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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            

 

                                       

  
 

          

АКТ 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА 

НА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

ГР. КЮСТЕНДИЛ 

 
 

 

  

В периода 06-09 април 2010 г. на основание заповед № 50/31.03.10 г. 

на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС 

беше извършена комплексна проверка на дейността на Окръжна 

прокуратура гр.Кюстендил. Проверката бе извършена от  проверяващи - 

инспектор  -  Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова и Димитрина 

Долапчиева.  

 Проверката беше извършена на място – в сградата на Окръжна 

прокуратура гр. Кюстендил, като проверяващите се запознаха 

непосредствено с организацията на административната дейност и 

организацията по образуването и движението на прокурорските преписки, 

както и приключването им в установените срокове. 

Проверката обхваща периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 

За проверявания период в прокуратурата са работили общо 8 

прокурори , като щатната обезпеченост е 10 щатни бройки. 

В момента на проверката има 2  незаети щатни бройки за прокурори. 

Общият брой служители в ОП гр. Силистра е 15 души, а конкретно заетите 

длъжности са:  съдебен администратор – 1 бр.; административен секретар - 

1 бр.; главен счетоводител – 1бр.; главен специалист – счетоводител – 1бр.; 

системен администратор – 1бр.; съдебни секретари - 4 бр.; компютърен 

оператор с деловодни функции - 1 бр.; прокурорски помощник - 1 бр.; 

шофьор – 1 бр.;  куриер – 1 бр.; чистач – 1бр. 

    

  

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  

  

 Организационното и административно ръководство в Окръжна 

прокуратура гр. Кюстендил се осъществява от прокурор Камен Пешев. 

ОП гр. Кюстендил се помещава  в сградата на съдебната палата, като 

прокуратурата ползва 2 етажа.  

 Съгласно Заповед № ЛС 6310/02.10.2007г., считано от 15.10.2007г., 

преписките и делата в прокуратурите в РБ следва да се разпределят чрез 

предоставения от ВСС програмен продукт за случайно разпределение на 

преписки и дела Law choice.  

В ОП – гр. Кюстендил електронната система за случаен подбор се 

прилага от 15.10.2007 г., съгласно Заповед № 278/09.10.2007 г., в която са 

определени групите  и прокурорите, които работят във всяка група и 

процента натовареност за всеки от тях.  

 Впоследствие са издадени още няколко заповеди, с които са 

приведени в изпълнение изисквания от ВКП  и Апелативна прокуратура 

София. 

 Ползват се правно-информационните продукти „Апис”,  „Сиела” 

„Лакорда”, както и  деловодни програми, предоставени от ВКП или други 

органи.  

 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 

Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата на Република България, както и съгласно указания на ВКП .  

 По собствена преценка се водят 5 бр. книги, а именно : книга за 

нетрудови  доходи по ЗСГ; книга за гледаните дела в съда; дневник за 

административните преписки;  изходящ дневник за преписки на 

административно-съдебния надзор; книга за условните присъди и азбучник 

към нея.  По указание на ВКП  се водят  8  бр. 

  Всички книги се водят съгласно изискванията, прегледно се 

попълват графите, книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и 

печат на прокуратурата.  За разлика от останалите проверени прокуратури, 

книгата за веществените доказателства се води много добре, съдържа 

всички изискуеми от ПОДАПРБ графи, редовно се поставя името на 

служителя, съответно приел и предал ВД, както и подписа му.  

На хартиен носител се водят 15 броя книги с азбучници към тях, а на 

електронен носител се водят – книга за спрените досъдебни производства 

срещу известен и неизвестен извършител, както и книга на наблюдаваните 

досъдебни производства. 

Спазват се определените от ВКП срокове за изпращане на месечни, 

шестмесечни и годишни статистически таблици. След изготвяне на 

обобщените анализи от ОП, същите се разглеждат на съвещания с 

прокурорите и следователите от региона, за което се изготвя протокол. 
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През 2009 г. няма наложени наказания от административния 

ръководител, нито направени предложения за поощрение или налагане на 

дисциплинарни наказания. 

