 Първоинстанционни преписки на Окръжна прокуратура-

гр.Шумен и на Районните прокуратури: 

 През отчетната 2018 година наблюдаваните в района на Окръжна 

прокуратура - гр.Шумен преписки са общо 3967(спрямо 4237  за 2017г. и 

3964 за 2016г.),като тяхното разпределение по прокуратури е както следва:  
-Окръжна прокуратура-639 (спрямо 1223 за 2017г. ,и  1037 за 2016г.); 
-Районна прокуратура - гр.Шумен –1971(спрямо 1768 за 2017г.,                  

и 1743 за 2016г.); 
- Районна прокуратура - гр.Нови пазар – 909 (спрямо  821 за 2017г.,               

и  734 за 2016г.); 
- Районна прокуратура - гр.Велики Преслав – 448 (спрямо 425  за 

2017г., и 450 за 2016г.).  
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От посочените данни е видно, че през 2018г. в района на Окръжна 
прокуратура-гр.Шумен общият брой на наблюдаваните преписки е 
намалял с 270 бр.преписки, спрямо предходната 2017г. В Окръжна 
прокуратура - гр.Шумен намалението  е с 584бр. спрямо 2017г.  В  трите 
районни прокуратури броят на наблюдаваните преписки през 2018г. се е 
увеличил спрямо 2017г. както следва: В Районна прокуратура - гр.Шумен   

е увеличен  с 203 бр. В Районна прокуратура - гр.Нови пазар   е увеличен с 
88 бр. и в Районна прокуратура - гр.Велики Преслав е увеличен   с 23 бр.  

  

 От общо наблюдаваните 3967 преписки, 3645 са новообразуваните 

преписки през 2018г. 

 По прокуратури новообразуваните преписки се разпределят 

както следва: в Окръжна прокуратура - гр.Шумен –516 преписки (спрямо   

913  преписки през 2017г., и  646  за  2016г.);   в Районна прокуратура - 

гр.Шумен – 1836 преписки (спрямо 1576   преписки през 2017г. и  1623 

през 2016г.); в Районна прокуратура - гр.Нови пазар 879 преписки (спрямо  

768   преписки за 2017г. и  691 през 2016г.); и в Районна прокуратура 
гр.Велики Преслав –414 преписки (спрямо  395  преписки  през 2017г.  и  

401 през 2016г.). 
 

    През 2018г. в прокуратурите от Шуменския съдебен район са 

решени общо 3800 преписки (спрямо 4034   преписки през 2017г.  и 3763-

за 2016г.), което е  95,79 % от всички висящи (наблюдавани) преписки.  

Този процент е малко по-голям от предходните две години, когато през 
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2017г. решените преписки са били 95,21% от наблюдаваните, съответно  

през 2016г. решените преписки са били 94,93% .  

По прокуратури решените преписки се разпределят както 

следва: 

-В Окръжна прокуратура - гр.Шумен решените преписки през 

2018г. са 606 бр., или 94,84% (при  96,16%  през 2017г.  и 97,88% за 

2016г.) от всички наблюдавани преписки;  

-В Районна прокуратура - гр.Шумен решените преписи през 

2018г. са  1870 бр., или  94,88 %, (при  92,36% през 2017г. и  90,70% за 
2016г.) от всички наблюдавани преписки;   

-В Районна прокуратура - гр.Нови пазар решените преписи през 

2018г. са  889 бр., или 97,80% (при  98,66% през 2017г. и  99,32% за 

2016г.) от всички наблюдавани преписки;   

-В Районна прокуратура- гр.Велики Преслав решените преписи 

през 2018г. са 435 бр., или  97,09% (при 97,65%  през 2017г. и 97,33% за 
2016г.) от всички наблюдавани преписки. 

Тези данни сочат на запазване на високия относителен дял на 

решените преписки от прокурорите в Шуменския регион,спрямо 

общия брой наблюдавани преписки, и дори сочат на една трайна 
тенденция на увеличаване на  процента на общо решените преписки през 
последните три години за района на ОП-гр.Шумен.  

 

 
 

 Общият брой на постановените от прокурорите през 2018г. 

откази за образуване на досъдебни производства  е 2178 (спрямо 1867 за 
2017г. и 1956 за 2016г.). Относителният дял на постановените откази да се 
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започне досъдебно производство е 57,32% от общия брой 3800 на 

решените през 2018г. преписки, при 46,28% за 2017г. и 51,98% за 2016г. 
Образуваните по реда на чл.212 ал.1 НПК досъдебни производства 

през 2018г.  са 880 бр. (спрямо 900 бр. през 2017г.и  837 бр. за 2016г.), 
като техния относителен дял спрямо общия брой решени преписки е 

23,16% за 2018г.( спрямо 22,31% за 2017г.  и  22,24% за 2016г.). Тези 

данни сочат на едно минимално намаление на абсолютния брой 

образувани от прокурор ДП по реда на чл.212 ал.1 от НК, и същевременно 

на едно макар и малко увеличение на относителния дял спрямо общия 

брой решени преписки през 2018г. 
 

 През 2018г. са възложени предварителни проверки на основание 
чл.145 от ЗСВ на органите на МВР или  на други компетентни органи по 

общо 1273 бр. преписки изпратени на компетентния орган за извършване 
на проверка,от които от Окръжна прокуратура-гр.Шумен-95бр., от Районна 
прокуратура-гр.Шумен – 775 бр., от Районна прокуратура - гр.Нови пазар -

215 бр., и от Районна прокуратура-гр.Велики Преслав – 188 бр. преписки.  

От всички 1273 бр. възложени проверки в района на ОП-гр.Шумен, 

по общо 1181 бр. преписки проверките са приключени в законния срок по 

чл.145 ал.2  от ЗСВ (до 2 месеца или в удължения с 1месец срок от 
адм.ръководител). Няма приключени проверки извън законовия срок.  

 

 Преписки на Окръжна прокуратура - гр.Шумен по инстанционен 

контрол: 

          През 2018г. в Окръжна прокуратура - гр.Шумен са решени общо             

128 бр. инстанционни преписки,по които прокурорите от ОП-гр.Шумен 

са се произнесли с общо 146 бр. постановления,с които 119 бр. 

първоинстанционни прокурорски актове (или 81,5%) са   потвърдени, 

и 27 бр. първоинстанционни прокурорски актове(или 18,5%) са 

отменени.  
 

От общо решените в прокуратурите в област Шумен 3800 преписки 

през 2018г. прокурорите са се произнесли  в срок до 1 месец по всичките 
3800 бр.преписки. 

 

Преписки и наказателни производства, образувани след 

самосезиране и по сигнали на контролните органи или материали на 

ДАНС.  

 Преписки и наказателни производства,образувани след 

самосезиране: 

 През 2018г. в района на Окръжна прокуратура-гр.Шумен са 

образувани след самосезиране общо 29 преписки. 

 От всички образувани след самосезиране 29 бр. преписки през 
2018г., са решени с образуване на досъдебно производство общо 8 

преписки. 
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Наблюдавани са през 2018г. общо 31 ДП, образувани по преписки 

след самосезиране, от които 27 ДП в ОП-гр.Шумен, и 4 – в РП-гр.Шумен.  

 По наблюдаваните 31 досъдебни производства са  внесени в съда 

през годината 8 прокурорски акта –от които 7 на  ОП-гр.Шумен  и 1 на 
РП-гр.Шумен. По тях са осъдени 9 лица с влязъл в сила съдебен акт. 
 

 Преписки и наказателни производства, образувани по сигнали 

на контролните органи: 

През 2018г. в района на Окръжна прокуратура-гр.Шумен са 

наблюдавани по сигнали на контролните органи общо 36 преписки, от 
които 30 преписки в ОП-гр.Шумен и 3бр. преписки в РП-гр.Шумен, и 3бр. 

преписки в РП-гр.Велики Преслав.   От тези преписки 7 преписки са 
решени с образуване на досъдебно производство – 4бр. в ОП-гр.Шумен и 3 

бр. в РП-гр.Шумен. Тези 7бр. решени преписки с образуване на ДП 

съставляват 19,44% от всичките  36 бр.преписки по сигнали на 
контролните органи. 

Наблюдаваните досъдебни производства по преписки образувани 

след сигнал от контролни органи през 2018г. са общо 39 ДП. От тях 19 

ДП са наблюдавани от ОП-гр.Шумен, 19 ДП  от РП-гр.Шумен и 1 ДП от 
РП-гр.Велики Преслав. По тези 39 наблюдавани ДП са внесени през 
2018г.в съда общо 10  прокурорски акта(3бр. от ОП-гр.Шумен и 7бр. от 
РП-гр.Шумен. По тях са осъдени 8 лица с влязъл в сила съдебен акт(1 

лице  по акт на ОП-гр-Шумен и 7 лица по актове на РП-гр.Шумен).  

По контролни органи посочените по-горе преписки и наказателни 

производства се разпределят както следва: 

- По сигнали от Сметната палата, както и през предходните два 
отчетни периода, не са образувани преписки и досъдебни производства 

през 2018г., тъй като такива сигнали не са постъпвали.  

- По сигнали от  Националната агенция по приходите през 2018г. 

са наблюдавани 33 преписки – 30 бр. в ОП-гр.Шумен и 3бр. в РП-

гр.Шумен.    

 - По сигнали от  Агенцията за държавна финансова инспекция 

през 2018г. не са образувани преписки и досъдебни производства.   

- По сигнали от Дирекцията за национален строителен контрол 

не са образувани преписки и досъдебни производства през 2018г. 
- По сигнали от Агенцията за следприватизационен контрол  не 

са наблюдавани преписки и не са образувани ДП през 2018г.     
- По сигнали от Агенция „Митници” през 2018г. са  наблюдавани 

3бр.преписки - в РП-гр.Велики Преслав. Наблюдавани са 17 досъдебни 

производства –  16 ДП  в РП-гр.Шумен  и  1 ДП в РП- гр.Велики Преслав. 

Внесени са в съда 7 прокурорски акта- от РП-гр.Шумен и по тях са 
осъдени 7 лица.    
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Преписки и наказателни производства, образувани по материали  

на ДАНС през 2018г. са наблюдавани 3бр.  преписки -2бр. на ОП-

гр.Шумен и 1бр. на РП-гр.Шумен. Образувано е 1ДП в ОП-гр.Шумен.   

В района  на ОП – гр.Шумен, през 2018г. не са наблюдавани ДП, 

образувани по материали на Дирекция „Финансово разузнаване” при 

ДАНС.  

