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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. 
 Окръжна прокуратура гр.Шумен осъществява дейността си на 
територията на Шуменска област. Разположена в централната част на 
Североизточна България, Шуменска област е с площ от 3,39 хил. кв.км. и 
представлява 3,05% от територията на страната. Към 31 декември 2020 г. 
населението на област Шумен е 157 505 души. В областта има 151 
населени места, от които 8 градове и 143 села. Област Шумен се състои от 
10 общини: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, 
Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен. 
Административен център и традиционно образователно и културно 
средище в областта е град Шумен, където са съсредоточени голяма част от 
икономическия потенциал и населението.  

В състава на Окръжна прокуратура гр.Шумен влиза районна 
прокуратура – Шумен с териториални отделения в гр.Велики Преслав и 
гр.Нови пазар.  

 На тази територия Шуменски ъсдебен район са разположени  следните 
звена на МВР: ОД на МВР – гр.Шумен, РУ на МВР – Шумен, РУ на МВР – 
Велики Преслав, РУ на МВР – Нови Пазар и РУ на МВР – Каолиново. 

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: 
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През 2020г. 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.  

Затвърди се практиката, прокурорите да се произнасят в срок до един 
месец при решаване на преписките. Делът на решените през 2020г. 
преписки спрямо общо наблюдаваните остава висок - 95,7% (за 2019г. – 
93,10%, а за 2018г. – 95,79%). Прокурорите от съдебния район са 
наблюдавани общо 4246 преписки, от всички са решени в едномесечния 
срок. За сравнение, през 2019г. са наблюдавани общо 3933 преписки, а 
през 2018г. - общо 3967 преписки.  

През 2020г. в сравнение с предходните две години, в прокуратурите 
в съдебния район се наблюдавали малък брой преписки, образувани по 
сигнали от контролни органи. През 2020г. са наблюдавани 23 преписки, а 
през 2019г. са наблюдавали 53 преписки образувани по сигнали на 
контролни органи, при 36 през 2018г. Всички преписки са образувани по 
сигнали от Националната агенция по приходите и са наблюдавани в 
Окръжна прокуратура-Шумен. Този показател не зависи от активността на 
прокуратурата, а от инициативността на контролните органи.  
 През отчетния период броя на образуваните преписки след 
самосезиране е сравнително нисък. Прокурорите от района са образували 4 
преписки след самосезиране, като три от тях са образувани в Окръжна 
прокуратура. За сравнение през 2019г. са образувани 3 преписки и 29 
преписки са образувани през 2018г.  
 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 
2020г. –76,75%. Това съотношение е– 78,57% през 2019г. и 78,20% за 
2018г., което показва положителната тенденция на висок процент решени 
досъдебни производства спрямо наблюдаваните.  

И през 2020г. ръководствата на окръжна и районна прокуратури 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 2020г. в съдилищата са внесени общо 635 прокурорски актове 
от прокурорите от района, в т.ч. обвинителни актове, споразумения, 
постановления по чл.78а от НК. За периода са предадени  на съд общо 650 
лица.   
         През 2019г. в съдилищата са внесени общо 633 прокурорски актове 
от прокурорите от района, в т.ч. обвинителни актове, споразумения, 
постановления по чл.78а. За периода са предадени  на съд общо 665 лица.   

За 2018г. в съдилищата са внесени общо 746 прокурорски актове от 
прокурорите от района и са предадени  на съд общо 784 лица.   

Забелязва се устойчивост на данните по този показател в сравнение с 
предходните години.  
         В Окръжна прокуратура гр.Шумен през 2020г. 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 от екип от следователи при 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 образуваното в ОС-Шумен НОХД №349/2017г., след две 
години продължило съдебно следствие, на 22.01.2020г. е постановена 
осъдителна присъда за двамата подсъдими, а именно: 

-Д.А.М. е признат за виновен и на основание чл.343, ал.4 вр. ал.3, 
б.“б“, предл. 2-ро вр. ал.1, б.“б“ и б.“в“ вр. чл.342, ал.1, пр.1 от НК и чл.54 
от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 
(петнадесет) години, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да 
изтърпи при първоначален „общ“ режим, и наказание „лишаване от 
право да упражнява професия „машинист- локомотивен, влакова 
работа“ за срок от 17 (седемнадесет) години на основание чл.343г вр. 
чл.49, ал.2 вр. чл.37, т.7 от НК; 
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-Р.С.П. е признат за виновен и на основание чл.343, ал.4 вр. ал.3, б.“б“, 
предл. 2-ро вр. ал.1, б.“б“ и б.“в“ вр. чл.342, ал.1, пр.1 от НК и чл.54 от НК 
му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 (десет) 
години, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да изтърпи при 
първоначален „общ“ режим, и наказание „лишаване от право да 
упражнява професия „машинист- локомотивен, влакова работа“ за 
срок от 12 (дванадесет) години на основание чл.343г вр. чл.49, ал.2 вр. 
чл.37, т.7 от НК. 

Срещу първоинстанционната осъдителната присъда на ОС-Шумен е 
подаден въззивен протест и въззивни жалби до Апелативен съд-Варна. 

2. Досъдебно производство № 573/2019г. по описа на РУ гр.Шумен, 
преписка вх. № 1157/2019г. по описа на Окръжна прокуратура гр.Шумен е 
образувано на 22.05.2019г. и се е водило за опит за убийството на Н.В.М. 
През 2019г. Окръжна прокуратура-Шумен е повдигнала обвинение пред 
ОС-Шумен и внесла досъдебното производство с обвинителен акт срещу 
Н.Ю.А. за престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 6а и т.9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, 
ал. 1 от НК, по чл. 325, ал. 3 вр. чл.325, ал.1 от НК, по чл. 144, ал. 3, вр. 
чл.144, ал.1 от НК и по чл. 339, ал. 1 от НК. 

С присъда №26005 от 07.10.2020г. ОС-Шумен по НОХД 
№365/2019г. подсъдимият Н.Ю.А. е признат за виновен в извършване 
на престъпление: 

- по чл. 116, ал. 1, т. 6а и т.9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за  
това, че на 22.05.2019г. в гр. Шумен направил опит, умишлено да умъртви 
Н. В. М., като макар деянието да е довършено, не са настъпили 
предвидените в закона и целени от дееца общественоопасни последици на 
това престъпление, като деянието е извършено в условията на домашно 
насилие  и предумишлено, за което е осъден на 15 години „лишаване от 
свобода“; 

-по чл. 144, ал. 3, вр. чл.144, ал.1 от НК за това, че на 22.05.2019 г. в 
гр. Шумен се заканил с убийство на А.Н.М. и това заканване възбудило 
основателен страх за осъществяването му, за което го осъдил на 2 години 
«лишаване от свобода»; 

- по чл. 339, ал. 1 от НК за това, че от 21.05.2019г. до 22.05.2019г. в 
гр. Шумен държал огнестрелно оръжие – преправен газов револвер марка 
„Ekol”, модел “Viper 6”, калибър 9 мм., с фабр. № Е6UP – 17070019, без да 
има за това надлежно разрешение, за което го осъдил на 2 години 
„лишаване от свобода“, като на основание чл.23 от НК е определено 
общо наказание на подсъдимия 15 години „лишаване от свобода“, 
които следва да търпи при първоначален строг режим 

и признат за невинен за това, че на 22.05.2019 г. в гр. Шумен 
извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и 
изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е извършено 
при управление на МПС и го оправдал по обвинението за престъпление по 
чл. 325, ал. 3 вр. чл.325, ал.1 от НК.  
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С присъдата на основание чл.68, ал.1 от НК е приведено в изпълнение 
и наказание от 1 година и 2 месеца „лишаване от свобода“ от 
18.05.2016г. на РС-Шумен наложено по НОХД№1257/2057г. 