През проверявания период по инициатива на административния 

ръководител са извършени контролни ревизии на дейността на районните 

прокуратури през 2008 година; анализ на обосноваността на подадените 

протести, срещу определения на районните съдилища; анализ на делата, 

прекратени и върнати поради допуснати съществени нарушения; анализи 

на делата на районните прокуратури, по които не са изготвени протести по 

постановени оправдателни присъди. По указания на други органи на 

съдебната власт са изготвени три анализа.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

 

През 2009 г. в Окръжна прокуратура Кюстендил са постъпили общо   

1119 бр. преписки, от които 982 бр. са новообразувани и 137 броя са 

останали от предходни периоди. Като преписки, решени от прокурорите 

са включени и преписките, които не са свързани пряко с прокурорската 

дейност по същество /административно - организационни, финансово -

стопански, информационно - аналитични и др./ Отделно от това, в 

коригираната справка № 2 изрично са изброени преписки, касаещи 

удължаване срока на разследване по ДП на районните прокуратури, 

преписки, касаещи изпълнение на наказанията, преписки по 

административно-съдебния надзор и надзора за законност.  

 С откази за образуване на досъдебно производство  са решени 116 

бр. преписки. От тези откази 41 броя  преписки са обжалвани , 26 бр. са 

потвърдени и 15 бр. са отменени. 

Необжалваните откази са общо 75 броя. За периода са образувани 43 

досъдебни производства,  а  изпратените по компетентност  преписки са 

общо 15 броя.  

Инстанционните решения на АП по преписки на ОП са общо 49 бр., 

от тях отменените са 12 бр., а потвърдените – 37 броя. 

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП Кюстендил и РП 

Дупница са общо 251 бр., от тях – 93 преписки общо са отменени и 158 

бр. са потвърдени. Няма  инстанционни преписки, нерешени в месечен 

срок.  

Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 

период са общо 58 бр. 

Няма нерешени преписки, останали от предходен период. 
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Съгласно Заповед № ЛС-2184/30.05.07г. на Главния прокурор на 

Република България в Кюстендилска окръжна прокуратура има 3 

преписки на специален надзор, а именно: 

1. Преписка вх. № СП 10/07 г. по чл. 253 от НК; решена с 

постановление за отказ да се образува ДП; 

2. Преписка вх. № 391/09 г.по чл. 282, ал.1 от НК, изпратена по 

компетентност на РП Дупница на 03.12.2009 г.;   

3. Преписка № 530/09 г. Решена с отказ да се образува досъдебно 

производство по чл. 282 и 219 от НК на 18.12.2009 г. Постановлението 

за отказ е отменено от АП София на 16.02.2010 г. и на 26.02.2010 г. 

преписката е върната на РПУ Бобов дол за допълнителна проверка. 

 

ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОСЪДЕБНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.  КЮСТЕНДИЛ 

 

НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2009 г. общо – 

238 бр., от тях – 1 бр. незабавно производство.   

ПРИКЛЮЧЕНИ ДП  от разследващ орган и  решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове са общо 174 бр. досъдебни производства, от 

тях – 1 бр. незабавно производство. 

 През проверявания период на основание чл. 242, ал.2 от НПК едно 

досъдебно производство е изпратено на разследващ орган.  

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 

проверявания период са общо 33 бр. , от тях срещу неизвестен извършител 

- 32 бр. и срещу известен извършител 1бр.,  възобновените са общо 18 бр. и 

от тях  13 броя са срещу неизвестен извършител и 5 бр. са срещу известен 

извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора , през 2009 

г. са общо 91 бр., от тях  - 10 броя са срещу известен извършител и 81 броя 

са срещу неизвестен извършител. 6 бр. са обжалвани пред съд  и  5 бр. са 

отменени.  Няма обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления, както и служебно отменени такива. 

От посочените досъдебни производства 17 броя са прекратени 

поради  изтекла давност. 

През проверявания период са изготвени общо 191 броя искания от 

разследващия орган до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

удължаване на срока. Общо направените искания за удължаване на срока 

на разследване до по горестоящата прокуратура са 133 броя и всички са 

уважени. Исканията, направени до Главния прокурор на Република 

България за удължаване на срока са 89 броя и всички са уважени. 