През 2018г.са наблюдавани 6 бр. преписки по материали на 

Дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР – 1бр. в ОП-гр.Шумен и 5бр. 

в РП-гр.Шумен.  
 

През 2018г. не са наблюдавани преписки за полицейско насилие  

от служители на МВР. Наблюдавани са  през   2018г. 3 ДП, от които                

2 ДП-новообразувани   за полицейско насилие  от служители на МВР. 

Решено е 1 ДП. 
 

През 2018г. не са наблюдавани преписки и ДП за насилие  от 

служители  в местата за лишаване от свобода и задържане под стража. 

Няма решени такива ДП и няма осъдени лица по такива дела. 

 

2.Следствен надзор 

 

2.1. Обобщени данни по видове производства и съобразно 

систематиката на НК,   включително  по отношение пострадалите 

лица и на ощетените юридически лица от престъпления. 

  

През отчетния период прокурорите от Шуменския съдебен регион са 
осъществявали ръководство и надзор по общо 4032 досъдебни 

производства /бързи производства и досъдебни производства образувани 

по общия ред/, (за отчетната 2017г. броят им е бил 3970, а за 2016г. - 4137). 

Тези данни сочат на увелечение с 62  броя което е  1,5 % на 
наблюдаваните през 2018г. досъдебни производства,   в сравнение с 2017г.  
 От общо наблюдаваните ДП в района на ОП-Шумен /вкл. 

преобразуваните БП/ разследвани по общия ред са 2924 досъдебни 

производства, 2734 бр. или 93,50% са разследвани от разследващ 

полицай, 129 бр. или 4,41% са разследвани от следовател, 2 бр. или 

0,07% са разследвани от прокурор, 59 бр. или 2,02% от разследващ 

митнически инспектор.    

 Прокурорите от Окръжна прокуратура-Шумен през 2018г. са 

наблюдавали общо 288 досъдебни производства /без прекратените по 

давност/ (за отчетната 2017г. са  били 309, а за 2016г.- 276), или 

наблюдаваните производства са намалели със 21 броя (6,79% ).  

От общо 286 ДП наблюдавани в ОП-Шумен разследвани по общия 

ред - 57 бр. или 19,93% са разследвани от следовател, а 229 бр. или 80,07% 

от разследващ полицай. През 2018г. 53 ДП са внесени  в съда (при 59 за 
2017г. и 55 за 2016г.), по 61 ДП /без прекратените по давност/ е било 
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прекратено наказателното производство (при 60 през 2017г. и 40 през 
2016г.). През отчетния период по 43 ДП наказателното производство е 

спряно, от които при 28 бр. поради неразкриване на извършителя. 

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства от 

прокурорите в Районна прокуратура-гр.Шумен /без прекратените по 

давност/ е 1723 досъдебни производства (за 2017г. 1658, а за 2016г. 
1535), или наблюдаваните производства /без прекратените по давност/ са 
се увеличили с 65 броя (3,92%)  спрямо 2017г.  

От общо 1518 ДП наблюдавани в РП-Шумен разследвани по общия 

ред, 1451 ДП са разследвани от разследващ полицай, 37 ДП са разследвани 

от следовател, 1 ДП е разследвано от прокурор и 29 ДП от разследващ 

митнически инспектор. През 2018г. 414 ДП са внесени в съда (при 446 през 
2017г. и 402 през 2016г.), по 457  ДП /без прекратените по давност/ е 
прекратено наказателното производство (при 305 през 2017г. и 314 през 
2016г.),   от които 31 бр. срещу известен извършител – срещу лица, 

привлечени като обвиняеми. През отчетния период по 417 ДП 

наказателното производство е спряно, от които 339 бр. са спрени поради 

неразкриване на извършителя. 

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства от 

прокурорите в РП-Нови пазар /без прекратените по давност/ е 738 

досъдебни производства(за 2017г. -770 и за 2016г. -786) или броят  на 
наблюдаваните производства /без прекратените по давност/ е намалял със 
32 броя (4,15%)  спрямо 2017г.  

От общо 678 ДП наблюдавани в РП-Нови пазар разследвани по 

общия ред 644 ДП са разследвани от разследващ полицай, 20 ДП са 
разследвани от следовател, 1 ДП е разследвано от прокурор и 13 ДП от 
разследващ митнически инспектор. През 2018г.  125 ДП са внесени в съда 
(при 171 през 2017г. и 236 през 2016г.), по 323 ДП /без прекратените по 

давност/  наказателното производство е прекратено (при 282 през 2017г. и 

220 през 2016г.), от които 40 бр. срещу известен извършител – срещу лица, 

привлечени като обвиняеми. През отчетния период по 102 ДП,   

наказателното производство е спряно,   от които 90 бр. са спрени поради 

неразкриване на извършителя. 

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства от 

прокурорите в РП-Велики Преслав /без прекратените по давност/ е 502 

(за 2017г. - 486, а за 2016г. -496),   или броя на наблюдаваните 
производства /без прекратените по давност/ се е увеличил с 16 бр. или с 

3,19% спрямо 2017г.  
От общо 442 ДП наблюдавани в РП-Велики Преслав разследвани по 

общия ред /без прекратените по давност/, 410 ДП са разследвани от 
разследващ полицай, 15 ДП са разследвани от следовател и 17 ДП  са 
разследвани разследващ митнически инспектор. През 2018г. 118 ДП са 
внесени в съда (при 146 през 2017г. и 118 през 2016г. ), по 130 ДП /без 

прекратените по давност/ наказателното производство е прекратено (при 
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91 ДП през 2017г. и 99 ДП през 2016г.),   от които  8 бр.срещу известен 

извършител - срещу лица, привлечени като обвиняеми.  През отчетния 

период по 97 ДП е спряно наказателното производство, от които 69 бр. са 
спрени поради неразкриване на извършителя. 

 

При сравнителният анализ на наблюдаваните досъдебни 

производства /без прекратените по давност/ през последните  три години  

в четирите прокуратури в съдебен район - Шумен, показва тенденция на 
преодоляване на намалението от предходни периоди, а именно: 2018г. -

3251 ДП, 2017г. -3223 ДП и  2016г. – 3093 ДП.  

 Новообразуваните досъдебни производства в прокуратурите от 
района на ОП-Шумен през 2018г. са 2152 (за сравнение през отчетната 
2017г. -2163, а през 2016г. - 2126). В сравнение с показателите от 
предходните две години е налице намаляване на броя на новообразуваните 
ДП в сравнение с 2017г. с 11 бр. (0,5%) и увеличение на броя на 
новообразувани ДП в сравнение с 2016г. с 26 бр. (1,20%) и запазване на 
относителния им дял към всички наблюдавани досъдебни производства. 

 

 

 

 Структурата на новообразуваните през 2018г. 2152 досъдебни 

производства съобразно систематиката на НК е както следва: 

 Най-голям е броят на новообразуваните досъдебни производства за 
общоопасни престъпления – 791. Следват новообразуваните досъдебни 

производства за престъпления против собствеността - 562, против 

стопанството - 248, престъпления против личността - 205, документни 

престъпления- 106, против реда и общественото спокойствие - 89,  против 

дейността на държавните органи, обществени организации и лица 
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изпълняващи публични функции – 61,   против брака и семейството – 57, 

против финансовата, данъчната и осигурителните системи – 23, против 

правата на гражданите-9 и против отбранителната способност на 

Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна и 

против чуждестранната класифицирана информация -1. 

        Пострадалите физически лица от извършени престъпления по 

новообразуваните досъдебни производства през 2018г. са общо 954.  

Най-голям е броят на пострадалите физически лица от престъпления 

против собствеността – 502, престъпления против личността – 214 и 

общоопасни престъпления – 130. 

 Пострадалите непълнолетни лица са 50, от тях 30 са момчета и 20 

момичета. Малолетните пострадали лица от престъпления са 51,  от тях 26 

момчета и 25 момичета.  

 Непълнолетните и малолетните пострадали лица са най-много при 

престъпленията    против брака и семейството съответно 18 и 32 и против 

личността по 12.  

 Ощетените юридически лица са 157, като най-голям е броят им по 

престъпленията против собствеността - 78, следват по престъпления 

против стопанството – 66, по общоопасни престъпления – 12 и 1 по против 

реда и общественото спокойствие.  
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  Видове досъдебни производства: 

 

          Бързи производства: 

 През 2018г. в съдебния район общо са наблюдавани 379 БП, при 

404 през 2017г. и 345 през 2016г.   
Наблюдава се спад в броя на бързите производства в сравнение 

2017г. с 25 броя БП ( 6,18 %) и увеличение спрямо 2016г. с 34 броя БП 

(9,85%). През отчетния период 52 броя БП са били преобразувани, тъй 

като прокурор е постановил извършване на разследването по общия ред, 

поради фактическа и правна сложност.  
 В Окръжна прокуратура-гр.Шумен е наблюдавано- 2 БП. 

 В Районна прокуратура-гр.Шумен са наблюдавани - 239 БП,   по 

34 от тях прокурорът е постановил разследването да продължи по общия 

ред. 

 Прокурорите от Районна прокуратура - Нови пазар са 

наблюдавали през 2018г. - 71 БП, по 11от тях е постановено от прокурор,   

разследването да продължи по общия ред. 

 В Районна прокуратура - Велики Преслав са наблюдавали - 67 

БП, по 7 от тях е било постановено от прокурор, разследването да 
продължи по общия ред. 

 

 Наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия 

ред от разследващ полицай, с изключение на прекратените по давност 

през 2018г. са 2734 (2671 през 2017г. и 2584 през 2016г.) като тяхното 

разпределение по прокуратури е както следва: Окръжна прокуратура-229, 

Районна прокуратура – Шумен - 1451; Районна прокуратура - Нови пазар - 

644,   Районна прокуратура - Велики Преслав - 410.  

Досъдебните производства, разследвани по общия ред от разследващ 

полицай съставляват 84,09% от всички такива ДП, наблюдавани от 
прокурорите в Шуменски съдебен район/ без прекратените по давност/.  

Новообразуваните досъдебни производства, разследвани по общия 

ред от разследващ полицай през изминалия период са 1719 (при 1646 през 
2017г. и 1657 през 2016г.). 

Наблюдаваните досъдебни производства разследвани по общия 

ред от разследващ митнически инспектор през отчетния период в 

района на Окръжна прокуратура гр.Шумен са 59 ДП.  

 Наблюдаваните досъдебни производства през 2018г.   

