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 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ 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. БЛАГОЕВГРАД  

  
В периода 22 март – 26 март  2010г. на основание заповед № 

36/10.03.2010 г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 
програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 
Окръжна прокуратура гр. Благоевград. Проверката бе извършена от  
проверяващи - инспектор  -  Ясен Тодоров  и експерти Димитрина 
Долапчиева  и Сия Иванчова на 22, 23 март 2010 година. 

Проверката беше извършена на място – в сградата на съдебната 
палата на града, като Окръжна прокуратура се помещава на четвъртия 
етаж, до която се достига чрез самостоятелен вход. 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 01.01.2009г. – 31.12.2009 г. и  първото 
шестмесечие на 2010 година. 

За проверявания период в прокуратурата са работили общо 17 
прокурори, а именно – прокурор Елка Атанасова  - административен 
ръководител и прокурорите М.Зотева – зам. окръжен прокурор, Сн. 
Кацарска – зам. окръжен прокурор, Ир.Аспарухова, Хр. Георгиев, Р. 
Гундева, Б. Гълъбова, Ек. Даракчиева, Ив. Димитров, Ив. Калоянов, Н. 
Сачкова, Г. Качорев, Б. Ковачки, Р. Мавродиева, К. Прешелков, М. 
Райдовска и В. Стоилова. 
 Реално през 2009 г. са работили 13 прокурори. Незаети в началото  на 
годината  - 1 бр.Напуснали през годината: 2 бр. младши прокурори освободени от  
30.01.2009 г. на основание чл.160 във вр. с чл.243 ал.1 ЗСВ и 1 бр. адм. 
ръководител- окръжен прокурор освободен на основание чл.165 ал.1, т.1 ЗСВ от  
17.07.2009 г. Незаети в края на годината  - 5 бр., от които 4 щатни бройки са 
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трансформирани от младши прокурор в длъжност прокурор с решение по 
протокол № 23 от Заседанието на ВСС, проведено на 03.06.2009 г. на основание § 
114 о ПЗР на ЗИДЗСВ /обв. в ДВ  33/30.04.2009 г./ и 1 щатна бройка прокурор, 
след освобождаването от длъжност на Адм. ръководител-окръжен прокурор на 
осн. чл.165 ал.1 т.1 ЗСВ с решение по протокол № 23 от 03.06.2009 г. на ВСС, 
считано от 17.07.2009 г. 
 
 Командировани прокурори през 2009 г. по периоди, както 
следва: 
 
1.Иван Ангелов Калоянов –          от 01.04.2009 г. до 01.07.2009 г. 
 
2.Костадин Иванов Прешелков – от 03.11.2008 г. до 03.05.2009 г. и  

       от 13.05.2009 г. до 12.02.201г. 
 

3.Райна Андреева Гундева –         от 01.04.2009 г. до 22.06.2006 г.,  
                 от 01.07.2009 г. до 03.08.2009 г. и  

       от 31.08.2009 г. до настоящия момент. 
 

4.Иван Божиков Димитров –         от 01.01.2009 г. до 15.03.2009 г.  
       от 12.10.2009 г. до настоящия момент. 

 
5. Борислав Руменов Ковачки       от 01.01.2009 г. до 15.03.2009 г.  
   

 В момента на проверката  има 3 незаети щатни бройки за прокурор, 
като общият брой по щат е увеличен. 
 Общият брой служители в ОП – гр. Благоевград и конкретно заети 
длъжности: щатна численост в началото на 2009 г. - 19 щ. бройки, щатна 
численост в края на 2009 г. - 24 щ. бройки, а конкретно заетите длъжности са:  
съдебен администратор ІІ степен– 1бр.; административен секретар - 1 бр.; 
системен администратор– 1бр.; главен специалист компютърна обработка– 
1бр.; компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции - 4 бр.; 
съдебни секретари  - 3 бр.; съдебен архивар – 1 бр.; шофьор – 1 бр.; 
прокурорски помощник – 2 бр.; старши специалист – личен състав – 1бр.; 
съдебен деловодител – 1бр.; началник отдел „Финансово стопански 
дейности” – 1бр.; главен счетоводител – 1бр., главен специалист – 
счетоводител- 2 бр.; управител съдебна сграда ІІ степен – 1бр.; домакин – 
1бр. 
    

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 
  
 Организационното и административно ръководство в Окръжна 
прокуратура гр. Благоевград се осъществява от прокурор Елка Атанасова. 
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  ОП гр. Благоевград се помещава  в една сграда с ОС, РС гр. 
Благоевград и на един етаж с РП гр. Благоевград. 

В ОП – гр. Благоевград през 2007 година  въз основа на Заповед № 
ЛС-6310/02.10.07г. на Зам. главен прокурор на ВКП  Валери Първанов , 
издадена в изпълнение на заповед № 6185/12.09.2007г. на Главния 
прокурор на РБ, преписките и делата се разпределят чрез предоставения от 
Висшия съдебен съвет програмен продукт за случайно разпределение Law 
Choice. В заповед № 641/12.10.2007г. на административния ръководител – 
окръжен прокурор Р. Тодоров е разпоредено да се пристъпи към 
изпълнение на заповед № ЛС-6310/02.10.07г. на Зам. главен прокурор на 
ВКП  Валери Първанов. В заповедите , които са издавани впоследствие се 
определя процентът на натовареност на всеки от прокурорите по 
определени групи дела. След встъпване в длъжност на новия 
административен ръководител – прокурор Елка Атанасова са издадени 
няколко заповеди, с които се регламентира натовареността в отделните 
групи. В заповед № 134/15.02.2010г. добавени в списъка за електронно 
разпределение на преписките и делата прокурорите- Евг. Стоянова, В. 
Стоилова и Л. Коюмджиев. Със Заповед № 192/25.02.2010г. преписките и 
делата в регистратурата за „Класифицирана информация” е наредено да се 
разпределят чрез предоставения от ВСС програмен продукт Law Choice 
само при първоначалното им постъпване в прокуратурата, съобразно 
поредността на постъпването им. Повторното разпределяне се извършва 
само в случаите, когато се наблюдава замяна на наблюдаващия прокурор. 
В създадената група „Регистратура класифицирана информация” при 
всички прокурори натовареността е 100%. 
 Ползват се правно-информационните продукти „АПИС ”, „СИЕЛА ”, 
„СИЕЛА - РАЗСЛЕДВАНЕ”. Деловодните програми – УИС, предоставена 
от ВКП и самостоятелно създадена – ВИСЯЩИ ДЕЛА. 

