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         На основание  Заповед  №Ж-01-192/05.04.2012 год. на Главния 

инспектор на  Инспектората към  ВСС, издадена  съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ 

бе извършена  проверка  по образуването, движението и приключването на 

прокурорска преписка № 611/2010 год. по описа на РП Кюстендил, ДП № 

215/2010 год.по описа на ОД на МВР Кюстендил.        

        Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в   сигнал, 

подаден от г-н  Б. Д. А. от град Кюстендил.         

        

        По сигнала  в  ИВСС е образувана преписка  № 192/2010 год.     

       

        На основание  чл. 56, ал.2 от ЗСВ,  проверката е  възложена на 

инспектор Албена Костова и експерти  Мариела Митева и Олег Велинов.   

        Проверката се извърши в периода от 11.04.2011г. до 15.05.2011г. по 

данни от сигнала, проверка на място в Районна прокуратура Кюстендил, 

както и по данни  и изискани съдебни актове от Районен съд Благоевград.  

           

 

 КОНСТАТАЦИИ  И ИЗВОДИ : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                        

 Сигнала е подаден от  г-н Б. А. от град Кюстендил до Президента на 

Република България. От Дирекция „Приемна” на Президента на РБ сигнала 

е препратен до  Инспектората към ВСС. 

Изразява се недоволство от действията на органи от съдебната 

система- Районна прокуратура град Кюстендил във връзка с организацията 

на работа по пр. пр. № 611/2010 год., ДП № 215/2010 год.; Кюстендилски 

районен съд по гр д. № 2523/2011 год.; Районен съд Дупница по гр. д. № 

3426/2011 год. и СРС . 

От изложеното в сигнала и с оглед направените констатации при 

предварителната проверка е безспорно, че в него  се съдържат 

обстоятелства проверката на които е в правомощията на ИВСС визирани в 

чл.54 от ЗСВ. 

Досъдебното производство е образувано на 26.02.2010 год. на 

основание чл. 212 ,ал.2 от НПК с оглед на местопроизшествие- станало 

ПТП. По ДП няма обвиняемо лице, като същото е водено срещу неизвестен 

извършител. 

 



След извършване на определените процесуално следствени действия 

възложени от прокуратурата : разпити на свидетели, назначена и изготвена 

СМЕ, искани са различни данни и е назначена АТЕ, на няколко пъти е 

удължаван срока на разследване, на 06.01.2011 год. досъдебното 

производство е прекратено.  

На 17.01.2011 год. е постъпила жалба против постановлението за 

прекратяване на ДП и отвод на всички прокурори от РП Кюстендил, като 

още същият ден жалбата ведно с материалите по преписката са изпратени 

на РС Кюстендил. Поради отвод на съдиите от РС Кюстендил, жалбата 

ведно с ДП са изпратени на ВКС за определяне на компетентен съд които 

да разгледа жалбата.Със свое определение ВКС е определил за такъв съд 

РС Благоевград и е изпратил жалбата на него за произнасяне. 

На 21.04.2011 год. с определение № 2742/01.04.2011год. постановено 

по ЧНД № 436/2011 год. състав на РС Благоевград е отменил 

постановлението за прекратяване и е върнал производството на РП 

Кюстендил за продължаване на наказателното производство и изпълнение 

на дадените указания. След връщането на делото в РП е постъпила жалба с 

искане за отвод на прокурорите от РП и разследващия полицай, като 

същата е оставена без уважение. С постановление от 10.05.2011 год. ДП е 

изпратено на РУП на МВР Кюстендил за изпълнение на дадените указания. 

Последвали са няколко удължавания на срока на разследване, като 

последното удължаване е до 22.07.2011 год. На 22.07.2011 год. е последвал 

самоотвод на наблюдаващия ДП прокурор Стоянова и то е разпределено на 

прокурор Константинов. Последвал е самоотвод на прокурор 

Константинов, но тои не е бил уважен от ОП. На същата дата с 

постановление на РП са дадени  указания за допълнително разследване  и 

досъдебното производство отново е изпратено на РУП на МВР. 