   

 През 2009 година прокурорите в ОП Кюстендил са внесли в съда 

общо 35 броя прокурорски акта. От тях внесените обвинителни актове  са 
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19 броя и 16 броя са предложенията за споразумение. Не са внесени 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание. От внесените актове за допълнително 

разследване от съда са върнати 4 броя дела,  всички с разпореждане на 

съда. Общо от съда по обвинителен акт през 2009 г. са решени 24 дела, 

като по 15 бр. са постановени осъдителни присъди, постановена е 1 

оправдателна присъда. По три от внесените с обвинителен акт дела са 

постигнати споразумения в хода на съдебното следствие.  

По осъдителните присъди по общия ред, които са 15 броя са 

подадени 3 протеста,  които не са разгледани към момента на изготвяне на 

справката. Подаденият протест по постановената оправдателна присъда не 

е уважен,  постановени са 4 осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от 

НПК.  

Всички внесени от прокурорите в ОП Кюстендил споразумения по 

реда на чл. 381 от НПК са уважени от съда. 

През проверявания период няма подадени касационни протести. 

 През 2009 година   прокурорите от Окръжна прокуратура Кюстендил 

са участвали  в 206 съдебни заседания по наказателни дела, като от тях 138 

броя са първоинстанционни и 68 броя са въззивни дела. Участието им в 

граждански дела е по 85 дела, като са предявени два граждански иска. 

Броят на административните дела с участие на прокурор са общо 640, като 

от тях 552 участия са по закон и 88 броя са по преценка на прокурора. 

 Организацията на дейността по водене на статистиката е съгласно 

указанията на ВКП. 

 През проверявания период са приведени в изпълнение 37 броя 

присъди и всички са в срок. 

 

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ 

 

 С последните изменения на ЗСВ, обнародвани в Д. в. бр. 33 от 2009 

година са създадени окръжните следствени отдели в окръжните 

прокуратури.  

През 2009 г. в окръжен следствен отдел  в ОП Кюстендил са 

работили 12 следователи, като по щат съществува и 1 бройка за младши 

следовател, която не е заета и е трансформирана в младши прокурор с 

Решение на ВСС, взето с протокол № 53/09 г. По щатно разписание  в 

окръжния следствен отдел има 19 съдебни служители, от които към 

31.12.2009 година са заети 18 броя, а съгласно Заповед № 3126/30.09.09 г. 1 

щатна бройка шофьор е преместена в РП Дупница.  

Въведена е информационна програма за ЦИССС и достъп до БДС. 

Случайният принцип за разпределение на делата е въведен, като 

следователите са разпределени в 4 сектора, според вида на разследваните 

престъпления.  
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В окръжния следствен отдел се водят следствени регистри; входящи 

и изходящи дневници; дневник за експертизи; дневник за служебни 

бележки; дневник за спрени дела; заповедни книги; дневници на ЦИССС; 

дневник на оператора,; дневник на случайния подбор на следствените 

поръчки и следствените дела; книга за веществените доказателства. 

 Общият брой разследвани досъдебни производства през периода са 

254, от които образувани през периода 26 броя, а образувани през 

предходни периоди – 36 бр. Възобновените дела през 2009 година са  192 

броя. Общо делата срещу ИИ са 106 броя и от тях 94 са приключени и 12 

броя са неприключени. Общо делата срещу НИ са 148 броя и от тях 137 са 

приключени и 11 са неприключени.  210 дела са в двумесечния срок по 

закон, 18 дела са в срок, удължен от прокурора и  2 дела са в срок, удължен 

от Главния прокурор на Р България. Няма дела извън срок. 

Приключените досъдебни производства през 2009 година са 228, от тях 

в двумесечен срок са приключени 210 ДП, в срок, удължен от прокурора са 

15 броя и в срок, удължен от Главния прокурор са 3 броя. Върнатите дела 

от прокуратурата на основание чл. 242, ал.2 от НПК са общо 4 броя, от тях 

1 на прокурори от Кюстендил и 3 на прокурори от Дупница. 

Приключени с мнение за съд са 15 досъдебни производства, а с мнение 

за прекратяване 165 ДП. Приключени с мнение за спиране са 48 дела. 

Общо възобновените дела са 183 според датата на образуване 16 са 

новообразувани и 29 са образувани в предходни периоди. 

В края на периода са останали неприключени 23 дела, няма такива дела 

с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. 