По Заповед № ЛС-3051/18.07.2007г. на Заместника на главния 
прокурор при ВКП г-н Валери Първанов, считано от 01.09.2007г. в 
Окръжна прокуратура се въвеждат данни за движението на преписките и 
делата в Унифицирана информационна система (УИС) на ПРБ. 

По Заповед № ЛС-3020/16.07.2007г. на Заместника на главния 
прокурор при ВКП г-н Валери Първанов, считано от 17.09.2007г. в 
Окръжна прокуратура се въвеждат данни за всяко наказателно 
производство, образувано от прокурора в Единната информационна система 
за противодействие на престъпността (ЕИСПП).  
 Спазват се сроковете, определени от ВКП за изпращане на месечни, 
шестмесечни и годишни статистически таблици. Със заповед административния 
ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград е 
определил сроковете за изпращане на статистическите таблици от Районните 
прокуратури в Окръжна прокуратура. Организирана е работата на Окръжна 
прокуратура – Благоевград така, че да не се допуска забавяне на исканите 
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статистически отчети, като се следят определените срокове в заповедта на 
административния ръководител-окръжен прокурор от административния 
секретар, като съответно се напомня на районните прокуратури при случай на 
забавяне. 
 Справките и таблиците се изготвят от всички прокурори и съдебни 
служители. 
 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 
Правилника за организация на дейността на администрацията на 
прокуратурата на Република България – 16 бр., както и съгласно указания 
на ВКП –4 бр. По собствена преценка се водят 11 бр.  книги и помощни 
таблици - помощна книга за изготвените и изпратени справки; помощна 
книга за преписки по ЗСГ; помощна таблица за спрени досъдебни 
производства;  помощна таблица за искания до съда;  помощна таблица за 
задържани лица;  помощна таблица за извършени неотложни следствени 
действия по ДП;  помощна таблица за решени дела от съда, присъди;  
помощна таблица за върнати дела от съда; помощна таблица „списък 
висящи ДП”;  помощна таблица „преписки по следствен надзор”;  
помощна таблица „внохд”. 

 Всички книги се водят съгласно изискванията, прегледно се 
попълват графите, книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и 
печат на прокуратурата. В книгата за веществени доказателства не се 
посочва името на служителя, който приема и съответно предава 
веществените доказателства, а се поставя само подпис, което е в 
нарушение на изискванията на ПОДАПРБ. 
  Водени на хартиен носител : - входящ регистър ЕДСД; изходящ 
регистър ;  азбучник на жалбоподатели; книга за изпълнение на 
наказанията ;  азбучник към книга за изпълнение на наказанията ; описна 
книга за работата на следователя ; азбучник на обвиняеми и пострадали 
лица ;  описна книга по наказателно-съдебен надзор  – обвинителни актове;  
описна книга по наказателно-съдебен надзор – споразумения ;  азбучник на 
обвиняеми лица ;  регистър за веществени доказателства ;  регистър за 
образувани преписки за кореспонденция с органите на КУИППД ; 
регистър на досъдебните производства за организирана престъпност, 
корупционни престъпления и пране на пари ; помощна книга за 
изготвените и изпратени справки ;  помощна книга за преписки по ЗСГ;  
разносни книги по прокурори за разпределените им преписки и досъдебни 
производства; разносна книга за предаване на кореспонденция с Окръжен 
съд, Районен съд и Административен съд  гр. Благоевград ;  разносна книга 
за предаване на кореспонденция с ОДП, 01 РУ и 02 РУ гр. Благоевград ; 
разносна книга за предаване на кореспонденция с Окръжен следствен 
отдел гр. Благоевград;  разносна книга за предаване на кореспонденция в 
пощенска станция гр. Благоевград;  азбучник на условно осъдени лица. 
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 На електронен носител се водят 7 броя книги, регистри и дневници - 
помощна таблица за спрени досъдебни производства; помощна таблица за 
искания до съда;  помощна таблица за задържани лица ;  помощна таблица 
за извършени неотложни следствени действия по ДП ; входящ и изходящ 
дневник МПП и ЕЗА;  помощна таблица за решени дела от съда, присъди; 
помощна таблица за върнати дела от съда;  помощна таблица „списък 
висящи ДП”; помощна таблица „преписки по следствен надзор”;  помощна 
таблица „внохд”. 
 Създадена е много добра организация по движението на преписките 
и делата, спазват се предвидените в НПК срокове, както по отношение на 
досъдебните производства,  така и по отношение действията на прокурора 
след приключването им. 
   Веществените доказателства се съхраняват в обособено 
помещение в подстълбищното пространство на Окръжна прокуратура гр. 
Благоевград. 

За веществените доказателства отговаря административният 
секретар, а при негово отсъствие съдебният деловодител. 

В Окръжна прокуратура гр. Благоевград при постъпване на 
веществени доказателства, същите се завеждат в регистрационен дневник 
на веществените доказателства, който се съхранява от Административния 
секретар. 

При постъпване веществените доказателства в Окръжна 
прокуратура гр. Благоевград  се предоставят, заедно с предварително 
изготвен им опис, на служителя – отговарящ за веществените 
доказателства. 

След проверка на наличността по описа, служителя опакова същите, 
заедно с описа им и запечатва опаковката, като поставя на опаковката 
печата на Окръжна прокуратура гр. Благоевград. 

При приключване на разследването с мнение за предаване на съд и 
внасяне на досъдебното производство в съда с обвинителен акт или 
писмено споразумение, административния секретар подготвя 
веществените доказателства за изпращане в съда. Същите се предават по 
опис в съда. 

Веществени доказателства по прекратени досъдебни производства се 
съхраняват, предават или се връщат по установения законов ред, съгласно 
разпореждането в прокурорския акт. 

Веществените доказателства се унищожават по установения в закона 
ред. 

 Деловодството изпраща веществените доказателства на по-горната 
прокуратура само при изрично поискване, за което се съставя съответният 
документ. 

Веществените доказателства, за които с постановление е разпоредено 
връщане на собственика или предоставяне на друга институция, се 
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предават с протокол, съдържащ: точното описание, номерата на 
следственото дело и прокурорската преписка, датата на предаването и 
подписите на приемащото и предаващото лице. 

Когато собственикът не потърси веществените доказателства в 
законоустановения срок, разпореждането с тях се осъществява по реда, 
предвиден в Наказателно процесуалния кодекс. 

