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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 
 

 

 

    

    

 

 

АКТ 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА 

НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  

            ГР. ДУПНИЦА 

      

  

В периода 06 април – 09 април  2010г. на основание заповед № 

50/31.03.2010г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 

Районна прокуратура гр. Дупница. Проверката бе извършена от  проверяващи 

- инспектор Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова  и Димитрина 

Долапчиева  на 08 април 2010 година.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Районен съд гр. 

Дупница, където на четвъртия етаж се помещава РП – гр. Дупница. 

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 на РП - гр. Дупница обхваща периода 01.01.2009г. – 

31.12.2009 г. и  първото тримесечие на 2010 година. 

През проверявания период в РП- гр. Дупница са работили общо 13 

прокурори, а именно – В. Шопова - административен ръководител – Районен 

прокурор, прокурорите Димитър Начев и Даниела Гюрова – заместници на 

административния ръководител, прокурор Ивайло Василев, прокурор 

Радослава Митева, прокурор Михаил Крушовски, прокурор Славка 
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Димитрова, прокурор Олга Смилянова, прокурор Анета Стоева, прокурор 

Емил Павлов. Брой на отсъствали прокурори за повече от един  месец – 

няма. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Районната прокуратура – гр. Дупница се намира в предоставения от 

Министерството на правосъдието четвърти етаж  на сградата на Районен съд  

гр. Дупница. Условията при които работят прокурорите са много добри, но не 

достигат помещения за служителите. Причините са следните: въпреки, че е 

възложило стопанисването на целият четвърти етаж от съдебната сграда на 

РП гр. Дупница /възложен със Заповед ЛС-04-858/21.07.09г. на Министъра на 

правосъдието/, то 5 помещения от етажа и цял апартамент се държат от 

Районен съд гр. Дупница /това са общо 174 кв.м./ и към момента на проверката 

от ИВСС не бяха освободени. Предоставена ни бе кореспонденцията между 

Районен съд гр. Дупница и РП  гр. Дупница, от която става ясно, че РС гр. 

Дупница не желае да опразни помещенията, които държи на етажа на 

прокуратурата, нито предоставя ключ от сградата на РП гр. Дупница. Това 

определено затруднява работата и така прокурорите в РП гр. Дупница не 

могат да изпълняват служебните си задължения по време на дежурство в 

почивните дни, нито могат да извършват работа в извънработно време.  

Друго затруднение в работата на прокуратурата е отказът на някои от 

съдиите от РС гр. Дупница да одобряват протоколите за претърсване и 

изземване  /по чл. 161, ал.2 от НПК/, извършени от служителите на РУ- МВР  гр. 

Дупница и представени от наблюдаващия прокурор за одобряване от съдията. 

Причината, поради която съдиите отказват да одобрят протокола за 

претърсването и изземването в неотложни случаи е, че служителят вписан в 

протокола за претърсване и изземване е изписан на бланката като „дознател”, 

а според съда, разследващият орган оправомощен да извършва тези функции 

според НПК е „разследващ полицай” /”дознател” съществуваше преди измененията 

в НПК ДВ бр. 69 от 2008г./. В същото време, служителите отказват да се 

легитимират като „разследващ полицай” по причина, че все още не са 

преназначени от Министерството на вътрешните работи от „дознател” в 

„разследващ полицай” и с това ще изготвят документ с невярно съдържание.   

Този проблем може да доведе дотам, че много наказателни дела в цялата 

страна да бъдат опорочени поради това, че извършените процесуално - 

следствени действия са от некомпетентно лице, т.е. лице което не фигурира 

като разследващ орган в НПК /по см. на чл.52, ал.1 НПК/. Това са пропуски в 
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работата на Министерството на вътрешните работи, което следва да съобрази 

измененията на чл. 52, ал.1 и ал.2 от НПК /ДВ бр. 69 и бр.109 от 2008г./. 

Макар с измененията в НПК /обн.ДВ бр.32 от 2010г., в сила от 28.05.2010г./ 

вече да се дава възможност и на други органи на МВР да извършват 

неотложни следствени действия, би трябвало бившите „дознатели” да бъдат 

преназначени на длъжност „разследващ полицай”, за да бъдат спазени 

законовите изисквания и да не се създават предпоставки за опорочаване на 

ПСД и оттам за провал на някои наказателни производства. 