разследвани по общия ред от следовател са 129. За сравнение  през 
2017г.-138 и през 2016г. -110. От общо наблюдаваните 129 ДП разследвани 

от следовател, 57 ДП са наблюдавани от прокурорите в Окръжна 
прокуратура-Шумен, 37 ДП са наблюдаваните от Районна прокуратура - 

Шумен, 20 ДП са наблюдавани от Районна прокуратура-Нови пазар и 15 

ДП са наблюдавани от Районна прокуратура-Велики Преслав.  
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 Новообразуваните ДП, разследвани по общия ред от следовател 

през 2018г. са общо 30 за съдебния район. През отчетния период 28 ДП са 
възложени по  реда на чл.194 ал.1 т.4 от НПК (за сравнение през 2017г. - 
23, а през 2016г. -8).  

В Окръжна прокуратура –Шумен новообразуваните са 17, а 
възложени по реда на чл.194, ал.1 , т.4 от НПК – 23. В Районна 
прокуратура-Шумен новообразуваните са 9 ДП и 3 ДП са възложени по 

реда на чл.194 ал.1 т.4 от НПК. В Районна прокуратура - Нови пазар  

новообразувани са 1 ДП и 1 ДП е възложено по реда на чл.194 ал.1 т.4 от 
НПК. В Районна прокуратура - Велики Преслав има  новообразувани 3ДП, 

и 1ДП е  възложено  по реда на чл.194 ал.1 т.4 от НПК. Тези данни сочат, 
че 82% от делата, възложени по реда на чл.194 ал.1 т.4 от НПК се 
наблюдават от прокурори от Окръжна прокуратура-Шумен,   което 

произтича от фактическата и правна сложност на преобладаващата част от 
делата като цяло,  които са от компетентност на Окръжна прокуратура.  

 

         Контрол на мярката за неотклонение „Задържане под стража” и 

другите мерки за процесуална принуда. 

 През 2018г. прокурорите от Шуменския съдебен окръг са внесли 

общо 51 искания по чл.64 от НПК за вземане на постоянна мярка за 
неотклонение „задържане под стража”, като 43 от тях са уважени от съда. 

От общо неуважените 8 искания, съдът в един случая не е наложил мярка 
за неотклонение, в 2 случая е  наложил мярка „домашен арест“ и в 5 случая 

е постановил други мерки за неотклонение. Протестирани са 2 

определения на съда за невзета мярка за неотклонение „Задържане под 

стража” или срещу по –лека –чл.64, ал.6 от НПК ,  протестите не са били 

уважени. 

 През отчетната 2018г. в прокуратурите от съдебен район –Шумен не 
са констатирани съществени проблеми в работата на органите на 
досъдебното производство. В резултат на усилията на административните 
ръководства на прокуратурите в региона и на ръководствата  на ОД на МВР 

гр.Шумен  и  Районните управления гр.Шумен, гр.Нови пазар, 

гр.Каолиново и гр.Велики Преслав е създадена добра организация за 
обучение на местно ниво на разследващите полицаи. Продължава 
практиката наблюдаващите прокурори от района при срещите си с 

разследващите полицаи да набелязват мерки за срочното приключване на 
делата и обсъждат възникнали проблеми по организацията в хода на 
разследването по досъдебните производства. 

 

 2.2.Срочност на разследването.  

 През 2018г. са приключени от разследващите органи общо 2431 

ДП (при 2327 ДП през 2017г. и 2249 ДП през 2016г.), като всички са 
приключени в рамките на законоустановения срок на разследване. 
Приключените от разследващите органи досъдебни производства 
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наблюдавани от Окръжна прокуратура-Шумен са 165 ДП. Техният брой за 
Районна прокуратура-Шумен е 1319 ДП, за Районна прокуратура-Нови 

пазар е 588 ДП, а за Районна прокуратура Велики Преслав – 359ДП.      

Данните за продължителността на досъдебната фаза от образуване на 

досъдебното производство до решаването му от прокурор с прекратяване 
или внасяне в съда, общо 1681 ДП за съдебния район-Шумен (при 1560 за 
2017г. и 1487 за 2016г. ) .  

От тях през отчетния период 1094 ДП или 65,08% са приключили в 

срок до 8 месеца.  

Приключените досъдебни производства в срок до 1 година от 
образуването през 2018г. е 310 ДП или 18,44% . За сравнение през 2017г. 
214 , а през 2016г.  166.  

В срок по-голям от 1 година са приключили 277 или 16,48% 

досъдебни производства.  

Показателите сочат, че и през 2018г. е налице добра срочност на 
разследването в съдебен район Шумен. Причините за удължаванете на 
сроковете на разследването по делата са преди всичко във фактическата и 

правна сложност на същите и трудностите,  свързани с назначаването и 

изготвянето на експертизи,  както и със срочността на изготвянето на част 
от  тези експертизи. За подобряване срочността на разследването следвало 

разследващите органи да подобрят организацията на планираните 
процесуално-следствените действия при разследването, а  наблюдаващите 
прокурори осъществяват по-ефективен надзор върху разследването.  

 

 2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове 

решения. 

 През 2018г. прокурорите от Шуменския съдебен окръг са решили 

общо 3153 досъдебни производства, като тяхното разпределение по 

прокуратури е както следва – Окръжна прокуратура - Шумен – 196 ДП,   

Районна прокуратура - Шумен - 1653 ДП, Районна прокуратура - Нови 

пазар – 826 ДП, Районна прокуратура - Велики Преслав – 478 ДП.  

Внесените в съда досъдебни производства са 710. Те представляват 
22,51% от общо решените 3153, съответно 17,60% от общо наблюдаваните 
4032 ДП.  

Прекратените досъдебни производства са 1752 или 55,56% от 
общо решените ДП и 43,45% от общо наблюдаваните ДП.  

Спрените досъдебни производства са 659 броя, или 20,90% от 
общо решените, съответно 16,34% от общо наблюдаваните ДП.  

 

 Окръжна прокуратура - Шумен  

 От общо решените през 2018г. 196 досъдебни производства: 
- 53 ДП или  27,04%  са внесените в съда с 60 прокурорски акта (при 

59 ДП или  31,55%  за 2017г. и 55 ДП или  39,86%  за 2016г.) 
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-по 79 ДП или 40,30%  е прекратено наказателното производство 

(при 76 ДП или 40,64%  за 2017г. и 45 ДП или 32,61%  за 2016г.)   
-по  43 ДП или  21,93%  е било спряно наказателното производство 

(при 41 ДП или  21,93%  за 2017г. и  25 ДП или  18,  11%  за 2016г.) 
Общият брой на прокурорските актове на прокурорите от ОП 

гр.Шумен,   внесени в съда е 63,  като предадените на съд лица са 72 (при 

внесени през 2017г. 63 акта и предадени на съд 72 лица, а през 2016г. 65 

акта и предадени на съд 66 лица). 
 

Районна прокуратура - Шумен  

  През 2018г. прокурорите от Районна прокуратура - Шумен са решили 

1653ДП,   от които 414 ДП или 25,04% са внесените в съда (при 446 ДП 

или 26,67%  за 2017г. и 402 ДП или 23,94% за 2016г.). Прекратени са  837 

или 50,63%  досъдебни производства (при  722 или 43,18% за 2017г. и 875 

или 52,11% за 2016г.). Спрените досъдебни производства са 417 броя или 

25,22% (при  438 броя или 26,20%  през 2017г. и 386 броя или 22, 98% през 
2016г.) 
 През 2018г. прокурорите от Районна прокуратура - Шумен са внесли 

в съда общо 433 прокурорски акта,   като са предадени на съд 453 лица. В 

сравнение с данните за предходните две години се очертава устойчивост в 

броя на внесените в съда прокурорски актове и на предадените на съд лица 
(при 455 акта и 463 лица за 2017г. и 410 акта и 415 лица за 2016г.).   
 

         Районна прокуратура - Нови пазар  

         През 2018г. прокурорите от Районна прокуратура - Нови пазар са 
решили 826 ДП. За сравнение през 2017г. 740 ДП, а през 2016г. са били 

решени 913ДП. От общо решените през 2018г. досъдебни производства  – 

125 ДП или  15,13% са внесените в съда,   586 ДП или 70,94%  са 
прекратени и 102 ДП или 12,34% са спрени.  

 През 2018г. прокурорите от Районна прокуратура - Нови пазар са 
внесли в съда общо 129 прокурорски акта и предадели на съд 139 лица. В 

сравнение с данните за 2017г. - 172 акта и 175 лица и за 2016г. - 243 акта и 

245 лица, е налице спад спрямо двата предходни отчетни периода както 

при броя на внесените актове така и в броя на предадените на съд лица.  

 

 Районна прокуратура - Велики Преслав  

 През 2018г. прокурорите от Районна прокуратура - Велики Преслав 

са решили  478 ДП. В сравнение с решените през 2017г. - 520ДП и през 
2016г. - 541ДП, се констатира спад в сравнение с предходни два отчетни 

периодо. От общо решените  досъдебни производства внесени в съда през 
отчетния период са 118 ДП или 24,68%, прекратени са 250 ДП или 52,30%  

и 97 ДП или  20,29% са спрените досъдебни производства.  
 През 2018г. прокурорите от Районна прокуратура – Велики Преслав  

са внесли в съда общо 122 прокурорски акта и предали на съд 127 лица. В 
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сравнение с данните за 2017г. 152 акта и 171 лица и за 2016г. 119 акта и 

131 предадени на съд лица,  е налице спад спрямо показателите за 2017г. и 

устойчивост спрямо броя на внесените прокурорски актове и  на 
предадените на съд лица през 2016г.  
 

 Действия на прокурора по ръководство и надзор на 

разследването. Екипен принцип на работа и взаимодействие с 

компетентните институции. 

 През 2018 г. не са били сформирани съвместни екипи за разследване. 

Независимо от това част от прокурорите от района продължават 
практиката си за участие при извършване на неотложни процесуални 

действия,  или в процесуални действия с по-голяма сложност - например 

при следствени експерименти, както и при други процесуални действия по 

дела с фактическа и правна сложност. Продължава и практиката за участие 

в процесуални действия по дела с фактическа и правна сложност, освен на 
разследващите полицаи или следователи, на наблюдаващите прокурори и 

на оперативни работници от ОД на МВР-гр.Шумен, съответно от 
Районните управления, особено при първоначални или неотложни 

процесуални действия - при претърсване и изземване, при огледи на 
местопроизшествия - при убийства, по тежки ПТП, при трудови злополуки 

с починали лица.  

 

Като приоритети при работата в досъдебната фаза и през 

настоящата 2019г. Окръжна прокуратура - Шумен извежда: 

- Продължаване на работата за повишаване на квалификацията на 

прокурорите, следователите и разследващите полицаи,  при работа по 

дела с фактическа и правна сложност и по дела за престъпления против 

финансовата, данъчната и осигурителната система, както и за 
престъпления по служба и т.н. корупционни престъпления.   