На унищожаване подлежат веществените доказателства, за които 
това е постановено изрично.  

Унищожаването се извършва от комисия, назначена със заповед от 
ръководителя на прокуратурата, която съставя протокол.  

В протокола се отбелязват по вид, количество и размер 
унищожените веществени доказателства, както и тяхното състояние. 

Въз основа на съставения протокол се прави отбелязване в книгата 
за веществените доказателства. 

През 2009 година  са извършени комплексни ревизии на 5-те 
районни прокуратури в региона на Окръжна прокуратура гр. Благоевград 
за дейността им през 2008 г., с обхват: административно-ръководна, 
контролна и финансово-стопанска дейност; следствен надзор – откази да се 
образува досъдебно производство, прекратени и спрени дела, внесени 
искания за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”, 
преписки, изисквани от горестоящи прокуратури; наказателно-съдебен 
надзор – обвинителни актове, писмени споразумения, предложения за 
освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от НК, върнати от 
съда дела за допълнително разследване, оправдателни присъди, 
осъдителни присъди; надзор за законност – общонадзорни преписки, 
извършени проверки, извършени възлагателни проверки по реда на чл.145 
ал.1 т.3 от ЗСВ, незаконосъобразни актове, общонадзорни актове;  
гражданско-съдебен надзор; изпълнение на наказанията и другите 
принудителни мерки. Констатациите на комплексните ревизии са 
оформени като доклади. 

Извършена е проверка на съдържанието на исканията на 
прокурорите от Районните прокуратури от региона на Окръжна 
прокуратура гр.Благоевград, за продължаване на срока на разследване, с 
правно основание чл.234 ал.3 изр.1 от НПК, приключила с Разпореждане 
на Адм.ръководител от 22.07.2009г. 
 Извършени са и други проверки за законност, относно спазване на 
правилата, установени в Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор; Закона за защита при бедствия и аварии; Закона за 
управление на отпадъци /относно борбата с незаконните сметища/; ЗВМД 
/закона за ветеринарно медицинската дейност;  Закона за защита на 
потребителите, относно спазването на установените към производители и 
търговци изисквания при производството и търговията с хранителни 
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продукти от месо, мляко и растителни продукти, както и надлежното 
отбелязване на тяхното съдържание върху етикетите.  
 - проверка на административно наказателната дейност на органите на 
КАТ-ПП относно законосъобразното прилагане на чл. 28 от ЗАНН; 
 - проверка на изповядани сделки за периода 2004г. до 2009 г. за 
недвижими имоти над 500 000 лева; 
 - извършена проверка в обществени места и увеселителни заведения 
по спазване нормите на Закона за закрила на детето и Закона за здравето; 
 - проверка, относно производство на етилов алкохол, спиртни 
напитки и вино; 
 - проверка относно законосъобразността на контролната дейност на 
дирекциите на националните паркове, произтичащи от правомощията им 
по закона за защитените територии, закона за биологичното 
разнообразие,закона за лечебните растения,закона за опазване на околната 
среда и др.; 
 -  проверка относно наличието на незаконни сметища създадени в 
нарушение на чл.37, ал.1, т.1 ЗУО на територията на община Благоевград; 
 - проверка в складови бази за съхранение на взривни вещества и 
оръжия; 
 - проверка във връзка с организиране на залагания и провеждане на 
състезания с различни МПС по отделни отсечки; 
 - проверка за закононарушения във футболния спорт; 
 - проверка по преписки и досъдебни производства водени за насилие 
над деца; 
 - проверка по писмо № R 784/08.06.2009 г. на ДА „Национална 
сигурност”  
 - проверка на дейността на магистрат от Районна прокуратура гр. 
Петрич по разпореждане на Върховна касационна прокуратура, отдел 
„Инспекторат” 
 - проверка за спазване изискванията за безопасност, относно 
битовите бутилки за втечнен газ 
 През 2009г. е извършена комплексна ревизия за дейността на ОП- гр. 
Благоевград през 2008г. от АП- гр. София. 

  
През проверявания период  януари – декември 2009 година 

прокурорите и съдебните служители в ОП гр. Благоевград са участвали в 
31 семинара,  национални конференции и работни срещи .  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 

 
През 2009г. в Окръжна прокуратура гр. Благоевград са постъпили 

общо   1190 бр. преписки, от които 1062 бр. са новообразувани и 128 са 
останали от предходни периоди . 
 От тях са решени общо 989 бр., от които с откази за образуване на 
досъдебно производство – 319 бр. От тези откази 20 броя преписки са 
обжалвани,  10 бр. са потвърдени, 10  бр.са отменени. 

Необжалваните откази са общо 299 броя. За периода са образувани 
113 досъдебни производства,  а  изпратените по компетентност  
преписки са общо 202 броя.  

Инстанционните решения на АП по преписки на ОП са общо 45 бр., 
от тях отменените са 23 бр., а потвърдените – 22 броя. 

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП – гр. 
Благоевград са общо 97 бр., от тях отменените са 23 бр., а потвърдените 
– 74 броя. 

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП – гр. Сандански 
са общо 48 бр., от тях – 11 преписки общо са отменени, 37 бр. са 
потвърдени.  

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП – гр. Сандански 
са общо 48 бр., от тях – 11 преписки общо са отменени, 37 бр. са 
потвърдени.  

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП – гр. Петрич са 
общо 82 бр., от тях – 29 преписки общо са отменени, 53 бр. са 
потвърдени.  

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП – гр. Разлог са 
общо 58 бр., от тях – 15 преписки общо са отменени, 43 бр. са 
потвърдени.  

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП – гр. Гоце 
Делчев са общо 80 бр., от тях – 20 преписки общо са отменени, 60 бр. са 
потвърдени.  

Останали са  общо 181 нерешени преписки от образуваните през 
проверявания период, като от тях нерешените в едномесечен срок - 109. 

От образуваните в предходни периоди преписки са останали 
нерешени 20 броя, като всички са описани за причините, довели до 
нерешаването им в срок, както и възложени за проверка на разследващ 
орган. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА 
ДОСЪДЕБНИТЕ , БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА В 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.  БЛАГОЕВГРАД 
 

НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ,  БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ 
ПРОИЗВОДСТВА през 2009 г. общо – 633 бр. 

ПРИКЛЮЧЕНИ ДП и решени през 2009г.  са общо 433 броя.  
НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ досъдебни производства - 0 бр. по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, по които 
разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т. 5 от НПК – 0 бр., 
по които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 0 бр. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ досъдебни производства по които  
разследването е приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК - няма, по 
които разследването е приключило в срока по чл. 363, ал.1, т. 5 от НПК – 
няма, по които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 
0 бр. 

ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – 3 бр., а 
изпратени на разследващия орган – 18 бр. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2009 година 
са общо 137 бр. , от тях срещу неизвестен извършител - 112 бр. и срещу 
известен извършител 25 бр. 

 ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през проверявания 
период са общо 103 бр. и от тях  56 са срещу неизвестен извършител и 47 
бр. са срещу известен извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2009 
г. са общо 205 бр., от тях  - 44 броя са срещу известен извършител и 161 
броя са срещу неизвестен извършител. 8 бр. са обжалвани пред съд  и 7 бр. 
са отменени. Пред по-горна прокуратура са обжалвани 5 броя НП и 4 броя 
са отменени. Служебно отменените постановления са 2бр. 

От посочените наказателни производства 37 броя са прекратени 
поради  изтекла давност. 

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗСЛЕДВАНЕ - През проверявания 
период са изготвени общо 353 броя искания от разследващия орган до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване на срока, от  
които всички са уважени. Общо направените искания от наблюдаващия 
прокурор за удължаване на срока на разследване до по-горестоящата 
прокуратура са 201 броя и всички са уважени. Исканията, направени до 
Главния прокурор на Република България за удължаване на срока са 133 
броя и всички са уважени. 

ВНЕСЕНИТЕ ИСКАНИЯ ДО СЪДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА 
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ по реда на чл.72, ал.1 и чл.73, ал.3 НПК 
през проверявания период са общо – 3броя от които всички са уважени. 
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 През 2009 година прокурорите в ОП Благоевград са внесли в 
съда общо 2359 броя прокурорски акта. От тях, внесените обвинителни 
актове  са 78 броя, като от тях 22 бр. са по образувани ДП през 
проверявания период, а 56 ОА са по образувани ДП в предходни години.  

От внесените актове за допълнително разследване от съда са върнати 
17 дела, като от тях 9 бр. са върнати с разпореждане на съда и 8 броя са 
върнати с определение. Общо от съда по обвинителен акт по общия ред 
през 2009 г. са решени 56 дела, като по 38 бр. са постановени осъдителни 
присъди, постановени са 3 оправдателни присъди, които са протестирани и 
2 от протестите не са уважени, а един протест не е разгледан. От 
постановените осъдителни присъди по общия ред 38 бр. не са 
протестирани. По 11 от внесените с обвинителен акт дела е постигнато 
споразумение в хода на съдебното следствие. 

От внесените  в съда 54 споразумения за решаване на делото по реда 
на чл. 381 от НПК  51 броя са одобрени от съда и 3 предложения не са 
одобрени. От тях по НОХД № 405/09г. , пр.пр. №5531/06г., внесено от 
прокурор Аспарухова- споразумението е отхвърлено от съда, поради 
неявяване на подсъдимия ., НОХД №443/09г., пр.пр. №896/08г. – прокурор 
Качорев е внесъл повторно споразумението, което е одобрено, и третото 
неодобрено споразумение е по НОХД № 169/09г., пр.пр. 1972/02г. .  

От   внесените 2 бр. предложения по реда на чл. 375 от НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност 1 бр. е одобрено от съда  и 1 бр. 
предложение е върнато от съда. 

През 2009г. са подадени 14 касационни протеста, от които по 8 
въззивни протеста – 1 бр. е уважен, 1 бр. е неуважен и 6 бр. не са 
разгледани., а по 6 касационни протеста – 1 е уважен , а 5 бр. не са 
разгледани.  

През 2009 година  прокурори от Благоевградската окръжна 
прокуратура са участвали в 909 съдебни заседания по наказателни дела, 
като от тях 667 са участията в първоинстанционни дела и 242 са участията 
във въззивни дела. 
 През 2009 година са приведени в изпълнение общо 61 присъди, от 
които 1 присъда не е приведена в срок и по 2 присъди е отложено 
изпълнението на наказанието. 
 През проверявания период прокурори от ОП Благоевград са 
участвали в 667 заседания по първоинстанционни дела, в 242 заседания по 
въззивни дела или общо 909 заседания по наказателни дела  
 През проверявания период прокурори от ОП Благоевград са 
участвали в 76 заседания по граждански дела и са предявени общо 3 броя 
граждански иска. 
 В административни дела прокурорите от ОП Благоевград са 
участвали по делата, където участието им е предвидено по закон в 692 
броя дела, а по преценка на прокурора участията им са 57 броя. 
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   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 производства, 
както и постановления за отказ за образуване на НП. По предварителна 
заявка от ИВСС, бяха проверени 198 броя прокурорски преписки, по които 
има образувани ДП и при които срокът на разследването е бил по-
продължителен. След проверката на всяко едно от тях се установи, че 
законосъобразно и своевременно са искани от по-горестоящата 
прокуратура удължаване на сроковете на разследване, като в исканията 
обстойно и подробно е описана фазата на която се намира 
разследването, има ли привлечени лица в качеството на обвиняеми, 
квалификация на деянието и процесуално - следствените действия, които 
са извършени до момента на искането за удължаване на срока. Описано е 
и какви още действия предстои да бъдат извършени. 

Проверени пр.преписки:  3634/2003, 2248/2005, 3383/2005, 2718/2004, 
2339/1999, 2339/1999, 3955/2003, 1326/2005, 4488/2007, 2671/2003, 3553/09, 
3623/09, 1704/03 г., 1690/03г., 1386/06 г., 866/03 г., 3265/08, 3551/08, 922/08, 
3437/08, 4623/08, 4606/08, 4622/08, 4927/08, 4816/08, 1612/08, 5457а/08, 
2400/08, 102/09, 5579/06 г., 285/09, 5388/08, 2144/08, 238/09, 635/09, 
6055/07, 2115/08, 1058/09г. и др. 

Констатирано беше, че по някои от наблюдаваните досъдебни 
производства  /пр.пр. № 2718/04г., пр.пр.№ 5571/06г., пр.пр. № 1276/07г./ 
прокурор Г.Качорев не спазил срока, предвиден в чл.242 ал.3 от НПК. 

 ДП № 322/01г. по описа на ОсЛО към ОП гр. Благоевград, пр.пр.№ 
1690/03г. е образувано на 05.11.2001г. Спряно е на 26.04.06г. На 
20.08.2009г. прокурор Костадин Прешелков е прекратил производството, 
без то да е възобновявано, без  да са извършвани нови ПСД, без да са 
установени нови факти и без да има заключително постановление на 
следователя след 26.04.06г., както прокурор Прешелков погрешно сочи. 