 В Районна прокуратура Дупница през отчетния период са работили 15 

служители: административен секретар – 1 бр. ; главен специалист – счетоводител – 1 

бр.; главен специалист – компютърна обработка на информацията – 1 бр. ; завеждащ 

административна служба – 1 бр. ; компютърен оператор, изпълняваш деловодни функции 

– 1 бр. ; съдебен секретар – 5 бр.; съдебен деловодител – 1 бр. ; шофьор – домакин – 1 бр. ; 

куриер – 1 бр. ; чистач – 1 бр. През проверявания период няма незаети щатни бройки.  

В РП - гр. Дупница се водят 33 книги /дневници, регистри, азбучници/.  

От тях - водени на основание Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата в РБ – 8 броя,  

- водени по указание на ВКП – 6 бр.   

- водени книги по собствена преценка – 16 броя – дневник на спрените 

досъдебни производства срещу известен извършител, съхранявани в архива 

на Районна прокуратура Дупница; описна книга на обжалваните спрени 

досъдебни производства; описна книга на възобновените досъдебни 

производства; описна книга на прекратените по давност досъдебни 

производства – срещу известен и неизвестен извършител; описна книга на 

обжалвани прекратени досъдебни производства; описна книга на 

обжалваните постановления за отказ; дневник на проведените разпити на 

свидетел пред съдия; дневник на изпратените искания за продължаване на 

срока; дневник на изпратените искания за продължаване на срока до Главния 

прокурор; описна книга на лица, с наложена мярка за неотклонение; 

изпратени по компетентност преписки и дела; постанови проверки по 

преписки; граждански дела; върнати досъдебни за доразследване; график на 

насрочените в съда дела; график на дежурствата. 

От тях :  

 - водени на хартиен носител – всички 

 - водени на електронен носител – 2 бр.- График на насрочените в съда дела; 

График на дежурствата. 
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Правни програми – Прокурорите от РП- гр. Дупница имат на компютрите 

си инсталирани версии на правно-информационните системи АПИС, СИЕЛА 

и ЛАКОРДА. Всички магистрати и служители имат пълен достъп до уеб-

базираните версии на тези системи, чрез ведомствения сайт на Прокуратурата 

на Република България. 

Деловодни програми – Унифицирана информационна система/УИС/ на 

Прокуратурата на Република България, предоставена от ВКП. 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор на РБ и 

Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на г-н В. Първанов - Зам. главен прокурор 

при ВКП относно организацията за случайно разпределение на преписки и 

дела и след получаване на софтуерен продукт предоставен от ВСС- Law 

Choice в РП – гр. Дупница е издадена Заповед № 70/11.10.2007г. на районен 

прокурор при РП - гр. Дупница, в която подробно са описани групите 

преписки, прокурорите участващи в отделните групи и % натовареност на 

всеки прокурор в група. Със Заповед № 11/11.02.09г. е допълнена Заповед 

№70/11.10.2007г.. 

Програмният продукт се поддържа, архивира и обновява редовно. 

Ежемесечно се изпраща пълен архив на програмата по електронен път на 

Върховна касационна прокуратура и Окръжна прокуратура гр. Кюстендил. 

Създадена е организация за ограничаване достъпа до програмния код и 

файловете с данни.  

Преписките и делата за разпределяне са категоризирани в десет  групи. 

 В Районна прокуратура Дупница се изготвят и изпращат редовно 

месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни статистички справки, 

съгласно определената със заповед на Административния ръководител – 

Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Кюстендил срочност. 

Създадена е организация за своевременното изготвяне и изпращане на 

необходимите справки. В Окръжна прокуратура Кюстендил се изпращат 

шестмесечни и годишни анализи за дейността на Районна прокуратура 

Дупница. След изготвяне на обобщен анализ, същите се разглеждат на 

съвещание с прокурорите 

През проверявания период няма предложения за наказания. Поощрения 

на прокурори от страна на административния ръководител – няма. Заповеди и 

разпореждания на административния ръководител по организация на 

дейността на прокуратурата по указания на Главния прокурор през 2009г.– 10 

броя, по собствена преценка - 23 броя. 