Спрените дела срещу известен извършител съгласно указанията на ВКП 

са изпратени на съответните прокуратури. Всички лица по делата, спрени 

срещу ИИ са обявени за общодържавно издирване. Няма спрени дела на 

специален надзор. 

За съхраняването на веществените доказателства са обособени отделни 

помещения, ВД се предават с приемо предавателни протоколи срещу 

подпис и се описват в описна книга и книга за движение на веществените 

доказателства. 

Към момента на проверката в ОСлО към ОП гр.Кюстендил се 

разследваха 22 досъдебни производства, като всичките бяха в срок. 

Следователите работят на две места: в гр.Кюстендил и гр.Дупница. И 

на двете  места условията за работа са много добри, но натовареността 

на следователите към момента е много ниска и на практика 

потенциалът им за разследване на по - усложнени от юридическа и 

фактическа страна ДП остава неизползван.  

Проблем при разследването създава липсата на вещи лица и експерти в 

региона. Това налага  назначаването на експертизи в гр.София, което от 

своя страна води до големи финансови разходи. 
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Завеждащият ОСлО изрази готовност следователите от отдела да 

окажат помощ и да поемат разследването по дела на Окръжния 

следствен отдел към Градска прокуратура /бившата Столична 

следствена служба/. 

  

 

 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ ПРЕПИСКИ 

 

 По време на проверката бяха проверени произволно избрани 

наблюдателни производства, обвинителни актове, постановления за 

прекратяване, постановления за спиране на наказателни производство, 

както и постановления за отказ за образуване на НП. Проверени бяха и 

описаните в справка № 3 наблюдавани досъдебни производства, при 

решаване на които наблюдаващият прокурор се е произнесъл извън срока 

по чл. 242, ал.3 от НПК. 

 

  

Произнасяния на прокурор, извън срока по чл. 242, ал.3 от НПК: 

 

1. пр. пр. № 597/07 г. по описа на ОП Кюстендил; ДП 325/07 г. по 

описа на РУ „Транспортна полиция” София. Производството е срещу 3 

лица по чл. 219, ал.3 от НК с наблюдаващ прокурор Н. Стоева. Делото е 

постъпило за произнасяне при прокурора на 27.01.2010 г., а е решено с 

постановление за прекратяване на 15.03.2010 г. 

2. пр. пр. № 2636/08 г. по описа на ОП Кюстендил; ДП 673/08 г. по 

описа на РУ „Транспортна полиция” София. Наблюдаващ прокурор – Н. 

Стоева.  Делото е постъпило за произнасяне при прокурора на 24.04.2009 

г., а е решено с постановление за прекратяване на 25.06.2009  г. 

3. пр. пр. № 3078/08 г. по описа на ОП Кюстендил; ДП 692/08 г. по 

описа на РУ МВР Дупница с наблюдаващ прокурор Н. Стоева. Делото е 

постъпило за произнасяне при прокурора на 02.04.2009 г., а е решено с 

постановление за прекратяване на 27.05.2009  г. 

 

Отменени постановления за отказ за образуване на ДП  

 

Бяха проверени пр.преписки №№ 1932/09г., 1926/09г., 1927/09г., 

1882/09г., 530/09г. и 391/09г. По всички ОП гр.Кюстендил първоначално е 

постановила откази да се образува ДП, които впоследствие са били 

отменени от горестоящите прокуратури. Към момента по тези преписки 

се извършват допълнителни проверки. 
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Спрени дела срещу известен извършител /ИИ/ 

 

1.679/93г., наблюдаващ  прокурор Владимир Мицов. 

  Досъдебното производство /сл.дело № 968/93г./ е образувано на 

01.07.93г. срещу НИ, който на 01.07.93г. към 4.00ч. до пътя с.Коняво – 

с.Цървеняно умишлено умъртвил лицата Бойчо Костадинов и Росен 

Симеонов - престъпление по чл.116 т.4 от НК. 

На 02.07.1993г. е образувано следствено дело № 971/93г. срещу 

четири лица, които в периода март - юли 1993г. след предварителен 

сговор извършвали грабежи на македонски граждани -  престъпление по 

чл.199 ал.1 т.2 от НК. 