 
 

Спрени дела срещу известен извършител: 
 
Конкретно бях проверени следните 34 спрени дела срещу известен 

извършител /ИИ/: пр.преписки №№ : 1672/06г., 3343/07г., 865/00, 2287/99г., 
1747/06г.377/04г.613/07г., 1720/03г., 1530/08г., 4932/07г., 2757/03г., 
3428/08г. 1878/06г., 1135/09г. , 3634/03г. и др. 

По повечето от тях лицата са обявени за ОДИ, но по някои липсват 
такива данни.  

ДП № 1659/06г. по описа на РПУ гр.Благоевград, пр.пр.№ 613/07г,. е 
спряно заради напускане пределите на страната на свидетел - очевидец, 
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но по делото има данни за неколкократното влизане и излизане на лицето 
то страната, без да се взети мерки за подсигуряването му за нуждите на 
разследването.  

Пр.пр.№ 3343/07г. съдържа само наблюдателни материали. Няма 
данни къде се намира самото спряно досъдебно производство № 77/00г. по 
описа на РПУ гр.Гоце Делчев. 

 
Отменени постановления за прекратяване от горестояща 

прокуратура 
 
1. пр. пр. № 1339/08 г. по описа на ОП Благоевград – прокурор 

Кацарска- ДП № 197/08 г. С постановление от 23.10.08 г. производството 
по ДП  е прекратено. По служебна проверка с постановление от 06.10.08 
г. на АП София  прекратяването е отменено и са указани допълнителни 
действия по разследването. Възложени действия по разследването, 
своевременно е поискано удължаване на срока. 

2. пр. пр. № 1121/96 г. по описа на ОП Благоевград – прокурор Хр. 
Георгиев – ДП / сл. д.  № 555/96 г. по описа на ОСлС Благоевград/. С 
постановление от 20.06.07 г. производството по делото е прекратено по 
давност. С постановление от 11.05.09 г. по служебна проверка АП София 
отменя постановлението за прекратяване на ОП Благоевград и 
разпорежда извършване на преценка за възобновяване. След сигнал от ОП 
Благоевград от 03.07.09 г. ВКП отменя постановлението на АП София и 
потвърждава постановлението на ОП Благоевград. 

 
Отменени постановления за прекратяване от съда  
 
1. пр. пр. № 102/08 г. по описа на ОП Благоевград – прокурор  Райна 

Гундева – ДП № 790/08 г. С постановление от 01.07.09 г. е прекратено 
производството против НИ. С определение от 24.07.09. на 
Благоевградски окръжен съд е отменено постановлението за 
прекратяване. С постановление от 15.02.10 г. ОП Благоевград отново 
прекратява наказателното производство. С определение от 17.03.10 г. 
Благоевградски окръжен съд отново отменя постановлението за 
прекратяване и връща делото на ОП Благоевград за изпълнение на 
дадените задължителни указания. Разследването продължава. 

2. пр. пр. № 4623/08 по описа на ОП Благоевград – прокурор 
Маврудиева – ДП №  1845/08 г. С постановление от 09.01.09 г. 
наказателното производство е прекратено. С определение от 02.02.09 г. 
Благоевградски окръжен съд отменя прекратяването и указва извършване 
на допълнително разследване. След възложена допълнителни процесуални 
действия и удължаване на сроковете за разследване с постановление от 
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12.02.2010 година ОП Благоевград отново прекратява производството по 
делото. Няма данни за обжалване. 

 
Отменени откази за образуване на досъдебно производство 
 

1. пр. пр. №189/09г. по описа на ОП Благоевград –  мл. прокурор Гълъбова. 
С постановление от 21.01.09 г. е отказано образуване на досъдебно 
производство. По жалба се произнася АП София и с постановление 
от11.03.09 г. е отменено постановлението за отказ и преписката е 
изпратена на Районна прокуратура Петрич за образуване на ДП. 
2. пр. пр. №1135/07 г. по описа на ОП Благоевград – мл. прокурор Ботева.  
С постановление от 25.01.08 г. е отказано образуване на досъдебно 
производство. По жалба се произнася АП София и с постановление от 
19.06.09 г. е отменено постановлението за отказ и  разпоредено да се 
образува досъдебно производство. Указанията са изпълнени, на два пъти 
своевременно са искани удължавания на срока с по 4 месеца 
3. пр. пр. № 3124/07 г. по описа на ОП Благоевград – прокурор Маврудиева. 
След изпращане на преписката по компетентност от РП Благоевград с 
постановление от 18.03.09 г. е отказано образуване на досъдебно 
производство. С постановление от 07.07.09 г. е отменен отказа и е 
разпоредено да се образува ДП. С постановление на ВКП от02.09.09 г. е 
потвърдено постановление на АП София. С постановление от 02.10.09 г. 
ОП Благоевград образува ДП, дава указания на разследващия орган. 
Поради изтичане на срока е поискано своевременно удължаване на срока. 
4. пр. пр. № 3481/08 г. по описа на ОП Благоевград – прокурор М. Зотева. 
Преписката е образувана въз основа на заповед на заведущ отдели І и ІІ на 
ВКП. С постановление от 08.08.08 г. на ОП Благоевград е възложено 
извършване на проверка, искани са на няколко пъти удължавания на срока. 
С постановление от 15.06.09 г. е постановен отказ да се образува 
досъдебно производство. С постановление от 22.07.09 г. АП София е 
отменено постановлението за отказ на ОП Благоевград и е указано 
извършване на допълнителна проверка. В изпълнение на указанията е 
възложена допълнителна проверка и с постановление от 11.11.09г. но 
прокурор Зотева е постановен нов отказ за образуване на ДП. 
5. пр. пр. № 4338/07 г. по описа на ОП Благоевград. С постановление от 
31.03.08 г. мл. Прокурор Гълъбова възлага извършване на проверка. След 
извършване на проверката с постановление от 17.05.08 г. е постановен 
отказ да се образува досъдебно производство и преписката е прекратена. 
С постановление от 26.09.09 г. на АП София е отменен отказа и е 
разпоредено извършване на допълнителна проверка. След извършване на 
проверката с постановление от 23.11.09 г. на прокурор Кацарска е 
постановен нов отказ. 