 В Районна прокуратура Дупница не се съхраняват веществени 

доказателства. Същите съпътстват досъдебното производство и се внасят в 
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Районен съд – гр. Дупница. Води се книга за веществените доказателства по 

досъдебните производства, където се описват при внасянето им в съда. По 

прекратените досъдебни производства веществените доказателства се връщат 

с постановление на наблюдаващия прокурор.  

Извършени проверки от РП- гр. Дупница: 

1.По инициатива на административния ръководител: 

- Изготвена е справка – анализ относно дейността на Районна прокуратура Дупница по 

отношение на постановените откази за образуване на досъдебно производство през 

първото и второто шестмесечие на 2009 г. 

- Изготвена е и справка – анализ относно дейността на Районна прокуратура Дупница по 

приложението на чл. 243, ал. 1 от НПК, обоснованост и законосъобразност на 

прокурорските актове, постановени през първото и второто шестмесечие на 2009 г. за 

прекратяване на наказателни производства.  

2.По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт:  

- Съгласно заповед на Административния ръководител – Окръжен прокурор при 

Окръжна прокуратура Кюстендил, за всяко тримесечие от 2009 г. са изготвени доклади, 

които анализират и обобщават причините за  връщане на делата в досъдебна и съдебна 

фаза, в които са посочени причините за това и длъжностните лица, които са ги 

допуснали.  

- През 2009 г. Районна прокуратура гр.Дупница общо е извършила 154 бр. 

общонадзорни проверки. 146 бр. от тези проверки са извършени по реда на 

чл.145, ал.1, т.2 от ЗСВ, 8 проверки са извършени по реда на чл.145, ал.1, т.1 

от ЗСВ чрез изискване на документи за информация от определени държавни 

и общински органи. По реда на чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ са били извършени 

общо 5 бр. проверки, всички са били възложени на органите на МВР на 

територията на Районна прокуратура гр.Дупница. Част от така извършените 

проверки са по плана на Районна прокуратура гр.Дупница за дейността на 

надзора за законност в защита на правата на гражданите и обществения 

интерес за 2009 г. Останалите проверки, които Районна прокуратура е 

извършила са били възложени с разпореждания от по-горестоящи 

прокуратури (ОП, АП, ВАП и др.).  

През 2009 г. прокурорите по надзора за законност са извършили 2 броя 

проверки по разпореждане на горестоящи прокуратури, които не са били 

включени в плана за дейността на Районна прокуратура Дупница, а именно:  
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- Окръжна прокуратура Кюстендил и Върховна административна 

прокуратура, а именно: проверка за законност на извършени процедури по 

реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с възложител 

ТЕЦ Бобов дол и Община Сапарева баня. Проверката е извършена по реда на 

чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ, като са изискани документите, свързани с 

извършените процедури за обществените поръчки. Изготвено е предложение 

до Община Сапарева баня по чл.107, ал.3 от АПК.  

През 2009 г. при изпълнение на своята дейност РП-Дупница е изготвила 

общо 16 бр. предложения до различни административни органи 15 бр., от 

които са по чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ, а 1 брой е по АПК. Били са подени 6 бр. 

протести до Административен съд Кюстендил, делата по които все още са 

висящи.  

 През проверявания период са извършени и други проверки от РП- гр. 

Дупница - РП-Дупница е била сезирана 8 пъти от граждани или юридически 

лица по въпроси, касаещи дейността по надзора за законност. В пет от 

случаите прокурорите са възложили проверка на контролните органи, а 

именно: съответните РУ на МВР намиращи се на територията обслужвана от 

Районна прокуратура Дупница. В три от случаите проверките са били 

извършвани лично от прокурорите, извършена е проверка за законност на 

дейността на общините на територията обслужвана от Районна прокуратура 

Дупница по спазване на разпоредбите на закона за опазване на 

селскостопанското имущество. 