 - Подобряване срочността на разследването по всички дела на 

производство и конкретно  по делата с фактическа и правна сложност.  

  
 

ІІ. СЪДЕБНА ФАЗА. 

1. Наказателно - съдебен надзор. 

1.1.Видове решения на съда по внесени прокурорски актове. 

 

Общият брой на образуваните дела в съда по внесени от прокурорите 
в Шуменския съдебен район прокурорски актове през 2018г. е 755, а през 
2017г. е бил 857 и 834 през 2016г. 60 дела са образувани в ОС – Шумен, 

440 в РС – Шумен, 129 в РС – Нови пазар и 126 в РС – Велики Преслав.  
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1.2. Относителен дял на осъдителните и санкционни решения. 
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Сравнявайки статистическите данните за 2018г. с тези от предходните 
две отчетни години, се констатира намаление на броя на решенията на 
съдилищата в Шуменски съдебен район, по внесени от прокуратурите 
прокурорски актове, с близо 8% за 2017г. и незначително в сравнение с 
2016г. 
   

2. Постановени оправдателни присъди, върнати и прекратени от 

съда дела. 

 

2.1. Оправдателни присъди. 

През 2018г. са постановени общо 12 броя оправдателни присъди и 

решения. През 2017г. са били постановени общо 11 броя оправдателни 

присъди и решения и 13 броя оправдателни присъди/ решения през 2016г.  
През 2018г. относителният дял на постановените оправдателни 

присъди и решения спрямо броя на образуваните в съда дела по внесени 

прокурорски актове е 1.46%, а през 2017г. е бил 1.28%, при 1,56% през 
2016г. Показател под средния % за страната. 

Анализът на влезлите в сила оправдателни присъди през периода от 
01.01.2018г. до 31.12.2018г, извършен въз основа на предвидените в 

Указанието за подобряване на работата в ПРБ по наказателно съдебният 
надзор критерии по дела внесени в съдилищата от ОП – Шумен, РП – 

Шумен, РП – Нови пазар и РП – Велики Преслав сочи следното: 

През 2018 година  са влезли в сила общо 7 оправдателни присъди на 
съдилища от Шуменския съдебен окръг.  

През 2017 година са влезли в сила общо 10  оправдателни присъди и 

решения на съдилища от Шуменския съдебен окръг, като през предходния 

отчетен период в тази група са били включени 3 бр. частично 

оправдателни присъди и 2 решения по чл.78а от НК. 

През 2016 година са влезли в сила общо 11  оправдателни присъди и 

решения на съдилища от Шуменския съдебен окръг, в т. ч. 3 бр. частично 

оправдателни присъди. Видно е, че влезлите в сила оправдателни присъди 

през отчетния период бележат намаление в сравнение с предходните два, 
както в абсолютна стойност, така и в процентно отношение.  

През 2018г. броят на образуваните дела в съдилищата в района на 
ОП – Шумен по внесени прокурорски актове е 755, а влезлите в сила 
оправдателни присъди са 7, т. е. 0.93 процента.  

Процентното съотношение между броя на образуваните дела в 

съдилищата в района на ОП - Шумен, по внесени прокурорски актове през 
2017г. - 842 броя  и  на влезлите в сила оправдателни присъди и решения -  

10 броя , е  1.19%.  

Процентното съотношение между броя на образуваните дела в 

съдилищата в района на ОП - Шумен, по внесени прокурорски актове през 
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2016г. - 837 броя  и  на влезлите в сила оправдателни присъди и решения -  

11 броя , е  1,31%.  

Положителна е тенденцията броят на влезлите в сила оправдателните 
присъди и решения в региона в последните три години да намалява.  

По прокуратури: 

В РП – Шумен е влязла в сила 1 оправдателна присъда, в РП - Нови 

Пазар са 5 влезлите в сила оправдателни присъди/ решения, а в РП - 

Велики Преслав - 1. 

 
 

През отчетната 2018г. общият брой на осъдените и санкционирани 

лица с влязъл в сила съдебен акт е 753, а на оправданите такива е 7 – т. е. 

седем лица са оправдани по седем наказателни производства, което 

представлява 0.93% от осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила 

съдебен акт. 
През 2017г. общият брой на осъдените и санкционирани лица с 

влязъл в сила съдебен акт е 869, а на оправданите такива е 9 – т. е. девет 
лица са оправдани по девет наказателни производство което е 
представлявало 1.03% от осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила 
съдебен акт. През 2016г. оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт са 
били 14, представляващи 1,71% от общия брой осъдени и санкционирани 

лица с влязъл в сила съдебен акт - 819 лица.  
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От оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт по прокуратури са 0 

на ОП – Шумен, 1 за 2017г. и 2 за 2016г., 1 на РП – Шумен, 3 през 2017г. и 

2 през 2016г., 5 на РП – Нови пазар, 3 през 2017г. и 5 през 2016г. и 1 на РП 

– Велики Преслав, 2 през 2017г. и 5 през 2016г.  
Причини за постановяване на влезли в сила през 2018 г. 

оправдателни присъди и решения, съгласно критериите зададени в 

Указанието за подобряване на работата в ПРБ по наказателно съдебният 
надзор. 
Причини съгласно Указанието Брой влезли в сила оправдателни 

присъди/решения общо за 

прокуратурите от района на ОП-Шумен 
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По т.5 0 
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на ОП-Шумен 
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Водещи причини за постановяване на оправдателните съдебни 

актове в района на ОП - Шумен,  влезли в сила през 2018г.  са, че 
оправдателните присъди се дължат в голяма степен на  неправилно 

квалифициране на деянието с обвинителния акт – 83.33% от 

оправдателните присъди. 

През 2016г. и 2017г. този критерий също е бил водещ при влезлите в 

сила оправдателни присъди. 

През текущия отчетен период не е постановявана оправдателна 
присъда по дела от особен обществен интерес. 

В съдебния район на Шуменска окръжна прокуратура през 2017г. е 
постановена 1 оправдателна присъда по дело от особен обществен интерес, 
което се явява 10% от общо постановените и влезли в сила оправдателни 

присъди и решения през отчетния период. През 2016г. е постановено 1 

брой оправдателно решение по дело с особен обществен интерес, което 

съставлява  9.09%  от общият брой влезли в законна сила оправдателни 

присъди през 2016г. в района на ОП-Шумен. 

Анализирайки данните за броя на влезлите в сила оправдателни 

присъди през 2018г.  и съпоставяйки същите с двата предходни отчетни 

периода наомираме, че се налага извода, че се наблюдава положителна 

тенденция  работата на прокурорите от района на ОП - Шумен по този 

показател да се подобрява. Запазенои повишено е нивото в работата на 

прокурорите по внасянето на доказани и обосновани прокурорски актове в 

съдилищата в региона. 

 

2.2.Върнати от съда дела на прокуратурата. 

Показател за качеството на работата при изготвянето на прокуроските 
актове е и броят на върнатите от съдилищата дела.  

Анализът на причините, довели до връщането на дела от съда на 
прокуратурата от 01.01.2018г. до 31.12.2018г е извършен въз основа на 
предвидените в Указанието за подобряване на работата в ПРБ по 

наказателно съдебният надзор критерии по дела внесени в съдилищата от 
ОП – Шумен, РП – Шумен, РП – Нови пазар и РП – Велики Преслав. 

През 2018 година  са върнати общо 17 дела от съдилища от 
Шуменския съдебен окръг, като в съдилищата са внесени общо 755 дела. 

През 2017 година са били върнати общо 18 дела от съдилища от 
Шуменския съдебен окръг, като са били внесени 842 дела, а през 2016г. са 
били внесени в съдилищата 837 дела, като са върнати 15 дела. 

Процентното съотношение, между броя на образуваните дела в 

съдилищата от Шуменски съдебен район, по внесени от прокурорите от 
района прокурорски актове и върнатите от съда дела през 2018г. е 2.25 %, а 
през 2017г. е бил е 2.14%, а през 2016г. е бил 1.79%.  
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Видно е, че процентът на върнатите дела през 2018г., в сравнение с 

предходните отчетни периоди, е по – висок. Влошаването на този  

показател в дейността на прокуратурата е най – отчетливо в 

дейността на прокурорите от РП – Нови пазар. Това  обаче се дължи на 

значителната индивидуална натовареност на прокурорите от този 

район, които традиционно работят при непълнен щат. През 2018г. 

щатът за прокурори в тази прокуратура беше запълнен под 50 процента.  

През отчетния период не са връщани на прокуратурата дела с особен 

обществен интерес. 

 

 
 

2018 2017 2016

2.25% 2.14%

1.79%

относителен дял на върнатите от съда дела спрямо 
внесените в съда прокурорски актове за района на ОП-

Шумен

ОП-Шумен
РП-Шумен

РП-Нови пазар
РП-Велики 

Преслав

7%

1.36%

4.65%

0.79%

относителен дял на вънатите от съда дела спрямо 
образуваните в съда дела по внесени през отчетния 

период прокурорски актове по прокуратури 
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През през 2018г. на ОП – Шумен са били върнати 4 дела, на РП – 

Шумен – 6, на РП – Нови пазар – 6 и на РП – Велики Преслав – 1 дела. 

През 2017г.  на ОП – Шумен са били върнати 3 дела, на РП – Шумен 

– 6, на НПРП – 3 и на ВПРП – 6 дела. 

Броя на върнатите през 2016г. от Окръжен съд - Шумен дела възлиза 
на 5 броя, от Районен съд - Шумен са върнати 3 дела, от Районен съд - 

Нови пазар 4 дела и от Районен съд – Велики Преслав 3 дела. 
 
 

 

 

 От цитираната по – горе информация е видно, че по този показател 

трайно е подобрена дейността на РП – Велики Преслав, а известно 

влошаване се наблюдава при РП – Нови пазар, като причините за това, 

както вече се посочи, се коренят най – вече в кадровия недостиг. 
Причини за връщане на дела от съда на прокурора през 2018 г. за 

района на ОП - Шумен, съгласно критериите предвидени в Указанието за 
подобряване на работата в ПРБ по наказателно съдебният надзор. 