 14

6. пр. пр. № 4775/08 г. по описа на ОП Благоевград – прокурор Елка 
Атанасова. С постановление от 12.01.09 г. е постановен отказ за 
образуване на ДП. С постановление от 19.02.09 г. на АП София е отменен 
отказа и е разпоредена допълнителна проверка. След извършване на 
проверката с постановление от 16.07.09 г. отново е отказано образуване 
на ДП. С постановление от 14.09.09 г. на АП София постановлението на 
ОП Благоевград за отказ е потвърдено. 
  

Върнати от съда дела 
 

1.НОХД №195/09г. пр.пр. №3381/05г. – чл.242, ал.1, б”д”, вр. чл. 18, 
ал.1, пр. 2 НК- прокурор Аспарухова-С определение от 26.02.2007г. ОС в 
състав с председател съдия П. Узунов прекратява съдебното 
производство по НОХД № 1026/06г. по описа на съда, поради допуснати 
съществени процесуални нарушения – неподписан протокол за разпит на 
обвиняем и предявяване на обвинението от дознателя. ОС – гр. 
Благоевград връща делото на ОП за отстраняването на процесуални 
нарушения.  

С присъда от 03.10.2007г. БлОС по НОХД  № 216/07г. осъжда 
подсъдимият Л.М.П. на ЛОС от 2г. и 6м. и глоба в размер на 25000лв. 
Присъдата е обжалвана и Апелативен съд - гр. София  с Решение по 
ВНОХД №33/08г., ІІ с-в, от 22.01.09г., установява, че при изготвянето на 
ОА е допуснато нарушение по чл. 246, ал.2 от НПК – липсват фактически 
данни относно релевантни за предмета на доказване обстоятелства. 
Липсва описание на действията, които подсъдимият извършва, 
кореспондиращи на изпълнителното деяние на престъплението 
„контрабанда”. АС – гр. София отменя присъда 260/07г. на 
Благоевградския  ОС и връща делото на ОП- гр. Благоевград за 
отстраняване на нарушението. Решението е подписано с „особено 
мнение „ от съдия К. Иванов. 

Изготвен е нов ОА и делото е внесено в ОС. Образувано е НОХД № 
91/09г. С определение от 13.04.09г. по НОХД №20091200200091/09г. , ОС – 
гр. Благоевград прекратява съдебното производство и връща делото на 
ОП – гр. Благоевград да прецизира обстоятелствената част на ОА. 

Изготвен е нов ОА. Образувано е НОХД № 195/09г. Разглеждането 
на делото е отложено за 29.03.2010г. 

2. пр.пр.№ 502/09г. – изготвен ОА по чл. 244, ал.1 – прокурор 
Прешелков-образувано ВОХД № 374/09г. по описа на ОС-гр. Благоевград. 
С разпореждане от 15.09.09г. ОС- гр. Благоевград при извършване на 
проверка по реда на чл. 248, ал.2 от НПК установява противоречие между 
фактите изложени от наблюдаващия прокурор между тези в 
обстоятелствената част на ОА и тези, отразени в заключителната 
част, относно времето на осъществяване на деянието. Допуснато е и 
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друго съществено нарушение относно веществените доказателства. 
Посочено е, че като веществени доказателства във връзка с 
повдигнатото обвинение са иззети наркотични вещества, които са 
предадени на съхранение с протокол 12944/08г. – ГУ-Митници София, без 
предмета на делото с оглед на повдигнатото обвинение да е свързан с 
наркотични вещества. Същевременно не става ясно каква е съдбата на 
предадената с протокол за доброволно предаване подправена банкнота с 
номинал от 50Е. Съдът прекратява производството и връща делото на 
ОП-гр. Благоевград поради допуснато съществено и отстранимо 
нарушение на процесуалните правила при изготвяне на ОА. 

С присъда от 23.11.09г. по НОХД № 426/09г. ОС-гр. Благоевград 
осъжда Л.Ч. на пробация. 

3.НОХД №183/09г. по описа на ОС- гр. Благоевград  - изготвен ОА по  
чл. 199, ал.1, т.4, вр. чл. 198, ал.1, пр.1,вр. чл. 29,ал.1, б”а” и „Б”от НК, 
пр.пр. № 3416/08г. по описа на ОП- гр. Благоевград- прокурор Прешелков- 
С разпореждане от 31.03.09г. БлОС по НОХД №121/09г.  връща делото на 
ОП- гр. Благоевград поради неточна квалификация на престъплението 
„опасен рецидив”. Допуснато е съществено нарушение на процесуалните 
правила по чл. 246 от НПК, които нарушават правото на защита на 
подсъдимия. Изготвен е нов ОА на 30.04.2009г.  

С присъда от 14.10.09г. ОС- гр. Благоевград осъжда подсъдимия на 
3 г. ЛОС при първоначален строг режим. 

4.НОХД № 488/09г. по описа на ОС- гр. Благоевград– пр.пр. № 
218/09г. по описа на ОП- гр. Благоевград -чл. 343, ал.1, б „в”, вр. чл. 312 – 
ОА е изготвен от прокурор Качорев от ОП- гр. Благоевград. – С 
разпореждане от 26.10.09г. по НОХД № 445/09г., ОС – гр. Благоевград 
установява, че материалите от ДП са били предявени само на 
обвиняемия, въпреки че след разпитите от 11.06.09г. и 05.08.09г. на 
наследниците на пострадалия, същите са заявили, че желаят да се 
предявят, но не и на останалите наследници. Пострадалият има 
малолетни деца, на които материалите от ДП не са били предявени нито 
чрез тяхната законна представителка и майка, нито чрез повереник в 
случай на противоречиви интереси на наследниците по закон. Съдът 
прекратява съдебното производство и връща делото на ОП- гр. 
Благоевград за отстраняване  на процесуалните нарушения . изготвен е 
нов ОА на 29.11.09г. Образувано е НОХД № 488/09г. С.з. отложено за 
10.05.2010г.  
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ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ 
КЪМ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. БЛАГОЕВГРАД 

 
Проверката беше извършена на място - в сградата на ОСлО към ОП – 

гр. Благоевград, като проверяващите се запознаха непосредствено с 
организацията на административната дейност и организацията по 
образуването и движението на следствените дела, както и приключването 
им в установените срокове. 