Делото е висящо пред Апелативен съд гр.Варна по подадена от 
подсъдимия въззивна жалба касателно осъдителна част на присъдата.  

3. Досъдебно производство №166/2020 г. по описа на ОД на МВР гр. 
Шумен, преписка вх.№1936/2020г. по описа на Окръжна прокуратура 
гр.Шумен. Процесуално-следствените действия по досъдебното 
производство са започнали на 23.11.2020 г. за престъпление по чл.116, 
ал.1, т.4 от НК вр.чл.115 от НК - за това, че от 22.11.2020г. до 23.11.2020г. 
в гр.Шумен, местност Под манастира умишлено са умъртвени Г.И.А. и 
Я.Г.А.  

В рамките на проведеното разследване и проведените оперативно 
издирвателни мероприятия за разкриване на двойното убийство, 
изключително бързо е установен извършителя Г.Д.Й., а именно внук на 
пострадалите, и същият е привлечен в качеството на обвиняем  на 
25.11.2020г. за  престъпление по чл.116, ал.1 т.т. 4 и 7 вр. с чл.115 от НК, а 
именно за това, че на 22.11.2020 г. в гр.Шумен, умишлено умъртвил Г.И. 
А. и Я.Г.А., във вилна постройка край град Шумен, местността „Под 
манастира“, като причинил смъртта на повече от едно лице и деянието е 
било извършено с користна цел, за същото закона е предвидил наказание 
„лишаване от свобода“ в размер от петнадесет до двадесет години, 
доживотен затвор или такъв без право на замяна. Горното е атестат за 
добрата работа на органите на досъдебното производство по делото. 

Разследването по делото не е приключило, в края на отчетния период, 
тъй като по същото на обвиняемият, търпящ МНО „задържане под стража“ 
е назначена комплексна психиатрична и психологична експертиза, 
възложена на вещи лица от СБАЛЛС към Затвора гр.Ловеч.  

4. ДП №72/2018 по описа на НСлС гр.София преписка Вх.№406/2018г. 
на ОП – Шумен,  е образувано на 19.02.2018г. 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 
постановление Вх.№2897/2018г.от 12.03.2018г.на Главен прокурор-София 
разследването по ДП е възложено на НСлС София. Делото е взето на 
специален надзор от АП-Варна. Разследването по досъдебното 
производство се характеризира с особена фактическа и правна сложност 
и със значителен обществен интерес, същото не е приключено и се 
провежда в рамките на сроковете по НПК. 

5. Досъдебно производство №43/2019г. по описа на НСлС гр.София, 
преписка Вх.№1230/2018г. на ОП – Шумен, е образувано на 17.05.2019г. за 
това, че  през периода от началото на 2014 год. до края на 2017 г. в 
гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление,длъжностно лице 
от  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ – ЕООД  присвоило чужди 
пари и вещи, връчени му в това качество и поверени  му да ги пази и 
управлява, като за улесняването на длъжностното присвояване са 
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извършени и други престъпления /документни престъпления/ и 
длъжностното присвояване е в особено големи размери и съставлява 
особено тежък случай – престъпление по чл..203 ал.1 във вр. чл. 202 ал. 1 
от НК   и за престъпление с оглед чл.219  ал.2 от НК за това, че през 
периода от началото на 2014 год. до края на 2017 год. в гр. Шумен, 
длъжностно лице от „Комплексен онкологичен център – Шумен“ – ЕООД 
въпреки задълженията си не упражнило достатъчен контрол върху 
работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането и 
отчитането на обществено имущество и от това са последвали значителни 
щети на дружеството. Разследването е с фактическа и правна сложност и 
се провежда в рамките на сроковете по НПК. 

6. Досъдебно производство № 203/2018г. по описа на  РУ гр.Калиново 
гр.Шумен, преписка вх.№2266/2018г. по описа на Окръжна прокуратура 
гр.Шумен е водено за престъпления по чл.116, ал.1, т.6, предл.второ и 
предл.трето и т.9 от НК. 

След приключване на разследването с делото е внесено с обвинителен 
акт в ОС-Шумен на 12.02.2020г., където е повдигнато обвинение срещу 
Ю.Л.Р. за престъпление по чл.116, ал.1, т.6,пр.2 и пр.3 и т.9, във вр. с 
чл.115 от НК, а именно за това, че през времето от 23,30 часа на 
16.09.2018г. до 17.09.2018г. в с.Вълнари, обл.Шумен, на улично 
пространство , умишлено умъртвил Р.Д.М., нанасяйки му множество удари 
с метална щанга в областта на главата – по особено мъчителен начин за 
убития и с особена жестокост, като убийството е било извършено 
предумишлено. 

С присъда №11 от 10.07.2020г. по НОХД №51/2020г.  подсъдимия 
Ю.Л.Р. е признат от съдебния състав за виновен за престъпление по чл.116, 
ал.1, т.6,пр.2 и пр.3 и т.9, във вр. с чл.115от НК, и му е наложено наказание 
„Доживотен затвор“, което да търпи първоначално при специален режим. 
По предявени от близките на пострадалия граждански искове ОС-Шумен 
присъжда общо сумата от 580 000лв. 

Срещу присъдата е подадена въззивна жалба от страна на подсъдимия, 
поради което делото е висящо пред Апелативен съд гр.Варна.  

 
В прокуратурите от съдебния регион и в следствения отдел и през 

2020г. 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 2020г. в ОДМВР-Шумен от 2979 дела на производство са били 

приключени общо 2293. Изпратени на компетентните прокуратури с 
повдигнато обвинение и мнение за предаване на съд са 808, с мнение за 
прекратяване на наказателното производство - 994 и с мнение за спиране 
на наказателното производство - 491. Най-голям относителен дял от 
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всички разследвани от разследващите полицаи при ОД на МВР-Шумен 
престъпления през 2020г. имат кражбите – общо 440 или 14,8%. Най-голям 
дял бързи производства има образувани за управление на МПС след 
употреба на алкохол и наркотици -69 или 29,1% от всички БП. 

 
 Приоритет в дейността на административното ръководство на 

Шуменската окръжна прокуратура и през 2021г. 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.  

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. 
 
 Необходими мерки и законодателни промени. 
 
          Положителните резултати в работата на прокуратурите в съдебния 
район през 2020г. са постигнати при действащата законова рамка, 
очертаваща голяма динамика в нормотворчеството. Законодателно не е  
преодолян 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.   

