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В периода 22-26 юни, на основание Заповед №  ПП-01-50/15.06.2015 

г.  на главния инспектор на ИВСС и съгласно годишната програма на 

ИВСС, беше извършена планова проверка на дейността на ОП Кюстендил 

и ОСО в ОП Кюстендил за 2013 и 2014 г. Проверката се осъществи от екип 

-  инспектор Моника Малинова и експерти -  Димитрина Долапчиева и Сия 

Иванчова.  

Проверката беше извършена на място в ОП - 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 беше извършена въз основа на предварително 

изработени критерии и при нея се установи следното: 

  

ЧАСТ І – ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

/Данните са от предоставените от ОП Кюстендил справки/ 

 

Окръжна прокуратура Кюстендил се помещава в сграда в съдебната 

палата, като ползва част от петия и шестия етаж. трима от прокурорите в 

ОП Кюстендил работят по двама в кабинет, а останалите ползват 

самостоятелен кабинет.  Ползват се: стаи за счетоводството, деловодството 

и един кабинет за системния администратор и куриера общо. Определен е 

служител, който отговаря за веществените доказателства /ВД/, една от 

стаите се ползва за архив и за ВД, които са описани и с етикети, подредени 

на стелажи. ВД, които следва да бъдат унищожени са подредени в шкаф в 

канцеларията на деловодството, който не се заключва.  

         През 2013 г. общият брой прокурори е 10, от тях работили до 

1010.2013 г.  са 10 броя прокурори,  а след тази дата са работили  9 

прокурори, поради придобиване право на пенсия на един от тях. След 

тази дата има една незаета бройка по щат. През 2014 г. общият брой 

прокурори е 10, от тях работили през годината са 8.17 броя, няма 

прокурори отсъствали повече от един месец. Има две  незаети щатни 

бройки. След 28.10.2014 г. в ОП Кюстендил е командирован прокурор от 

РП Кюстендил. 

 Общият брой служители на ОП - Кюстендил през 2013 г. /без тази на 

ОСО/  по щат  е от 14 щатни бройки по длъжности, както следва:  съдебен 

администратор – 1 брой; административен секретар - 1 брой; главен 

счетоводител -1 брой; системен администратор - 1 брой; главен специалист 
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класифицирана информация– 1 брой;  главен специалист – счетоводител – 

1 брой; прокурорски помощник   - 1 брой;  съдебни секретари - 4 броя; 

шофьор -1 брой; куриер – 1 брой и чистач – 1 брой. През 2014 г. до 

30.07.2014 г. длъжностите по щат са същите, както в предходната година , 

а от 01.08.2014 г. е утвърдена нова щатна структура, в която са включени 

23 броя служители, както следва:  

 административен секретар - 1 брой. 

  Обща администрация – звено „ФС и АД”: главен счетоводител -1 

брой; главен специалист – счетоводител – 1 брой; главен специалист „АД” 

– 1 брой, общо 3 броя; 

 - звено „Информационно и техническо обслужване”: системен 

администратор – 2 броя; шофьор – призовкар – 4 броя; куриер – 1 брой; 

пазач невъоръжена охрана – 2 броя; чистач – 3 броя, общо 12 броя; 

 - служба ”Защита на класифицираната информация”: служител по 

сигурността на информацията – 1 брой, завеждащ служба РНКИ – 1 брой, 

общо 2 броя. 

 Специализирана администрация – прокурорски помощник – 1 

брой; 

 - служба”Регистратура и деловодство” :  завеждащ служба – 1 брой; 

съдебен деловодител – 3 броя, общо 4 броя. 

 Водят се  книги, дневници, регистри и азбучници на основание 

Правилника за администрацията на прокуратурата в Р. България /ПАПРБ/, 

по указание на ВКП  и по собствена преценка.  

  По собствена преценка се водят: книга за гледаните в съда дела; 

изходящ дневник за преписки на административно-съдебни надзор; книга 

за условните присъди и азбучник към нея.              

 На електронен носител се водят: 

  - регистър за спрените досъдебни производства срещу известен и 

неизвестен извършител, 

          - регистър за наблюдаваните досъдебни производства; 

          - регистър на постановените оправдателни присъди и върнатите дала 

от съда за доразследване; 

           - регистър на досъдебните производства срещу обвиняеми лица с две  

и повече досъдебни производства. 

  Използват се правно-информационната система  „CIELA и APIS“, 

деловодната програма”УИС”, предоставена от ВКП - унифицирана 

информационна система . 

 От ВСС е предоставена - Програма за случайно разпределение на 

преписки – „Law Сhoice“, като принципът за случайно разпределение на 

делата чрез програмата „Law  Choice” е въведен със Заповед № 

278/09.10.2007 г. на окръжния прокурор на ОП Кюстендил, в която се 

указва кои са подлежащите на разпределение на принципа на случайност 

преписки и дела. Съгласно Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г., на 
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зам.главния прокурор при ВКП В. Първанов е разпоредено преписките и 

делата в прокуратурите да се разпределят чрез предоставения от ВСС 

програмен продукт Law Choice, като с последващи заповеди окръжният 

прокурор е определил преписките и делата, подлежащи на случайно 

разпределение и процентната натовареност на всеки от работещите 

прокурори. Последната издадена заповед за разпределяне на групи и 

процентно разпределение между прокурорите и следователите с 

програмния продукт е № 6/2015 г., издадена на 07.01.2015 г. 

 Със Заповед № 25/16.01.2014 г. са определени служителите, 

натоварени да извършват разпределението, а именно: А.Б., М.К. и Миг.К. – 

съдебни деловодители и при тяхно отсъствие е определена И. А. – 

административен секретар.  

  В ОП - Кюстендил се изготвят тримесечни, шестмесечни,  

деветмесечни и годишни статистически отчети. В началото на годината до 

20-то число се изготвят статистическите отчети на прокуратурата. Със 

заповед административният ръководител определя сроковете за изготвяне 

на годишния доклад по раздели от прокурорите, отговарящи за 

различните надзори. След изготвяне на годишния доклад същият се 

разглежда на съвещания в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил с 

прокурорите и следователите от региона, изготвя се протокол. На 

годишния анализ присъстват представители от ВКП и АП.   

            До 10-то число на месеца  следващ тримесечието се изготвят 

шестмесечните отчети и в същия срок се изготвя и шестмесечния анализ, 

който се изпраща на районните прокуратури от региона и на АП – София. 

През 2013  г.  и 2014 г. няма предложения за наказания на прокурори 

от страна на административния ръководител. През 2013 и 2014 година 

административният ръководител е изготвил по едно предложение за 

поощрение, като едното не е уважено, а другото е уважено. 

Създадената съгласно новоприетия ПАПРБ книга за ВД  съдържа следните 

графи: входящ номер и дата на завеждане на веществените доказателства, 

номер на ДП, номер на протокол за съответното действие по 

разследването, трите имена на лицето, което е съставило протокола и 

иззело ВД, пълно описание на ВД, подпис на прокурора, дата на предаване, 

опис на изходящите документи, основание за предаване, имената и 

длъжността на приемащия ВД с подпис.  Изходяща част – дата на 

предаване, опис на изходящите документи – основание за предаване, трите 

имена, длъжност и подпис на приемащия веществените доказателства. С 

опис веществените доказателства се предават от разследващите органи в 

деловодството на прокуратурата, като на всяко веществено доказателство е  

поставен  номер и е описано в описа. Завеждат се в регистъра за 

веществени доказателства. Когато досъдебното производство е срещу 

известен извършител и същото се внася с обвинителен акт в съда, 

веществените доказателства се изпращат в съда ведно с обвинителния акт и  



 5 

се връчват срещу подпис на служителя от съда.  По досъдебните 

производства срещу известен и неизвестни извършители, които са 

прекратени от прокурора в постановлението за прекратяване 

наблюдаващият прокурор се разпорежда с веществените доказателства 

съответно да се върнат или унищожат.    

  Унищожаването на веществените доказателства се извършва от 

комисия, определена със заповед на административния ръководител. 

 В края на годината комисия, назначена със  заповед на 

административния ръководител извършва проверка на веществените 

доказателства – правилно ли се съхраняват и има ли доказателства по 

отношение на които е направено разпореждане от прокурора за връщане на 

собствениците. Ако има веществени доказателства, които  не са потърсени 

от собствениците, досъдебните производства се докладват на 

наблюдаващия прокурор за вземане на отношение.     

През 2013 г. по указания на Главния прокурор са издадени 39 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 59 броя. През 2014 г. по указания на Главния 

прокурор са издадени 38 заповеди и разпореждания, а по собствена 

преценка на административния ръководител са издадени 83 броя. 

 През 2013 г.  

 - по инициатива на административния ръководител са 

извършени следните проверки:  

 - проверка на всички неприключени към 21.06.2013 год. наказателни 

производства, водени срещу лица с три и повече наказателни производства, 

за резултатите е изготвен доклад – приложен към плана на ОП за 2013 г.; 

            - проверка на районните прокуратури – гр.Кюстендил и гр.Дупница, 

относно работата по неприключените досъдебни производства, по които 

има задържани лица над 6 месеца  / справката  е приложена към плана на 

ОП за 2013 г./; 

               - проверка за подадените протести през 2013 г. от прокурорите от 

района на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил срещу съдебни актове, 

различни от тези по оправдателните присъди и решения и разпореждания за 

връщане на дела през ІІІ-то тримесечие на 2013 г. /справката  е приложена 

към плана на ОП за 2013 год./ 

  - по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната 

власт са извършени следните проверки:  

               - контролна проверка на РП – гр. Кюстендил и гр. Дупница на дела 

и преписки, подлежащи за унищожаване, съгласно изпратен акт за 

унищожаване на архив от районните прокуратури / заповед № ЛС-

2094/29.06.2010 г. на зам. главен прокурор във ВКП г-н Валери Първанов/; 

                - проверка на Районните прокуратури – гр. Кюстендил и гр. 

Дупница във връзка с констатирани продължителни разследвания и 
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неоснователно спрени досъдебни производства в изпълнение на заповед № 

606/25.09.2013 г. на зам. апелативен прокурор  /заповед № 512 от 26.09.2013 

г. на окръжен прокурор  преписка вх. № 2020 от 2013 г./ 

 - на прокуратурата от други органи на съдебната власт: 

          - цялостна ревизия на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил от 

Апелативна прокуратура – гр. София за дейността й през 2012 г., 

извършена през периода 21-22.11.2013 г. – вх. № 2333/2013 г. 

През 2014 г. 

 - по инициатива на административния ръководител са 

извършени следните проверки: 

             - по Заповед № 229/15.05.2014 г. за извършване комплексни 

ревизии на дейността на РП – гр. Кюстендил и РП – Дупница през 2013 г. 

Дадени са препоръки за подобряване дейността на РП - гр.Дупница по 

спрените наказателни производства и ефективно използване на института 

на задочното производство, както и за подобряване дейността по 

наказателно-съдебния надзор.  

 По отношение дейността на РП - Кюстендил е направен извод за 

много добро административно и организационно ниво. Дадени са 

препоръки за оптимизиране на работата относно упражняване на по-

сериозен контрол при докладването на делата от разследващите органи по 

реда на чл. 219 и чл. 226 от НПК, своевременно изготвяне на исканията за 

удължаване на срока за разследване, подобряване качеството на 

изготвяните обвинителни актове; 

            - по Заповед № 431/14.08.2014 г. за проверка на подлежащи на 

унищожаване не ценни документи с изтекъл срок на съхранение в РП – гр. 

Кюстендил; 

  - по Заповед № 558/20.10.2014 г. за проверка на подлежащи на 

унищожаване не ценни документи с изтекъл срок на съхранени в РП – гр. 

Дупница; 

         - по Заповед № 690/10.12.2014 г. за тематични проверки на дейността 

на РП – гр. Кюстендил и РП – гр. Дупница относно: 

             - неприключени досъдебни производство през 2014 г., по които има 

лица с мярка за неотклонение ,,задържане под стража“ и ,,домашен арест“ 

с продължителност повече от 6 месеца – причини за забавяне на 

разследването и адекватност на предприетите мерки от наблюдаващите 

прокурори; 

         - прекратени досъдебни производства по давност за периода 

01.01.2014 г. – 30.11.2014 г., водени срещу известен извършител – анализ 

на причините и ефективността на правомощията на наблюдаващите 

прокурори по чл. 196 от НПК. Дадени са препоръки  за издаване на ЕЗА, с 

оглед  осигуряване на обвиняемите лица за своевременно приключване на 

водените досъдебни производства; 
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           - тематични проверки на РП – гр. Кюстендил и РП – гр. Дупница, в 

изпълнение на т. 4, раздел ІІІ от Плана за дейността на ОП – гр. Кюстендил 

за 2014 г. относно изготвените през 2014 г. въззивни протести от 

прокурорите от РП - Кюстендил и РП - Дупница . Установено е, че броят 

на неуважените протести значително надвишава броя на уважените. 

Дадени са препоръки за внимателно проучване и анализиране на  

пропуските от страна на прокурорите и тяхната преценка относно 

наличните основания за протестиране на съдебните актове; 

           - тематична проверка на РП - Кюстендил и РП - Дупница на 

спрените досъдебни производства срещу известен извършител през 2013 г. 

Установени са известни пропуски по отношение неефективно използване 

на института на задочното производство и са дадени препоръки.              

- по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната 

власт са извършени следните проверки: 

          - по Заповед № 14/08.01.2014 г. за извършване на тематични 

проверки в РП – Кюстендил и РП – Дупница на всяко едно досъдебно 

производство, образувано преди 2010 г. и неприключено към момента; 

Дадени са препоръки за приоритетна работа и приключване на 

разследванията по тази категория дела в разумни срокове. 

         - по Заповед № 290/04.06.2014 г. за извършване на тематична 

проверка в РП – Кюстендил и РП – Дупница във връзка със спазване на 

сроковете и продължителността на разследването на наблюдаваните през 

2013 г. досъдебни производства за престъпления по чл. 209 – чл.  212 от 

НК с предмет на престъпление - недвижими имоти. При проверката не са 

установени ДП за престъпления от посочената категория; 

 - по Заповед № 291/04.06.2014 г. за извършване на тематична 

проверка в РП –Кюстендил и РП –Дупница относно спазване принципа за 

случайното разпределение на преписките и делата в тези прокуратури. 

Констатирани са известни пропуски от организационен характер, за които 

са дадени препоръки и указания от проверяващите екипи;  

        - по Заповед № 324/19.06.2014 г. за извършване на тематична проверка 

в РП Кюстендил и РП Дупница относно наличие на иззети като 

веществени доказателства по досъдебните производства автомобили, при 

които е налице влязъл в сила прокурорски акт, присъда или определение 

на съд и същите не са върнати на собственика или отнети по надлежния 

ред в полза на държавата, а продължават да се съхраняват от 

прокуратурата или разследващия орган; 

        - проверка в РП Кюстендил и РП Дупница на влезлите в сила 

оправдателни съдебни актове по дела, фигуриращи в Каталога на 

корупционните престъпления, както и по делата от особен обществен 

интерес през 2013 г.  Такива не са установени и в двете прокуратури. 

 Отделно от това периодично са  извършвани проверки от ОП 

Кюстендил  по отношение на неприключилите наказателни производства, 
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водени срещу лица с три и повече производства. Такива проверки са 

извършвани и от АП София. Констатирано е, че по тези дела се работи 

целенасочено и активно, разследването протича в разумни процесуални 

срокове, като се събират необходимите и възможни доказателства. 

 Резултатите от ревизиите и проверките са обсъждани с прокурорите 

от проверяваните звена, като не са постъпвали възражения по направените 

изводи и дадените препоръки. 