Проверката беше извършена въз основа на предварително 
изработени критерии и при нея се установи следното: 

В началото на 2009 год. по щат Окръжна следствена служба – 
Благоевград сe състои от 17 следователя, двама  от които на длъжност “мл. 
следовател”. Незаети са 2 следователски бройки и 2 бройки за длъжността 
“мл. следовател”. Към 31.12.2009 год.  в Окръжен следствен отдел при 
Окръжна прокуратура- Благоевград са останали да работят 12 следователи 
плюс двамата командировани от други служби. Свободни са  3 
следователски бройки , а  2 бройки  за “мл. следовател” са блокирани, но 
все още не са трансформирани в бройки за длъжността “мл. прокурор”. 

 Към 01.01.2009 год. администрацията на ОСО се състои от 26 
съдебни служители, назначени на 24,5 щатни бройки административно 
помощен персонал, като 3 от тях са на половин щат,  както следва: 
административен секретар – 1 бройка; главен счетоводител – 1 бройка; 
старши специалист, счетоводител касиер – 1 бройка; системен 
администратор- 1 бройка; главен специалист, компютърен оператор по 
ЦИССС – 1 бройка; старши специалист- деловодител- 1 бройка; младши 
специалист- компютърен оператор – 1 бройка; секретар - протоколист, 
компютърен оператор- 9 бройки ; управител съдебна сграда – ІІ степен- 1 
бройка; шофьор-призовкар – 4 бройки; чистач – 2 бройка цял щат и 1 
бройка на половин щат ; пазач невъоръжена охрана- 1 бройка. 

Към 31.12.2009 год. щатът на Окръжен следствен отдел при Окръжна 
прокуратура – Благоевград е намален с 4 щатни бройки за съдебни 
служители и е следния: административен секретар – 1 бройка; системен 
администратор- 1 бройка; главен специалист, компютърен оператор по 
ЦИССС – 1 бройка; секретар протоколист, компютърен оператор- 9 
бройки; компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – 2 бройки 
шофьор-призовкар – 4 бройки, като 1 бройка на половин щат  е незаета; 
чистач – 1 бройка цял щат и 1 бройка на половин щат; пазач невъоръжена 
охрана- 1 бройка. 

Организационното и административно ръководство в ОСлО към ОП 
гр.Благоевград се осъществява от Здравко Бакалов, който е 
административен ръководител. Въведени са следните информационни 
програми: ЦИССС – 5 работни места – он-лайн и 8 работни места – 
офлайн; 
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- Стара база данни – MS Access – за следствените дела; 
- Law Choice – „случайния принцип” на разпределение на делата; 
- УИС – само за справки – 3 работни места – он-лайн. 
В ОСО при ОП- Благоевград няма въведени деловодни програми. 

Въведен е “случаен принцип” за разпределение на делата чрез програмата 
Law Choice. Със Заповед №5/30.01.2009 год. на Директора на Окръжна 
следствена служба, 4 следователя са определени да разследват досъдебни 
производства срещу държавни служители от МВР и Държавна агенция 
“Национална сигурност”. 

Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 
изискванията, прегледно се попълват графите, книгите са прономеровани и 
прошнуровани, с подпис и печат на службата. 

 
РАЗСЛЕДВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА 

  
През 2008г. в ОСлС – гр. Благоевград са разследвани общо  305 

досъдебни производства, или средно 30,5 бр. на следовател. От тях 19 бр. 
са новообразувани през периода, 28 бр. са преобразувани, а 258 бр. са 
образувани през предходни периоди, а възобновените дела са 182 бр.,  от 
които: 

- образувани срещу известен извършител – 193 
- образувани срещу неизвестен извършител – 112 

  Делата в двумесечен срок са 224 бр., 117 дела са в срока, продължен 
от прокурора, 34 дела са в  срок, удължен от  Главния прокурор  на Р. 
България. Няма следствени дела, които да са извън срок. Брой привлечени 
лица – 46 лица, като преди всяко привличане се прави консултация с 
наблюдаващия прокурор 

ПРИКЛЮЧЕНИ ДП през 2009 г. – общ брой  242 дела+ 1бр. 
изпратено на РП- гр. Разлог, от тях: 

в двумесечен срок 149 бр.; в срок, продължен от прокурора – 62 
броя; в срок, удължен от Главния прокурор  на Р България – 23 броя, няма 
следствени дела, които да са извън срок. 

Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК 
са 34 броя и всички са с изпълнени указания на прокурора в срок. 
 От приключените дела – 56 броя са с мнение за съд, 104 броя са 
приключили с мнение за прекратяване и 82 бр. са приключени с мнение за 
спиране. 
 Според датата на образуване – 32 са новообразуваните досъдебни 
производства, образуваните през минали периоди  са 78 бр., а 
възобновените са 133 бр. 
 Приключени дела с голям обществен интерес или дела на специален 
надзор – 1бр. ДП № 41/2006г. по описа на отдел „Следствен” при ОП- гр. 
Благоевград. 
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Общият брой на  неприключените дела през 2009 година е 62 броя, 
като от  тях новообразуваните са 13 бр., от предходни периоди са 8 бр., 
възобновените са 39 бр. Според извършителя – 42 дела са образувани 
срещу известен извършител, а 20  ДП са образувани срещу неизвестен 
извършител.  36 броя дела са в двумесечния срок за разследване, а 26 дела 
са в срок, удължен от прокурора. 

Общият брой на спрените досъдебни производства през 2009 г. е 867  
От тях : 
260 броя ДП са срещу известен извършител, 607 ДП са срещу 

неизвестен извършител,  образуваните в предходни периоди досъдебни 
производства са 863 броя, а новообразувани през периода – 4 бр. 
Спрени дела на специален надзор – 4 бр. 
- ДП № 123/1996 г. – чл. 244, ал.1,т3 от НПК 
- ДП № 9/2000 г. – чл. 25, т.2 от НПК 
- ДП № 120/2001 г. – чл. 244, ал.1, т.2 от НПК 
- ДП № 241/2005 г. – чл. 25, т.2 от НПК 

Спрени дела с голям обществен интерес – 1 бр. – ДП № 41/2006 г. по 
описа на отдел “Следствен” при Окръжна прокуратура –гр. Благоевград – 
спряно на основание чл. 244, ал.1 т.2 от НПК. 

 
 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 
 

В две обособени помещения се съхраняват ВД в ОСО при ОП 
Благоевград. Описват се в изготвен дневник. Предават се след изготвяне 
на приемно-предавателен протокол подписан, съответно приел-предал и 
подпечатен с печата на ОСО при ОП гр. Благоевград.  