Съществува противоречива съдебна практика по наказателни дела. 
Някои от издадените тълкувателни решения на ВКС през последните 
години не допринасят 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 2020г. 
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.  

През 2020г. след три годишна работа се разреши проблема със 
забавянето при изготвяне заключенията на съдебно - медицинските 
експертизи. Понастоящем забавянето на разследванията не се дължи на 
проблем с изготвянето на съдебно - медицинските експертизи. 



9 
 

Проблем има с изготвянето на физикохимични експертизи на 
наркотични вещества в НИК гр.София, БНТЛ-Варна и ВМА-Варна. Със 
заповед на Министъра на вътрешните работи №8121з от 25.11.2019г. НТЛ 
към ОД на МВР-Шумен е включена в списъка на лабораториите, които 
могат да изготвят експертизи на наркотични вещества (марихуана, кокаин 
и хероин), което значително ускори работата по тези дела.  
 

 
 През отчетната 2020 година наблюдаваните в района на Окръжна 
прокуратура гр.Шумен преписки са общо 4246 бр., като тяхното 
разпределение по прокуратури е както следва:  

-Окръжна прокуратура гр.Шумен – 391 бр.; 
-Районна прокуратура гр.Шумен –3855 бр.  
 

   През 2020г. в прокуратурите от Шуменския съдебен район са 
решени общо 4030 преписки, което е 94,91 % от всички висящи 
(наблюдавани) преписки.  

Наблюдава се завишаване на броя на разгледаните и решени 
преписки през 2020г. в сравнение с предходния отчетен период. 

По прокуратури решените преписки се разпределят както 
следва: 

-В Окръжна прокуратура - Шумен решените преписки през 
2020г. са 374 бр., или 95,65% от всички наблюдавани преписки;  

-В Районна прокуратура - Шумен решените преписки през 2020г. 
са  3656 бр., или  94,84 %,  от всички наблюдавани преписки;   

 
Общият брой на постановените от прокурорите през 2020г. 

откази за образуване на досъдебни производства  е 2748. Относителният 
дял на постановените откази да се започне досъдебно производство е 
68,19% от общия брой 4030 на решените през 2020г. преписки. 

Образуваните по реда на чл.212 ал.1 НПК досъдебни 
производства през 2020г.  са 783 бр., като техния относителен дял 
спрямо общия брой решени преписки е 19,43% за 2020г.  
 През 2020г. са възложени предварителни проверки на основание 
чл.145 от ЗСВ на органите на МВР или  на други компетентни органи по 
общо 1289 бр. преписки изпратени на компетентния орган за извършване 
на проверка,от които от Окръжна прокуратура Шумен – 56 бр. и от 
Районна прокуратура Шумен – 1233 бр.  

От общо решените в прокуратурите в област Шумен 4030 преписки 
през 2020г. прокурорите са се произнесли  по всички преписки в срок до 
един месец. 
   

През 2020г. в Окръжна прокуратура-Шумен са решени общо             
132 бр. инстанционни преписки, по които прокурорите от ОП-Шумен са 
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се произнесли със 137 бр. постановления, и са потвърдили 113 бр. 
първоинстанционни прокурорски актове (или 82,48%), и 24 бр. 
първоинстанционни прокурорски актове (или 17,52%) са отменени.  

 

 През 2020г. в района на Окръжна прокуратура-Шумен са 
образувани след самосезиране общо 4 преписки, от които всичките 3 бр. 
Преписки в Окръжна прокуратура Шумен и 1 бр. преписка в Районна 
прокуратура - Шумен. 
 Наблюдавани са през 2020г. общо 5 ДП образувани след 
самосезиране, от които всички 5 ДП в ОП-Шумен.  
 

 Преписки и наказателни производства, образувани по сигнали 
на контролните органи: 

През 2020г. в района на Окръжна прокуратура-Шумен са 
наблюдавани по сигнали на контролните органи общо 23 преписки, от 
които всички в ОП-Шумен.    

Наблюдаваните досъдебни производства по преписки образувани 
след сигнал от контролни органи през 2020г. са общо 34 ДП. 

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 2020г., тъй като такива сигнали не са постъпвали.  

- По сигнали от  Националната агенция по приходите през 2020г. 
са наблюдавани 22 преписки – всички в ОП-Шумен.  

- По сигнали от  Агенцията за държавна финансова инспекция 
през 2020г. е била образувана 1 бр. преписка и наблюдавано 1 бр. 
досъдебно производство.   

- По сигнали от Дирекцията за национален строителен контрол 
не са образувани преписки и досъдебни производства.     

- По сигнали от Агенцията за следприватизационен контрол не са 
образувани преписки и ДП през 2020г.  

- По сигнали от Агенция „Митници” през 2020г. не са били  
образувани преписки в района на ОП-Шумен. 

През 2020г. са наблюдавани 3 бр. преписки по материали на 
Дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР, една в ОП-Шумен и две в 
РП-Шумен.  

През същия период в района на ОП-Шумен е образувана и решена 1 
бр. преписка за полицейско насилие  от служители на МВР.  

 

През 2020г. не са наблюдавани преписки и ДП за насилие  от 
служители  в местата за лишаване от свобода и задържане под стража.  
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Следствен надзор 
 
През отчетния период прокурорите от Шуменския съдебен регион са 

осъществявали ръководство и надзор по общо 3691 досъдебни 
производства, в т.ч. бързи производства и досъдебни производства 
образувани по общия ред, (за отчетната 2019г. броят им е бил 4018, а през 
2018г. 4032). Тези данни сочат на намаление с 327 бр. в сравнение с 
предходните периоди. 
 
 През 2020г. общо наблюдаваните в района на ОП-Шумен досъдебни 
производства /без прекратените по давност/ са 3120. 

Сравнителният анализ на наблюдаваните досъдебни производства 
/без прекратените по давност/ през последните  три години  в 
прокуратурите в съдебен район - Шумен, показва общ спад в сравнение с 
предходните два периода.  

Прокурорите от Окръжна прокуратура-Шумен през 2020г. са 
наблюдавали общо 234 досъдебни производства /без прекратените по 
давност/.  

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства от 
прокурорите в Районна прокуратура-Шумен /без прекратените по 
давност/ е 2886 досъдебни производства.  

 
Новообразуваните досъдебни производства в прокуратурите от 

района на ОП-Шумен през 2020г. са 1849.  
Структурата на новообразуваните през 2020г. 1849 досъдебни 

производства съобразно систематиката на НК е както следва: 
 Най-голям е броят на новообразуваните досъдебни производства за 
общоопасни престъпления – 698. Следват новообразуваните досъдебни 
производства за престъпления против собствеността - 472, престъпления 
против личността - 211, престъпления против стопанството - 178, против 
реда и общественото спокойствие - 97,  документни престъпления - 82, 
против брака и семейството – 52, против дейността на държавните органи, 
обществени организации и лица изпълняващи публични функции – 39, 
престъпления против правата на гражданите -13 и  против финансовата, 
данъчната и осигурителните системи – 7. 
 