          - на прокуратурата от други органи на съдебната власт: 

          - тематична проверка на административния ръководител – окръжен 

прокурор на ОП –Кюстендил по организация и ръководство на дейността 

за периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. , извършена в   изпълнение на 

Заповед № ЛС – 4557/15.10.2014 г. на Главния прокурор на РБ от сектор 

,,Инспекторат“, отдел 06 ,,Административен“ при ВКП. В доклада е 

направен извод, че административният ръководител - окръжен прокурор на 

ОП Кюстендил умее да планира, организира, управлява, контролира и 

координира административната и прокурорската дейност в повереното 

звено. Дадена е препоръка да се създаде организация и да се предприемат 

мерки адм. ръководител на ОП Кюстендил да бъде уведомяван за всички 

подавани отводи, жалби и сигнали в районните и окръжната прокуратура 

за дисциплинарни нарушения на прокурори и следователи по определена 

категория дела или по конкретно дело, по спазването на трудовата 

дисциплина, както и за други конкретни обстоятелства. В изпълнение на 

препоръката е издадена Заповед №3/05.01.2015 г. от административния 

ръководител - окръжен прокурор на ОП Кюстендил с указания до 

административните ръководители на районните прокуратури и до 

завеждащия ОСО в ОП – Кюстендил; 

 - проверка относно спазване принципа за случайно разпределение на 

преписките и делата, извършена от АП – София, в изпълнение на Заповед 

№ 502/10.06.2014 г. на апелативния прокурор на АП София. Установено е, 

че в ОП Кюстендил е създадена добра организация за спазване принципа 

за случайно разпределение на преписките и делата, същият се прилага 

ефективно и в съответствие с правилата, установени със Заповед 

№25/16.01.2014 г.на административния ръководител - окръжен прокурор 

на ОП Кюстендил; 

 - проверка относно дейността на ОП Кюстендил по изпълнение на 

Инструкцията за поддръжка и използване на електронния регистър на лица 

с неприключени наказателни производства от 2010 г. на главния прокурор 

на РБ и на Инструкцията за взаимодействие между ПРБ и МВР при 

разследване на две и повече досъдебни производства, образувани и водени 

срещу едно и също лице от 2010 г. на главния прокурор на РБ и на 

министъра на вътрешните работи (Заповед № 906/14.10.2014 г. на 

апелативния прокурор на АП София и Заповед № 486/06.06.2014 г. на 

апелативния прокурор на АП София). Констатирано е съответствие между 
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данните в отделните регистри, прилагане на нужните справки от регистъра, 

съгласно Инструкция № 1 и вземане на адекватни мерки за неотклонение;  

  

         - проверка на спрените през 2013 г. досъдебни производства срещу 

известен извършител в ОП Кюстендил, извършена от АП София. 

Установено е законосъобразно спиране на 4 броя досъдебни производства, 

като е препоръчано активизиране на последващия контрол. 

         - комплексна ревизия на дейността на ОП Кюстендил за 2013 г., 

извършена от АП София в изпълнение на Заповед № 907/14.10.2014 г. на 

апелативния прокурор на АП София. Констатирано е, че организационното 

и административно състояние на ОП Кюстендил е на нужното ниво. 

Дадени са препоръки за оптимизиране работата относно упражняване на 

по-сериозен контрол при докладването на делата от разследващите органи 

на наблюдаващите прокурори по реда на чл. 219 и чл. 226 от НПК., 

подобряване качеството на изготвяните обвинителни актове и протести. 

 През проверявания период прокурорите са участвали в различни 

семинари, организирани от ВСС, ВКП, ПРБ, НИП с разнообразна 

тематика, а служителите  - в обучителни семинари. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

През 2013 г. броят на преписките, които са били на производство в 

ОП - Кюстендил е 1357, като броят на новообразуваните е 1338, а 

образувани от предходни периоди – 19 броя. От тях решени, както следва: 

общо 1308 броя,  от които 48 броя откази и 40 броя образувани ДП. 

Изпратени по компетентност са 214 броя преписки, прекратени с 

резолюция съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на 

Р. България са 6 броя преписки. От постановените откази   са обжалвани 10 

броя и от тях  7 броя са потвърдени, а 3 броя са отменени. През 2013 год. 

инстанционните решения на АП - София по преписки на ОП - Кюстендил, 

приключили с постановления за отказ са общо 13 броя, 8 броя са 

потвърдени и 5 броя са отменени, едно инстанционно решение на АП - 

София по преписка на ОП Кюстендил, е приключило с резолюция по чл. 4 

и чл. 5 от Инструкция № И 89/10.03.2011 г. Инстанционните решения на 

ОП - Кюстендил по преписки на районните прокуратури, приключили с 

постановления за отказ са общо 172 броя, и от тях 136 броя са потвърдени 

и 36 броя са отменени. Инстанционните решения на ОП Кюстендил по 

преписки на районните прокуратури, които са приключили с резолюция  

по чл. 4 и чл. 5  от Инструкция № И-89/10.03.2012 г. са 9 броя общо и 

всички са потвърдени. Към края на 2013 г. няма останали нерешени 

преписки.  

През 2014 г. броят на преписките, които са били на производство в 

ОП - Кюстендил е 985, като броят на новообразуваните е 849, а образувани 
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от предходни периоди – 136 броя. От тях решени, както следва: общо 973 

броя,  от които 55 броя откази и 42 броя образувани ДП. Изпратени по 

компетентност са 168 броя преписки, прекратени с резолюция съгласно 

Указание И-281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на Р. България няма. От 

постановените откази   са обжалвани 7 броя и от тях  6 броя са потвърдени, 

а 1 брой е отменен. През 2014 год. инстанционните решения на АП - 

София по преписки на ОП - Кюстендил, приключили с постановления за 

отказ са общо 17 броя, 10 броя са потвърдени и 7 броя са отменени, няма 

инстанционни решения на АП - София по преписки на ОП Кюстендил, 

които да са приключили с резолюция по чл. 4 и чл. 5 от Инструкция № И 

89/10.03.2011 г. Инстанционните решения на ОП - Кюстендил по преписки 

на районните прокуратури, приключили с постановления за отказ са общо 

185 броя, и от тях 135 броя са потвърдени и 50 броя са отменени. 

Инстанционни решения на ОП Кюстендил по преписки на районните 

прокуратури, които са приключили с резолюция  по чл. 4 и чл. 5  от 

Инструкция № И-89/10.03.2012 г. няма. Към края на 2014 г. няма останали 

нерешени преписки.  
 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2013 г. са наблюдавани  общо 298 производства, от които 298 

досъдебни производства, няма бързи и незабавни производства. От тях 

новообразуваните са 138 броя досъдебни производства и 160 производства, 

образувани в предходни периоди.  

През 2014 г. са наблюдавани  общо 246 производства, от които 246 

досъдебни производства, няма бързи и незабавни производства. От тях 

новообразуваните са 120 броя досъдебни производства и 126 производства, 

образувани в предходни периоди.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства от разследващ орган и 

решени от прокурор за 2013 г. -  228 броя общо. В края на 2013 г. за 

произнасяне при прокурор са се намирали 4 броя досъдебни производства. 

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства и решени от прокурор през 

2014 г. са 184 броя общо. В края на 2014 г. за произнасяне при прокурор са 

се намирали 5 броя досъдебни производства. 

 През 2013 г. и 2014 г. няма наблюдавани бързи производства, по 

които  разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК.  

 През 2013 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган 8 броя досъдебни производства, няма ДП, по които 

прокурорът сам е извършил необходимите действия. През 2014 г. на 

основание чл. 242, ал. 2 от НПК на разследващ орган са изпратени 4 броя  
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ДП, няма досъдебни производства, по които прокурорът сам е извършил 

необходимите действия. 

 СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2013 г. са 

38 броя,  от които 34 броя са срещу неизвестен извършител и 4 броя са 

срещу известен извършител, а през 2014 г. те са съответно общо 36 броя, 

като всички са срещу неизвестен извършител. 

 ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2013 г. са   

30 броя, от тях 24 броя са срещу НИ и 6 броя са срещу ИИ, а през 2014 г. 

този брой е – общо възобновени 7 броя, от които 2 броя срещу НИ и 5 броя 

срещу ИИ. 

 ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2013 

г. са общо  140 броя, от тях – 19 броя са водени срещу известен 

извършител, а  121 броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред 

съда са 4 броя постановления, от тях 3 броя са отменени,  2 броя  

постановления за прекратяване са обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура, а  само едно постановление за прекратяване на наказателното 

производство е служебно отменено. 45 броя от общо прекратените 

досъдебни производства са прекратени поради изтекла давност.   

 ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2014 

г. са общо  92 броя, от тях –14 броя са водени срещу известен извършител, 

а  78 броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са 4 

постановления, като всички са отменени. Пред по-горестояща прокуратура 

са обжалвани 2 броя постановления за прекратяване, няма служебно 

отменени постановления за прекратяване на наказателното производство. 

18 броя от общо прекратените досъдебни производства са прекратени 

поради изтекла давност.   

През 2013 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 209 броя, като всички са уважени, направените 

искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването 

до административния ръководител са общо 126 броя, от тях всички са 

уважени, а направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура са общо 104 броя, като всички са уважени. 

През 2014 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 237 броя, като всички са уважени, направените 

искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването 

до административния ръководител са общо 120 броя, като всички са 

уважени, а направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура са общо 114 броя и всички са уважени. 
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През 2013 г. едно искане до съда за вземане на обезпечителни мерки 

по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК, което е уважено, а през 2014 

г. няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 

реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. 

През 2013 и 2014 г.  в ОП Кюстендил няма наказателни производства 

на специален надзор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2013 г. ОП - Кюстендил е внесла в съда 30 обвинителни акта. 

От тях 12 броя ОА са по досъдебни производства, образувани през 

проверявания период, а  18 ОА са по ДП, образувани в предходни години. 

Върнати от съда с разпореждане – 5 броя ОА, няма върнати с определение 

на съда. Протестирани са 2 броя върнати дела, като протестите са 

неуважени.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 40 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 25 броя,  а осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК са – 5 броя. От постановените по 

общия ред осъдителни присъди 5 броя са протестирани, от тях 1 протест е 

уважен, 2 броя са неуважени, а 2 броя са неразгледани.  От осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК няма протестирани.  Постановени 

са  4 броя оправдателни присъди по общия ред, всички са протестирани, 

няма уважен протест, а 3 броя протести към 31.12.2013 г. не са били 

разгледани. По реда на глава ХХVІІ от НПК няма постановени 

оправдателни присъди. В хода на съдебното следствие са постигнати 6 

броя споразумения.  

През 2013 г. са внесени 10 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/ - всички са одобрени. През 2013 

г. ОП Кюстендил е внесла едно предложение  по реда на чл. 375 от НПК за 

освобождаване от  наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл. 78а от НК, което е 

уважено. 

 През 2013 г. прокурорите от ОП Кюстендил са участвали в 593 

заседания по наказателни дела – 112 заседания по първоинстанционни дела 

и 481 заседания по въззивни дела, в 97 броя граждански дела, в 748 дела от 

административен характер – първоинстанционни и касационни 

административно наказателни дела, от които 80 броя са участията по закон 

и по 25 броя участието е по преценка на прокурора. Предявени са 2 броя 

граждански искове, няма обжалвани решения от прокурор. 

През 2013 г. са приведени  в изпълнение 26 броя присъди, няма 

неприведени присъди в срок, нито присъди, по които да е отложено 

изпълнението на наказанията. 
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През 2014 г. ОП Кюстендил е внесла в съда 26 броя обвинителни 

актове, като 8 броя от тях са по досъдебни производства образувани през 

годината, а 18 броя - по ДП, образувани в предходни години. Върнати от 

съда с разпореждане са 8 броя ОА, няма върнати с определение на съда. 

Срещу всички разпореждания на съда са подадени протести, от които 1 

протест е уважен, а 7 броя са неуважени. 

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 40 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 23 броя, а осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК са 6 броя. От постановените по 

общия ред осъдителни присъди няма протестирани. От осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК няма протестирани. Постановени 

са 3 броя оправдателни присъди по общия ред, като са подадени три 

протеста, които не са били разгледани към 31.12.2014 г., няма постановени 

оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода на 

съдебното следствие са постигнати 7 броя споразумения.  

През 2014 г. са внесени 21 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/, от тях 20 броя са одобрени от 

съда, а едно споразумение е върнато на прокурора.  През 2014 г. няма 

внесени предложения  по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от  

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 

условията на чл. 78а от НК.  

 През 2014 г. прокурорите от ОП - Кюстендил са участвали в 342 

заседания по наказателни дела, от които 154 заседания по дела първа 

инстанция и 188 заседания по въззивни дела. През 2014 г. прокурорите са 

участвали по 77 броя граждански дела, а административните дела с 

участие на прокурор са общо 572 броя, /първоинстанционни и касационни 

административно наказателни дела/. По 66 броя  от делата участието е 

закон,  а по 7 броя участието е по преценка на прокурора.  Предявени са 8 

броя граждански искове от прокурор, 3 съдебни решения са обжалвани от 

прокурор. През 2014 г. са приведени  в изпълнение 18 броя присъди, няма 

неприведени присъди в срок, нито присъди, по които да е отложено 

изпълнението на наказанията. 

 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

 

 Проверени бяха на случаен принцип следните откази от 

образуване на досъдебно производство за 2013 г. и 2014 г. 

 

Пр.пр.№ 1704/2013г. по описа на ОП-Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Камен Пешев. / Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор от 31.07.2013г./. С постановление от 29.07.2013г. РП- Кюстендил 
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е изпратила на разпореждане по компетентност отделени материали от ДП 

№554/2013г. по описа на ОП - Кюстендил с оглед евентуално извършено 

престъпление по чл. 242, ал.1 б”а” от НК. От събраните по преписката 

доказателства се установява, че срещу македонската гражданка Г.М. са 

издадени три наказателни постановления от Началника на Митница 

Югозападна за извършени митнически нарушения през периода 11.10.2012 

г. – 26.02.2013 г. За всеки един случай Г.М. е санкционирана по 

административен път от Митница Югозападна - Кюстендил. Прието е, че 

действително действията й осъществяват състава на чл. 242, ал.1, б”а” от 

НК, тъй като системно е пренасяла през границата на страната ни стоки без 

знанието и разрешението на митническите власти, но с оглед количеството 

и стойността на пренасяните стоки, случая се явява маловажен и намират 

приложение разпоредбите на чл. 242, ал.6 от НК, а именно да й се наложи 

глоба по административен ред. Но тъй като Г.М. е санкционирана три 

пъти, е нецелесъобразно отново преписката да се изпрати на Г.М. за 

налагане на глоба по административен ред. С постановление от 06.08.2013 

г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че е нецелесъобразно преписката да се 

връща на Митница Югозападна, поради маловажността на случая./ В 

диспозитива не е записано копие да бъде изпратено на подалия сигнала в 

случая РП- Кюстендил и Митница Югозападна, но постановлението е 

адресирано до РП Кюстендил, няма данни за връчване на 

постановлението/ 

Пр. пр. № 1496/2013 г. по описа на ОП Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Ангел Байрактарски. / Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от 11.07.2013 г./. Преписката е образувана по 

сигнал от Х.О. от с. Слокощица, обл. Кюстендил до главния прокурор на 

РБ, изпратен по компетентност на ОП Кюстендил.  Самият сигнал 

представлява изложение във връзка с функционирането на политическата 

система на РБ и ролята в миналото и днес на БСП. Материалите 

представляват общи изявления, субективни оценки и квалификация и не 

съдържат описание на конкретни факти за осъществено престъпление от 

общ  характер, обуславящ извършването на проверка. С постановление от 

11.07.2013г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 

като в обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за 

извършено престъпление от общ характер и за образуване на ДП. Като 

основание за постановяването на отказа са посочени чл. 213, ал. 1, вр. 

чл.24, ал. 1,т. 1  от НПК. В диспозитива не е записано копие да бъде 

изпратено на жалбоподателя, но постановлението е адресирано до Х.О. с 

посочен адрес, няма данни за връчване на постановлението, записано е, че 

постановлението подлежи на обжалване пред АП- София.  

Пр. пр. № 1433/2013 г. по описа на ОП Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Костадин Босачки. / Приложен е протокол за избор на 
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наблюдаващ прокурор от 05.07.2013 г./. Преписката е образувана по 

изпратени материали от ДП № 185/2009 г. по описа на НСлС по пр. пр. № 

6910/2008 г. по описа на СГП с оглед евентуално осъществено 

престъпление по чл. 282, ал.1 от НК или чл. 220, ал.1 от НК. Отделените 

материали касаят извършена замяна на недвижим имот частна държавна 

собственост в управление на Министерството на отбраната, находящ се в 

гр. Дупница, ул. „С.И.Р.” №…След извършена проверка е установено, че 

липсват данни за извършено престъпление от общ характер. С 

постановление от 09.10.2013г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. Като основание за постановяването на отказа са 

посочени чл. 213, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1,т. 1  от НПК. В диспозитива не е 

записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя, но 

постановлението е адресирано до СГП – пр. пр. №6910/2008 г., няма данни 

за връчване на постановлението, не е записано, че постановлението 

подлежи на обжалване пред АП- София/ 

Пр. пр. № 1212/2013 г. по описа на ОП Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Камелия Стефанова,  Владимир Мицов. / Приложен е протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор от 07.06.2013 г. и от 21.06.2013 г./. 