 
Към момента на проверката в ОСлО към ОП гр.Благоевград 

работеха 11 следователи  /6 в гр.Благоевград, 2 в гр.Разлог, 2 в 
гр.Петрич и 1 в гр.Сандански/ Следовател Григорова от гр.Гоце Делчев 
е в отпуск по майчинство. На 11 април предстоеше освобождаването 
на следовател Боян Аршинков от гр.Разлог поради навършване на 65 
годишна възраст. 

Към момента на проверката на производство при следователите 
бяха 45 досъдебни производства /38 новообразувани, възобновени или 
преобразувани и 7 върнати с указания от прокуратурата/. Всички дела 
бяха в срок. 
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ИЗВОДИ 
 
 

 - Чрез помощните книги и  таблици, които се водят по собствена 
преценка от ОП – гр. Благоевград, може във всеки един момент да се 
провери движението на делата, като подробно в графите е обозначено 
номера на преписката, номер и дата на образуване на ДП, датата на 
приключването му, имената на уличеното лице, квалификацията на текста 
от НК, по който се води производството, името на наблюдаващия 
прокурор, името на разследващия полицай, датата на която уличеното лице 
е привлечено като обвиняем, наложената  мярка за неотклонение,датата на 
извършване на престъплението, основанията за спиране, датата на 
последното спиране на производството, продължаване на срока , от коя 
дата е продължен и с колко месеца, мнението за начина на приключване, 
датата на приключване на ДП, датата на решаване от прокурор, 
основанията за спиране и прекратяване, върнати дела от съда, получените 
по компетентност, ако делото е върнато от съда, графа на която е описано 
основанието за връщане, последващите действия на прокурора, датата, на 
която отново е внесено в съда, датата на изтичане на давността. По този 
начин ежедневно се следят всички срокове, свързани с  движението по 
образуване, разследване и приключване на делата. Във всеки един момент 
може да се проследи работата на определен прокурор, по името на 
прокурора в съответната таблица се виждат делата, които наблюдава, както 
и движението на всяко едно от тях. 
 - Прокурорите от ОП гр. Благоевград имат достъп до деловодната 
система на Окръжен съд гр. Благоевград, като във всеки един момент 
могат да правят справки по делата, по които се явяват, датите за 
насрочване, могат да се четат и копират протоколите от съдебните 
заседания. Това е една положителна практика на окръжна прокуратура – 
гр. Благоевград, която е оказала своето въздействие върху качеството на 
работата на прокурорите.  
 - Взаимодействието между Окръжен съд  и Окръжна прокуратура е 
много добра, прокурорите, които са наблюдавали ДП, изготвили са 
обвинителния акт, се явяват и в съдебна зала. Поради доброто познаване на 
делото от прокурора, оправдателните присъди през проверявания период 
са само 3бр, като и трите са протестирани. 

- В ОП гр. Благоевград са изготвени форми за статистика, даващи 
възможност за   ежемесечно изготвяне на справки за сроков контрол по 
решаване на преписките, за натовареността на прокурорите, както и за 
проследяване на изпълнение на задачите, залегнали в плана за дейността 
на ОП;  
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- книгите, дневниците и регистрите, които се водят в Окръжна 
прокуратура - гр. Благоевград са прегледни, и съдържат всички графи, 
необходими за проследявяне движението на преписките и делата. В 
книгата за веществени доказателства  не се посочват имената на 
служителите, приели и предали  получените и предадени ВД;  

- Спрените дела срещу известен извършител дела се съхраняват в 
Окръжна прокуратура гр. Благоевград, като се искат ежемесечни справки 
за извършените оперативно издирвателни действия; 

- При наличието на законови предпоставки редовно и своевременно 
се изпраща уведомление до КУИППД ; 

- Към всяко ПД се прикрепя подробно попълнена справка за 
резултата от приключилото съдебно дело; 

- Редовно се извършват анализи на прекратените и върнати от съда 
дела, обобщават се причините и се набелязват мерки за отстраняване на 
допуснати пропуски.  

- С редки изключения прокурорите спазват предвидения в чл.242 ал.3 
срок. 

 
  

ПРЕПОРЪКИ  
 
 Към ОП гр.Благоевград 
 

- Преди  постановяване на спиране на наказателно производство 
поради неоткриване на свидетел да се прецизира неговата важност за 
разкриване на обективната истина. 

- Едва след извършване на всички възможни процесуално - 
следствени действия  /разпити на налични свидетели, назначаване на 
експертизи и др./ да се преценява въпросът за необходимостта от спиране 
на досъдебното производство; 

- Да не се допуска неспазване на предвидения в чл.242 ал.3 срок за 
произнасяне на прокурора след приключване на разследването. 

- В книгата за веществените доказателства да се посочват имената на 
служителите, приели и съответно предали ВД; 

- Прокурорите от Окръжна прокуратура гр. Благоевград да  
продължават да осъществяват постоянен надзор и да следят за спазването 
на сроковете от страна на разследващите органи, като предприемат всички 
законови мерки при неизпълнение на дадените им указания. 
        - 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. 
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Към Апелативна прокуратура гр.София 
 
- Да се извърши служебна проверка на законосъобразността на 

постановлението за прекратяване на наказателното производство по пр. 
пр.№ 1690/03г. по описа на ОП гр. Благоевград, ДП № 322/01г. по описа на 
Окръжния следствен отдел. 
 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 
писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 
 

 
Приложения: 
 
1. Справки 5 броя;  
2.Отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура  
гр.Благоевград за 2009г.; 
3. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор- 4 бр. и 
извадки от протоколи за разпределение на преписките - 19 бр.; 
4. Таблица по собствена преценка на върнатите от ОС гр. Благоевград 
дела на ОП гр.Благоевград. 
5. Таблица по собствена преценка на висящите ДП. 
6. Таблица по собствена преценка на спрените НП. 
7. Таблица по собствена преценка с преписки по СН. 
8. Таблица с делата на производство в Окръжния следствен отдел. 

 
 

Копие от акта да се изпрати на: 
 
1. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Благоевград г-жа Елка Атанасова - за сведение и изпълнение на 
препоръките.  

2. Административния ръководител на Софийска апелативна 
прокуратура  г-н Вичо Вичев - за сведение и извършване на служебна 
проверка на пр.пр.№ 1690/03г. по описа на ОП гр.Благоевград 

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

4. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Анелия Мингова - за 
сведение. 
 
 
 

26.04.2010г.     ИНСПЕКТОР: 
 
       София            /ЯСЕН ТОДОРОВ/ 