Пострадалите физически лица от извършени престъпления по 
новообразуваните досъдебни производства през 2020г. са общо 788.  

Най-голям е броят на пострадалите физически лица от престъпления 
против собствеността – 376, престъпления против личността – 215 и 
общоопасни престъпления – 99. 
 Пострадалите непълнолетни лица са 21, от тях 8 са момчета и 13 
момичета. Малолетните пострадали лица от престъпления са 43,  от тях 21 
момчета и 22 момичета.  
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 Непълнолетните и малолетните пострадали лица са най-много при 
престъпленията против брака и семейството 41 и против личността по 17.  

Ощетените юридически лица са 191, като най-голям е броят им по 
престъпленията против собствеността - 102, следват по престъпления 
против стопанството – 78 и по общоопасни престъпления – 11.  

 
          Бързи производства: 
  

През 2020г. в съдебния район общо са наблюдавани 311 БП, при 360 
през 2019г. и 379 през 2018г.    Новообразувани са 309 БП. 

Наблюдава се спад в броя на бързите производства в сравнение с  
предходните две години, а именно спрямо 2019г. с 49 броя БП ( 13,61%) и 
спрямо 2018г. с 68 броя БП (17,94%).  

 
ДП разследвани по общия ред: 
 
От общо наблюдаваните ДП в района на ОП-Шумен (вкл. и 

преобразуваните БП) разследвани по общия ред са 2902 досъдебни 
производства, от тях 1540 ДП са новообразувани през 2020г.  

От наблюдаваните ДП разследвани по общия ред 2780 бр. или 
95,80% са разследвани от разследващ полицай, 105 бр. или 3,62% са 
разследвани от следовател, 2 бр. или 0,07% са разследвани от прокурор, 15 
бр. или 0,51% от разследващ митнически инспектор.    

От общо 234 ДП наблюдавани в ОП-Шумен разследвани по общия 
ред - 44 бр. или 18,80% са разследвани от следовател и 190 бр. или 81,20% 
от разследващ полицай.  

От общо 2668 ДП наблюдавани в РП-Шумен разследвани по общия 
ред, 2590 ДП са разследвани от разследващ полицай, 61 ДП са разследвани 
от следовател, 2 ДП са разследвани от прокурор и 15 ДП от разследващ 
митнически инспектор. 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2020г.   
разследвани по общия ред от следовател са 105. За сравнение  през 
2019г- 117 и през 2018г. -129. От общо наблюдаваните 105 ДП разследвани 
от следовател, 44 ДП са наблюдавани от прокурорите в Окръжна 
прокуратура-Шумен и 61 ДП са наблюдаваните от Районна прокуратура - 
Шумен. Въпреки констатираното запазване на относителния дял на ДП,   
разследвани от следовател,   техният брой и през 2020г. е по-малък, което 
налага извода,  че прокурорите  продължават да избягват да възлагат дела 
за разследване на следовател. 
 Новообразуваните ДП, разследвани по общия ред от следовател и 
през 2020г. са общо 31 за съдебния район .  

Посочените по-горе наблюдавани досъдебни производства,   
разследвани по общия ред от следовател – 105 ДП, съставляват 3,36% 
от всичките 3120 ДП. 
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Наблюдаваните досъдебни производства разследвани по общия 
ред от разследващ митнически инспектор през отчетния период в 
района на Окръжна прокуратура-Шумен са 15 ДП.  

 При сравнението на статистическите данни се наблюдава спад, както 
на броя на наблюдаваните така и на новообразуваните ДП разследвани от  
митнически инспектор през отчетния период на 2020г. 
 Общият брой на наблюдаваните през 2020г. досъдебни 
производства разследвани от прокурор са 2  (при 4 през 2019г. и 2 през 
2018г.). От тях и двете ДП са били разследвани от прокурор при               
РП-Шумен. 
 
         Контрол на мярката за неотклонение „Задържане под стража” и 
другите мерки за процесуална принуда. 
  

През 2020г. прокурорите от Шуменския съдебен окръг са внесли 
общо 34 искания по чл.64 от НПК за вземане на постоянна мярка за 
неотклонение „Задържане под стража”, като 29 от тях са уважени от съда.  

От общо неуважените 5 искания, съдът в 2 случая е  наложил мярка 
„домашен арест“ и в 3 случая е постановил друга мерка за неотклонение. 
Протестирано е 1 определение на съда за невзета мярка за неотклонение 
„Задържане под стража” или срещу по –лека –чл.64, ал.6 от НПК. 
 Исканията на прокурорите от Окръжна прокуратура-Шумен за 
вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” са 8,  като  
уважени от съда са всички. 
 
 Срочност на разследването.  
  

През 2020г. са приключени от разследващите органи общо 2325 
ДП, като всички са приключени в рамките на законоустановения срок на 
разследване. Приключените от разследващите органи досъдебни 
производства наблюдавани от Окръжна прокуратура - Шумен са 123 ДП. 
Техният брой за Районна прокуратура-Шумен е 2020 ДП.      

Данни за продължителността на досъдебната фаза от образуване на 
досъдебното производство до решаването му от прокурор с прекратяване 
или внасяне в съда, през отчетния период - общо 1603 ДП за съдебния 
район-Шумен.  

От тях 1027 ДП или 64,07% са приключени в срок до 8 месеца. 
Приключени ДП в срок до 1 година от образуването през 2020г. са 291 ДП 
или 18,15% .  

В срок по-голям от 1 година са приключени 197 или 12,29% 
досъдебни производства. Горните показателите сочат, че и през 2020г. е 
налице добра срочност на разследването в съдебен район Шумен.  

Причините за удължаването на сроковете на разследването по делата 
и през настоящият отчетния период са преди всичко във фактическата и 
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правна сложност на водените досъдебни производства и трудностите, 
свързани с назначаването и изготвянето на експертизи,  както и със 
срочността на изготвянето на част от  тези експертизи. За намаляване 
продължителността на досъдебната фаза следва разследващите органи да 
подобрят организацията при планирането на процесуално-следствените 
действия нужни за приключване на разследването, а  наблюдаващите 
прокурори осъществяват по-ефективен и прецизен надзор върху тяхната 
работа в хода на разследването.  

Останалите неприключени в края на отчетния период досъдебни 
производства в района на ОП-Шумен са общо 712, всички са в законов 
срок за разследване.  
 

През 2020г. прокурорите от Шуменския съдебен окръг са решили 
общо 2833 досъдебни производства, като тяхното разпределение по 
прокуратури е както следва – Окръжна прокуратура - Шумен – 205 ДП и    
Районна прокуратура - Шумен - 2628 ДП.  

Внесените в съда досъдебни производства са 609, което представлява 
21,50% от общо решените 2833, съответно 16,50% от общо наблюдаваните 
3691 ДП.  

Прекратените досъдебни производства са 1565 /вкл. по давност/ или 
55,24% от общо решените ДП и 42,40% от общо наблюдаваните ДП.  

Спрените досъдебни производства са 569 броя, или 20,08% от общо 
решените, съответно 15,42% от общо наблюдаваните ДП.  