Преписката е образувана по изпратени материали по сигнал на ОД на МВР  

гр. Кюстендил от И.И.З. за изнудване във връзка с осъществяваната от него 

дейност по транспортиране на дървесина. Извършена е проверка. С 

постановление от 07.06.2013 г. прокурор Владимир Мицов си прави отвод 

от функциите си на наблюдаващ прокурор, поради дългогодишно близко 

познанство с жалбоподателя. С постановление от 13.06.2013 г. на прокурор 

В. Начева от АП - София, самоотводът на прокурор Вл. Мицов е приет. С 

протокол от 21.06.2013 г. за наблюдаващ прокурор е определен прокурор 

Камелия Стефанова. С писмо от 27.06.2013 г. до ОД на МВР Кюстендил 

прокурор Камелия Стефанова указва извършване на допълнителна 

проверка. С постановление от 07.10.2013 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство и прекратяване на преписката, като 

в обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за извършено 

престъпление от общ характер и за образуване на ДП. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени чл. 213, ал. 1 от НПК. /В 

диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя, няма 

данни за връчване на постановлението, записано е, че постановлението 

подлежи на обжалване пред АП- София/.  

Пр. пр. № 396/2013 г. по описа на ОП - Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Бисер Любенов. /Не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/.  Преписката е образувана в ОП Кюстендил по 

изпратени материали с постановление от 15.02.2013 г. по пр. вх. № Е 

8302/2012 г. по описа на СГП относно сигнал,   получен от  АФКОС МВР, в 

който се съдържат данни за евентуално присвояване на средства по проект 

по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 
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от Европейския съюз. След извършени допълнителни проверки и 

многобройни напомнителни писма за приключване на проверката от 

наблюдаващия прокурор, преписката е постъпила в ОП Кюстендил на 

24.01.2014 г. Върху писмото до ОП Кюстендил е изписано на ръка „на 

разпореждане на ОП Кюстендил по компетентност”. Посочена е дата 

24.01.2014 г. С постановление от 30.01.2014 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

записано, че не са налице достатъчно данни за извършено престъпление от 

общ характер. Като основание за постановяването на отказа са посочени  

чл. 199 и чл. 213 от НПК, където е регламентиран реда за съобщаване и 

обжалване на отказ. В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 

електронния адрес на жалбоподателя, няма данни за връчване на 

постановлението, не е записано, че  постановлението подлежи на 

обжалване  по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК.   

Пр. пр. № 660/2014 г. по описа на ОП - Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Владимир Мицов. /Не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор/.  Преписката е била образувана в ОП Кюстендил по 

изпратен сигнал от ГПУ Гюешево относно евентуално извършено 

престъпление по чл. 304 от НК. С постановление от 08.05.2014 г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че не са налице достатъчно данни за 

извършено престъпление от общ характер. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени  чл. 199, чл. 213, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 

1, т. 1 от НПК, където е регламентиран реда за съобщаване и обжалване на 

отказ. В диспозитива  не е записано копие да бъде изпратено на подателя 

на сигнала, но е адресирано до ГПУ Гюешево, няма данни за връчване на 

постановлението, записано е, че  постановлението подлежи на 

обжалване   пред АП София.   

Пр. пр. № 2687/2013 г. по описа на ОП - Кюстендил, с 

наблюдаващ прокурор Йордан Георгиев. /Не е приложен протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор/.  Преписката е била образувана в ОП 

Кюстендил по изпратен сигнал от В.С.П. относно евентуално извършено 

престъпление. Върху сигнала е изписано на ръка името на наблюдаващия 

прокурор, посочена  е датата на разпределяне на преписката. 

Материалите са постъпили в ОП Кюстендил на 17.01.2014 г. С резолюция 

от 23.01.2014 г. преписката е прекратена поради липса на данни за наличие 

на престъпление от общ характер или административно нарушение от 

Община Кюстендил. С постановление от 04.03.2014 г. на прокурор 

Величкова от АП София е отменена резолюцията на прокурор Георгиев и 

преписката е върната за решаване  с постановление, поради обявяване на 

текстове от ИППП за нищожни от ВАС. С постановление от 18.03.2014 г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 

обстоятелствената част е записано, че не са налице достатъчно данни за 
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извършено престъпление от общ характер. Като основание за 

постановяването на отказа са посочени  чл. 199, чл. 213, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 

1, т. 1 от НПК, където е регламентиран реда за съобщаване и обжалване на 

отказ. В диспозитива  не е записано копие да бъде изпратено на подателя 

на сигнала, но е адресирано до него, няма данни за връчване на 

постановлението, записано е, че  постановлението подлежи на 

обжалване   пред АП София.   

Пр. пр. № 2397/2012 г. по описа на ОП Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Валери Пенков /Не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор, на писмото има резолюция от 19.12.2012 г./ 

Преписката е образувана в ОП – Кюстендил по повод постъпили 

материали от РП Кюстендил с писмо по компетентност с оглед данни за 

престъпление по чл. 252 от НК. С писмо от 27.12.2012 г. на основание 

чл.145, ал.1, т.1 и  т. 3 и ал. 4 от ЗСВ  преписката е  изпратена в ОД на МВР 

– Кюстендил за извършване на предварителна проверка по жалбата, като 

са дадени конкретни указания. С писмото е даден срок за извършване на 

проверката 20 дни. Преписката е постъпила в ОП - Кюстендил на 

20.03.2013г. С постановление от 01.04.2013г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 

посочено, че няма данни за извършено престъпление по чл.252, ал. 1 от 

НК. В диспозитива е записано, че постановлението подлежи на 

обжалване пред АП - София, както и копие да бъде изпратено на 

жалбоподателя, няма приложена обратна разписка. 

Проверени още: пр.пр.№ 2447/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, с 

наблюдаващ прокурор Валери Пенков; 

пр.пр.№ 1366/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Валери Пенков; 

пр.пр.№ 557/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Йордан Георгиев;  

пр.пр.№ 1014/2011 г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Костадин Босачки. 

 При проверката на отказите се констатираха следните пропуски: 

 Част от прокурорите не изписват в диспозитива, че постановлението 

за отказ подлежи на обжалване, пред кого, както и копие да бъде изпратено 

на жалбоподателя /в някои случай има изписан адресат/: 

 пр.пр.№ 1191/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Бисер Любенов; 

 пр.пр.№ 2038/2014 г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Бисер Любенов; 

 пр.пр.№ 1979/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Бисер Любенов; 

 пр.пр.№ 727/2014 г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Владимир Мицов; 
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 пр.пр.№ 1559/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Владимир Мицов; 

 пр.пр.№ 157/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Владимир Мицов. 

 

Проверени бяха на случаен принцип спрени  досъдебни 

производства през 2013 и 2014 г., срещу известен извършител и 

неизвестен извършител. 

 

Пр. пр.№ 658/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 268/2013 г. 

по описа на РУП – Кюстендил с наблюдаващ прокурор Владимир Мицов. 

/Върху писмото до ОП-Кюстендил е написано на ръка името на 

наблюдаващия прокурор, като е посочена датата на разпределяне на 

преписката -25.03.2013г./ Досъдебното производство е започнато на 

24.03.2013 г. от РУП - Кюстендил /ОП-Кюстендил уведомена на 

25.03.2013г./ на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу НИ за престъпление 

по чл. 244, ал. 1 от НК. / Посочено е точното основание за образуване на 

БП/. Приложена е карта за състояние на НП от ЦИССС. С 

постановление от 24.03.2013 г. са възложени действия по разследване по 

делегация. Срокът за разследването е удължен. С постановление от 

14.06.2013 г. прокурор Владимир Мицов отделя  материали  от настоящото 

ДП и ги изпраща по компетентност на ОП Перник. Материалите са 

постъпили на 19.07.2013 г. в ОП Кюстендил с мнение за спиране на 

основание чл.244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление от 22.07.2013 г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл. 199, ал.1, вр. чл.244, 

ал. 1, т. 2 от НПК. /В диспозитива на постановлението е записано копие да 

се изпрати на РУП Кюстендил за продължаване на издирването. 

Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от 

получаването му пред ОС Кюстендил. / На 25.03.2015 г. прокурор 

Владимир Мицов е изискал справка от РУП - Кюстендил за резултатите от 

издирването на автора на престъпното деяние. С писмо от 17.04.2015 г. 

РУП-Кюстендил е уведомила ОП Кюстендил, че към настоящият момент 

не са налице данни за установяване на извършителя на деянието. 

Пр. пр. № 566/2013г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 596/2013 г. 

по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ прокурор Камелия Стефанова 

/Върху писмото до ОП Кюстендил е написано на ръка името на 

наблюдаващия прокурор, като е посочена датата на разпределяне на 

преписката -13.03.2013 г./ /Не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор./ С постановление от 11.03.2013 г. на прокурор 

Камелия Стефанова е било образувано досъдебно производство срещу НИ 

за престъпление чл. 319б, ал. 1 от НК, като в постановлението е посочено, 

че  поради фактическа и правна сложност делото следва да бъде възложено 

на ОСлО в ОП Кюстендил. /Приложена е карта за състояние на НП от 
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ЦИССС/. С постановление от 21.03.2013 г. на Камен Пешев – 

административен ръководител на ОП Кюстендил действията по 

разследване са възложени на следовател от ОСлО в ОП Кюстендил. 

Срокът за разследването е удължаван няколкократно. Материалите са 

постъпили на 20.06.2013 г. в ОП Кюстендил с мнение за прекратяване. С 

постановление от 02.07.2013 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 199, ал. 1, вр. чл. 244, ал.1, т. 2 и чл. 245, ал. 1 от НПК./ В 

диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 

жалбоподателката, на РУП – Дупница за продължаване на издирването. 

Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от 

получаването му пред ОС – Кюстендил/. На 24.03.2015 г. прокурор 

Камелия Стефанова е изискала справка от РУП Дупница за резултатите от 

издирването на автора на престъпното деяние. С писмо от 05.05.2015 г. 

РУП-Дупница е уведомила ОП Кюстендил, че към настоящият момент не 

са налице данни за установяване на извършителя на деянието. 

Пр. пр. № 2205/2012 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 

1049/2012 г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ прокурор Ангел 

Байрактарски /Върху писмото до ОП-Кюстендил е написано на ръка 

името на наблюдаващия прокурор, като е посочена датата на 

разпределяне на преписката -23.11.2012г. Не е приложен протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор./ С постановление от 26.11.2012 г. на 

прокурор Ангел Байрактарски е образувано досъдебно производство срещу 

НИ за престъпление чл. 244, ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени 

подробни указания за разследването. /Приложена е карта за състояние на 

НП от ЦИССС/. Срокът за разследването е удължен. Материалите са 

постъпили на 21.03.2013 г. в ОП Кюстендил с мнение за спиране на 

основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК . С постановление от 22.03.2013 г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл. 199, чл.244, ал. 1, т. 2 

и чл. 245, ал. 1 от НПК./ В диспозитива на постановлението не е записано 

копие да се изпрати на жалбоподателя, записано е копие да се изпрати на 

РУП – Дупница за продължаване на издирването. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването 

му пред ОС – Кюстендил/. Материалите са постъпили на 04.11.2013 г. в 

ОП Кюстендил с мнение за възобновяване. С постановление от 04.11.2013 

г. досъдебното производство е възобновено. С постановление от 12.11.2013 

г. досъдебното производство отново е спряно на основание чл. 199, чл.244, 

ал.1, т. 2 и чл. 245, ал.1 от НПК. / В диспозитива на постановлението не е 

записано копие да се изпрати на жалбоподателя, но същото е адресирано 

до В.С.Б. с посочен адрес, записано е копие да се изпрати на РУП – 

Дупница за продължаване на издирването. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването 

му пред ОС – Кюстендил. / На 11.03.2015 г. прокурор Ангел Байрактарски 

е изискал справка от РУП - Дупница за резултатите от издирването на 
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автора на престъпното деяние, като е посочено, че справката следва да се 

изпраща на всеки 3 месеца. Към момента на проверката няма отговор от 

РУП - Дупница. 

Пр. пр. № 1296/2013 г. по описа на РП – Кюстендил, ДП № 172/2013 

г. по описа на РУП Дупница с наблюдаващ прокурор Костадин Босачки. 

/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Върху 

писмото за изпращане е изписано на ръка името на наблюдаващия 

прокурор, посочена  е датата на разпределяне на преписката/ 

Първоначално досъдебното производство е било образувано срещу  С.С.Г. 

и Х.К.М. за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. По време 

на разследването е установено, че единият от извършителите е извършил 

деянието в условията на опасен рецидив и делото е изпратено по 

компетентност на ОП Кюстендил. /Не са приложени  карти за състояние 

на НП от ЦИССС и УИС/.  Искано е и е разрешавано удължаване на срока 

за разследване. Материалите са постъпили на 15.11.2013 г. в ОП - 

Кюстендил с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК. С 

постановление от 19.11.2013 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 199 и чл.244, ал.1, т. 2 и чл. 245, ал. 1 от НПК, поради 

неустановяване на един от извършителите, който е бил обявен за 

издирване за ОДИ с телеграма. В диспозитива на постановлението е 

записано копие да се изпрати на РД”ГП” Кюстендил за продължаване на 

оперативно издирвателните мероприятия. /Не е записано, че 

постановлението следва да се изпрати на РУП Дупница, единия 

извършител и пострадалия, но същото е адресирано до посочените лица. 

Записано е, че постановлението подлежи на обжалване пред ОС 

Кюстендил, както и да продължи издирването. Не е приложена е 

обратна разписка/. По предложение на разследващия полицай с 

постановление от 21.05.2014 г. на прокурор Бисер Любенов, заместващ 

прокурор Босачки по време на отпуск, производството по делото е 

възобновено на основание чл. 245, ал. 2 от НПК.  На 18.07.2014 г. е 

извършено привличане на двамата обвиняеми, като постановлението не е 

съгласувано с наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК. 

Материалите са постъпили на 01.08.2014 г. в ОП - Кюстендил с мнение за 

съд. На 28.08.2014 г. е внесен обвинителен акт  в ОС - Кюстендил. /В  

обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 

НПК задължителни реквизити/. Образувано е НОХД № 398/2014 г. по 

описа на ОС Кюстендил. /Към НП не е приложено копие от акта на съда. 

Приложена е карта за приключване на делото, която е попълнена и от 

която е видно, че и двамата подсъдими са осъдени, като на единия е 

наложено наказание ЛОС в размер на 6 години ефективно, а за другия 

ЛОС в размер на 3 години, при условията на чл. 66 от НК с изпитателен 

срок от 5 години./  
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 Пр. пр. № 2120/2006 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 445/2007 

г. по описа на РУП Дупница с наблюдаващ прокурор Валери Пенков.  

/Приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Първоначално 

досъдебното производство е било образувано срещу  И.К.Т. за 

престъпление по чл. 255а, ал. 1 от НК от прокурор Невена Стоева с 

постановление от 03.08.2007 г. /Приложени  са карти за състояние на НП 

от ЦИССС и УИС/.  С постановление от 11.10.2007 г. досъдебното 

производство е било спряно на основание чл. 224, ал. 1, т. 1 от НПК, 

поради неустановяване на обвиняемия, който е бил обявен за издирване за 

ОДИ с телеграма. Многократно са изготвяни докладни записки от 

полицията, че издирваното лице не е разкрито. С постановление от 

03.06.2013 г. прокурор Стоева е възобновила производството, изпратила е 

делото на РУП Дупница за продължаване на разследването, поискала е 

удължаване на срока за разследване. Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от 06.08.2013 г. и делото е било разпределено на 

прокурор Валери Пенков. Материалите са постъпили на 06.08.2013 г. в ОП 

- Кюстендил с мнение за спиране на основание чл. 25, т. 2 от НПК С 

постановление от 07.08.2013 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 199 и чл.244, ал.1, т. 1 и чл. 25, т. 2 от НПК, поради 

неустановяване на извършителя, който е бил обявен за издирване за ОДИ с 

телеграма. В диспозитива на постановлението  не е записано копие да се 

изпрати на РД”ГП” Кюстендил за продължаване на оперативно 

издирвателните мероприятия. /Не е записано, че постановлението следва 

да се изпрати на РУП Дупница,  но същото е адресирано до полицията. Не 

е записано, че постановлението подлежи на обжалване пред ОС 

Кюстендил, както и да продължи издирването. Не е приложена обратна 

разписка/. С постановление от 24.11.2014 г.  на прокурор Пенков 

производството е било възобновено  и прекратено на основание чл. 199, чл. 

245, ал. 2 и чл. 243, ал. 1, 2 и 3 от НПК. В мотивите на постановлението е 

записано, че по отношение на обвиняемия не може да бъде търсена 

наказателна отговорност, тъй като същата е погасена поради изтичане на 

предвидената в закона абсолютна давност. В диспозитива на 

постановлението е записано копие да се изпрати на лицето, което е 

привлечено като обвиняем, изрично е посочено, че не са изземани 

веществени доказателства, записано е, че постановлението може да се 

обжалва пред ОС Кюстендил. /има приложени обратни разписки/ . 