На 12.08.93г. двете дела са обединени под № 971/93г. поради връзка 

помежду им – на 01.07.93г., при опит за грабеж на вещи от автомобил с 

македонска регистрация, извършен от Росен Симеонов, Бойчо 

Костадинов и още  четири лица /обвиняемите по следственото дело/, 

неизвестен извършител  извършил убийството на Симеонов и 

Костадинов. На 25.11.1993г. наказателното производство е спряно на 

осн. чл.239 ал.1 т.2 от НПК /стара редакция/. 

Самото обединяване на делата предизвиква леко недоумение, 

защото убитите Симеонов и Костадинов имат процесуалното 

качество на  извършители на едното деяние /опита за грабеж/ и са 

пострадали по другото деяние /убийството/, а четиримата живи 

обвиняеми за опита за грабеж са свидетели по делото за убийството !  

След неколкократни възобновявания /първото на 12.04.07г./ и 

спирания на 04.08.2009г. делото отново е спряно. Трябва да се обърне 

специално внимание на постановленията на ОП гр.Кюстендил от 

12.04.07г., 15.06.07г., 09.06.08г., 06.08.08г., 07.07.09г. и 04.08.09г. От тях 

не става ясно за какви деяние и срещу кого се води производството, 

няма произнасяне по отношение на веществените доказателства и 

мерките за неотклонение, не са изпращани преписи на обвиняемите. 

Трябва да се отбележи, че първоначалната мярка за 

неотклонение по отношение на обвиняемите е била „Задържане под 

стража”, която впоследствие е заменена за всички с „парична 

гаранция”. Липсват данни за частично прекратяване на 

производството или за отмяна на мерките за неотклонение до 

момента. Така на практика е налице 17г. висящо производство, без 

перспектива то да бъде приключено с внасяне в съда на обвинителен 

акт. Това би дало възможност на обвиняемите лица да предявят  

искове по ЗОДОВ. 

Гореизложеното налага извършване на служебна проверка от 

страна на Софийска апелативна прокуратура относно 

законосъобразността на актовете на ОП гр.Кюстендил по пр.пр.№ 
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679/93г. по нейния опис, ДП /сл.дело/ № 971/93г. по описа на ОСлО към 

ОП гр.Кюстендил. 

  

 

2.2007/07г., наблюдаващ прокурор Мицов 

  Лицето е обявено за ОДИ /не е посочен № на телеграмата/ 

 

3.675/07г., наблюдаващ прокурор Мицов 

 Лицето е обявено за ОДИ 

 

4.1800/08г., наблюдаващ прокурор Любенов 

 Лицето е обявено за ОДИ 

 

5.626/02г., наблюдаващ прокурор Любенов 

 Свидетел-очевидец се намира извън на страната 

 

6.2120/06г., наблюдаващ прокурор Н.Стоева 

 Лицето е обявено за ОДИ 

 

7.1687/79г., наблюдаващ прокурор Байрактарски 

 Производството е образувано срещу ИИ по чл.134 ал.1 т.2 от НК 

/отм./. Спряно е на 15.04.1980г. В ОП гр.Кюстендил има само 

наблюдателна преписка. Самото спряно дело липсва. Прокуратурата 

не е направила преценка дали наказателното преследване не е погасено 

поради изтекла давност. 

 

 

 

 

 ДП, внесени в съда с обвинителен акт: 

 

1. пр. пр. № 1312/08 г., ДП (сл. д. № 64/08 г. по описа на НСлС) – 

прокурор Н. Стоева. ДП е образувано на 16.05.2008 г. за 

престъпление по чл. 3021 т.1 вр. с чл. 301, ал.2 от НК срещу бивш 

следовател от ОСлС Кюстендил. Делото е взето на специален 

надзор от ВКП. ОА е внесен на 23.07.2009 г. и в ОС Кюстендил е 

образувано НОХД № 311/09 г. Изпратено е по подсъдност на 

Софийски градски съд, където е образувано НОХД № 3899/09 г. 

Наказателното производство е прекратено и делото е върнато 

на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения 

при привличане на обвиняемата. След извършено ново привличане 

е внесен нов ОА на 02.03.2010 г. 
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Отменени постановления на ОП Кюстендил от АП София: 

 

1. пр. пр. № 2968/09 г. по описа на ОП Кюстендил – пр. Ангел 

Байрактарски. С постановление от 05.10.09 г. е потвърдено 

постановление на РП Кюстендил за отказ да се образува ДП. В 

постановлението на ОП не е посочено, че същото може да се обжалва. 