През 2009г. в РП – гр. Дупница са предприети мерки за повишаване на 

квалификацията както на прокурорите, така и на служителите. Прокурорите и 

служителите от РП- гр. Дупница, които са участвали в 18 броя организирани 

семинари от ОП-гр. Кюстендил, ВКП - гр. София, свеждат редовно 

придобития от тях опит към останалите колеги.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

През 2009г. в Районна прокуратура  - гр. Дупница броят на преписките 

е бил 1724 броя, а образувани от предходни периоди – 0 броя. От тях през 

2009г. са решени 1632 броя, от които с откази за образуване на досъдебно 

производство - 887 броя. От тези откази 84 броя преписки са обжалвани, 61 

броя са потвърдени, а 23 броя са отменени. 

Необжалваните откази са 803 броя. За периода са образувани 433 броя 

досъдебни производства, изпратени по компетентност са 53 броя и са решени 
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с резолюция съгласно Указание № И – 281/08.12.2006г. на Главния прокурор 

на РБългария 47 преписки. 

Останали нерешени преписки, образувани в предходни години – няма. 

Преписки на специален отчет съгласно т.5 от Заповед №ЛС-2184/30.05.07г. 

на Главния прокурор на РБългария – няма. 

През 2009 г. в Районна прокуратура – гр. Дупница по 4 бр.ДП са 

изготвени поръчки за друга държава за международна правна помощ. 

Изготвени са 10 бр.европейски заповеди за арест  и 1  екстрадиция на лица.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2009г. са общо 1409 бр,  като от тях - новообразувани бързи производства - 

141 бр., новообразувани незабавни производства – 7 бр.  

През отчетния период 2 ДП са били образувани след самосезиране на 

Прокуратурата, но няма образувани ДП по сигнали на контролни органи и по 

материали на ДАНС. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове - 

1141 бр., от тях: новообразувани ДП през 2009г.- 1001 бр., новообразувани 

бързи производства през 2009г. – 134 бр., новообразувани незабавни 

производства през 2009г. – 6 бр. 

Останали нерешени към края на 2009 г. са 21 ДП, по които разследването е 

приключило, но се намират при прокурорите в законовия им срок за 

произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 134 броя, по 

които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 1 

брой;, при които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 5 

бр.. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 6 броя, при 

които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 1бр. 

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

изпратени на разследващ орган – 29 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам 

е извършил необходимите действия – 0 броя. 



 8 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2009 г. са общо 382 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  328 броя, спрени срещу 

известен извършител – 52 броя. 

На всяко тримесечие по спрените ДП срещу неизвестен извършител се  

изискват справки за резултатите от изпълнението на плановете за 

оперативно-издирвателни мероприятия и резултата от издирването на 

извършителя. Прокурорите извършват проверки за изтичане на абсолютния 

давностен срок по тези дела и своевременното им прекратяване. В РП-

гр.Дупница е създадена организация за ритмичност, отчетност и контрол при 

работата по спрените ДП срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2009г. са   134 бр., 

като от възобновените – 74 бр. са срещу неизвестен извършител, а 60 бр. – 

възобновени срещу известен извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2009г. са общо 1780 

бр., от тях – 163 бр. са водени срещу известен извършител, а 1617 бр. са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 11 бр. и 5 бр. са 

отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за 

прекратяване – 12 броя, като 7 постановления за прекратяване на ДП са 

отменени. Няма служебно отменени постановления за прекратяване на ДП. 

1584 бр. от общо прекратените досъдебни производства са прекратени поради 

изтекла давност.   

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 252 

броя, всички уважени. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до по-горестоящата прокуратура – 252 

броя, уважени – 252 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до Главния прокурор на РБ – 11 броя, 

всички уважени . 

Като проблем през 2009 г. следва да се отбележи големия брой на 

досъдебните производства, по които е искано удължаване срока на 

разследването. Този проблем е бил обсъден с Главен разследващ полицай и са 

анализирани причините, довели до неприключване на досъдебните 

производства в двумесечен срок. Констатирало се е, че съществуват 

обективни причини, несвоевременно изготвяне на назначени експертизи, 

неявяване на свидетели. По някои от досъдебните производства, причините за 

удължаване срока на разследването са субективни, а именно несвоевременно 

отпочване на действия по разследването от разследващите полицаи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 200г. РП гр. Дупница е внесла в съда  обвинителни актове - 282 броя. 