Пр. пр. № 2261/2013г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 

140/2013г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 990/2013г. по описа на 

РУП – Кюстендил, с наблюдаващи прокурор Бисер Любенов и Владимир 

Мицов. Досъдебното производство е образувано на 28.10.2013г. срещу НИ 

за престъпление по чл.115 от НК на основание чл.212, ал.2 от НПК. ОП – 

Кюстендил е уведомена на 30.10.2013г., преписката е разпределена същия 

ден на прокурор Любенов. Своевременно са правени искания за 
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удължаване срока на разследване. Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в ОП – Кюстендил на 28.04.2014г., на същата 

дата са разпределени на прокурор Владимир Мицов. С постановление от 

29.04.2014 г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 

т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие, ведно с 

делото, да се изпрати на РУП – Кюстендил за продължаване на 

издирването на извършителя. В диспозитива е записано също РУП – 

Кюстендил да изготви справка с подробна информация и копие от 

документи за лицето, което е сирийски гражданин, за което да бъде 

уведомена ОП – Кюстендил. Записано е също при отпадане на основанието 

за спиране делото да бъде изпратено в ОП – Кюстендил за да бъде 

възобновено същото. В диспозитива на постановлението не е записано, че 

постановлението може да бъде обжалвано, пред кого и в какъв срок. 

Пр. пр. № 1555/2014 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 

107/2014г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 98/2014г. по описа на РУП 

– Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Бисер Любенов. Досъдебното 

производство е образувано на 23.08.2014 г. срещу НИ за престъпление по 

чл.354а, ал. 1, изр. 1, предл. 2, вр.чл. 18, ал.1 от НК на основание чл.212, ал. 

2 от НПК. ОП – Кюстендил е уведомена на 26.08.2014 г., преписката е 

разпределена същия ден на прокурор Любенов. С постановление от 

26.08.2014 г. са дадени указания по разследването. С постановление от 

15.10.2014г. е указано разследващият орган да изпрати заключително 

мнение за спиране. Материалите по досъдебното производство са 

постъпили в ОП – Кюстендил  С постановление от 30.10.2014 г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т. 2 от НПК. 

В диспозитива на постановлението не е записано, че постановлението 

може да бъде обжалвано, пред кого и в какъв срок. 

Пр. пр. № 1906/2012г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 

136/2012г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 154/2012г. по описа на 

РУП – Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Бисер Любенов. Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 02.11.2012 г.  срещу М.Д. и 

С.Д., македонски граждани, за престъпление по чл.242, ал.1, б. „А” от НК. 

Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване. С 

постановление от 05.03.2013 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК, като в 

обстоятелствената част е записано, че е изпратена призовка на лицето С.Д. 

срещу когото е образувано ДП, за което е изготвена следствена поръчка до 

Република Македония и към момента на спирането няма отговор от 

македонските власти.  В диспозитива на постановлението е записано, че се 

спира наказателното производство. Не е записано, че може да бъде 

обжалвано, пред кого и в какъв срок. Не са изпратени копия от 

постановлението за спиране. С постановление от 24.02.2015 г. 

досъдебното производство е възобновено и прекратено. В диспозитива е 
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записано, че се отменя „принудителното довеждане” по отношение на С.Д, 

както и че същото може да се обжалва в 7 – мо дневен срок пред Окръжен 

съд – Кюстендил. Записано е копия да бъдат изпратени на С.Д.ОД на МВР 

– Кюстендил, РДГП – Кюстендил и Митница Югозападна. В 

постановлението няма произнасяне по отношение на веществените 

доказателства, каквото е изискването на чл.243, ал. 2 от НПК, които са 

приобщени към ДП с постановление на разследващия орган  от 08.10.2012 

г. 

Проверени още:  

пр.пр.№ 1030/2012г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 50/2013 г. 

по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 32/2013 г. по описа на ОСО в ОП – 

Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Владимир Мицов; 

пр.пр.№ 205/2014г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 10/2014 г. по 

описа на ОП – Кюстендил, ДП № 73/2014 г. по описа на ОСО в ОП – 

Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Костадин Босачки; 

пр.пр.№ 2603/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 1206/2013 

г. по описа на РУП – Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Ангел 

Байрактарски; 

пр.пр.№ 48/2014 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 53/2014 г. по 

описа на ОП – Кюстендил, ДП № 23/2014г. по описа на ОСО в ОП – 

Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Камелия Стефанова; 

пр.пр.№ 2384/2013 г. по описа на ОП-Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Костадин Босачки - В диспозитива на постановлението за 

спиране не е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя, но 

същото е адресирано до жалбоподателя и до РУП- Дупница за издирване 

на извършителя, няма данни за връчване на постановлението, записано е, 

че постановлението подлежи на обжалване пред ОС-Кюстендил в 

седемдневен срок от получаване на преписа; 

 пр.пр.№ 661/2013г. по описа на ОП-Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Камелия Стефанова - В диспозитива на постановлението за 

спиране не е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателката, но 

същото е адресирано до РУП- Кюстендил за издирване на извършителя, 

няма данни за връчване на постановлението, записано е, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОС-Кюстендил в 

седемдневен срок от получаване на преписа; 

пр.пр.№ 242/2013 г. по описа на ОП-Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Бисер Любенов - В диспозитива на постановлението за спиране 

не е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя, но същото е 

адресирано до жалбоподателите Р.М.Н. и до Д.Т.С. и до РУП- Дупница за 

издирване на извършителя, няма данни за връчване на постановлението, 

записано е, че постановлението подлежи на обжалване пред ОС-

Кюстендил в седемдневен срок от получаване на преписа;    
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пр.пр.№ 1348/2013 г. по описа на ОП-Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Валери Пенков - В диспозитива на постановлението за спиране 

е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателката, същото е 

адресирано до жалбоподателката, до  ОСО- Кюстендил-ТО-Дупница за 

издирване на извършителя, до ТД ДА”НС”-гр. Кюстендил, няма данни за 

връчване на постановлението, записано е, че постановлението подлежи 

на обжалване пред ОС-Кюстендил в седемдневен срок от получаване на 

преписа. 

 

Проверени бяха на случаен принцип прекратени  досъдебни 

производства през 2013 и 2014 г., срещу известен извършител и 

неизвестен извършител, включително по давност 

 

Пр. пр. № 1635/2012 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 808/2012 

г. по описа на РУП - Дупница с наблюдаващ прокурор Бисер Любенов. /Не 

е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 

производство е започнато на 31.08.2012 г. от РУП- Дупница/ОП-

Кюстендил уведомена на 04.09.2013г./ на основание чл. 212, ал. 2 от НПК 

срещу В.Г.П. за престъпление по чл. 330, ал. 3, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал. 1  от 

НК. / Посочено е точното основание за образуване на ДП/. /Приложена е 

карта за състояние на НП от ЦИССС. Срокът за разследването е 

удължен. С писмен доклад по чл. 226 от НПК от 14.12.2012 г. 

разследващият полицай е изпратил материалите по досъдебното 

производство в ОП – Кюстендил. С мотивирано постановление от 

15.12.2012 г. наказателното производство е прекратено на основание 

чл.243, ал.1, т. 1,  вр.чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. В диспозитива на 

постановлението не е записано копие да се изпрати на наследника на 

починалата В.П., но същото е адресирано до Б.С.Б. Посочено е, че 

постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването 

му пред ОС – Кюстендил. /има приложени обратни разписки в ДП/ . 

Пр. пр. № 1827/2012 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 59/2012 

г. по описа на ОСО-ОП- Кюстендил с наблюдаващ прокурор Камелия 

Стефанова. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 

Досъдебното производство е започнато на 06.10.2012 г. от РУП- 

Дупница/ОП-Кюстендил уведомена на 10.10.2012г./ на основание чл. 212, 

ал. 2 от НПК срещу НИ за престъпление по чл. 123, ал.1  от НК. / Посочено 

е точното основание за образуване на ДП/. Приложена е карта за 

състояние на НП от ЦИССС. С постановление от 18.10.2012 г. на 

прокурор Камен Пешев на основание чл. 152 от ЗСВ, вр. чл. 52, ал. 2, вр. 

ал.1, т. 1, вр. чл. 46, ал. 2, т. 2 от НПК превъзлага на следовател от ОСО в 

ОП Кюстендил да извърши разследването. Назначени и изготвени са 

съдебна химическа експертиза на кръвна проба, физико - химична 

експертиза в НИКК-МВР-София, отделяне на ДНК профил и определяне 
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на кръвно групова принадлежност. Срокът за разследването е удължаван 

няколкократно. На 26.02.2013 г. разследващият полицай е изпратил 

материалите по досъдебното производство в ОП – Кюстендил с мнение за 

прекратяване. С мотивирано постановление от 07.03.2013 г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243, ал. 1, т. 1,  вр.чл. 24, ал. 1 

т.1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 

изпрати на наследника на пострадалата. Посочено е, че постановлението 

може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – 

Кюстендил. /има приложени обратни разписки в НП/ . 

Пр. пр. № 711/2014 г. по описа на ОП - Кюстендил, ДП № 297/2014 г. 

по описа на РУП - Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Костадин Босачки. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 

е започнато на 04.04.2014 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК, с оглед на 

местопроизшествие за  престъпление по чл. 115 от НК срещу неизвестен 

извършител, като на 07.04.2014 г. е уведомена ОП - Кюстендил, 

разпределено на прокурор Босачки на същата дата. /В бланката на РУП – 

Кюстендил за образуване на наказателното производство са записани 

всички основания за образуване на досъдебно производство, на бързо 

производство и незабавно производство, а не правилните по  чл. 212, ал. 2 

от НПК, 356, ал. 3 и по чл. 362, ал. 3 от НПК/. Приложена е карта за 

състояние на НП от ЦИССС. Материалите по досъдебното производство 

са постъпили в ОП – Кюстендил на 04.06.2014 г. с мнение за прекратяване. 

С мотивирано постановление от 05.06.2014 г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

НПК. В обстоятелствената част е записано, че смъртта на Б.П. е 

ненасилствена и се дължи на собствените му целенасочени действия, 

приключили със самообесване. В диспозитива на постановлението е 

записано копие да се изпрати на наследниците на пострадалия, същото е 

адресирано до тях. Посочено е, че постановлението може да се обжалва 

в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Кюстендил, както и след 

влизането му в сила иззетото ВД да се унищожи.  /няма приложени 

разписки за получаване/, приложен е протокол на Комисия  за 

унищожаване на ВД . 

Пр. пр. № 1942/2013 г. по описа на ОП - Кюстендил, ДП № 117/2013 

г. по описа на РУП – Бобов дол, с наблюдаващ прокурор Йордан Георгиев. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 

е започнато на 12.09.2013 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК, с претърсване 

и изземване за  престъпления по чл. 354а, ал. 1, алт. 1, пр. 4 от НК и по чл. 

244, ал. 1, алт. 2 от НК срещу неизвестен извършител, като на 13.09.2013 г. 

е уведомена ОП - Кюстендил, разпределено на прокурор Георгиев на 

същата дата. /В бланката на РУП – Кюстендил за образуване на 

наказателното производство е записано точното основание по  чл. 212, 

ал. 2 от НПК/. Приложена е карта за състояние на НП от ЦИССС. С 
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определение от 13.09.2013 г. на ОС - Кюстендил е одобрен протоколът за 

извършените неотложни действия. Материалите по досъдебното 

производство са постъпили в ОП – Кюстендил на 25.09.2013 г. с мнение за 

прекратяване. С мотивирано постановление от 01.10.2013 г. досъдебното 

производство е прекратено поради липса на престъпление, на основание 

чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част е 

записано, че след въведен сигнал от ШИС е задържано лицето Р.Д.О. въз 

основа на ЕЗА, издадена от криминален съд в Милано. Прието е, че 

събраните доказателства не водят до разкриване на престъплението, за 

което е образувано производството. В диспозитива на постановлението е 

записано копие да се изпрати на РУП Бобов дол и на свидетеля, същото е 

адресирано до тях. Посочено е, че постановлението може да се обжалва 

в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Кюстендил. / има 

приложена обратна разписка в досъдебното производство/ . 

Пр. пр. № 2442/2012 г. по описа на ОП - Кюстендил, ДП № 1240/2012 

г. по описа на РУП - Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Владимир 

Мицов. / Не е приложен  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 

Производството е започнато на 04.04.2014 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от 

НПК, с оглед на местопроизшествие за  престъпление по чл. 115 от НК 

срещу неизвестен извършител, като на 28.12.2012 г. е уведомена ОП - 

Кюстендил, разпределено на прокурор Мицов на същата дата. /В бланката 

на РУП – Кюстендил за образуване на наказателното производство  е 

записано точното основание по  чл. 212, ал. 2 от НПК/. Приложена е 

карта от ЦИССС. Материалите по досъдебното производство са 

постъпили в ОП – Кюстендил на 17.01.2013 г. с мнение за прекратяване. С 

мотивирано постановление от 17.01.2013 г. досъдебното производство е 

било прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

НПК. В обстоятелствената част е записано, че смъртта на И.М. не е в 

резултат на умишлено умъртвяване от друго лице, а е настъпила 

вследствие на  самообесване. В диспозитива на постановлението е 

записано копие да се изпрати на наследниците на пострадалия, същото е 

адресирано до тях. Посочено е, че постановлението може да се обжалва 

в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Кюстендил, както и след 

влизането му в сила иззетото ВД да се унищожи. / Не са приложени 

разписки за получаване, приложен е протокол на Комисия  за 

унищожаване на ВД /. 

Пр. пр. № 266/2011 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 74/2011 г. 

по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 21/2011г. по описа на ОСО при ОП – 

Кюстендил, с наблюдаващи прокурори Валери Пенков и Камелия 

Стефанова. Досъдебното производство е образувано срещу НИ за 

престъпление по чл.123, ал. 1 от НК. Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване. В хода на разследването са разпитани 

свидетели, назначени са множество експертизи. С мотивирано 
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постановление на прокурор Пенков от 04.04.2013 г. досъдебното 

производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 от НПК. В 

диспозитива е записано копие да бъде изпратено на наследниците на 

починалия, както и че същото може да бъде обжалвано в 7-мо дневен 

срок от получаването му пред ОС – Кюстендил. С определение № 240 от 

14.05.2013 г. по НЧД № 224/2013 г. на ОС – Кюстендил постановлението е 

отменено. С постановление от 03.06.2013 г. материалите по делото са 

изпратени на ОСО за изпълнение указанията на съда. С постановление на 

прокурор Пенков от 09.04.2014 г. досъдебното производство е прекратено 

на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива е записано копие да 

бъде изпратено на наследниците на починалия, както и че същото може 

да бъде обжалвано в 7-мо дневен срок от получаването му пред ОС – 

Кюстендил. С определение от 02.07.2014г. по НЧД № 209/2014г. на ОС – 

Кюстендил постановлението е отменено. Срещу определението на съда е 

подаден частен протест от прокурор Пенков до АС – София. С 

определение № 297/25.09.2014 г. на АС – София по ВНЧД № 825/2014 г. е 

потвърдено определението на Кюстендилски окръжен съд. С 

постановление от 03.10.2014 г. материалите по делото са изпратени на 

ОСО за изпълнение указанията на съда. С постановление от 07.11.2014 г. 

на АП – София по молба на наследниците на починалия е отведен 

прокурор Пенков. С постановление на прокурор К.Стефанова от 13.11.2014 

г. са дадени указания по разследването. С постановление на прокурор 

Стефанова от 28.04.2014 г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.1 вр.чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива е 

записано копие да бъде изпратено на наследниците на починалия, както и 

че същото може да бъде обжалвано в 7-мо дневен срок от получаването 

му пред ОС – Кюстендил. Към момента на извършване на проверката 

материалите по делото са в ОС – Кюстендил по повод постъпила жалба. 

Пр.пр. № 1359/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 89/2013 г. 

по описа на РУП – Бобов дол, с наблюдаващ прокурор Бисер Любенов. 

Досъдебното производство е образувано на 18.06.2013г. срещу НИ за 

престъпление по 115 от НК, на основание чл.212, ал. 2 от НПК. 

Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване. С 

постановление от 18.11.2014 г. е прекратено наказателното производство 

на основание чл.243, ал. 1, т. 1 във вр.чл. 24, ал.1, т. 1 от НК. В 

диспозитива е записано, че постановлението може да бъде обжалвано в 7 – 

мо дневен срок пред ОС – Кюстендил. В диспозитива не е записано копие 

да се изпрати на наследниците, но същото е адресирано до тях. В 

постановлението няма произнасяне по отношение на веществените 

доказателства, каквото е изискването на чл.243, ал.2 от НПК. С писмо 

от 22.05.2015г. началникът на РУП – Бобов дол е поискал да бъдат 

уведомени писмено дали има произнасяне по отношение на вещественото 

доказателство – ловна пушка. В писмото е записано, че по делото има 
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приобщен документ, удостоверяващ отказ от наследство. С постановление 

от 28.05.2015г. прокурор Любенов е постановил да бъде върнато 

вещественото доказателство на наследниците на починалия. С писмо от 

08.06.2015 г. началникът на РУП – Бобов дол е уведомил отново 

наблюдаващия прокурор, че е представено удостоверение за отказ от 

наследство.  С постановление от 10.06.2015г. прокурор Любенов е 

постановил да не се връща на наследниците вещественото доказателство. В 

постановлението не е разпоредено какво да бъде направено с 

вещественото доказателство. 

Проверени още:  

пр. пр. № 1663/2014 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 111/2014 

г. по описа на РУП – Бобов дол, с наблюдаващ прокурор Валери Пенков за 

престъпление по чл. 115 от НК;  

пр. пр. № 2009/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 120/2013 

г. по описа на РУП – Бобов дол, с наблюдаващ прокурор Ангел 

Байрактарски за престъпление по чл. 115 от НК;  

пр. пр. № 361/2014 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 19/2014 г. 

по описа на РУП – Бобов дол, с наблюдаващ прокурор Ангел Байрактарски 

за престъпление по чл. 115 от НК;  

пр. пр. № 514/2014 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП  /сл. д./ № 

26/2014 г. по описа на ОСлО в ОП -Кюстендил, с наблюдаващ прокурор 

Владимир Мицов за престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК; 

         пр.пр.№ 420/2014г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 962/2011г. по 

описа на РПУ – Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Валери Пенков 

 

Проверени на случаен принцип бяха досъдебни производства, внесени 

в съда с обвинителни актове през 2013 и 2014  г., досъдебни 

производства, приключили по реда на чл. 381 и сл. от НПК 

/споразумения/  и по реда на чл. 78а от НК /предложения за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание – само НП 

 

Пр.пр.№ 1713/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 127/2013г. 

по описа на РУП - Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Марияна Сиракова. 

Досъдебното производство е образувано на 01.08.2013 г. на основание 

чл.212, ал. 2 от НПК срещу Р.С.Д. за престъпление по чл.343, ал.3, пр.1, б. 

„Б”, пр. 1, вр. чл. 343, ал.1, буква „В” във вр.чл.342, ал. 1 от НК. 

Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване. В 

хода на разследването са разпитани свидетели, назначени са множество 

експертизи, включително комплексна арбитражна тройна допълнителна 

съдебна медико - автотехническа експертиза. С постановление  от 

27.05.2014 г. е повдигнато обвинение на Р.С.Д. за престъпление по чл.343, 
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ал.1, б. „В”, пр.1, във вр.с чл.342, ал.1 от НК и й е взета МНО „подписка”.  

Материалите по досъдебното производство са постъпили в ОП – 

Кюстендил на 05.06.2014г. На 26.06.2014г. На 02.04.2013г. е внесен 

обвинителен акт срещу Р.С.Д. за престъпление по чл.343, ал.1, б. „В”, пр.1, 

във вр.с чл.342, ал.1 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в 

чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Веществените 

доказателства са предадени протоколи от 26.06.2014 г. С присъда № 15 от 

10.06.2015г. по НОХД № 320/2014 г. на ОС – Кюстендил подсъдимата 

Р.С.Д. е призната за виновна за извършеното от нея престъпление и й е 

наложено наказание ЛОС за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, като 

на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието на отложено 

за срок от  3 /три/ години, както и „лишаване от право да управлява МПС” 

за срок от 2 /две/ години. 

Пр. пр.№ 875/2012 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 12/2012 г. 

по описа на РУП - Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Ангел 

Байрактарски. Досъдебното производство е започнато на 02.05.2012г. на 

основание чл.212, ал. 2 от НПК срещу А.Й.М. и В.Й.К. за престъпление по 

чл.301, ал.1 във вр.с чл.20, ал.2 от НК. Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване. С постановления от 20.12.2012 г. са 

повдигнати обвинения на двамата обвиняеми за престъпление по чл.301, 

ал.2 във вр. с ал.1, във вр.с чл.20, ал.2 от НК, като в горния десен ъгъл е 

записано докладвано по реда чл.219, ал.1 от НПК на зам.окръжен 

прокурор, има подпис на наблюдаващия прокурор и дата. Материалите по 

ДП са постъпили на 08.01.2013 г. На 05.02.2013г. е внесен обвинителен акт 

срещу А.Й.М. и В.Й.К. за престъпление по чл.301, ал.2 във вр. с ал.1, във 

вр.с чл.20, ал.2 от НК. В обвинителния акт са посочени изброените в 

чл.246 ал.2, ал. 3 и ал. 4 от НПК задължителни реквизити. С присъда № 8 

от 21.02.2014г. по НОХД № 67/2013г. на ОС – Кюстендил подсъдимите са 

признати за виновни за извършеното от тях престъпление и им е наложено 

наказание ЛОС за срок от 1 /една/ година и глоба в размер на 1 500 лв. за 

всеки по отделно, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на 

наказанието на отложено за срок от  3 /три/ години. 

 Пр. пр.№ 2644/2013 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 

835/2013г. по описа на РУП - Дупница, с наблюдаващ прокурор Костадин 

Босачки. С постановление от 18.12.2013г. материалите по досъдебното 

производство са изпратени по компетентност от РП – Кюстендил с оглед 

данни за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК. С постановление от 

21.12.2013г. материалите по ДП са приети по компетентност. Материалите 

по досъдебното производство са постъпили в ОП – Кюстендил на 

06.02.2014 г. На 04.03.2014г. е внесен обвинителен акт срещу В.В.В. за 

престъпление по чл.354А, ал.3, т.1, пр.4 от НК. В обвинителния акт са 

посочени изброените в чл.246 ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни 

реквизити. С разпореждане от 07.04.2014 г. по НОХД 124/2014 г. по описа 
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на ОС – Кюстендил е прекратено съдебното производство и делото е 

върнато в ОП – Кюстендил за отстраняване на допуснатите съществени 

процесуални нарушения, описани в обстоятелствената част на 

разпореждането, а именно противоречие между словесното описание на 

обвинението и неговото цифрово изражение. Материалите са постъпили в 

ОП – Кюстендил на 27.05.2014 г. С писмо от 31.05.2014 г. прокурор 

Босачки изпраща делото в РУП – Дупница за продължаване на 

разследването, без да дава указания. Материалите са постъпили обратно на 

04.06.2014 г. На 27.06.2014 г. е сключено споразумение между обвиняемия, 

служебния защитник и прокурор  Босачки, за извършеното от обвиняемия 

престъпление, като е постигнато съгласие за налагане на наказание в 

размер на 3 /три/ година ЛОС, като изпълнението на наказанието се отлага 

за срок от 3 /пет/ години. Споразумението включва съгласие по въпросите 

изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от НПК. В споразумението липсва 

съгласие относно посоченото изискване в т.4 на ал.5, чл.381 от НПК „на 

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане”. С определение на ОС – Кюстендил е одобрено постигнатото 

споразумение /в НП не е приложен акт на съда/. 

Пр. пр.№ 2561/2013 г. по описа на ОП - Кюстендил,  ДП № 1003/2013 

г. по описа на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор Йордан Георгиев. 

Досъдебното производство е започнато на 10.12.2013 г. от РУП – Дупница 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.115 от НК, като на 

11.12.2013 г. е уведомена ОП – Кюстендил. /В бланката на РУП – 

Дупница, за образуване на ДП е записано точното основание за образуване 

на досъдебно производство по чл.212 ал. 2 НПК./ След многократно 

удължаване на срока за разследване материалите по досъдебното 

производство са постъпили на 19.06.2014 г. с мнение за съд. На 03.07.2014 

г. е внесен обвинителен акт  в ОС - Кюстендил. Образувано е НОХД № 

335/2014 г. по описа на ОС Кюстендил. С разпореждане на съдия – 

докладчик от 04.08.2014 г. е прекратено производството по НОХД № 

335/2014 г. по описа на ОС Кюстендил и делото е върнато за отстраняване 

на допуснатите процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената 

част на разпореждането – липсва ясно и точно изложение на фактите и 

обстоятелствата, които представителят на обвинението приема за 

установени и за които е обвинен подсъдимия. Подаден е частен протест, 

който не е уважен. На 10.11.2014 г. е внесен обвинителен акт. С 

разпореждане на съдия – докладчик от 28.11.2014 г. на ОС Кюстендил е 

прекратено производството по НОХД № 473/2014 г. по описа на ОС 

Кюстендил за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 

посочени в обстоятелствената част на разпореждането – неяснота при 

фактическото описание на обективната страна на престъплението. Подаден 

е частен протест, който не е уважен. След извършено допълнително 

разследване от прокурор Йордан Георгиев на 04.02.2015 г. е внесен нов 
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обвинителен акт. /В  обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, 

ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити/. Образувано е НОХД 

№ 52/2015 г. по описа на ОС Кюстендил и с присъда № 5/13.03.2015 г. 

подсъдимият е признат за виновен за престъпление по чл. 115 от НК, като 

на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му е наложено наказание ЛОС в 

размер на 8 години, което да изтърпи в затвор при първоначален строг 

режим. /Към НП  е приложено копие от акта на съда/ Приложена е карта 

за приключване на делото, която е попълнена.  

Пр. пр.№ 3114/2008 г. по описа на ОП - Кюстендил,  ДП № 638/2008 

г. по описа на РУП – Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Владимир 

Мицов. Досъдебното производство е образувано на 29.05.2008 г. на 

основание чл. 212, ал. 2 от НК  срещу В.Б.Л. за престъпления по чл. 211, 

вр. чл. 209, ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 196а, вр. чл. 194, ал. 1 от 

НК и за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. По 

делото многократно е искано и разрешавано удължаване на срока за 

разследване, било е спряно и  възобновено с постановление от 06.02.2012 г. 

На 23.03.2012 г. материалите са постъпили в прокуратурата с мнение за 

съд. На 23.04.2012 г. е внесен обвинителен акт  в ОС - Кюстендил. 

Образувано е НОХД № 175/2012 г. по описа на ОС Кюстендил. С 

разпореждане на съдия – докладчик от 10.05.2012 г. е прекратено 

производството по НОХД № 175/2012 г. по описа на ОС Кюстендил и 

делото е върнато за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, 

посочени в обстоятелствената част на разпореждането – така изготвеният 

обвинителен акт,  не дава възможност на обвиняемия да научи 

съответното обвинение и да ангажира адекватно защитата си.  С 

постановление от 07.06.2012 г. прокурор Мицов частично е прекратил 

производството за престъплението по чл. 196а, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. С 

постановление на АП София от 03.10.2012 г. това постановление е 

отменено. На 06.11.2012 г. е внесен ОА за престъпление по чл. 196а, вр. чл. 

195, ал. 1, т. 2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  С разпореждане на 

съдия – докладчик от 08.11.2012 г. на ОС Кюстендил е прекратено 

производството по НОХД № 453/2012 г. по описа на ОС Кюстендил за 

отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в 

обстоятелствената част на разпореждането – обвинителният акт е 

идентичен с предходния и не са изпълнени указанията на съда. С 

постановление от 10.01.2013 г. прокурор Мицов отново е прекратил 

частично досъдебното производство за престъплението по чл. 196а, вр. чл. 

194, ал. 1 от НК  и е разпоредил след влизане на постановлението в сила 

делото да се изпрати на разпореждане на РП Кюстендил по компетентност. 

По частна жалба от обвиняемия е образувано ЧНД № 159/2013 г. по описа 

на ОС Кюстендил и с определение от 02.04.2013 г.  е отменено изцяло 

постановлението от 10.01.2013 г. и делото е върнато на прокурора за 

изпълнение на указанията по приложението на закона, изложени в 
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мотивите. Съдът е приел, че липсва изложение на ясно възприета 

фактическа обстановка и че правните съображения за частичното 

прекратяване са твърде кратки и противоречиви, че са неясни, което е 

приравнено на липса на правни съображения. Следва поредното 

постановление от 10.07.2013 г. ,  с което  отново досъдебното производство 

е прекратено само за престъплението по чл. 196а, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, вр. 

чл. 194, ал. 1 от НК. Прокурор от РП Кюстендил е възразил пред АП 

София и е повдигнал спор за последственост. С постановление от 

17.10.2013 г. прокурор Йордан Стоев от АП София е приел, че това 

постановление е неправилно необосновано и незаконосъобразно и същото 

е отменено, определена е ОП Кюстендил за компетентна да реши спора по 

същество, като бъде изготвен нов обвинителен акт. Разпоредено е копие от 

постановлението да бъде изпратено на административния ръководител на 

ОП Кюстендил за сведение и вземане на отношение. На 21.11.2013 г. 

отново е внесен обвинителен акт. С разпореждане на съдия – докладчик от 

14.02.2014 г. г. на ОС Кюстендил е прекратено производството по НОХД 

№ 78/2014 г. по описа на ОС Кюстендил за отстраняване на допуснатите 

процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на 

разпореждането - несъответствие между обстоятелствената и 

заключителната част на акта, което е довело до ограничаване на 

правото на защита на обвиняемия. Внесен е поредния  ОА на 08.04.2013 

г. С разпореждане на съдия – докладчик от 17.04.2014 г. г. на ОС 

Кюстендил е прекратено производството по НОХД № 198/2014 г. по описа 

на ОС Кюстендил за отстраняване на допуснатите процесуални 

нарушения, посочени в обстоятелствената част на разпореждането - 

несъответствие между обстоятелствената част  и  диспозитива на акта, 

относно датата на престъплението, което е довело до ограничаване на 

правото на защита на обвиняемия. На 10.05.2014 г. е внесен пети по ред 

обвинителен акт. Образувано е НОХД № 246/2014 г. по описа на ОС 

Кюстендил, което многократно е отлагано, приключило с присъда на 

07.05.2015 г. – 2 години и 11 месеца ЛОС с приспадане на 2 г. 6 месеца. 

Пр. пр.№ 424/2010 г. по описа на ОП-Кюстендил,  ДП № 6/2010г. по 

описа на ОСО в ОП-Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Валери Пенков. 

Досъдебното производство е образувано с постановление на 22.02.2010 г. 

срещу В.М.Д. за извършено престъпление по чл.212, ал.5, вр. ал. 2 от НК. 

/В НП е приложено постановление за повдигане на обвинение при 

условията на чл. 206 вр. ч. 269, ал.4, б”а” от НПК / На 27.04.2012 г. е 

внесен обвинителен акт в ОС Кюстендил срещу В.М.Д. за извършено 

престъпление по чл. 219, ал.4, вр. ал. 3, вр. ал. 1 и чл. 26, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 11.06.2012 г. по НОХД №179/2012г на ОС-Кюстендил, 

съдебното производство е прекратено поради съществени процесуални 

нарушения. До АС-София е подаден частен протест от прокурор Валери 

Пенков, който не е уважен. На 27.07.2012 г. отново е внесен обвинителен 
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акт в ОС Кюстендил срещу В.М.Д. за извършено престъпление по чл. 219, 

ал.4, вр. ал. 3, вр. ал. 1 и чл. 26, ал.1 от НК. С разпореждане от 11.10.2012 г. 

по НОХД №319/2012 г. на ОС-Кюстендил, съдебното производство е 

прекратено поради неотстранени съществени процесуални нарушения – 

били са отстранени три от посочените от съда четири броя процесуални 

нарушения. До АС-София е подаден частен протест от прокурор Валери 

Пенков, който не е уважен. С разпореждане от 14.11.2012 г. на АС-София, 

2-ри състав, разпореждането на ОС- Кюстендил е потвърдено. На 

30.11.2012 г. е внесен обвинителен акт в ОС Кюстендил срещу В.М.Д. за 

извършено престъпление по чл. 219, ал.4, вр. ал. 3, вр. ал. 1 и чл. 26, ал.1 от 

НК. Производството по делото се води в условията на чл. 206, вр. чл. 269, 

ал.3, т.4, б”а” от НПК. С разпореждане от 04.01.2013г. по НОХД 

№482/2012г на ОС-Кюстендил, съдебното производство отново е 

прекратено поради неотстранени съществени процесуални нарушения – 

допуснато е ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, а 

именно да научи за какво престъпление е привлечен като обвиняем, поради 

което следва отново да бъде привлечен в качеството на обвиняем. На 

04.02.2013 г. отново е внесен обвинителен акт в ОС Кюстендил срещу 

В.М.Д. за извършено престъпление по чл. 219, ал.4, вр. ал. 3, вр. ал. 1 и чл. 