Останалите за решаване при прокурора в края на отчетния период 
нерешени досъдебни производства с приключило разследване са 127,   като 
тяхното разпределение по прокуратури е както следва: ОП гр.Шумен – 4 и 
РП гр.Шумен – 123. 
  

От общо решените през 2020г. от прокурорите от Окръжна 
прокуратура-Шумен 205 досъдебни производства: 

- 45 ДП или  29,78%  са внесените в съда с 48 прокурорски акта. 
-по 106 ДП или 51,70%  са прекратените наказателни производства.   
-по  33 ДП или  16,10%  е спряно наказателното производство, от 

които при 18 ДП поради неразкриване на извършителя. 
Общият брой на прокурорските актове на прокурорите от ОП 

гр.Шумен,   внесени в съда през 2020г. е 48 прокурорски акта,  като 
предадените на съд лица са 50.  

 
  От общо решените през 2020г. от прокурорите от Районна 
прокуратура - Шумен 2628 досъдебни производства: 

- 564 ДП или 21,46% са внесените в съдас 587 прокурорски акта . 
- прекратени са  1459 ДП или 55,52% от решените наказателни 

производства. 
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- спрени са 536 ДП или 20,40% от решените наказателни 
производства, от които 347 ДП са спрени поради неразкриване на 
извършителя. 
 През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура - Шумен са внесли 
в съда общо 587 прокурорски акта,   като са предадени на съд 600 лица. 
 
       Като приоритети при работата в досъдебната фаза и през 
настоящата 2020г. 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 т.н. 
корупционни престъпления.   
 - Подобряване срочността на разследването по всички дела на 
производство и конкретно  по делата с фактическа и правна сложност.  
  

СЪДЕБНА ФАЗА. 
Общият брой на образуваните дела в съда по внесени от прокурорите 

в Шуменския съдебен район прокурорски актове през 2020г. е 628,.  
Делата образувани в ОС – Шумен през 2020г. са 57.  
 
По образуваните в съда дела, вкл. и внесените от предходни години, 

са постановени общо 635 съдебни акта. За сравнение  през 2019г  са били 
постановени 639 съдебни акта, а през 2018г. - 791 съдебни акта. 

През 2020г. по образуваните в съда дела по обвинителни актове, 
вкл. и внесените от предходни години, са постановени 210 съдебни акта, от 
които: 

- Осъдителни присъди – 106; 
- Оправдателни присъди – 3 
- Определения за одобряване на споразумения – 85 
- решения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане 

на административно наказание - 7; 
- определения за прекратяване - 1; 
- определения за връщане за допълнително разследване –8 
- Осъдени са 204 лица и са оправдани 3 лица 

 
През 2020г. осъдените лица са повече спрямо 2019г. и по – малко от 

тези през 2018г. като причина за това са по – малкия брой внесени дела в 
съда, вкл. и с обвинителни актове.  

По образуваните в съда дела през 2020г., въз основа на предложения 
за споразумения – 312 дела, 306 са били одобрени,  а неодобрените 6 ДП 
са били върнати на прокуратурите от района.  

По образуваните в съда дела през 2020г., въз основа на внесени 
постановления за освобождаване от наказателна отговорност с 
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налагане на административно наказание, са постановени общо 113 
решения, от които: 

-106 решения за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание; 

- 3 оправдателни решения; 
- 0 определения за прекратяване; 
- 4 определения за връщане на прокуратурата. 
Осъдени са 109 лица, а 3 лица са оправдани. 
 
През 2020 г. решените от съда дела са 635 (включително и по 

внесени прокурорски актове от предходен отчетен период). Относителния 
дял на решените дела спрямо внесените прокурорски актове 635 е бил 
100%, но следва да се има предвид, че са постановени съдебни актове и по 
внесени в предходен период прокурорски актове. 
   

През 2020г. са подадени 15 въззивни протеста, както и през 2019г., 
докато през 2018г. са били подадени 20 протеста. 

По този показател отчитаме запазване на числовата стойност спрямо 
2019г. и спад сравнение с 2018г. което е последица от по – малкия брой 
внесени в съдилищата, респ. разгледани от тях дела. 

През отчетния период со разгладани общо 15 протеста, в .т.ч. и 
внесени от предходен период, като уважени са били 7 броя, от тях 3 броя 
са били срещу изцяло или частично оправдателни присъди и решения. 

Сравнявайки данните за 2020г. с данните от предходните две години, 
се наблюдава една относителна стабилност на дейността на прокурорите 
по този показател и резултата от същата предвид постановените съдебни 
актове по тях. 

 
Оправдателни присъди. 
През отчетния период са постановени общо 6 оправдателни присъди 

и решения.  
Анализът на влезлите в сила оправдателни присъди през периода от 

01.01.2020г. до 31.12.2020г, 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 и РП – 
Шумен, сочи следното: 

През 2020г. са влезли в сила общо 8 броя оправдателни присъди и 
решения, от които 1 е била частично оправдателна за 1 лице.  

Относителният дял на влезлите в сила оправдателни присъди и 
решения спрямо броя на образуваните в съда дела по внесени прокурорски 
актове през отчетния период е 1.27%.  

През отчетната 2020г. общият брой на осъдените и санкционирани 
лица с влязъл в сила съдебен акт е 620, а на оправданите е  10 – което е 
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представлява 1.61% от осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила 
съдебен акт.  

От оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт през 2020г. по 
прокуратури: 4  по дела на ОП-Шумен и 6 по дела на РП-Шумен.  

 
През 2020г. водещият критерий за оправдателните присъди е бил 

този по т.4, а именно събирането на нови доказателства в съдебната фаза , 
които не са могли да бъдат проверени в хода на досъдебното производство. 

Анализирайки данните за броя на влезлите в сила оправдателни 
присъди през 2020г.  и съпоставяйки същите с двата предходни отчетни 
периода наомираме, че се налага извода, че се запазва нивота на работата 
на прокурорите от района на ОП - Шумен по този показател. Прокурорите 
внасят доказани и обосновани прокурорски актове в съдилищата в региона. 

 
Върнати от съда дела на прокуратурата. 
През 2020 година са били върнати общо 18 дела от съдилища от 

Шуменския съдебен окръг, по образуваните 628 дела по внесени 
прокурорски актове. 

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 2020г. е 2,86%.  

По прокуратури:  
През отчетния период в ОП-Шумен са върнати 7 дела, а в РП-Шумен 

11 дела, по внесени от прокуратурите обвинителни актове, предложения за 
одобряване на споразумения и постановления за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
чл.78а от НК. 

През отчетния период -22,22% са върнатите дела по първия критерий 
дела, по втория критерии върнатите дела са отново 22.22%, по четвъртия – 
33.34% и по петия критерий – 22.22%. 
 

Гражданско-съдебен надзор. 
В съответствие с правомощията на прокурора през отчетната 2020г. 

прокурорите от региона на Окръжна прокуратура – Шумен са предявили 
общо 2 иска / СК,ГПК, ТЗ и др./, от тях всички са изготвени от прокурори 
от ОП-Шумен.  