 

Критериите по от Указанието за НСН общ брой върнати от съда 
дела на прокуратурите от 
района на ОП-Шумен 

 

По т.1 7 

По т.2 2 

По т.3 0 

По т.4  6 

17

4
6 6

1

18

3
6

3

6

15

5

3
4

3

БРОЙ ВЪРНАТИ ОТ СЪДА ДЕЛА НА ПРОКУРАТУРИТЕ ОТ 
РАЙОНА НА ОП-ШУМЕН 

2018

2017

2016
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По т.5 2 

Общ брой върнати през 2018г. от съда дела 

на прокуратурите от района на ОП-Шумен 

17 

 

41% са върнатите по първия критерий дела, по втория – 11.76%, по 

четвъртия – 35.29% и по петия критерий – 11.76% 

Съпоставката с предходните отчетни периоди е затруднена от 
променените критерии за преценка на върнатите дела с актуалното 

указание по НСН. Може все пак да се направи извод, че през предходните 
два отчетни периода най – много дела са връщани от съдилищата на 
прокуратурите от региона поради допуснато на досъдебното 

производство отстранимо съществено нарушение на процесуални 

правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, 

пострадал или неговите  наследници. 

 

2.3. Прекратени от съда дела. 

 

Анализът на причините, довели до постановяване на съдебен акт за 
прекратяване на наказателното производство от 01.01.2018г. до 

31.12.2018г. е извършен въз основа на предвидените в Указанието за 

подобряване на работата в ПРБ по наказателно съдебният надзор 

основания, а именно по чл.24, ал.1, т.3, т.6, т.8а и по чл.250, ал.1, т.2 от 
НПК. 

През 2018 година са постановени 4 съдебни актове за прекратяване 
на наказателното производство, а общо са образувани в съда 755 дела по 

внесени прокурорски актове, т. е. съдебните актове за прекратяване на 
наказателното производство са 0.53 процента от делата, образувани в 

съдилищата от съдебния район по внесени прокурорски актове. 

Прекратени от съда са две дела, внесени от РП – Нови пазар и две дела, 
внесени от РП – Велики Преслав.  

На основание чл.24, ал.1, т.3 от НПК са прекратени 2 дела, т. е. 50 % 

от прекратените от съда дела. На основание чл.24, ал.1 т.6 от НПК е 

прекратено 1 дело, т. е. 25 % от прекратените дела и на основание чл.24, 

ал.1, т.8а от НПК е прекратено 1 дело, което също представлява 25% от 
прекратените дела. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

3.2.Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество. 

През отчетния период в прокуратурите от района на Окръжна 
прокуратура гр.Шумен са продължили да съблюдават и спазват указанията 
на ВКП и АП - Варна във връзка с дейността на Прокуратурата по 

ЗОПДНПИ. 
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В района на ОП-Шумен е създадена организация за приложението 

Споразумението между КОНПИ и ПРБ, относно съвместните екипи и   

ежемесечно - при наличие на екипи се изготвят и изпращат в срок 

справките по т. 6 от същото.  

Съобразно Споразумение с изх.№538 от 03.09.2013 г. за създаване и 

дейност на съвместни екипи между КОНПИ и ПРБ през 2018г.               

ОП-Шумен е създала – 6 съвместни екипа с ТД на КПКОНПИ 

гр.Варна. 

И през 2018г. прокурорите от прокуратурите при Шуменски съдебен 

район в дейността си по ЗПКОНПИ не са срещали трудности и проблеми 

при осъществяване на взаимодействието си с ТД на КПКОНПИ гр.Варна. 

Съвместната работа между ШОП и ТД на КПКОНПИ в гр.Варна на 
създадените съвместни екипи е на много високо ниво.  

Прокуратурите от региона продължават редовно да водят регистрите, 
отразяващи изпращането на уведомления до ТД на КПКОНПИ по реда на 
ЗПКОНПИ, като същите се изпращат при наличие на законови 

предпоскавки за това. 

През 2018 г. ОП – Шумен и районните прокуратури от региона са 
изпратили общо 95 уведомления до ТД на КПКОНПИ- гр. Варна. От тях 

по прокуратури изпратените уведомления са както следва: 
-Окръжна прокуратура – Шумен – 31 

-Районна прокуратура – Шумен – 30 

-Районна прокуратура – Нови пазар – 9 

-Районна прокуратура – Велики Преслав – 25 

За сравнение през 2017г. са били изпратени -141 уведомления, а през 
2016г. са изпратени -150 уведомления.  

 

 
 

 

2018 2017 2016

95

141 150

брой подадени уведомления до ТД на КПКОНПИ от 
прокуратурите от района на ОП-Шумен
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4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на Република 

България на основание Закона за отговорността на държавата и 

общините за вреди. Изпълнение на индивидуални и общи мерки във 

връзка с решенията на Европейския съд по правата на човека по дела 

срещу България. 

 

През 2018г. е влязло в сила 1 брой осъдително решение срещу 

Прокуратурата на РБ, постановени от съдилища на територията на 
област Шумен по предявени искове с правно основание по ЗОДОВ. 

Присъдените обезщетения са в общ размер на 6 547лв. В случая 

предявеният иск е бил с правно основание чл.2, ал.1, т.3, пр.1 от ЗОДОВ 

(оправдан подсъдим). 

 

Гр. д. № гр. д. № 723/2016г. г. по описа на Районен съд гр.Велики 

Преслав,преписка вх.№878/2016г. по описа на РП-Велики Преслав 

Гражданското дело в Районен съд гр. Велики Преслав е било 

образувано по иск с правно основание чл. 2, ал. 1,т. 3 предл. І-во от ЗОДОВ 

вр. чл. 86 от ЗЗД.  

С решение от 23.11.2017г. на ВПРС, Прокуратурата на Р.България е 
осъдена да заплати на ищеца сумата от 5000лв.,  представляващи 

обезщетение за причинени неимуществени вреди,  в резултат на 

повдигнатите на ищеца от Прокуратурата на РБ обвинения в извършване 

на престъпления по чл. 235, ал. 3 , т.2 вр. чл. 235, ал.1 предл. Пето, вр. чл. 

20, ал. 4 от НК и по чл. 311, ал.1 от НК, за което е бил оправдан с влязла в 

сила на 05.10.2016г. присъда по НОХД № 411/2014г. по описа на РС-Велики 

Преслав, и е отхвърлен  иска за разликата от 5000 до пълния предявен 

размер от 23 000лв. Прокуратурата на РБ е била осъдена да заплати и 

сумата от 1450лв., представляващи обезщетение на имуществени вреди 

/разноски за адвокатско възнаграждение/, като в останалата част иска е бил 

отхвърлен.  

Срещу  така постановеното решение са били подадени въззивни 

жалби и от двете страни. Образувано е било въззивно гражданско дело 

пред ОС-Шумен, по което съдът е уважил частично въззивната жалба на 
ищеца, като е отменил решението на РС-Велики Преслав в частта му  

относно размера на иска за заплащане на имуществени вреди, и потвърдил 

решението на първоинстанционния съд в останалата му част относно 

опрделеното обезщетение за причинени неимуществени вреди.  

Осъдителното решение е влязло  в сила на 15.03.2018г.  
За сравнение през 2017г. влезлите в сила осъдителни решения по 

ЗОДОВ са били 4, а през 2016г. – 2.  
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5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 

 

5.1. Привеждане на присъдите в изпълнение 

 

 И през 2018г. дейността на прокуратурите от Шуменския съдебен 

район по привеждане в изпълнение на присъдите, решенията и 

определенията, е осъществявана коректно в съответствие с нормативните 
изисквания и в законово определените срокове.  

       Не са констатирани проблеми в дейността по изпълнението на 
присъдите, касателно прилагането на закона. 

Общият брой на получените за изпълнение присъди и споразумения 

(по брой лица) през 2018г. е 400, спрямо 2017г. е 446  и 486 през 2016г. 
Наблюдава се намаление на броя на получените за изпълнение 

присъди спрямо предходния отчетен период с 11,5%. 

1

4

2

2018 2017 2016

влезли в сила осъдителни решения срещу ПРБ по ЗОДОВ
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През 2018г. с наказание „лишаване от свобода“ са  осъдени 114 лица, 

(спрямо 135 лица през 2017г. и 139 лица през 2016г.), с наказание 

„пробация“  са осъдени 123 лица (спрямо 156 лица за 2017г. и 172 лица за 
2016г.), с наказание „лишаване от права“ по чл.37 ал.1 т.6-10 от НК са 175 

лица (спрямо  165 лица през 2017г. и 197 лица  през 2016г.), с наказание 
„обществено порицание“ са осъдени 18 лица (спрямо 17 лица през 2017г. и 

13 лица през 2016г.).  
През 2018г. не са получавани присъди за изпълнение с наложено 

наказание „доживотен затвор без замяна“ (спрямо 3 през 2017г. и 1 през 
2016г.).  

 

2018 2017 2016

400

446
486

34 50
28

245 228
259

82
103

128

39
65 71

БРОЙ ПОЛУЧЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИСЪДИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

район ОП-Шумен

ОП-Шумен

РП-Шумен

РП-Нови пазар

РП-Велики Преслав
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  Анализът на данните сочи, че се запазва тенденцията от последните 
години наказанието “пробация” да се прилага приоритетно, като 

алтернатива на наказанието “лишаване от свобода”.  

Общият брой на приведените в изпълнение присъди – по лица 

(изпратени присъди за изпълнение от прокурора до органите по 

изпълнение)  е 390 (спрямо 437 лица за 2017г.  и 481 лица за 2016г.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

доживотен затвор

лишаване от 
свобода

пробация

лишаване от права 
по чл.37 ал.1 т.6-10

обществено 
порицание

0

114
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175

18

3

135

156

165

17

1

139

172
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13

ВИДОВЕ НАКАЗАНИЯ ПОЛУЧЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЛИЦА ЗА 
РАЙОНА НА ОП-ШУМЕН

2016

2017

2018
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ІІІ. ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В 

РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

ПРОВЕРКА. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ 

ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН 

ИНТЕРЕС. 
 

 

 

 

 4.1 Специален надзор. 