Изрично в титулната страница е изписано, копие от постановлението да 

се изпрати на лицето, подало тъжбата. С постановление от 24.11.09 г. 

Апелативна прокуратура София отменя постановлението на ОП 

Кюстендил и връща преписката за допълнителна проверка. 

2. пр. пр. № 2548/08 г. по описа на ОП Кюстендил – пр. Ангел 

Байрактарски. С постановление от 27.02.09 г. е потвърдено 

постановление на РП Кюстендил за отказ да се образува ДП, в което не е 

посочено, че подлежи на обжалване по реда на чл. 213 от НПК. В 

постановлението на ОП също не е посочена възможността за 

обжалване. Изрично в титулната страница е изписано, копие от 

постановлението да се изпрати на лицето, подало тъжбата. С 

постановление от 27.04.09 г. Апелативна прокуратура София отменя 

постановлението на ОП  и РП Кюстендил и връща преписката за 

допълнителна проверка. На 10.08.09 г. пр. Байрактарски отново 

потвърждава постановление за отказ на РП Кюстендил. АП София на 

08.09.09 г. потвърждава двете постановления на РП и ОП, като изрично 

сочи, че нейното постановление подлежи на обжалване пред ВКП. С 

постановление от 14.12.09 г. ВКП потвърждава всички постановления и 

сочи, че произнасянето е окончателно и не подлежи на обжалване. 

3. пр. пр. № 236/09 г. по описа на ОП Кюстендил – пр. Камелия 

Стефанова. С постановление от 27.01.09 г. е потвърдено постановление 

на РП Кюстендил за отказ да се образува ДП, копие от което липсва в 

преписката на Окръжна прокуратура. В постановлението на ОП не е 

посочена възможността за обжалване. Изрично в титулната страница е 

изписано, копие от постановлението да се изпрати на лицето, подало 

тъжбата. С постановление от 29.04.09 г. Апелативна прокуратура 

София отменя постановлението на ОП  и РП Кюстендил и указва да се 

образува досъдебно производство. 

4. пр. пр.№ 2065/09 г. – пр. Ангел Байрактарски. С постановление от 

01.07.09 г. е потвърдено постановление на РП Дупница за отказ да се 

образува ДП, в което е посочено, че подлежи на обжалване по реда на чл. 

213 от НПК. В постановлението на ОП не е посочена възможността за 

обжалване. Изрично в титулната страница е изписано, копие от 

постановлението да се изпрати на лицето, подало тъжбата. С 

постановление от 19.08.09 г. Апелативна прокуратура София отменя 
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постановлението на ОП  и РП Кюстендил и разпорежда да се образува 

досъдебно производство срещу неизвестен извършител. 

5. пр.пр.№ 139/09г. по описа на ОП- гр. Кюстендил –С 

постановление  от 01.04.05г. - прокурор М. Славова от РП- гр. Кюстендил 

отказва да образува ДП./в постановлението не е записано нито лицето което 

следва да бъде уведомено, нито пред кой орган следва да бъде обжалването/. 

Жалбата срещу постановлението на РП – гр. Кюстендил е от 04.02.09г. 

С постановление от 16.02.09г. прокурор К. Стефанова от ОП- гр. 

Кюстендил потвърждава постановлението на РП./в постановлението не е 

посочено пред кой орган може да бъде обжалвано/. С постановление от 

15.04.09г. прокурор Д. Личева от АП- гр. София отменя постановлението 

на ОП – гр. Кюстендил и РП- гр. Кюстендил и разпорежда да се образува 

ДП.по чл. 129, ал.2 от НК. 

6. пр.пр. 0341/05г. – С постановление РП- гр. Кюстендил – отказ от 

образуване на ДП. По жалбата за отказ от образуване на ДП, с 

постановление от 26.01.09г. прокурор А. Байрактарски потвърждава 

постановлението на РП- гр. Кюстендил за отказ от образуване на ДП /в 

постановлението не е посочено лицето, което трябва да бъде уведомено, нито пред 

кой орган може да се обжалва постановлението /. С постановление от 01.07.09г. 

прокурор Бр. Славов от АП – гр. София отменя постановленията на ОП – 

гр. Кюстендил и РП- гр. Кюстендил за отказ от образуване на ДП. 