През 2020г. са образувани общо 89 първоинстанционни граждански 
дела, като от тях решени през отчетния период са били 82. От тях  5 дела са 
били образувани по ЗОДОВ, които са приключили с осъждане на 
прокуратурата. 

През 2020г.  са били образувани 4 въззивни граждански дела, по 
които е участвал прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен и същите 
са решени през отчетния период, като едно от тях е било по ЗОДОВ. 



18 
 

През 2020г. прокурорите от района на ОП-Шумен са взели участие 
общо в 95 броя съдебни заседания по 85 граждански дела. 

 
Дейност по Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 
В района на ОП-Шумен е създадена организация за приложението 

Инструкция № 1 от 08.04.2020г. за условията, реда и сроковете за 
осъществяване на взаимодействие между КПКОНПИ, ПРБ, МФ, МВР, 
ДАНС и Инспектората на ВСС и Споразумение изх.№538 от 03.09.2013 г. 
за създаване и дейност на съвместни екипи между КПКОНПИ и ПРБ. 
Съобразно последното относно съвместните екипи и  ежемесечно - при 
наличие на създадени такива се изготвят и изпращат в срок справките по т. 
6 от същото.  

Съобразно горепосочените актове за създаване и дейност на 
съвместни екипи между КПКОНПИ и ПРБ през 2020г. ОП-Шумен е 
създала – 4 съвместни екипа с ТД на КПКОНПИ - гр.Варна.  

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 2020 г. прокуратурите от Шуменски съдебен район са 
изпратили общо 73 уведомления до ТД на КПКОНПИ- гр. Варна. От тях 
по прокуратури изпратените уведомления са както следва: 

-Окръжна прокуратура – Шумен – 46; 
-Районна прокуратура – Шумен – 27. 

 
Изпълнение на индивидуални и общи мерки във връзка с 

решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу 
България 

И през настоящия отчетен период не са постановени от ЕСПЧ 
решения по дела срещу Република България за нарушаване на права 
защитени по силата на чл. 5, § 2-4 и чл.6, §1 от ЕКЗПЧОС, основание за 
които да са дали наказателни производства наблюдавани в региона на     
ОП-Шумен. 

 
Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 
 
Привеждане на присъдите в изпълнение 

       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 2020г. е 339.   

Наблюдава се намаление на броя на получените за изпълнение 
присъди спрямо предходния отчетен период с 5,57%, като се очертава  
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тенденция в тази посока предвид показателите през последните три годин, 
но намаляване двойно процентното съотнешение. 

През 2020г. с наказание „лишаване от свобода“ са  осъдени 94 лица, 
(спрямо 122 лица през 2019г. и 114 лица през 2018г.), с наказание 
„пробация“  са осъдени 116 лица (спрямо 94 през 2019г. и 123 през 2018г.), 
с наказание „лишаване от права“ по чл.37 ал.1 т.6-10 от НК са 140 лица 
(спрямо 172 през 2019г. и 175 през 2018г.), с наказание „обществено 
порицание“ са осъдени 14 лица (спрямо 13 през 2019г. и 18 през 2018г.).  

През през последните три отчетни години не са получавани присъди 
за изпълнение с наложено наказание „доживотен затвор“.  

 
 Общият брой на неприведените в изпълнение присъди (по лица) през 
2020г. е 12 (спрямо 6 през 2019г. и 10 през 2018г. ) всички от РП-Шумен. 
Същите касаят 3 наказания „лишаване от свобода“, 3 наказания „пробация“ 
и 6 наказания „лишаване от права по чл.37, ал.1,   т.6-10 от НК“. 

През 2020г.  в Шуменски съдебен район  на основание чл.415 от 
НПК не е било отлагано  началото на изпълнението на наложени наказания 
„лишаване от свобода“ и  „пробация“. 

Анализирайки горепосочените данни се стига до извод, че както в 
рамките на предишните отчетни периоди, така и през настоящия такъв, 
прокуратурите от Шуменски съдебен район продължават да изпълняват 
постъпилите за изпълнение присъди, определения и решения 
законосъобразно и в срок.  

 
Контрол по изпълнението на присъдите.  
Реално приведени в изпълнение присъди през 2020г. с получено 

потвърждение за началото на изпълнението по привеждане на присъдата 
през отчетния период (по лица) са 290 броя. 
 В ОП-Шумен през отчетния период няма незадържани лица, по 
получени през отчетния период за изпълнение присъди с наказание 
„лишаване от свобода“. 
 

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. 
 

Специален надзор. 
 През 2020г., в съдебен район Шумен, са водени на специален надзор   
85 дела, от които 4 ДП са на Окръжна прокуратура и 80 са на РП-Шумен. 
Големия брой дела в Районна прокуратура – Шумен се дължи на ДП 
образувани за престъпления срещу народното здраве по чл.355, ал.2, 
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предл.3-то от НК във вр. С чл.355, ал.1 НК. За сравнение през 2019г. са 
водени 4 дела, а през 2018г. – 5 дела. 

1.1. 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 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 признава подсъдимия 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 за две престъпления по чл.255, ал.3 от 
НК и го осъдил на лишаване от свобода за срок от две години и десет 
месеца и три години лишаване от право да изпълнява длъжност “съдия - 
изпълнител“. По тази присъда е внесен протест до АС-Варна, където е 
било образувано ВНОХД №63/2019г. и постановена присъда 
№2/12.04.2019г. Срещу присъдата е депозиран касационен протест. С 
Решение №176 от 07.10.2019г. ВКС по к.н.д.№757/2019г. е отменил 
въззивната присъда  в частта по признаване на подсъдимия А.Т. за 
невиновен в извършено престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.1, вр. 
чл.26, ал.1 от НК и връща делото за ново разглеждане от друг състав на 
въззивния съд, като оставя в сила присъдата в останалата част. Присъдата е 
влязла в сила на 07.03.2020г. 

1.2. 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.С.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 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 било в съдебна фаза пред първа инстанция. На 22.01.2020г. е 
постановена осъдителна присъда по НОХД №349/2017г. по описа на ОС-
Шумен. Делото е на въззивна инстанция пред Апелативен съд – Варна.  

1.3. На специален надзор от Апелативна прокуратура - Варна е взета 
преписка Вх.№406/2018г. на ОП – Шумен, ДП №72/2018г. по описа на 
НСлС гр.София е образувано на 19.02.2018г. срещу виновно лице - ЧСИ за 
престъпление по чл.203, ал.1 и ал.2 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 от НК.  С 
постановление Вх.№2897/2018г.от 12.03.2018г.на Главен прокурор-София 
разследването по ДП е възложено на НСлС София. Към края на отчетния 
период, тече разследване в рамките на сроковете по НПК. 