Последвали са няколко искания за удължаване на срока и молби от 

адвокатите на г-н Андонов с които са искани преписи от различни 

експертизи по делото, както и самоотвод на наблюдаващия прокурор, 

които не е уважен. На 24.01.2012 год. производството е получено в РП с 

мнение за прекратяване и на 22.02.2012 год. ДП е прекратено. На 

27.02.2012 год. постановлението е обжалвано, като жалбата е изпратена на 

РС Кюстендил. Поради отвод на съдиите от РС жалбата е изпратена на 

ВКС, а пък той от своя страна я е изпратил на РС Благоевград. С 

определение от 03.05.2012 год. по ЧНД № 818/2012 год. състав на РС 

Благоевград е потвърдил постановлението за прекратяване на ДП от 

22.02.2012 год. 



 

 Предвид на приетото за установено, не се  констатираха нарушения 

от страна на прокуратурата и МВР във връзка с организацията на работа по 

движението и приключването  на ДП. На няколко пъти е искано, и е 

допускано удължаване срока на разследване, като в тези случаи е спазен 

процесуалния закон.  

Безспорно е, че са извършени множество  процесуално следствени 

действия  с оглед изясняване обстоятелствата по делото, но производство 

се е проточило доста дълго във времето, което обстоятелство поражда 

определено съмнение в жалбоподателя относно правилността и 

законосъобразността на действията на прокуратурата във връзка с 

обективното, всестранно и пълно разследване, както и приключването на 

досъдебното производство в разумен срок.  

Същевременно, ИВСС не би могъл да допринесе за разкриване на 

обективната истина за това деяние, каквото е и очакването на 

жалбоподателят, тъй като няма такива правомощия. ИВСС не осъществява 

контрол по съществото на постановените съдебни и прокурорски актове. 

Съгласно разпоредбата на чл.54,ал.1,т.2 от Закона за съдебната власт, 

Инспекторатът към ВСС проверява само организацията по образуването и 

движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и 

приключването им в установените срокове.                                            

 Инспектората към ВСС не може да извършва преценка досежно 

законосъобразността  на действията на даден магистрат във връзка с 

работата по конкретно дело, да се произнася по правилността на 

постановените актове на магистратите, както и да обсъжда предприетите 

от тях процесуални действия. 

 Преценката за наличие или липса на достатъчно данни за извършено 

престъпление от общ характер и образуване на досъдебно производство е 

изключително правомощие на прокуратурата. Контрол за правилност и 

законосъобразност на постановените прокурорски актове може да бъде 

осъществен единствено по предвидения в НПК ред.  

Що се отнася до другите съдебни актове предмет на жалбата на г-н 

Андонов във връзка с подадена от него искова молба против ЗК „Б” АД със 

седалище и адрес на управление в град София, следва да се отбележи, че 

става въпрос за процесуални действия от които г-н А. не е ощетен и съвсем 

неправилно той е приел,че станалото цели неговото унижаване или 

унищожаване/според написаното от него/. 



По гр.д. № 2523/2011 год. след образуването му са последвали 

мотивирани определения от всички съдии от РС Кюстендил с оглед 

обстоятелството, че участник в ПТП, от което са настъпили вредите е лице, 

възходящ от първа степен на съдия Ася Стоименова от КРС. При тази 

ситуация е съвсем нормално, с оглед изключване на каквито и да било 

съмнения относно безпристрастността на съдиите от КРС, съдиите от КРС 

да се отведат от участие в процеса. Делото е изпратено за разглеждане на 

РС Дупница , където е образувано гр.д.№ 3426/2011 год. С определение от 

04.01.2012 год. делото е прекратено и препратено по компетентност на 

СРС след като в срока по чл.131 ат ГПК ответникът чрез адвоката си е 

оспорил исковата претенция на г-н А. и е направил възражение за местна 

подсъдност, като е поискано производството да се препрати на СРС по 

компетентност с оглед седалището и адреса на управление на ответника. 

 Става въпрос за гражданско правен спор, за развила се процесуално 

правна възможност с оглед наличната предпоставка, без да е налице 

нарушение или заобикаляне на закона от страна на магистрати с цел 

облагодетелстване някого, или пък злепоставяне и засягане интересите на 

другиго. В хода на производството пред СРС г-н А. разполага с 

процесуалните възможности да докаже своите претенции и да защити 

правата и интересите си. 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на жалбоподателя и на Дирекция 

„Приемна” на Президента на РБ. 

 

  

   ов                                                    ИНСПЕКТОР : 

                                                        /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

  

 

 