26, ал.1 от НК. С разпореждане от 13.03.2013 г. по НОХД №60/2012 г. на 

ОС-Кюстендил –съдия Мирослав Начев отново е прекратил съдебното 

производство поради това, че обвиняемият не би могъл да разбере според 

съда, в какво точно е обвинен, тъй като органът на досъдебното 

производство е следвало да посочи конкретната норма от Особената 

част на НК, а вместо това в постановлението за привличане са посочени 

две редакции на НК /ДВ бр. 75 от 2006 и бр. 26 от 2010г./ На 12.04.2013г. 

отново е внесен обвинителен акт ОС Кюстендил срещу В.М.Д. за 

извършено престъпление по чл. 219, ал.4 /ред.ДВ бр. 75 от 2006г./, вр. ал. 3, 

вр. ал. 1 и чл. 26, ал.1 и чл. 2, ал. 2 от НК. С присъда от 22.01.2015 г. ОС 

Кюстендил  е признал подсъдимия В.М.Д. за невинен  по повдигнатото 

обвинение по чл. 219, ал.4, вр. ал.3, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр.чл.2 ал.2 от 

НК, признал го за виновен за престъплението по чл. чл. 219, ал.4, вр. ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр.чл. 2 ал. 2 от НК, като на основание чл.1, ал.1 от 

Закон за амнистията го е освободил от наказателна отговорност, осъдил го 

е да заплати на Община Бобов дол сума 1 939 650.97 лв. обезщетение за 

претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 

31.10.2007 г. до окончателното изплащане. На 02.02.2015 г.  прокурор 

Валери Пенков е подал частен протест, който към  момента на проверката 

не е разгледан. 

Пр. пр. № 1859/2013 г. по описа на ОП - Кюстендил, ДП № 63/2013 г. 

по описа на РД”ГП” Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Бисер Любенов. 

/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. С 

постановление от 23.08.2013 г. на прокурор Милена Славова от РП 
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Кюстендил досъдебното производство е  изпратено по компетентност на 

ОП Кюстендил, тъй като по време на разследването са установени данни за 

извършено престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „а” от НК, което е от 

компетентността на ОП Кюстендил. С постановление от 28.08.2013 г. ДП е 

прието по компетентност, като е посочено в диспозитива в ОП Кюстендил 

да се образува ДП срещу П.М.Б. за престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „а” от 

НК. Искано е и е разрешено удължаване на срока за разследване. С 

постановление от 01.10.2013 г. П.М.Б. е привлечен като обвиняем за 

престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „а” от НК. /Приложено е постановление 

за повдигане на обвинение, съгласувано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК на 

08.10.2013 г./.  Материалите по досъдебното производство са постъпили в 

ОП Кюстендил на 05.11.2013 г. На 04.12.2013 г. е сключено споразумение 

между обвиняемия, защитника и прокурор Бисер Любенов, което съдържа 

съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, с 

изключение на изискването на т. 4, на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане. В 

споразумението обвиняемият се е признал за виновен и страните са се 

споразумели на основание чл. 242, ал. 1, б. „а” от НК да му бъде наложено 

наказание ЛОС в размер на  6 месеца, като изтърпяването му е отложено на 

основание чл. 66, ал. 1 от НК. Посочено е също,  че веществените 

доказателства се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 2, б. 

„а” от НК. С определение от 11.12.2013 г. по НОХД № 504/2013 г. по описа 

на ОС - Кюстендил е одобрено сключеното споразумение. /Към НП не е 

приложено копие от акта на съда/ Приложена е карта за приключване на 

делото, която е попълнена.  

Пр. пр. № 2267/2013 г. по описа на ОП - Кюстендил, ДП № 49/2012 г. 

по описа на РД”ГП” Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Невена Стоева. 

/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. С 

постановление от 28.11.2012 г. на прокурор Ивайло Илиев от РП 

Кюстендил досъдебното производство е  изпратено по компетентност на 

ОП Кюстендил, тъй като по време на разследването са установени данни за 

извършено престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „а” от НК, което е от 

компетентността на ОП Кюстендил. С постановление от 04.12.2012 г. ДП е 

прието по компетентност, като са дадени конкретни указания. Искано е и е 

разрешено удължаване на срока за разследване.  /Не е приложено 

постановление за повдигане на обвинение, съгласувано по реда на чл. 219, 

ал. 1 от НПК/.  Материалите по досъдебното производство са постъпили в 

ОП Кюстендил на 15.01.2013 г. На 17.01.2013 г. са сключени две 

споразумения между обвиняемите Т.Н.Я. и  В.Й.П., защитника им и 

прокурор Невена Стоева, които съдържат съгласие по  въпросите, изрично 

изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, с изключение на изискването на т. 4, на 

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане. В споразуменията обвиняемите са се признали за виновни и 
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страните са се споразумели на основание чл. 242, ал. 1, б. „а” от НК да им 

бъде наложено наказание за всяка една поотделно ЛОС в размер на  2 

години, като изтърпяването му е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК 

за срок от 4 години. Посочено е също,  че предмета на престъплението се 

отнема в полза на държавата на основание чл. 242, ал. 7 от НК. С 

определение от 18.04.2013 г. по НОХД № 27/2013 г. по описа на ОС - 

Кюстендил са одобрени сключените споразумения. /Към НП е приложено 

копие от акта на съда/ Приложена е карта за приключване на делото, 

която е попълнена.  

Пр. пр. № 1031/2012 г. по описа на ОП - Кюстендил, ДП № 535/2012 

г. по описа на РУП - Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Владимир 

Мицов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 

Досъдебното производство е започнато на 23.05.2012 г. от РУП – 

Кюстендил срещу Д.А.И. за престъпление по чл. 252, ал. 1 от НК, като на 

същата дата е уведомена ОП - Кюстендил, разпределено на прокурор 

Мицов на същата дата. /В бланката на РУП – Кюстендил за образуване на 

ДП е записано точното основание за образуване на наказателното 

производство чл. 212, ал. 2 НПК./  Многократно е искано и разрешавано 

удължаване на срока за разследване. С постановление от 19.11.2013 г. 

/докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК с подпис на наблюдаващия 

прокурор / е повдигнато обвинение на К.Г.Н. за престъпление по чл. 252, 

ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Досъдебното производство е 

постъпило в ОП Кюстендил на 28.11.2013 г., а с постановление от 

29.11.2013 г. на прокурор Мицов е прекратено частично досъдебното 

производство  срещу Д.А.И. На 18.12.2013 г. е сключено споразумение 

между обвиняемата, защитника и прокурор Владимир Мицов, което 

съдържа съгласие по  въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, 

с изключение на изискването на т. 4, на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане. В 

споразумението обвиняемата се е признала за виновна и страните са се 

споразумели на основание чл. 252, ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК да й бъде наложено наказание ЛОС в размер на  3 години, като 

изтърпяването му е отложено на основание чл. 66, ал. 1 за срок от 5 години 

от НК. Посочено е също,  че веществените доказателства се отнемат в 

полза на държавата на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК. С определение 

от 27.12.2013 г. по НОХД № 526/2013 г. по описа на ОС - Кюстендил е 

одобрено сключеното споразумение. /Към НП не е приложено копие от 

акта на съда/ Приложена е карта за приключване на делото, която е 

попълнена.  

Пр. пр.№ 2068/2013г. по описа на ОП-Кюстендил,  ДП № 41/2012г. 

по описа на Митница – Югозападна, с наблюдаващ прокурор Валери 

Пенков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/ . 

Досъдебното производство е образувано на 24.03.2013 г. срещу Д.З.Г. за 
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извършено престъпление по чл.234, ал.1 от НК от Митница – Югозападна - 

Кюстендил. С постановление на РП- Кюстендил на основание чл. 35, ал.2 

от НПК, наказателното производство е изпратено по компетентност на ОП- 

Кюстендил с оглед наличие на доказателства за престъпление по чл. 242, 

ал.1 , б”а” от НК. Срокът за разследването е удължаван няколкократно. С 

постановление от 23.12.2013 г. Д.З.Г. е привлечен в качеството на 

обвиняем за извършено престъпление чл. 242, ал.1 , б”а” от НК /Делото е 

докладвано по реда на чл. 219, ал. 1, без подпис на наблюдаващия 

прокурор/. Досъдебното производство е постъпило в ОП- Кюстендил на 

27.01.2014 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия Д.З.Г. /В НП има 

приложена  карта за състояние по ЦИССС , информация от УИС/. На 

14.02.2014 г. е внесен обвинителен акт ОС Кюстендил срещу Д.З.Г. за 

извършено престъпление чл. 242, ал.1 , б”а” от НК. /В  обвинителния акт 

са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни 

реквизити/. Постановена е присъда по НОХД № 94/2014 г. от ОС- 

Кюстендил – чл. 242, ал.1 , б”а” от НК, като е наложено наказание „ЛОС” 

от 6/шест/ месеца, изтърпяването на което е отложено при условията на чл. 

66, ал.1 от НК с изпитателен срок от 3 години . /Към НП не е приложено 

копие от акта на съда,  приложена е карта с искания и становища на 

прокурора за приключване на делото, попълнена от прокурор Валери 

Пенков/ 

Пр.пр.№ 1783/2014г. по описа на ОП-Кюстендил,  ДП № 845/2014г. 

по описа на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор Костадин Босачки. / 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 

производство е образувано на 14.10.2014 г. от РУП – Дупница срещу НИ за 

извършено престъпление по чл.354а, ал.1 от НК, като на 16.10.2014 г. с 

постановление на прокурор М. Кожухарова материалите са изпратени на 

ОП - Кюстендил по подсъдност. Срокът за разследване е удължен. / Не е 

приложено постановление за привличане на обвиняем докладвано по реда 

на чл. 219, ал.1 от НПК./ Досъдебното производство е постъпило в ОП- 

Кюстендил на 19.12.2014 г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия 

Г.К.Л. Делото е приключило със споразумение на 18.12.2014 г. за 

прекратяване на наказателното производство по НОХД № 516/2014г. по 

описа на ОС-Кюстендил между  обвиняемия, защитника  и прокурор 

Костадин Босачки, в което обвиняемият се е признал за виновен и страните 

са се споразумели на основание чл. 354а, ал.2, изр. 2, пр.2 , вр. чл. 55, ал.1, 

т.1 от НК като на  обвиняемия да бъде наложено наказание „ЛОС” за срок 

от 3 /три/години, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се 

отлага за срок от 5/пет/ години /в споразумението не е отбелязано  

изискването на чл.381, ал.5, т.4 – на кого да се възложи възпитателната 

работа в случаите на условно осъждане/ /Към НП са приложени приемо - 

предавателни протоколи за предаване и приемане на веществени 

доказателства/ Към НП не е приложено копие от акта на съда, одобрил 
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споразумението, но е приложено споразумението/ Към преписката е 

приложена  карта с искания и становища на прокурора, която е попълнена 

от прокурор К. Босачки. 

Пр. пр. № 773/2014 г. по описа на ОП-Кюстендил, досъдебно 

производство № 22/2014 г. по описа на Митница – Югозападна с 

наблюдаващ прокурор Камелия Стефанова. Досъдебното производство е 

започнато на 18.04.2014г. от Митница – Югозападна срещу А.Г. за 

извършено престъпление по чл.242, ал. 2, пр. 2 от НК, като на 22.04.2014 г. 

е уведомена ОП Кюстендил. / Посочено е точното основание за 

образуване на ДП  на основание чл. 212, ал.2 от НПК/. Срокът за 

разследването е удължен. С постановление от 04.07.2014 г. А.Г. е 

привлечена в качеството на обвиняема за извършено престъпление чл.242, 

ал.2, пр. 2 от НК /Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1, с подпис на 

наблюдаващия прокурор /. Материалите по досъдебното производство са 

постъпили в ОП-Кюстендил на 04.07.2014 г. На 04.07.2014г. е сключено 

споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите изрично 

изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК, с изключение на изискването по т. 4 - на 

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане/ за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 

336/2014г. по описа на ОС-Кюстендил между  обвиняемата, защитника  и 

прокурор Камелия Стефанова, в което обвиняемата се е признала за 

виновна и страните са се споразумели на основание чл.242, ал.2, пр. 2, вр. 

чл. 55, ал.1, т.1 и ал. 2 от НК да бъде наложено наказание „ЛОС” за срок от 

2 /две/ години, което да бъде отложено при условията на чл. 66, ал.1 от НК 

с изпитателен срок от 3 години, както и глоба в полза на държавата в 

размер на 7000/седем хиляди/ лв. Към НП са приложени приемо - 

предавателни протоколи за предаване и приемане на веществени 

доказателства, не е приложено копие от акта на съда  - протокол за 

одобряване на споразумението, приложена е карта  за приключване на 

делото.  

Пр.пр.№ 1692/2014г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 53/2014 г. 

по описа на Митница Югозападна, с наблюдаващ прокурор Валери 

Пенков. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

03.10.2014 г. срещу Г.Ж.М. за престъпление по чл.242, ал.1, б. „А” от НК. 

В НП не е приложено копие от постановление за привличане на обвиняем 

и вземане МНО. В УИС постановлението е заведено на 14.11.2014 г., като в 

горния десен ъгъл е записано докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК на 

прокурор Пенков, но няма подпис и печат на ОП – Кюстендил. 

Материалите по делото са постъпили в ОП – Кюстендил на 18.11.2014 г. с 

мнение за предаване на съд. На 20.11.2014г. е сключено споразумение 

между обвиняемия, служебния защитник и прокурор  Пенков, за 

извършеното от обвиняемата престъпление, като е постигнато съгласие за 

налагане на наказание в размер на 1 /една/ година ЛОС, като изпълнението 
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на наказанието се отлага за срок от 3 /три/ години. Споразумението 

включва съгласие по въпросите изброени в чл. 381, ал.5 т.1, т.2 и т.6 от 

НПК. В споразумението липсва съгласие относно посоченото изискване в 

т.4 на ал.5, чл.381 от НПК „на кого да се възложи възпитателната 

работа в случаите на условно осъждане”. С определение от 01.12.2014 г. 

на ОС – Кюстендил е одобрено постигнатото споразумение /в НП не е 

приложен акт на съда/. 

Пр. пр.№ 1205/2014 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 

254/2014г. по описа на РУП - Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Ангел 

Байрактарски. С постановление от 13.06.2014 г. материалите по 

досъдебното производство са изпратени по компетентност от РП – 

Кюстендил с оглед данни за престъпление по чл.199, ал.1, т.3 пр.2 във вр.с 

чл.198, ал.1, пр.1, във вр.с чл.20, ал.2 във вр.с чл.31, ал.2 във вр.с чл.63, 

ал.1, т.3 от НК. С постановление от 16.06.2014 г. материалите по ДП са 

приети по компетентност. Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване.  С постановления от 23.07.2014 г. са 

повдигнати обвинения на четиримата обвиняеми за престъпление по 

чл.199, ал.1, т.3 пр.2 във вр.с чл.198, ал.1, пр.1, във вр.с чл.20, ал.2 във вр.с 

чл.31, ал.2 във вр.с чл.63, ал.1, т.3 от НК, като в горния десен ъгъл е 

записано докладвано по реда чл.219, ал.1 от НПК на зам.окръжен 

прокурор, има подпис на наблюдаващия прокурор. На 18.09.2014г. 

материалите по ДП са постъпили в ОП – Кюстендил. На същата дата е 

изготвен и приемо – предавателен протокол за предаване от РУП – 

Кюстендил на служител на ОП – Кюстендил на веществени доказателства. 

На 26.09.2014г. е сключено споразумение между обвиняемите, техните 

адвокати и прокурор Байрактарски за извършеното от тях престъпление, 

като е постигнато съгласие за налагане на наказание на всеки по отделно в 

размер на 1 /една/ година ЛОС, като изпълнение на наказанието е 

отложено за срок от 2 години. В споразумението липсва съгласие относно 

посоченото изискване в т.4 на ал.5, чл.381 от НПК „на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане”. С 

определение по НОХД № 432/2014г. от 01.12.2014г. на ОС – Кюстендил е 

одобрено постигнатото споразумение /в НП е приложен акт на съда/. 