 През 2018г., в съдебен район Шумен, са водени на специален надзор 

4 дела.  
4.1.1. На специален надзор от ВКП е взета преписка Вх.№719/2010г. на РП 

– Шумен, ДП (сл. д.) № 112/2010 г. по описа на НСлС-София, образувано на 

29.03.2010 г., срещу Р.М.Й. за престъпление по чл.164, ал.І от НК. С присъда 

30/26.04.2018г. по НОХД № 398/2017 г. съдът признава:   

1. подсъдимият Р.М.Й. за виновен в извършване на престъпление по чл. 162 

ал.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 ал.2 от НК,  поради което и 

ДП взети на специален 

надзор ; 5

Наблюдавани ДП 

образувани за 

престъпления свързани с 

организирана престъпност ; 

1

Наблюдавани ДП 

образувани за корупционни 

престъпления ; 49

Наблюдавани ДП 

образувани за 

престъпления свързани с 

пране на пари ; 8

Наблюдавани ДП 

образувани за 

престъпления свързани с 

еврофондове; 18

Наблюдавани ДП за 

данъчни престъпления ; 148

Наблюдавани ДП 

образувани за 

престъпления свързани с 

изготвяне, прокърване в 

обръщение и използване 

на неистински и 

преправени парични знаци 

и платежни инструменти ; 

41

Наблюдавани ДП 

образувани за незаконен 

трафик на наркотични 

вещества и контрабанда ; 

166

Наблюдавани ДП 

образувани за незаконен 

трафик на хора ; 1

Наблюдавани ДП 

образувани за 

престъпления извършени 

от непълнолетни лица ; 50

Брой дела взети на СН и наблюдавани дела, образувани 
за някои категории тежки престъпления и такива от 

особен обществен интерес 
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на основание  чл. 54 от НК го осъжда на 4 месеца Лишаване от свобода, глоба в 

размер на 5000 лв. както и с обществено порицание, което да бъде изпълнено 

чрез поставяне на съобщението на таблото на кметство Славяново, община 

Попово. Признава подсъдимият Р.М.Й. за виновен и в извършването на 

престъпление  по чл. 164 ал.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 

ал.1 от НК, поради което и на основание  чл. 54 от НК го осъжда на 4 месеца 

Лишаване от свобода. На осн. чл. 23 ал.1 от НК определя едно общо наказание, а 

именно 4 месеца Лишаване от свобода. На осн. чл. 23 ал.2 от НК присъединява 

към  общото наказание и наказанието обществено порицание. На осн. чл. 23 ал.3 

от НК присъединява към така определеното общо наказание и наказанието глоба 

в размер на 1/2 а именно 2500 лв. На осн. чл. 66 ал.1 от НК отлага изпълнението 

на така определеното общо наказание Лишаване от свобода за срок от 3 години, 

считано от влизане на присъдата в сила. 

2. Подсъдимият Ат.М.Й. за виновен в извършване на престъпление по чл. 

162 ал.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 ал.2 от НК, поради което 

и на осн. чл. 54 от НК го осъжда на 3 месеца Лишаване от свобода, глоба в 

размер на 5000 лв., както и с обществено порицание, което да бъде изпълнено 

чрез поставяне на съобщението  на таблото на Столична община. Признава 

подсъдимият Ат.М.Й. и за виновен в извършване на престъпление по чл. 164 ал.1 

от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 2 ал.1 от НК, поради което и на 
основание  чл. 54 от НК го осъжда на 3 месеца лишаване от свобода. На осн. чл. 

23 ал.1 от НК определя едно общо наказание от така наложените, а именно 3 

месеца лишаване от свобода. На осн. чл. 23 ал.2 от НК присъединява към така 

определеното общо наказание и наказанието обществено порицание. На осн. чл. 

23 ал.3 от НК присъединява и наказанието глоба в размер на 1/2 , а именно 2500 

лв. На осн. чл. 66 ал.1 от НК отлага изпълнението на така определеното общо 

наказание Лишаване от свобода за срок от 3  години, считано от влизане на 

присъдата в сила.  

За престъплението  по чл. 166 ал.1 предл.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК 

във вр. с чл. 18 ал.1 от НК съдът с отделно определение е  прекратил  частично 

производството по НОХД № 398/2017 г. по отношение на дватата подсъдими, 

поради изтичане на 02.10.2017 г. на предвидената в закона давност. присъдата е 

влязла в законна сила на 12.05.2018г.  
4.1.2. На специален надзор от Апелативна прокуратура - Варна е взета 

преписка Вх.№588/2016г. на ОП – Шумен, ДП №146/2016г. по описа на ОД 

МВР - Шумен. Делото е образувано срещу А.А.Т. - ЧСИ за престъпление по 

чл.203, ал.1 и ал.2 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 от НК. С присъда №27 от 

13.11.2018г. Окръжен съд – Шумен призна подс. Т. за виновен в извършване на 

престъпление по чл.202, ал.2, т.1 вр. чл.201, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, 

ал.1, т.1 от НК и го осъди на лишаване от свобода за срок от две години и десет 

месеца. По тази присъда е внесен протест и към края на отчетния период,  

делото е висящо пред въззивна инстанция. 

4.1.3. На специален надзор от Апелативна прокуратура – Варна и ВКП е 

взета преписка Вх.№3306/2016г. на ОП – Шумен, ДП №52/2016г. по описа на 

НСлС – София. Делото се води срещу Д.А.М. и Р.Ст.П. за престъпление по 

чл.343, ал.4 вр. ал.3, б. „б“ предл. второ, вр. ал., вр. чл.342, ал.1 от НК. През м. 

октомври 2017г. е внесен обвинителен акт с/у същите лица, за престъпление по 



38 

 

чл.343, ал.ІV, вр. С чл.343, ал.ІІІ, б. „Б“, пр.2, вр. С чл.343, ал.І, б.“Б“ и б.“В“ от 

НК. Към края на отчетния период делото е в съдебна фаза пред първа 

инстанция. 

4.1.4. На специален надзор от Апелативна прокуратура - Варна е взета 

преписка Вх.№406/2018г. на ОП – Шумен, ДП №21/2018 по описа на ОД  на 

МВР гр.Шумен, образувано на 19.02.2018г. С постановление 

Вх.№2897/2018г.от12.03.2018г.на Главен прокурор-София разследването по ДП 

е възложено на НСлС-София и заведено с ДП.№ 72/2018г.по описа на НСлС 

гр.София. Делото е образувано срещу виновно лице – А.А.Т.- ЧСИ за 

престъпление по чл.203, ал.1 и ал.2 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 от НК. Към края на 

отчетния период, тече разследване в рамките на сроковете по НПК. 

  

4.2. Досъдебни производства, образувани за някои категории 

тежки престъпления и такива от особен обществен интерес. 

  

4.2.1.Организирана престъпност: 

 През 2018г. в Окръжна прокуратура гр.Шумен не са наблюдавани 

досъдебни производства от тази категория. 

  

4.2.2. Корупционни престъпления. 

 

 
 

 

 4.2.3. Изпиране на пари.  

 

2018г.
2017г.

2016г.

Наблюдавани ДП, образувани на  корупционни 
престъпления

49

61
68



39 

 

  

  

 4.2.4. Престъпления с предмет – имущество и/или средства от 

фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на 

българската държава.  

 
 

  

4.2.5. Престъпления против паричната и кредитната системи - 

изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и 

преправени парични и други знаци и платежни инструменти.  
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 4.2.6. Данъчни престъпления.  

През 2018г. прокурорите от района на Окръжна прокуратура 

гр.Шумен са осъществявали ръководство и надзор върху 148 дела. През 
2017г. – 125, а през 2016г. прокурорите от района на Окръжна прокуратура 

гр.Шумен са осъществявали ръководство и надзор върху 96 дела.  
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кредитната системи
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 4.2.7. Престъпления с предмет наркотични вещества и 

прекурсори. 

 

 
 

 

4.2.8. Незаконен трафик на хора. 

 

 
 

 

 4.4. Наказателни производства, образувани за престъпления, 

извършени от непълнолетни лица. 

 Броят на наблюдаваните досъдебни производства срещу 

непълнолетни лица през 2018г. от Окръжна прокуратура – Шумен и 

районните прокуратури от региона е 50, като новообразуваните са 27. През 
2017г. са наблюдавани 74 дела, от които новообразуваните са били 46. 

През 2016г. наблюдаваните са били 36, а новообразуваните - 24. 

2018г. 2017г. 2016г.

166

60

83

Наблюдавани ДП за наркотични вещества и прекурсори

2018г. 2017г. 2016г.

2018г. 2017г. 2016г.

Series1 1 4 7

Наблюдавани ДП за незаконен трафик на хора
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По прокуратури броят на наблюдаваните и новообразуваните 

досъдебни производства през 2018г. е следният: 
- Окръжна прокуратура – Шумен – 1, от тях няма новообразувани; 

- Районна прокуратура – Шумен – 27, от тях новообразувани 12; 

- Районна прокуратура – Нови пазар – 15, от тях новообразувани 12; 

- Районна прокуратура–Велики Преслав–7, от тях новообразувани 3;

  

През отчетния период от наблюдаваните досъдебни производства 
срещу непълнолетни лица, най - голям е делът на производствата, 

образувани за престъпления против собствеността – 23, или 46% от 
наблюдаваните производства. Следват общоопасните престъпления – 15, 

или 30%, престъпления против личността - 7, или 14% от наблюдаваните.  

 

Прокурорските актове са внесени по отношение на 37 лица, от които: 

 внесени с обвинителен акт – 10, при 15 през 2017г. и 4 през 
2016г. 

 внесени със споразумения за решаване на делото – 12, през 
2017г. са внесени също 12 споразумения, а през 2016г. те са 

били 4. 

 внесени с предложения за освобождаване от наказателна 
отговорност по реда на чл. 78а НК – 2, при 8 през предходната 
година и 2 през 2016г. 

Броят на решените през периода досъдебни производства срещу 

непълнолетни се връща на нивото от предишни години, при отчетено 

нарастване през 2018г.  
През 2018г. делът на внесените в съда наказателни производства 

срещу непълнолетни спрямо решените е 48%, спрямо 54.69% през 2017г. и 

50% през 2016г.    

2018г. 2017г. 2016г.

50

74

36

Наблюдавани ДП, образувани срещу непълнолетни лица 

2018г. 2017г. 2016г.
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През периода, едно досъдебно производство е върнато за 
доразследване от съда, като предните две години, не е имало върнати от 
съда дела срещу непълнолетни лица. Отчита се леко отстъпление от 
доброто качество на работа на прокурорите от региона по тези дела. 

Броят на осъдените с влязла в сила осъдителна присъда 
непълнолетни лица през отчетния период е 27, при 27 през 2017г., 
съответно 9 през 2016г. 

През 2018г. на осъдените непълнолетни лица са били наложени 

следните наказания: 

- „лишаване от свобода“ с ефективно изтърпяване на наказанието – 

3лица , при 4 лица за 2017г. и 0 за 2016;   

- „лишаване от свобода“ , изтърпяването на което е отложено по реда 
на чл. 69 НК вр. чл. 66 НК – 5, при 9 лица за  2017г. и 4  лица за 2016г.;   

- други възпитателни мерки по ЗБППМН – няма наложени;   

- няма освободени от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание непълнолетни лица; 

- „обществено порицание“ и „пробация“ за лица над 16 години – са 
наложени на 20 лицапрез 2018г., спрямо 21 лица за 2017г. и 7 лица за 
2016г.  
 През 2018г. няма непълнолетни лица настанени във ВУИ на 
основание чл. 64 НК. През 2017г. 1 лице е било настанено във ВУИ. 