1.4. На специален надзор от Апелативна прокуратура - Варна е взета 
преписка Вх.№1230/2018г. на ОП – Шумен, досъдебно производство 
№43/2019г. по описа на НСлС гр.София, е образувано на 17.05.2019г. за 
това, че  през периода от началото на 2014 год. до края на 2017 год. в 
гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление, длъжностно 
лице от  „КОЦ – Шумен“ – ЕООД  присвоило чужди пари и вещи, връчени 
му в това качество и поверени  му да ги пази и управлява, като за 
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улесняването на длъжностното присвояване са извършени и други 
престъпления /документни престъпления/ и длъжностното присвояване е в 
особено големи размери и съставлява особено тежък случай – 
престъпление по чл.203 ал.1 във вр. чл. 202 ал. 1 от НК   и за престъпление 
с оглед чл.219  ал.2 от НК за това, че през периода от началото на 2014 год. 
до края на 2017 год. в гр. Шумен, длъжностно лице от „КОЦ– Шумен“ – 
ЕООД въпреки задълженията си не упражнило достатъчен контрол върху 
работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането и 
отчитането на обществено имущество и от това са последвали значителни 
щети на дружеството. 

С постановление Вх.№ 5940/2018 от 19.07.2019г. на Главния 
прокурор разследването по ДП е възложено на НСлС-София. По делото 
няма привлечено обвиняемо лице към края на отчетния период, като тече 
разследване в рамките на сроковете по НПК. 

 
През 2020г. в Районна прокуратура – Шумен са наблюдавани 80 дела 

взети на специален надзор. От посочената категория дела 44 са прекратени, 
а 20 досъдебни производства са внесени в съда. Осъдени са 18 лица, по 
едно от делата е постановена оправдателна присъда. 

 
Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки 

престъпления и такива от особен обществен интерес. 
  

Организирана престъпност: 
 През 2020г. в Окръжна прокуратура гр.Шумен се наблюдава две 
досъдебни производства от тази категория, а именно:  

- ДП № 101/2010 г. по описа на ОД на МВР гр.Шумен, преписка 
вх.№820/2010г. по описа на ОП-Шумен образувано на 04.06.2010г. С 
постановление от 04.06.2020г. досъдебното производство е прекратено. 

- ДП № 71/2008г. по описа на ОСлО при СГП, преписка 
вх.№962/2008г. по описа на ОП-Шумен. С постановление от 24.03.2020г. 
досъдебното производство е прекратено.  
  

Корупционни престъпления. 
 През отчетния период прокурорите от района на Окръжна 
прокуратура - Шумен са осъществявали ръководство и надзор върху 42 
досъдебни производства за корупционни престъпления /при 46 през 2019г. 
и 49 през 2018г./, като от тях 9 са новообразуваните ДП /спрямо 14 през 
2019г. и 14 през 2018г./. 
 През 2020г. са приключени 23 дела от тази категория, като през 
2019г. – 23 дела и през 2018г. – 30 ДП, неприключени са останали 22 ДП.  

Общият брой на решените от прокуратурата ДП за корупционни 
престъпления през 2020г. е 18 ДП, като през 2019г. - 24 и през 2018г. те са 
били 29 ДП. 
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През 2020г. са спрени 4 дела, 11 са прекратените и 2 са внесените в 
съда. За сравнение през 2019г. са спрени 3 дела, 16 са прекратените и 4 са 
внесените в съда. През 2018г. спрени са 3 дела, 18 са прекратените и 7 
досъдебни производства са внесени в съда.  
 През 2020г. осъдени или санкционирани с влязъл в сила съдебен акт 
са 6 лица, докато през 2019г. няма такива лица, а през 2018г. такива са 
били -19 лица. 
 През 2020г. не е имало върнати от съда дела от тази категория. За 
сравнение през 2019г. не е имало върнати дела, а през 2018г. са върнати 2 
дела. 
 Изпиране на пари.  
 През 2020г. прокурорите от Окръжна прокуратура - Шумен са 
осъществявали ръководство и надзор върху 4 досъдебни производства 
/спрямо 6 през 2019г. и 8 през 2018г./, от които 1 е новообразувано, при 
при 2 за 2019г. и 2 новообразувани през 2018г.  
 През отчетния период са решени 2 дела за престъпления, свързани с 
пране на пари като и двете са прекратени. Няма дела внесени в съда през 
отчетния период.  През 2020г. неприключени са останали 2 дела, при 2 
дела през 2019г. и 3 през 2018г.  

През 2020г. няма осъдени и оправдани лица. През 2019г. са осъдени 
– 3 лица, а през 2018г. също няма лица в тази категория.  
  

Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, 
принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската 
държава.  
 Прокурорите от Шуменски съдебен район през 2020г. са 
наблюдавали 3 досъдебни производства от тази категория, като през 
отчетния период има 1 новообразувано дело. За сравенение през 2019г., 
когато са наблюдавани 5 дела от тази категория и през 2018г. - 18 такива 
досъдебни производства.  
  
 Данъчни престъпления.  

През 2020г. прокурорите от района на Окръжна прокуратура 
гр.Шумен са осъществявали ръководство и надзор върху 105 дела. За 
сравнение през 2019г. – 98 дела, а през 2018г. – 148 дела.  

Новообразуваните през 2020г. дела са 58, при 36 през 2019г. и 72 
през 2018г. Наблюдавани са 18 броя дела, свързани с ДДС.  

В съда са внесени 11 дела, при 19 през 2019г. и 14 през 2018г.  
Внесени са общо за данъчни престъпления 11 прокурорски акта спрямо 11 
лица, от тях 4 обвинителни акта и 7 споразумения. Осъдени са 10 лица с 
влязъл в сила съдебен акт, 4 лица са оправдани.  
 През 2020г. няма върнати от съда дела за данъчни престъпления. При 
1 за 2019г. и 3 за 2018г. 
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 През 2020г. прокурорите от Окръжна прокуратура – Шумен са 
упражнили ръководство и надзор върху 18 ДП, образувани за данъчни 
престъпления свързани с ДДС, което съставлява 17,1% от всички дела, 
наблюдавани в ОП – Шумен с предмет данъчни престъпления. През 2019г. 
те са били 23.47%, а през  2018г. те са съставлявали 14,8. 
 
 Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. 
 През отчетния период са били наблюдавани от прокурори от 
Шуменския съдебен район 211 досъдебни производства /спрямо 182 през 
2019г. и 166 през 2018г./, от които  97 са новообразувани /спрямо 97 през 
2019г. и 104 през 2018г./.  

От статистическите данни е видно, че през отчетната година се 
наблюдава ръст в броя на наблюдаваните досъдебни производства и 
задържане на тенденцията в броя на новообразуваните досъдебни 
производства за престъпления с предмет наркотични вещества и 
прекурсори. 
 

Преписки и досъдебни производства, образувани за насилие от 
служители в местата за лишаване от свобода и задържане под стража. 

И през 2020г., кокто и през предходните два отчетни периода в 
Шуменския съдебен район няма образувани досъдебни производства за 
престъпления, образувани за насилие от служители в местата за лишаване 
от свобода и задържане под стража. 

 
Приоритетни направления – противодействие на битовата 

престъпност и престъпления свързани с наркотични вещества 
През 2020г. в Шуменски съдебен район е създадена организация и 

съобразно утвърдени от ОП-Шумен и ОД на МВР гр.Шумен графици, са 
проведени специализирани полицейски операции, свързани с 
противодействие на битовата престъпност. 