Проверени още:  

пр. пр. № 420/2014 г. по описа на ОП-Кюстендил, досъдебно 

производство № 12/2014 г. по описа на ОСО в ОП – Кюстендил с 

наблюдаващ прокурор Владимир Мицов - в споразумението не е 

отбелязано  изискванията на чл.381, ал. 5, т. 4 – на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане; 

пр. пр. № 1363/2014г. по описа на ОП-Кюстендил, досъдебно 

производство № 535/2014 г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ 

прокурор Ангел Байрактарски; 
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пр. пр. № 875/2012 г. по описа на ОП-Кюстендил, досъдебно 

производство № 12/2012 г. по описа на Сектор „БОП” – Кюстендил с 

наблюдаващ прокурор Ангел Байрактарски;  

пр. пр.1688/2012 г. по описа на ОП – Кюстендил, ДП № 60/2012 г. по 

описа на ОСО в ОП Кюстендил с наблюдаващ прокурор Невена Стоева, 

образувано срещу А.А.А. и Н.Д.С. за престъпление по чл. 248а, ал. 2 от 

НК. Изготвеното предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност, с налагане на административно наказание е уважено с 

решение № 88/25.06.2013 г. по АНД № 273/2013 г. по описа на ОС 

Кюстендил. 

Проверяващият екип установи, че наблюдаващите прокурори сами 

записват датата на регистрацията в горния ляв ъгъл на изходящите 

документи/постановления, писма и др./. Съгласно чл. 39, ал.2, изр. 2 от 

Инструкция за деловодната дейност и документооборота в прокуратурата 

на Република България датата на регистриране не може да бъде различна 

от датата на представяне на документа за регистриране. Утвърдената 

практика не позволява да се направи категоричен извод, че посочената от 

прокурора дата на извеждане на документа във всички случаи е тази, на 

която реално е извършено това. В тези случаи е възможно да има 

некоректно отразяване на датата на изходящата кореспонденция. 

 

    Книга за влезлите в сила присъди 

 

През 2013 г. и 2014 г. в Окръжна прокуратура Кюстендил няма 

несвоевременно изпратени от прокурора присъди за изпълнение на 

органите по изпълнението им. Всички получени в прокуратурата присъди 

са изпратени за изпълнение на съответните органи в срок до 5 дни. В този 

срок получените присъди се изпращат за изпълнение на компетентния 

орган или се предприемат необходимите действия за установяване на 

обстоятелства, имащи пряко отношение към привеждането в изпълнение 

на наложените наказания – наличие на данни за други осъждания на 

лицата, адресна регистрация, месторабота, условия за определяне на общо 

наказание, приспадане на изтърпяно наказание или предварително 

задържане, което е и причината за неприведени в срок присъди.  

   

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Прокурорите в ОП – Кюстендил се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не допускат 

забавяния и нарушаване  на сроковете, определени в закона, както по 

отношение на решаването на преписките, така и по отношение на 
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разследването на досъдебните производства и действията на прокурора 

след приключването им. В постановленията за образуване на ДП, 

наблюдаващите прокурори дават подробни указания на разследващите 

органи. Подробни указания се дават и в последващите прокурорски актове. 

 2. В част от постановленията на прокурорите от ОП Кюстендил  е 

посочена възможността за обжалване, пред кой орган може да се обжалва, 

както и срокът за обжалване. В постановленията за отказ от образуване на 

досъдебно производство не всички прокурори посочват преписи да бъдат 

изпращани на жалбоподателите, а в постановленията за спиране или 

прекратяване на досъдебното производство - да бъдат изпращани преписи 

на страните и че има срок за обжалване: напр. пр. пр. № 1555/2014 г. по описа 

на ОП Кюстендил, ДП № 107/2014 г. по описа на РУП Кюстендил с наблюдаващ 

прокурор Бисер Любенов; пр. пр. № 1906/2012 г. по описа на ОП Кюстендил, ДП № 

136/2012 г. по описа на РУП Кюстендил с наблюдаващ прокурор Бисер Любенов. 

 Някои прокурори не изписват в диспозитива, че постановлението за 

отказ подлежи на обжалване, пред кого, както и копие да бъде изпратено 

на жалбоподателя /понякога има изписан адресат/: напр. пр.пр.№ 1191/2013г. 

по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Бисер Любенов; пр.пр.№ 

2038/2014г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Бисер Любенов; 

пр.пр.№ 1979/2013г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Бисер 

Любенов; пр.пр.№ 727/2014г по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ прокурор 

Владимир Мицов; пр.пр.№ 1559/2013г. по описа на ОП – Кюстендил, с наблюдаващ 

прокурор Владимир Мицов; пр.пр.№ 157/2013г по описа на ОП – Кюстендил, с 

наблюдаващ прокурор Владимир Мицов. 

  В повечето наблюдателни преписки, по които са постановени откази 

от образуване на ДП, както и в спрените досъдебни производства срещу 

известен извършител няма приложени обратни разписки. Не винаги се 

прилагат обратни разписки и в НП с постановления за прекратяване на ДП 

напр.  пр.пр. № 711/2014 г. по описа на ОП Кюстендил, ДП № 297/2014 г. по описа на 

РУП Кюстендил, с наблюдаващ прокурор Костадин Босачки; пр. пр. № 2442/2012 г. по 

описа на ОП Кюстендил, ДП № 1240/2012 г. по описа на РУП Кюстендил, с 

наблюдаващ прокурор Владимир Мицов. Необходимо е да се отбележи, че с 

неизпращане на препис от постановлението за прекратяване на страните, 

незабавно след издаването му и/или забавяне съобщението за прекратяване 

на ДП се създава реална предпоставка за търсене на обезщетение по реда 

на глава ІІІа от ЗСВ, доколкото практиката на Европейския съд по правата 

на човека е, че за край на периода, който влиза в обхвата на „разумния 

срок” и трябва да бъде взет предвид при преценката дали е нарушен чл.6 

ал.1 от ЕКЗПЧОС, се счита датата, на която лицето е било уведомено или е 

узнало за прекратяването на наказателното производство срещу него.  

3. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 

органите на МВР или ДАНС за продължаване на издирването, съгласно 

разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от НПК. Извършителите и свидетелите по 
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спрените ДП срещу известен извършител се обявяват за ОДИ с телеграми, 

исканията за удължаване на срока за разследване се правят своевременно. 

 4. Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение 

на административния ръководител. 

 5.  Не е издадена изрична заповед, която да регламентира как и кога 

се извършва преразпределение на делата в случаите на ползване на платен 

отпуск или продължителен отпуск по болест, такова преразпределение се 

извършва по устна заповед на административния ръководител. 

 6. В ОП - Кюстендил е създадена добра организация за явяване на 

наблюдаващите прокурори в съдебните заседания. 

 7. Датите върху печатите на изходящата поща се поставят от 

прокурора в постановлението, а не съгласно изискването на  чл. 39, ал. 2, 

изр. 2 от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

прокуратурата на Република България, но същото се завежда  в УИС в 

посочения ден. 

 8. До 2013 г. в наблюдателните преписки не се прилага краткия 

протокол за случайно разпределение на делата, но бяха констатирани 

случаи на преписки и дела от 2014 г., в които също не е приложен този 

протокол. 

  9. В наблюдателните преписки по досъдебните производства, 

приключени по реда на чл.78а от НК и чл. 381 и сл. от НПК няма 

приложени справки  от УИС и свидетелства за съдимост. 

10. В наблюдателните преписки почти никога не се прилагат 

постановленията за привличане на обвиняем, които да са докладвани на 

наблюдаващия прокурор по реда на чл.219 от НПК, с подпис на прокурора 

и печат на ОП Кюстендил. В много малка част от проверените дела са 

приложени постановления за съгласуване, които не са подписани или 

нямат дата. 

  11.  Специфика за региона е факта, че  ОС Кюстендил насрочва 

съдебни заседания по първоинстанционни и въззивни дела и ги разглежда 

в сградата на РС Дупница. Това обстоятелство допълнително затруднява 

работата и натовареността на прокурорите от ОП – Кюстендил. 

 12. Не винаги прокурорите се произнасят по въпросите относно 

веществените доказателства, в случаите, когато постановяват окончателни 

актове - напр. пр. пр. № 1359/2013 г. по описа на ОП Кюстендил, ДП № 89/2013 г. по 

описа на РУП Бобов дол, с наблюдаващ прокурор Бисер Любенов; пр. пр. № 1906/2012 г. 

по описа на ОП Кюстендил, ДП № 136/2014 г. по описа на РУП Кюстендил, с 

наблюдаващ прокурор Бисер Любенов.  

13. По повечето проверени досъдебни производства не са спазени 

изискванията на чл. 212, ал. 3 от НПК за незабавно уведомяване на 

прокуратура при образуване на ДП. В някои случаи в писмата- 

уведомления от МВР, с които се уведомява прокуратурата за  образуваното 
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досъдебно, бързо или незабавно производство,  не е посочен точният текст 

от НПК, като са изписани всички основания за образуване на 

производството, а не конкретното – изключение МВР Дупница и Бобов дол.  

 14. Анализът на  проверените дела показва, че  основно  делата са 

спирани за издирване на извършителя, по време на възобновяването са 

искани удължавания на срока за разследване своевременно, като не винаги 

се следи за спазване на разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, съгласно 

която, когато делото е спряно поради неоткриване на свидетел очевидец, 

след изтичане на една година делото се възобновява.  

            15. При  съпоставяне на броя образувани, спрени и прекратени 

досъдебни производства срещу НИ с броя на образуваните ДП срещу ИИ 

се установява, че броят на първите е в пъти повече. 

   16. Причините за връщане на делата от съда са поради допуснати 

процесуални нарушения по време на досъдебното производство, непълноти 

на диспозитива на обвиненията, както и технически пропуски, незабелязани 

от наблюдаващия прокурор при изготвяне и внасяне на ОА. 

Несъответствието на обвинителните актове с изискванията на разпоредбата 

на чл. 246 НПК е  доминиращата причина за връщането на делата. 

Нарушенията по естеството си представляват преимуществено такива, 

изразяващи се във формулиране на неясни и неточни обвинения, което 

рефлектира върху правото на защита на обвиняемите.  

С цел подобряване на показателите относно върнатите дела и 

оправдателните присъди в прокуратурите се провеждат ежемесечни работни 

съвещания, на които се разглеждат, обсъждат и анализират причините за 

постановяване на съдебните актове, съдържащи констатации за допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила или оправдаване на 

подсъдимите. 

 17. В актовете, изготвени по реда на чл. 381 и сл. от НПК 

/споразумения/ в случаите на постигане на съгласие за налагане на 

наказание лишаване от свобода при условията на чл. 66, ал. 1 от НК не се 

посочва изискването на чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане. 

 18. В наблюдателните преписки не винаги се прилага акта на съда, но 

винаги е приложена карта за приключване на делото, която 

наблюдаващите прокурори попълват. 

19. В отделно помещение се съхраняват архивът и веществените 

доказателства. ВД, които предстои да бъдат унищожени се съхраняват в 

отделен шкаф, който не се заключва в деловодството. Всяко веществено 

доказателство е с прикрепен опис, а ВД които подлежат на унищожаване 

са с прикрепени към тях влезли в сила актове на съд или прокурор.  

 Предаването на веществените доказателства в ОС Кюстендил се 

извършва с приемо-предавателен протокол, в който подробно са описани 

веществените доказателства, номера на ДП, прокурорската преписка, 
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името на обвиняемия, името  на приемащия и предаващия ВД служител, 

както и подпис /без  да е посочена длъжността на служителя/. Периодично 

се прави ревизия на веществените доказателства, съхранявани от ОП 

Кюстендил, които подлежат на унищожаване и същите се унищожават  

 20. Проверката  на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди установи, че влезлите в сила присъди и получени в ОП 

Кюстендил се описват редовно в дневника. След получаване на 

информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, натоварените 

с водене на книгата деловодители описват и изпращат влязлата в сила 

присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал. 5 от НПК срок 

 21. По време на проверката беше извършена и контролна проверка 

по Акт за резултатите от плановата проверка в окръжна прокуратура 

Кюстендил, извършена през м.  април 2010 г. по  Заповед № 50/31.03.2010 

г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС. 

 Изпълнени са препоръките, като: 

- по спрените досъдебни производства се следи периодично за 

провежданите мероприятия за издирване на лицата, обявени за ОДИ. 

- прокурорите упражняват постоянен надзор и следят за спазване 

на сроковете от разследващите органи.  

- извършват се задълбочени предварителни проверки, преди да се 

постанови отказ от образуване на ДП. 

-изготвена е нова книга/разпечатка на книга/ за веществените 

доказателства, съобразена с изискванията на ПАПРБ. 

 - окръжният прокурор упражнява правомощията си за възлагане на 

следователите в окръжния следствен отдел извършването на 

разследвания по производства, които представляват фактическа и 

правна сложност. 

Не е изпълнена изцяло препоръката - прокурорите от Окръжна 

прокуратура Кюстендил да спазват стриктно разпоредбите на чл. 46, ал. 

3 от НПК и изрично да посочват с постановленията си възможността за 

обжалването им. 

  

 

ЧАСТ ІІ - ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОП КЮСТЕНДИЛ 

 

През 2013 г. ОСО в ОП Кюстендил е осъществявала дейността си в 

състав от 12 души /в това число и административен ръководител/. За 

периода няма незаети щатни бройки за следовател. Общият брой 

служители в ОСО В ОП - Кюстендил е 16 души през 2013 година,  като 

няма незаети бройки служители. Конкретно заетите длъжности са: 

административен секретар – 1 брой; системен администратор – 1 брой;  

главен специалист – счетоводител – 1 брой, съдебни секретари – 6 броя;  
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съдебен деловодител – 1 брой; шофьор – призовкар – 1 брой; шофьор. 

домакин – 2 броя, пазач невъоръжена охрана – 1 брой и чистачи – 2 броя.  

През 2014 г.  са работили 12 следователи и няма незаети щатни 

бройки. Няма промяна в щатните бройки на администрацията до 

01.08.2014 г., а след тази дата щатното разписание е променено и има 1 

брой – завеждащ служба и съдебни деловодители – 5 броя.  

 В ОСО в ОП - Кюстендил електронното разпределение на 

новопостъпилите дела и следствени поръчки  е въведено със заповеди на 

административния ръководител на ОП Кюстендил. Със Заповед № 

321/27.06.2012 г. на окръжния прокурор делата са разпределени в 4 групи, 

като е определен и процента натовареност на всеки от следователите. През 

2014 г. със Заповед № 25/16.01.2014 г. и последваща Заповед № 594/2014 г. 

на новия административен ръководител на ПО Кюстендил са обособени 

три групи както следва: първа група – корупционни престъпления; втора 

група – дела, образувани за други престъпления, различни от тези в 

първата и трета група – преписки, свързани с международното правно 

сътрудничество 

 Водят се – следствен регистър, деловодни дневници – входящ и 

изходящ, дневник за регистриране на следствените поръчки за страната  и 

дневник на международни следствени поръчки, дневник на оператора за 

справки в НБД, дневник за завеждане на заявления за издаване на 

служебни бележки и дневник за веществените доказателства. 

      Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 

изискванията, прегледно се попълват графите, книгите са подшити, с 

подпис и печат.  

 През 2013 г. ОСО в ОП - Кюстендил са разследвани общо  153 броя  

досъдебни производства, от тях 80 броя са образувани през периода, 30 

броя са образувани през предходни периоди, като възобновените дела са 29 

броя,  а върнатите са 14 броя. От тях: 

- образувани срещу известен извършител – 62 броя; 

- образувани срещу неизвестен извършител – 91 броя. 

  Делата в двумесечен срок са 45 броя, 62 броя дела са в срок, удължен 

от наблюдаващия прокурор. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

 През 2014 г. ОСО в ОП - Кюстендил са разследвани общо 143 броя 

досъдебни производства, от тях 63 броя са образувани през периода, 46 

броя са образувани през предходни периоди, възобновените дела са 24 

броя, а върнатите са 10 броя. От тях: 

- образувани срещу известен извършител – 64 броя; 

- образувани срещу неизвестен извършител – 79 броя. 

  Делата в двумесечен срок са 48 броя,  53 броя дела са в срок, 

удължен от наблюдаващия прокурор. Няма следствени дела, които да са 

извън срок. 
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ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2013 г. – общ брой  

107 дела, от тях: 

в двумесечен срок са 45 броя дела, 52 броя са делата в срок, удължен 

от прокурора,  а 10 броя дела са приключили в срок, удължен от АП 

София. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

На основание чл. 242, ал. 2 от НПК 14 броя досъдебни производства 

са върнати от прокуратурата, като 28 броя от тях са приключили с мнение 

за съд, 42 броя са приключили с мнение за прекратяване и 32 броя са 

приключени с мнение за спиране. 

 ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на 2013 г. са общо 46 

броя. Според извършителя – 14 броя дела са образувани срещу известен 

извършител, а 32 броя  ДП са образувани срещу неизвестен извършител. В 

двумесечен срок са 21 броя дела, в срок – удължен от наблюдаващия 

прокурор са 25 броя досъдебни производства, няма дела извън срока.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през отчетния период на 

2014 г. – общ брой  101 броя, от тях: 

в двумесечен срок са 48 броя дела, 35 броя са делата в срок, удължен 

от прокурора,  а 18 броя дела са приключили в срок, удължен от АП 

София. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

На основание чл. 242, ал. 2 от НПК 10 броя досъдебни производства 

са върнати от прокуратурата. 

 От приключените дела – 23 броя са с мнение за съд, 51 броя са 

приключили с мнение за прекратяване и 27 броя са приключени с мнение 

за спиране. 

 ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на 2014 г. са общо 42 

броя. Според извършителя – 17 броя дела са образувани срещу известен 

извършител, а 25 броя  ДП са образувани срещу неизвестен извършител. В 

двумесечен срок са 26 броя дела, в срок – удължен от прокурор са 16 броя 

досъдебни производства, няма дела извън срока.  

СПРЕНИТЕ  досъдебни производства през 2013 г. са общо 32 броя, 

от тях 6 броя ДП са срещу известен извършител,  а 26 броя ДП са срещу 

неизвестен извършител, 23 броя дела са новообразувани в периода, а 9 

броя са образувани в предходни периоди. Делата, спрени срещу известен 

извършител се намират в прокуратурите, като по тях са извършени всички 

възможни действия, неиздирените лица са обявени за ОДИ, с изключение 

на спрените дела поради отсъствие на свидетели.  

Всички спрени досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител се намират в съответните управления на МВР и по тях са 

изготвени следствено оперативни планове. Няма спрени дела на  специален 

надзор и с голям обществен интерес. 

СПРЕНИТЕ  досъдебни производства през 2014 г. са общо 27 броя, 

от тях 8 броя ДП са срещу известен извършител,  а 19 броя ДП са срещу 

неизвестен извършител, 12 броя дела са новообразувани в периода, а 15 
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броя са образувани в предходни периоди. Делата, спрени срещу известен 

извършител се намират в прокуратурите, като по тях са извършени всички 

възможни действия, неиздирените лица са обявени за ОДИ, с изключение 

на спрените дела поради отсъствие на свидетели.  

Всички спрени досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител се намират в съответните управления на МВР и по тях са 

изготвени следствено оперативни планове. Няма спрени дела на  специален 

надзор и с голям обществен интерес. 

Дела с неустановено местонахождение няма, нито през 2013 година, 

нито през 2014 година. /данните са от предоставените справки и годишните 

отчетни доклади за работата на ОСО в ОП – Кюстендил/ 

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

 ОСО в ОП Кюстендил разполага с четири склада – по един склад за 

ВД по досъдебните производства в гр. Кюстендил и гр. Дупница и две 

помещения, в които се съхраняват имущество и архив. Веществените 

доказателства се предават, като се попълва изходящата част от дневника и 

се оформят приемо - предавателни протоколи. Има определени двама 

служители, които отговарят за съхранението и предаването на 

веществените доказателства – В.С. и Н. Н., който се помещава в Дупница, 

но в момента на проверката е в продължителен отпуск по болест. Това 

обстоятелство затруднява работата на следователите, работещи на 

територията на гр. Дупница. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

 Пр. пр. № 842/2013 г. по описа на ОП Кюстендил, ДП № 11/2013 г. 

по описа на сектор „БОП” Кюстендил, сл. д. № 42/2013 г. по описа на ОСО 

в ОП Кюстендил. С постановление от 30.04.2013 г. на прокурор Камелия 

Стефанова е образувано досъдебно производство срещу НИ за 

престъпление по чл. 242, ал. 1 , б. „д” от НК. На 30.04.2013 г. е проведен 

разпит на свидетел Д.М. македонски гражданин от разследващ полицай.  

На 27.06.2013 г. прокурор Пешев е превъзложил на следовател от ОСО в 

ОП Кюстендил разследването по делото. На 28.06.2013 г. с протокол за 

избор е определен за разследващ следовател Любомир Любенов. На 

16.07. 2013 г. е извършен разпит на двама свидетели, на 16.09. е извършен 

разпит на още трима свидетели, следва разпит на свидетел от 25.09.2013 г. 

На 26 и 27 .09.2013 са разпитани двама свидетели, след това на 1, 3 и 

4.10.2013 г. са разпитани още трима свидетели. На 10.10. 2013 г. е 

извършена очна ставка. От 16.09.2013 г. до 07.10.2013 г. са изпратени 

писма с искания до различни органи и институции. На няколко пъти са 

правни искания за удължаване на срока на разследване. На 15.10.2013 г. с 
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постановление е назначена съдебно – счетоводна експертиза. На 03.01.2014 

г. са изпратени писма, а на 16, 17 и 20 февруари 2014 г. са разпитани трима 

свидетели. На 24.01.2014 г. е изготвено предложение за отделяне на 

материали. В искането за удължаване на срока на разследване и 

предложението от 08.04.2014 г. подробно са описани извършените 

действия по разследване, получените материали, разпитите на свидетели, 

изготвените експертизи, включително назначената допълнителна 

експертиза, извършените следствени поръчки до Република Македония, за 

което е изготвен въпросен лист, както и предстоящите действия. Изготвено 

е постановление за привличане на обвиняем /без дата/ и вземане на МН  на 

К.К.В. за престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК, като е 

предвидена МН – „подписка” 

 Пр. пр. № 1749/2014 г. по описа на РП Дупница, сл. д. № 50/2014 г. 

по описа на ОСО в ОП Кюстендил, възложено на следовател с 

постановление от 23.10.2014 г. Определен е разследващ следовател 

Вангелия Костова. Производството е образувано на 29.08.2014 г. на 

основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу Б.Л.К. за престъпление по чл. 343, 

ал. 3, б. „а”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. Разпитани са четирима свидетели и са 

изготвени химическа експертиза и е извършен технически преглед на 

автомобила. На 4 пъти е искано и разрешавано удължаване на срока на 

разследване. На 25.11.2014 г. е разпитан свидетел и е приложена епикриза 

на пострадалия, на 09.01.2015 г. е разпитан още едни свидетел, а с 

протокол за приемане – предаване е получен лек автомобил Фиат стило и е 

приобщен като ВД. На 20.01.2015 г. е изготвена експертиза по писмени 

данни, на 23.01.2015 г. е изготвена молба за правна помощ, придружена с 

въпросници. На 26.01.2015 г. е разпитан  свидетел, а на 04.02.2015 г. 

разследващият следовател възлага на РУП Дупница да се установят 

свидетели очевидци на ПТП. На 16.03.2015 г. е разпитан един свидетел, на 

19.03.2015 г. е разпитан свидетел, а на 08.06.2015 е изготвено 

постановление за привличане на обвиняем, подписано от следовател, 

обвиняем и защитник и е извършен разпит на обвиняем. Постановлението 

не е съгласувано по чл. 219, ал. 1 от НПК.   
 Пр. пр. № 2732/2013 г. по описа на РП Кюстендил, сл. д. № 54/2014 г. 

по описа на ОСО в ОП Кюстендил, възложено на следовател с 

постановление от 04.11.2014 г. Определен е разследващ следовател Емил 

Митов. Производството е образувано на 31.10.2014 г. с постановление 

срещу НИ за престъпление по чл. 201 от НК. На  06, 20, 21 и 25.11.2014 г. 

са разпитани четирима свидетели, а на 19.02.2015 г. с постановление са 

възложени следствени действия по делегация. Документите не са 

подредени в хронологичен ред, между разпитите има приложени писма за 

срок и други документи. От 23.03.2015 г. до края на м. май са изготвени 

четири постановления за възлагане на действия по делегация, а на 09 и 

15.04.2015 г. са разпитани още двама свидетели. На 13.05.2015 г. е 
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възложена допълнителна съдебно – икономическа експертиза. В периода 

16.04.2015 г. - 02.06.2015 г. са разпитани  осем свидетели. По делото са 

приложени оригинали на документи на Народно читалище „Зора” 

Кюстендил. 

 ДП /сл. д./ № 3/2014 г. по описа на ОСО в ОП Кюстендил.  

Определен е разследващ следовател Христо Кирилов. Производството е 

образувано на 13.01.2014 г. с постановление на ОП Кюстендил срещу НИ 

за престъпление по чл. 319а, ал. 1 от НК. С постановление от 15.07.2014 г. 

на ОП Кюстендил производството по делото е спряно на основание чл. 

244, ал. 1, т. 3 от НПК поради неиздирване на важен свидетел. С 

постановление от 28.04.2015 г. делото е възобновено, като на същата дата 

делото е изпратено на  РП Габрово с оглед данни за престъпление по чл. 

212а от НК. След отказа на РП Габрово да приеме делото, ОП Кюстендил е 

повдигнала пред ВКП с постановление от 20.05.2015 г. спор за 

подследственост. С постановление от 03.06.2015 г. ВКП е приела, че ОП 

Кюстендил следва да продължи ръководството и надзора над 

разследването.  От постъпване на делото в ОСО в ОП Кюстендил, след 

връщането му в ОП Кюстендил, е изготвена призовка за свидетеля и 

искане до прокурора за справка от мобилните оператори по установяване 

на сумите, с които са ощетени измамените лица. 

 ДП /сл.д./ № 9/2015 г. по описа на ОСО в ОП Кюстендил, възложено 

е на следовател на с постановление от 10.03.2015 г.  Определен е 

разследващ следовател Милена Георгиева. Производството е образувано 

на 13.03.2014 г. с постановление на ОП Кюстендил срещу НИ за 

престъпление по чл. 319б, ал. 1 от НК. С постановление от 26.03.2014 г. 

делото е възложено за разследване на ДАНС – ТДНС Кюстендил.  По 

делото са разпитвани свидетели, извършено е претърсване и изземване на 

веществени доказателства, назначени и изготвени са компютърно – 

технически експертизи. На 12.05.2014 г. е повдигнато обвинение на К.Й.Н.  

Изпратени са писма мобилни  и кабелни оператори за установяване на 

имената на ползватели на безжични мрежи, разпитани са 21 свидетели. 

Изпратени са постановления за възлагане на следствени действия по 

делегация – разпити на свидетели, назначена е компютърно – техническа 

експертиза, която още не е изготвена. 

 Проверени още:  

 пр. пр. №  257/2013 г. по описа на РП Дупница, сл.д. № 76/2013 г., за 

извършено престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК, разследващ следовател 

Светлана Петрова; 

 ДП /сл.д./ № 41/2014 г. по описа на ОСО в ОП Кюстендил за 

извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, разследващ следовател 

Владимир Павлов; 

 пр.пр. № 1170/2015 г. по описа на РП Дупница, сл.д. № 34/2015 г. по 

описа на ОСО в ОП Кюстендил за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, 
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вр. чл. 20, ал. 2 от НК, разследващ следовател Екатерина Иванова – 

Павлова; 

 ДП № 50/2015 г. по описа на ОП Кюстендил, сл.д. № 28/2015 г. по 

описа на ОСО в ОП Кюстендил за престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, 

б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, разследващ следовател Милен Близнаков. 

  

  

  

 КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

 1.  Проверката на досъдебните производства, които са на 

производство  в следствения отдел установи, че действията по разследване 

се извършват ритмично и в повечето случаи следователите спазват 

дадените прокурорски указания с оглед приключването на делата. 

 2. Разпределението се извършва от определен със заповед на 

окръжния прокурор служител в ОСО в ОП Кюстендил, като в същата 

заповед е определен и процента натовареност на работещите в отдела 

следователи. 

 3. Спрените дела срещу известен извършител се намират в 

прокуратурата, а спрените дела срещу неизвестен извършител са изпратени 

в МВР или ДАНС. 

 4.  Няма дела с неустановено местонахождение. 

 5. Всички лица по дела, спрени срещу ИИ са обявени за 

общодържавно издирване. При всяко възобновяване на делото се изискват 

необходимите справки, с оглед установяване местонахождението на 

съответните лица. 

 6. Предложенията за удължаване на срока за разследване са 

мотивирани, в тях са описани както извършените досега действия по 

разследването, така и предстоящите, въпреки че съгласно чл. 234 от НПК 

прокурорът следва да следи за изтичане на сроковете и да изготвя искане 

за удължаване на срока за разследване, като това не е вменено  задължение 

на разследващите следователи. 

 

         П Р Е П О Р Ъ К И 

 

 1. Административният ръководител  на ОП - Кюстендил да 

предприеме необходимите мерки: 

- регламентиране на условията и реда за извършване на 

преразпределение, в случаите на ползване на отпуск от прокурорите на 

различни основания;  

 -   за прилагане на свидетелства за съдимост, справки от УИС и 

ЦИССС в наблюдателните преписки, както и за прилагане на обратни 
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разписки по преписките с постановен отказ от образуване на ДП и спрени 

срещу известен извършител производства. 

    2. Административният ръководител да инициира среща между 

прокурорите от ОП – Кюстендил и Началниците на РУП на МВР в района 

за отстраняване на пропуските при образуването на досъдебните,  бързи  и 

незабавни производства и привеждане на бланките за започване на НП, БП 

и ДП в съответствие с изискванията на НПК, както и за спазване на 

посочените срокове за уведомяване при образувани по реда на чл. 212, ал. 

2,  чл. 256, ал. 3 и чл. 362, ал. 3 от НПК производства. 

 3. Административният ръководител да организира среща с 

ръководството на Окръжен съд Кюстендил, на което да се обсъди 

законовото основание за необходимостта от провеждане на съдебни 

заседания извън сградата на ОС Кюстендил  в сградата на Районен съд 

Дупница. 

  4. Наблюдаващите прокурори да следят за провежданите 

мероприятия по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като изискват от 

органите на МВР да изпращат  в прокуратурата обратна информация за 

резултатите по спрените досъдебни производства срещу известен 

извършител.  

 5. Наблюдаващите прокурори и преди всичко прокурор Бисер 

Любенов и прокурор Владимир Мицов да спазват разпоредбите на НПК, 

като посочват в постановленията за отказ от образуване на досъдебни 

производства, както и в постановленията за спиране на ДП срещу известен 

и неизвестен извършител възможността за обжалване, органа пред който 

може да се обжалва и срока, в който може да се извърши това. 

 6.  Наблюдаващите прокурори да спазват изискването на чл. 381, ал. 

5, т. 4 от НПК,  като винаги посочват в актовете, изготвени по реда на чл. 

381 и сл. от НПК /споразумения/ в случаите на постигане на съгласие за 

налагане на наказание лишаване от свобода при условията на чл. 66, ал. 1 

от НК на кого да се възложи възпитателната работа, в случаите на условно 

осъждане. 

7.  Наблюдаващите прокурори да спазват стриктно разпоредбите на 

НПК за изрично разпореждане с веществените доказателства при 

постановяване на окончателен прокурорски акт. 

 

Административният ръководител да запознае прокурорите от ОП - 

Кюстендил с резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен 

срок от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, 

може да бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 
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На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, административният ръководител 

на ОП - Кюстендил да предприеме в едномесечен срок от получаване на 

настоящия Акт необходимите действия от негова компетентност, за 

изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл. 58, ал. 4 от ЗСВ 

в двумесечен срок писмено уведоми Инспектората към ВСС за резултата 

от тях. 

 

Приложения: 

 

 1. Заповед № ПП-01-50/15.06.2015 г. на главния инспектор за 

извършване на планова проверка, връчена на проверявания орган;  

 2. Справки  по 4 броя за 2013 и 2014 г., както и справки за 

проверявания период от ОСО в ОП – Кюстендил;   

 3. Отчетен доклад за дейността на ОП - Кюстендил  за 2013 г. и 2014 

г./на електронен носител/;   

 4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, за 

въвеждане на вътрешни правила за съхраняване на веществените 

доказателства, копия от протоколи на комисия за ВД, копия от актове на 

прокурори;  

 5.  Копия от преписка по съхраняване на веществени доказателства; 

 6.  Копия от справки, от които са видни делата на производство при 

следователите и датите на изтичане на сроковете за разследване.  

 

Настоящият акт на електронен носител, без приложенията, да се 

изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Кюстендил г-жа Камелия Стефанова, за сведение и изпълнение на 

препоръките / и на хартиен носител/.  

2. Административния ръководител на Софийска апелативна 

прокуратура г-жа Албена Вутова, за сведение. 

3. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров, за 

сведение. 

4. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова, за 

сведение. 

 

 

 

11.08.2015 г.      Инспектор: 

     София                     /Моника Малинова/ 