 През отчетната година се наблюдава по - често приложение на 
наказанията „обществено порицание” и „пробация” за лица над 16 години 

в сравнение с условното им осъждане.  

Данните обосновават извод, че по досъдебните производства 
образувани за престъпления от непълнолетни лица, прокурорите от 
региона на ОП – Шумен са работили отговорно, задълбочено и качествено. 

Наред с това, през годината е продължила дейността за подобряване 
взаимодействието с други органи в борбата с детската престъпност.  
 

 

ІV. МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. 

 

През отчетния период за 2018 г. прокурорите от Шуменски 

съдебен район са се произнесли по общо 123 бр. преписки с международен 

елемент, от които ОП – гр. Шумен – 65 бр., РП – гр. Шумен – 41 бр., РП – 

гр. Нови пазар - 12 бр. и РП – гр. Велики Преслав – 5 бр.  

Сравнение с 2017 г. (общо 97 бр. преписки), общият брой 

преписки с международен елемент се увеличил чувствително. 

 

Молби за правна помощ. 
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Производства по екстрадиция и ЕЗА. 

 

 
 

 

Трансфер на наказателни производства. През 2018 г. за целия 

район не е имало входящ и изходящ трансфер на наказателно 

производство. 
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 V. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА 

ДЕЙНОСТ 

 

 1. Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и 

разследващи органи. 

 

 Кадрово обезпечаване. 

 Окръжна прокуратура гр.Шумен е част от структурата на 

Апелативна прокуратура гр.Варна и обхваща 151 населени места, 

административно обособени в 10 общини на територията на Област 
Шумен. В структурата на Окръжна прокуратура гр. Шумен са включени 

три районни прокуратури в гр.Шумен, в гр.Велики Преслав и в гр.Нови 

пазар.  

През последните години област Шумен е с влошаващи се 
демографски показатели и тенденция за спад на безработицата. Тези 

фактори дават отражение върху структурата и спецификата на 
престъпността в съдебния район и са определящи за работата на 
прокуратурите.  

В съдебния район през 2018г. са работили 21 прокурори /през 2017г. 
са били 22 прокурори и 6 следователи, които са с добра мотивация и с 
нужната професионална компетентност.  

Окръжна прокуратура гр.Шумен се помещава в обособено крило на 
третия етаж на Съдебната палата в гр.Шумен и заема 12 помещения. 

Работната площ е недостатъчна за осигуряване на нормални условия за 
работа както на прокурорите така и на служителите. В самостоятелни 

кабинети работят административния ръководител и двамата му 

заместника. Отделно обособена е регистратурата за работа с 
класифицирана информация.  Прокурорите работят по двама и по трима в 

кабинет, а служителите – от двама до четирима. Сградата на бившата 
военно-окръжна прокуратура в гр.Шумен се използва за складови 

помещения. В застой е процедурата за извеждане на районните нива съд и 

прокуратура в друга сграда в гр.Шумен. 

Следствения отдел се намира в отделна сграда, в отдалечена част на 

гр.Шумен. Следователите са настанени в самостоятелни кабинети, 

работните помещения за служителите също са достатъчно за организиране 
на нормален работен процес.  

Районна прокуратура гр.Шумен заема част от крило на втория етаж и 

няколко кабинета на първия етаж в сградата на Съдебната палата в 

гр.Шумен. Работната площ е крайно недостатъчна. Прокурорите, с 
изключение на административния ръководител работят по двама в 

кабинет, а част от канцеларията е изнесена в преградена част от коридора.  

Районните прокуратури във гр.Велики Преслав и в гр.Нови пазар се 
помещават в сградите на районните съдилища и условията за работа на 
прокурорите и служителите в тях са много добри. Прокурорите ползват 
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самостоятелни кабинети, а в канцелариите площите са достатъчни за 
нормален работен процес. Ремонт на покрива на съдебната палата в 

гр.Нови пазар стана причина за наводняване на част от помещенията 
ползвани НПРП в края на 2018г. Проблемът не е отстранен и канцеларията 
на тази прокуратура работи в приземния етаж на сградата. 

Окръжна прокуратура гр.Шумен има утвърден щат от 10  прокурори. 

Шестима от прокурорите в Окръжна прокуратура гр.Шумен са с ранг 
„Прокурор във ВКП и ВАП”, а двама с ранг „прокурор в АП“. Незаета е  

една прокурорска щатна бройка - за прокурор.  

С решение по протокол І9/21.03.2018г. на Прокурорската колегия на 
ВСС прокурор Валентина Маджарова е повишена в длъжност „прокурор“ в 

Окръжна прокуратура – Шумен. Прокурор Маджарова встъпи в длъжност 
на 09.05.2018г. Със заповед № РД-07-791/14.06.2018г. на Главния прокурор 

г-жа Маджарова беше командирована в Окръжна прокуратура – Бургас, 

считано от 18.06.2018г. за неопределен срок. 

Съгласно решение по протокол №14/23.05.2018г. на Прокурорската 
колегия на ВСС г-н Данаил Шостак е освободен от заеманата прокурорска 
длъжност, считано от 01.06.2018г. 

Към Окръжна прокуратура функционира Окръжен следствен отдел с 
7 утвърдени щата за следовател към края на 2018г. Петима следователи са 
с ранг „Следовател в НСлС“. Незаета е 1 щатна бройка за следовател.  

С решение по протокол №2/24.01.2019г. на Пленума на ВСС 

свободната бройка за следовател е съкратена и е разкрита 1 щатна 
длъжност „младши следовател“ в отдела. 

 През отчетната година двама следователи бяха командировани в 

следствения отдел към Специализираната прокуратура: 

 - със заповед №РД-07-1114/19.09.2018г. на Главния прокурор, 

следовател Росица Томова беше командирована считано от 25.09.2018г., но 

поради здравословни проблеми със заповед №РД-07-1367/29.10.2018г. на 
Главния прокурор командировката и е прекратена, считано от 29.10.2018г. 
 - със заповед №РД-07-1115/19.09.2018г. на Главния прокурор, 

следовател Малина Борисова е командирована считано от 25.09.2018г. за 
неопределен срок. 

Дейността на административния ръководител се подпомага от двама 
заместник окръжни прокурори и един завеждащ окръжен следствен отдел.  

Администрацията е структурирана съгласно Правилника на 
администрацията на ПРБ и съгласно утвърденото длъжностно разписание 
на Окръжна прокуратура гр.Шумен от 29 служители, от които 19 са с 
работни места в Окръжна прокуратура и 10 с работни места в Окръжен 

следствен отдел. Дейността на администрацията се ръководи от 1 съдебен 

администратор.  

Със заповед №РД-08/146/2018г. на Гравния прокурор една щатна 
бройка за длъжността „Шофьор-призовкар“ е преразпределена в Окръжна 
прокуратура – Шумен от Районна прокуратура – Шумен. С решение по 
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протокол №34/12.12.2018г. на Прокурорската колегия на ВСС е съкратена 
1 щатна бройка за длъжност „работник-поддръжка сгради“.  

Общата администрация се осъществява от общо  14 служители, от 
които 4 служители в звено „Финансово-стопанска и административна 
дейност”, 9 служители в звено „Информационно и техническо 

обслужване” и 1 служител в служба „Защита на класифицираната 
информация”. Специализираната администрация е организирана от общо  

14 служителя, от които в Окръжна прокуратура гр.Шумен са 10 служители 

- 1 прокурорски помощник и  1 завеждащ служба и 8 съдебни 

деловодители в служба „Регистратура, деловодство и архив”.  В Окръжния 

следствен отдел функционира служба „Деловодство” в която работят 4 

служители, от които 1 завеждащ служба и 3 съдебни деловодители. Всички 

съдебни служители са с необходимата квалификация и стаж и  изпълняват 
професионалните си задължения отговорно като спазват Етичния кодекс на 
съдебните служители. Няма незаети щатни длъжности за служители в 

Окръжна прокуратура гр.Шумен. 

В Окръжна прокуратура –Шумен съотношението магистрати – 

служители е 1:1,7.  

Според изискванията на ЗЗКИ в Окръжна прокуратура гр.Шумен е 

обособена регистратура за работа с класифицирана информация, която 

работи с всички прокуратури в съдебния район. Щатът за Служител по 

сигурността на информацията е вакантен. 

В териториалните прокуратури от съдебния район разписанието на 
утвърдените длъжности за прокурори и служители  е следното: Районна 
прокуратура гр.Шумен е с утвърден щат от 13 прокурори и 17 служители, 

незаети са 4 щатни бройки за прокурори. Районна прокуратура гр.Нови 

пазар е с утвърден щат за 5 прокурори и 8 служители. Незаети – 3 щата за 
прокурори. Районна прокуратура гр.Велики Преслав е с утвърден щат за 4 

прокурора  и 7 щата за служители. Незаети са 2 щат за прокурор. 

В отдел „Разследване“ към ОД на МВР – Шумен към 31.12.2018г. е 
бил утвърден щат от 49 разследващи полицаи и 1 системен оператор, като 

към края на 2017г. утвърдения щат е бил същия. Към 31.12.2018г. в отдела 
са били заети 47 щата за разследващи полицаи, 2 щата са били незаети. 

Реално работещите разследващи полицаи са били 43, а 4 служителки са 
били в отпуск по майчинство.  

Разследващите полицаи са разпределени в 5 звена: ОДМВР-Шумен – 

9 разследващи полицаи, РУ – Шумен – 19 разследващи полицаи, РУ – 

Велики Преслав – 8 разследващи полицаи, РУ – Нови пазар и Каолиново – 

11 разследващи полицаи. Всички разследващи полицаи са с висше 
юридическо образование или са завършили Академията на МВР. 

Положителните тенденции през 2018г. намаленото текучество в отделите 
разследване към ОДМВР и районните управления и запълнения щат. Това 
се отразява на срочността и качеството на разследването. 
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Окръжна прокуратура гр.Шумен е третостепенен разпоредител с  
бюджетни средства и финансово-счетоводната дейност се извършва 
съобразно законовите изисквания, указанията на ВСС и ПРБ. 

В Окръжна прокуратура гр.Шумен и в районните прокуратури се 
спазва принципа за случайно разпределение на преписките и делата. 