 

Върнати дела от съда  

 

1. пр.пр. вх. №2802/08г., ДП № 129/08г. по описа на ОД-МВР-гр. 

Кюстендил,НОХД № 322/09г. по описа на ОС – гр. Кюстендил,  образувано 

за извършено престъпление по чл. 149, ал.5,т.1 от НК – прокурор Н. 

Стоева. Внесен ОА на 23.03.09г. ОС –гр. Кюстендил с разпореждане 

23.04.09г. съдия П. Бр. прекратява съдебното производство за това, че 

във фазата на ДП е допуснато отстранимо съществено нарушение на 

процесуалните правила-липсва конкретизация на времето и начина на 

извършване на твърдяното деяние, липса на индивидуализация и относно 

начина на извършване на деянието. Нарушение на чл.246, ал.2 НПК. 

Съдът прекратява съдебното производство и връща делото на ОП- гр. 

Кюстендил за отстраняване на нарушенията, за ново привличане на 

обвиняемия и изготвяне на нов ОА. 

 С постановление от 29.04.09г. – прокурор Стоева дава 

допълнителни указания и връща ДП на РУ-МВР- гр. Бобов дол за 

изпълнение на указанията на ОС- гр. Кюстендил. Изготвен нов ОА на 

29.05.09г. С разпореждане от 20.07.09г. съдия П.Бр.от ОС- гр. Кюстендил 

прекратява отново съдебното производство поради допуснато отново 

отстранимо съществено нарушение – отново не е посочено времето на 

извършване на деянията. Съдът прекратява съдебното производство и 
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връща делото на ОП- гр. Кюстендил за допълнително разследване. С 

постановление от 23.07.2009г. прокурор Н. Стоева дава допълнителни 

указания за допълнително разследване. Изготвен е нов ОА – от 

24.08.2009г. от прокурор Любенов. Образувано е НОХД № 332/09г. по 

описа на ОС- гр. Кюстендил. Към датата на извършване на проверката 

от ИВСС, делото не е приключило. 

2. пр.пр. вх. № 3077/08г., ДП № 141/08г. по описа на РПУ- гр. Дупница за 

извършено престъпление по чл. 343, ал.1, б. „в” от НК – прокурор Б. 

Любенов изготвя ОА на 14.10.09г. С разпореждане от 09.11.09г. съдия П. 

Бр. от ОС – гр. Кюстендил по НОХД № 386/09г. прекратява съдебното 

производство поради пропуски в ОА и нарушение на чл. 246, ал.2 от НПК – 

не са посочени факти, свързани с механизма на деянието. Изготвен е нов 

ОА от 27.11.09г. . Към датата на извършване на проверката от ИВСС, 

делото не е приключило. 

3. пр.пр. вх. № 1880/08г., ДП № 86/08г. по описа на РПУ- гр. Дупница за 

извършено престъпление по чл. 115, вр. чл.18, ал.1, вр. чл. 20 от НК – 

прокурор Б. Любенов изготвя ОА на 05.03.09г. Образувано е НОХД № 

93/09г. по описа на ОС – гр. Кюстендил. С разпореждане от 25.03.09г. 

съдия М. Начев от ОС – гр. Кюстендил установява че е допуснато 

нарушение на процесуалните правила – предвид разпореждането на чл. 94, 

т.3 и 5 НПК – всеки един от обвиняемите трябва да е с отделен 

защитник. Съдът прекратява съдебното производство и връща делото 

на ОП- гр. Кюстендил за доразследване. Изготвен е нов ОА от 14.05.09г. . 

Към датата на извършване на проверката делото е приключило с присъди 

на тримата подсъдими. 

 

 

ИЗВОДИ: 

 

  - Натовареността  на прокурорите от Окръжна прокуратура Кюстендил е 

под средната в страната /за 2009г. са внесени в съда 19 обвинителни акта и 

16 предложения за споразумение/.  

- Понякога не се спазва разпоредбата на чл. 213, ал. 2 от НПК, като в някои 

постановления на прокурорите от окръжната прокуратура не се сочи 

възможността за обжалване пред по-горестоящата прокуратура, което 

произтича от разпоредбата на чл. 46 от НПК и Указание на Главния 

прокурор. 