В резултат по време на проведените 22 бр. СПО с насоченост 
противодействие на битовата престъпност в 36 бр. населени места през 
отчетния период са били образувани общо 64 броя ДП, а именно: 

              - по чл. 194 от НК– 11 бр. 
              - по чл.234 ал.1 от НК – 20 бр. 
              - по чл.234в, ал.2 от НК – 5 бр. 
              - по чл. 235 от НК– 3 бр. 
              - по чл.277а, ал.7 от НК – 2 бр. 
              - по чл.278 от НК -2 бр. 
              - по чл.339 ал.1 от НК – 12 бр. 
              - по чл.343б от НК – 2 бр. 
              - по чл.354а от НК - 6 бр. 
              - по чл.354в от НК  - 1 бр. 
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Привлечени в качеството на обвиняеми по ДП образувани през 
отчетния период по време на СПО с насоченост битова престъпност са 10 
лица. 

Приключени през отчетния период са били 56 ДП, от които 53 са били 
решени както следва: 7 ДП са внесени в съда спрямо 7 лица,  а именно: 
 4 ДП са внесени в съда с обвинителни актове, 2 ДП с предложения 
за одобряване на постигнати споразумения с обвиняемите лица и 1 ДП е 
внесено с предложение за налагане на административно наказание по 
реда на чл.78а от НК, 1 ДП е спряно и по 45 ДП наказателното 
производство е било прекратено. 

В изпълнението на Заповед № РД-04-78 от 02.03.2020г. на ГП на ПРБ, 
в района на ОП-Шумен през 2020г. са били проведени общо 35 броя 
специализирани полицейски проверки в 67 населени места, съобразно 
утвърдени от ОП-Шумен и ОД на МВР гр.Шумен графици, по линия 
престъпления свързани с наркотични вещества. В резултат по време на 
СПО през отчетния период са били образувани общо 23 броя ДП, с 
предмет наркотични вещества, а именно: 

              - по чл. 354а, ал. 1 от НК– 2 бр. 
              - по чл. 354а, ал. 3 от НК– 19 бр. 
              - по чл.354а, ал.5 от НК – 1 бр. 
              - по чл.354в ал.1 от НК -1 бр. 
Привлечени в качеството на обвиняеми по ДП образувани през 

отчетния период по време на СПО са 8 лица, на едно от тях е била взета 
мярка за неотклонение „Задържане под стража“. 

Приключени през отчетния период са били 11 дела, 10 от които са 
решени през 2020г.,  а именно: 4 ДП са внесени в съда, и 6 ДП са били 
прекратени. Предадените на съд през 2020г. 4 лица са били осъдени, след 
като съда е одобрил 2 бр. постигнати споразумения и признал за виновни 2 
лица, на които е наложил по реда на чл.78а от НК административни 
наказания. 
 

 Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и 
разследващи органи. 

 Кадрово обезпечаване. 
В съдебния район през 2020г. са работили 19,3 прокурори при 

прокурорски щат от 32 прокурори. Работиха 6  следователи при утвърдени 
7 следователски щата, които са с добра мотивация и с нужната 
професионална компетентност.  

 
 Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни 
производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и 
следователи. 

Проверки и ревизии. 
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През отчетната 2020 год. ръководно-контролната дейност на 
Окръжна прокуратура-Шумен бе насочена към проверка на дейността на 
Районна прокуратура - Шумен. Проверките се извършиха в изпълнение на 
Указание за контролната дейност в Прокуратурата на Република България 
и обхващат извършването на 1 комплексна ревизия и две тематични 
ревизии на дейността на прокурорите от РП-Шумен със обхват:  

1. На прекратените от прокурорите от Районна прокуратура - Шумен 
досъдебни производства с предмет наркотични вещества за периода 
01.01.2020 г. до 30.06.2020 г., водени за престъпления по чл. 354а, ал. 3 - 
ал. 5 от НК и чл. 354в, ал. 1 и ал. 5 от НК.   

 3. На  дейността на  Районна прокуратура – гр. Шумен, на Районна 
прокуратура – гр. Велики Преслав / ТО-Велики Преслав/ и на Районна 
прокуратура – гр. Нови пазар /ТО-Нови пазар/  за периода от 01.01.2019 г. 
до 30.09.2020 г. относно правилността и законосъобразността на 
постановените актове по преписки и досъдебни производства – откази и 
постановления за прекратяване на наказателни производства /без тези по 
давност/, водени за престъпления по чл. 212, чл. 227б, чл. 343, чл.343б и 
чл. 343в от НК и за домашно насилие.  

 
Образувани дисциплинарни производства срещу магистрати. 

Наложени наказания на прокурори и следователи. 
През 2020г. не са образувани дисциплинарни производства срещу 

магистрати и служител в Окръжна прокуратура – Шумен и Районна 
прокуратура - Шумен.  

Не са налагани наказания на прокурори и следователи. 
 
 

 Дейност на Окръжна прокуратура – Шумен и на Районна 
прокуратура -Шумен по надзора за законност в защита на 
обществения интерес и правата на гражданите. 
 В Окръжна прокуратура – Шумен и Районна прокуратура гр.Шумен, 
е създадена необходимата организация, за изпълнение на задачите по 
извършване на плановите и извънпланови задачи.  

През отчетния период, са изпълнени указанията на ВАП, свързани с 
възложените проверки. Постановените задачи са изпълнени своевременно 
и в пълен обем. Осъществява се добро взаимодействие между Окръжната 
прокуратура и единствената районна прокуратура в Шуменски съдебен 
район.  
 Създадена организация на работата по надзора за законност, 
обем и основни области, в които е осъществяван надзора за законност 
през 2020г. и сравнение с предходните две години.   
 И през 2020 г. работата на прокурорите, отговарящи за надзора за 
законност е била насочена основно в осъществяването на текущ надзор и 
постоянен контрол за законност върху взиманите решения на Общинските 
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съвети на територията на десетте общини в областта. Засилен е бил и 
надзорът за законност върху дейността на различни административни 
органи, като е съобразена и с въведените в страната противоепидемични 
мерки. 
 
   

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 
ШУМЕН 

 
 Основните приоритети които стоят пред Окръжна прокуратура 
гр.Шумен и Районна прокуратура гр.Шумен през 2021г. 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 районната 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, противодействие на битовата 
престъпност, престъпления свързани с наркотични вещества и др. тежки 
престъпления.  

2. Административните ръководители на Окръжна прокуратура – 
Шумен и Районна прокуратура - Шумен 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.  

4. Подобряване 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 в Окръжна прокуратура-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.  
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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 Районна прокуратура-Шумен, 
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 прокуратура. С цел избегне формалното 
подхождане към изпълнението на задачите от проверяващите в контролно 
- ревизионната дейност в ОП-Шумен да продължи да се използва 
репрезентативният метод.    

11. Окръжна прокуратура - Шумен и Районна прокуратура - Шумен 
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.  
  
             АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –  
            ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:  
                                                                            /МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА/ 

 