Издадени са заповеди за определяне на групи и участващите прокурори. 

Извършените от Апелативна прокуратура гр.Варна на ОП гр.Шумен  и от 
ОП гр.Шумен на трите районни прокуратури в тази връзка проверки не са 
констатирали нередности. Системата за случайно разпределение на дела 
действа и в Окръжен следствен отдел. Определени са лица, които да 
извършват  технически случайното разпределение.   

В Окръжна прокуратура е инсталирана правно-информационната 

система „Апис“. Всички магистрати и съдебни служители са снабдени с 
персонални компютри. В края на 2018г. В ОП гр.Шумен са доставени нови 

принтери и един скенер, който не е мрежови. Нови компютърни 

конфигурации не са доставяни в прокуратурите в съдебния район от 
няколко години, а е налице спешна необходимост от нова такава техника, 

тъй като получената е стара, втора употреба. Необходимо е оборудване на 
Окръжна прокуратура гр.Шумен с преносими компютри и преносим 

принтер за нуждите на работещите с мобилния център, който ни беше 
предоставен през 2018г.   

В съответствие с изискванията, в ОСлО се поддържат оборудваните 
помещения за работа в ЦИССС и се работи в режим on line. Изградена е 
Wireless /безжична/ връзка, до входната точка в оптичната мрежа на 
държавната администрация, посредством монтаж на два броя хардуерни 

устройства. 

През 2018г. по предложение на Администпативния ръководител – 

Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен Главния прокурор  

награди г-н Петър Ганчев – завеждащ ОСлО към ОП-Шумен с отличие 
„Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово 

изпълнение на служебните им задължения. 

Прокурор Яна Николова, по предложение на Административния 

ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен, беше 
наградена от Главния прокурор с с отличие „Служебна благодарност“ за 

отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и говорител 

на Окръжна прокуратура гр.Шумен. 

По предложение на Административния ръководител – Окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен Главния прокурор награди 

четирима съдебни служители в ОП-Шумен с отличие „Служебна 
благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение 
на служебните им задължения – Пламен Иванов – главен счетоводител, 

Вяра Лукова – завеждащ служба „Деловодство“ в ОСлО, Ивайло Иванов - 

завеждащ служба „Регистратура, деловодство и архив“ и Донка Генкова – 

Иванова – съдебен деловодител.  
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Светомир Маринов – работник поддръжка сгради поради 

пенсионирането му беше награден от Главния прокурор по предложение 
на Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна 
прокуратура – Шумен с предметна награда – ръчен часовник и с отличие 
„Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово 

изпълнение на служебните задължения. 

 

Професионална квалификация. 

През 2018г. прокурорите, следователите и служителите от състава на 
ОП-Шумен взеха участие в поредица от семинари, организирани от 
Прокуратурата на Република България, Националния институт на 
правосъдието и фондация „Ханс Зайдел“. 

Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура – Шумен взе участие в „Учебно посещение за български 

прокурори и представители на разследващи органи в Евроджъст“, което се 
проведе в гр.Хага, Холандия. 

Двама прокурори взеха участие в обучения на разследващите 
полицаи в РУ и ОД на МВР-Шумен като лектори по три теми. 

Служители от състава на Окръжна прокуратура-Шумен през 2017г. 
взеха участие в организирани от ПРБ и НИП обучителни семинари за 
повишаване квалификацията им. 

През 2018 год. прокурори от Районна прокуратура - Шумен са 

участвали в различни семинари, както и в чуждоезиково обучение.  

През текущия отчетен период четирима служители от РП – Шумен са 
участвали в обучителни мероприятия. 

През отчетния период, прокурорите и служителите при Районна 
прокуратура – гр. Нови пазар взели участие в 4 обучителни мероприятия в 

рамките на съответните обучителни програми. 

Прокурорите от Районна прокуратура – Велики Преслав са взели 

участие в 11 обучения и семирани, а съдебните служители – 4 обучители 

мероприятия. 

 

 2. Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и 

наказателни производства срещу магистрати. Наложени наказания на 

прокурори и следователи. 

 

Проверки и ревизии. 

В региона на Окръжна прокуратура – Шумен има три подконтролни 

районни прокуратури в гр.Шумен, гр.Нови пазар и гр.Велики Преслав.  

През отчетната 2018 год. ръководно-контролната дейност на 
Окръжна прокуратура-Шумен бе насочена към проверка на дейността на 
всички районни прокуратури в региона. Проверките се извършиха в 

изпълнение на Указание за контролната дейност в Прокуратурата на 
Република България. Планирани бяха три комплексни ревизии на 
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районните прокуратури, като се осъществиха две от тях. Комплексната 
ревизия на Районна прокуратура гр.Велики Преслав беше отложена за 
2019г. 

Възложена беше със заповед РД/04 № 40/2018г. на 
Административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна 
прокуратура – Шумен комплексна ревизия на дейността на Районна 
прокуратура – Шумен. Нарушения не бяха констатирани. Дадени са 
препоръки. 

Със заповед РД/04 № 70/2018г. на Административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен беше възложена 
комплексна ревизия на дейността на Районна прокуратура – Нови пазар. 

Нарушения не бяха констатирани. В изготвения доклад ревизиращите 
прокурори са дали препоръки. 

Извършени бяха две тематични проверки на дейността на трите 
районни прокуратури от Шуменски съдебен район относно спазване 
принципа за случайно разпределение на преписки и дела. Нарушения не 
бяха констатирани. 

 

3. Образувани дисциплинарни производства срещу магистрати. 

Наложени наказания на прокурори и следователи. 

 

През 2018г. е образувано едно дисциплинарно производство срещу 

служител в Окръжна прокуратура – Шумен, което приключи с налагане на 
дисциплинарно наказание „дисциплинарно уволнение“ и прекратяване на 
трудовото правоотношение със служителя.  

В Районни прокуратури гр.Шумен, гр.Нови пазар и гр.Велики 

Преслав не са образувани.  

Не са налагани наказания на прокурори и следователи. 
 

 

 

VІ. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРСКИТЕ И 

СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ 

  

 Съдържа се в таблици 5.1 Актуализиран обем на дейността на 

прокуратурите и следователите и 5.2 Актуализирана средна 

натовареност на един прокурор и на един следовател. 
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РАЗДЕЛ ІV  

 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ПО 

АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА 

ЗАКОННОСТ 

  

1. Състояние и организация на дейността по административно-

съдебния надзор и по надзора за законност по прилагането на закона. 

 

И през 2018г. дейността по административно-съдебния надзор в 

Окръжна прокуратура - гр.Шумен и трите районни прокуратури беше 
съобразена с изискванията на нормативните актове и плановете на 
Върховна административна прокуратура и Апелативна прокуратура Варна. 

Тя беше насочена към подобряване на организацията на работа и 

решаването на въпросите, свързани с конституционното задължение за 
спазване на законността, чрез изпълнение на задачите по надзора за 
законност, за разкриване и отстраняване на правонарушенията в дейността 
на органите на държавната и общинска администрация в специализираните 
и контролните органи. 

 

  РАЗДЕЛ VІІ 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

ШУМЕН 

 

 Основните приоритети които стоят пред Окръжна прокуратура 
гр.Шумен и трите районни прокуратури в съдебния район през 2019г. целят 
утвърждаване авторитета на съдебната власт и в частност на Прокуратурата 
чрез високо компетентна, последователна и активна работа и могат да се 
осъществят по следния начин:  

1. Да продължи развитието на положителните тенденции в  

работата на окръжната и районните прокуратури по всички надзорни 

дейности и по приоритетните направления на ПРБ – дела за корупционни, 

данъчни, финансови престъпления, престъпления против финансовите 
интереси на ЕС, трафик на хора и др. тежки престъпления.  

2. Административните ръководители от района да упражняват 
постоянен контрол за срочност, качество и ефективност в работата на 
магистратите за обезпечаване спазването на закона и недопускане на 
неоправдано забавяне в решаването на преписките и делата, чрез 
периодично проверяване в УИС движението и отчитане работата на всеки 

прокурор за срочност, качество и ефективност. Резултатите от този 

контрол, да се обвързват с поощрителна или санкционна дейност.  
3. Да се отчитат и анализират периодично резултатите от работата 

на прокурорите по наказателно съдебният надзор с цел намаляване броя на 
оправдателните присъди и на върнатите от съда дела.  
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4. Оптимизиране работата на следователите чрез възлагане по реда 
на чл.194, ал.1, т.4 от НПК за разследване на дела с фактическа и правна 

сложност.  
5. Подобряване срочността и качеството на разследването в ОД на 

МВР гр.Шумен и в ОСлО при Окръжна прокуратура гр.Шумен. 

Намаляване броя на делата, разследването по които е продължило повече 
от 2 години. 

6. Разширяване на възможностите за въвеждане на екипна 
организация на работа по досъдебните производства с фактическа и правна 
сложност.  

7. Да продължи да се спазва стриктно принципа на случайното 

разпределение на преписките и делата без да се допуска неравномерно 

натоварване на отделни прокурори.  

8. Да се организират и проведат на местно ниво обучения във 

връзка с повишаване професионалната квалификация на прокурорите, 

следователите и служителите от района. Да се използват в по-голяма 
степен и възможностите за участие в обучителни мероприятия и семинари 

от национален и регионален мащаб. Да се ползват възможностите за 
дистанционно обучение. 

9. Да се повиши ефективността на междуинституционалното 

сътрудничество на Окръжна прокуратура гр.Шумен с регионалните 
структури на МВР, ДАНС и държавните контролни органи. Налице е 
потенциал в развитието на този приоритет, в който има ресурс за  
увеличаване обема на преписки и дела които биха постъпили в 

прокуратурите от съдебния район.  

10. Подобряване организацията и качеството на контролно-

ревизионната дейност по отношение на районните прокуратура в съдебния 

район, своевременно отчитане на резултатите и начертаване на мерки за 
отстраняване на констатираните проблеми. Извършването на 
комплексните и тематичните проверки следва да се планира в подходящ 

времеви период, за да не се нарушава нормалния ритъм на работа на 
проверяваната и на проверяващата прокуратури. С цел избегне 

формалното подхождане към изпълнението на задачите от проверяващите 
в контролно - ревизионната дейност ОП-Шумен да продължи да се   
използва репрезентативният метод.    

11. Окръжна прокуратура гр.Шумен и районните прокуратури да 
продължат участието си в превантивната дейност по пилотни проекти, чрез 
провеждане на лекторски беседи сред учащите с цел придобиване от тях на 

правни знания и правна култура.  

  

    