- Книгите, дневниците и регистрите, които се водят в Окръжна 

прокуратура Кюстендил са прегледни, и съдържат всички графи, 

необходими за проследявяне движението на преписките и делата. Добре е 

организирана дейността по съхраняване на веществените доказателства, на 

всяко ВД е поставен номер и е описано. При предаване в съда се връчват 

срещу подпис на служителя, който ги приема. Унищожаването се 
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извършва от комисия, определена със заповед на административния 

ръководител. 

- Обичайно се спазват  предвидените в НПК срокове, както по отношение 

на досъдебните производства,  така и по отношение действията на 

прокурора след приключването му, с изключенията, описани по горе.  

- Своевременно се правят исканията за удължаване на сроковете, но често 

се иска удължаване на срок по дела, които не представляват фактическа и 

правна сложност, което се дължи на недобра организация на разследващия 

орган и недостатъчен контрол от страна на наблюдаващия прокурор.   

- Спазва се  приетият план за контролно ревизионната дейност на    

Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и са направени всички планирани за  

2009 г. ревизии и проверки. 

-  Следователите в Окръжния следствен отдел  работят ритмично по делата 

на производство при спазване на сроковете, предвидени в НПК, като 

своевременно уведомяват наблюдаващия прокурор за необходимостта от 

подаване на искания за удължаване на сроковете. Съществува възможност 

и желание от страна на следователите да им бъдат възлагани за 

разследване от окръжния прокурор дела с фактическа и правна сложност, 

както и на дела от Окръжния следствен отдел към СГП. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

Към ОП гр.Кюстендил 

 

- Прокурорите от Окръжна прокуратура гр. Кюстендил да спазват стриктно 

разпоредбите на чл. 46, ал.3 от НПК и изрично да посочват с 

постановленията си възможността за обжалване им. 

- Прокурорите от Окръжна прокуратура гр. Кюстендил да  осъществяват 

постоянен надзор и да следят за спазването на сроковете от страна на 

разследващите органи, като предприемат всички законови мерки при 

неизпълнение на указанията, дадени им от прокуратурата. 

- При необходимост да упражняват правомощията си по чл. 46, ал. 2, т. 2   

от НПК. 

- Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 

производство и прилагането на ЕЗА.В тази насока окръжният прокурор да 

предприеме необходимите действия /съвещания с районните прокурори, 

даване на указания и др./. 

 - Следва да се преценява по-задълбочено необходимостта от искане за 

удължаване на срока на разследването или проверката, с оглед  наличието 

на фактическа и правна сложност на казуса. 

- Окръжният прокурор следва да упражнява правомощията си и по - често 

да възлага на следователите в окръжния следствен отдел извършването на 
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разследвания по производства, които представляват фактическа и правна 

сложност. 

 

Към АП гр.София 

 

- Да се извърши служебна проверка на законосъобразността на 

прокурорските актове по пр.пр.№ 679/1993г. по описа на ОП 

гр.Кюстендил. 

 

Към директора на НСлС и зам.главен прокурор г-н Бойко Найденов 

 

     -  Да се прецени възможността за повишаване натовареността на 

следователите от ОСлО към ОП гр.Кюстендил чрез възлагането им за 

разследване на дела от ОСлО към СГП. 

 

За предприетите мерки по изпълнение на препоръките и 

отстраняване на констатираните нарушения по ЗСВ да бъде уведомен 

Инспекторатът към ВСС в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

 Приложения: 

 

1. Справки 5 броя;  

2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. 

Благоевград; 

3. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор и извадки 

от протоколи за разпределение; 

4. Протокол на Комисията по проверка на веществените 

доказателства. 

 
 

Копие от акта да се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Благоевград  г-н  Камен Пешев - за сведение и изпълнение.  

2. Административния ръководител на Софийска апелативна 

прокуратура г-н Вичо Вичев - за сведение и извършване на служебна 

проверка на пр.пр.№ 679/93г. по описа на ОП гр.Кюстендил. 

3. Главния прокурор на Република България г-н Борис Велчев - за 

сведение. 

4. Директора на НСлС и зам.главен прокурор г-н Бойко Найденов 

5. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Анелия Мингова - за 

сведение. 
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10.05.2010 г.     Инспектор: 

     София                    /Ясен Тодоров/ 