220 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 62 броя 

по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с внесени 

обвинителни актове – 34 броя, като с определение на съда са върнати 23 броя, 

а с разпореждане – 11 броя..  

Проблем  в работата на Районна прокуратура гр.Дупница са върнатите от 

съда дела за допълнително разследване. Въпреки че техният брой е намалял, в 

сравнение с минали години, следва и през настоящата година се полагат 

усилия за подобряване качеството на обвинителните актове и да не се стига 

до връщането им от съда. В тази насока, на всяко тримесечие се прави анализ 

на върнатите от съда дела за допълнително разследване, а на всяко 

шестмесечие, причините, довели до връщане на дела за допълнително 

разследване от съда се обсъждат на съвместни срещи със съдии. 

На 17.03.2010г. РП- гр. Дупница изготвя и изпраща доклад до ОП- гр. 

Кюстендил по отношение на върнатите за допълнително разследване 

наказателни производства за І-во тримесечие, като са описани причините за 

връщане на делата от съда на прокуратурата – поради допуснати от 

разследващия орган във фазата на разследването съществени процесуални 

нарушения, процесуални нарушения на прокурора при изготвяне на ОА и 

поради /според РП- гр. Дупница/ субективна преценка на съдия- докладчика. 

Следва да се отбележи обаче, че е налице увеличаване броя на съдебни 

производства по внесени  обвинителни актове, които са връщани на 

прокуратурата поради субективна преценка на съдия-докладчик като 

констатациите на съда обективно не се подкрепят от материалите по делото. 

 Така например: 

Досъдебно производство вх.№ 1882/2009 г. по описа на ДРП е водено 

срещу В.М.М. за престъпление по чл.235, ал.6 във връзка с ал.1 от НК. 

Наблюдаващ прокурор – Радослава Митева, водещ разследването полицай – 

В.Граховска, съдия-докладчик – Светла Пейчева. 

С разпореждане от 20.11.2009 година в закрито заседание и на 

основание чл.248, ал.2,т.3 от НПК, ДРС е прекратил съдебното производство 

и е върнал делото на Районна прокуратура с мотив, допуснати отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила при привличане на 

обвиняемия. Съдът не се е запознал с делото в цялост и не е видял, че 

допуснатите нарушения са били констатирани от наблюдаващия прокурор и 

отстранени с ново привличане на обвиняемия. Наблюдаващият прокурор е 

изготвил нов обвинителен акт и го е внесъл в съда. Делото е насрочено за 

разглеждане. 
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Друг пример е досъдебно производство вх.№ 147/2008 г. по описа на 

ДРП е водено срещу Д.А.Ш. за престъпления по чл.201,чл.212, чл.310 във 

връзка с чл.308, ал.2, чл.310 във връзка с чл.309, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 

от НК. Наблюдаващ прокурор – Михаил Крушовски, водещ разследването 

полицай – Янита Тахтаджийска, съдия-докладчик – Илиана Димова. 

С разпореждане от 25.11.2009 година в закрито заседание и на 

основание чл.248, ал.2,т.3 от НПК, ДРС е прекратил съдебното производство 

и е върнал делото на Районна прокуратура с мотиви за допуснати отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в следното: 

-материалите по разследването не са предявени  на представител или 

пълномощник на Министерство на финансите, напротив на л. 262 и 263 от 

ДП материалите са предявени на надлежно упълномощен представител на 

МФ. 

- наблюдаващия прокурор не се е произнесъл на основание чл.229 от 

НПК по направени искания и възражения от защитника на подсъдимия – 

л.257, том І от ДП е приложено постановление на прокурора по направените 

искания, предявено на страните на 09.04.2009година; 

- в обстоятелствената част на обвинителния акт, прокурорът е отразил 

изключително многословна, необоснована и объркваща фактическа 

обстановка, като правнорелевантните факти не са изложени конкретно, ясно 

и в съответствие с правните норми.Обвинителният акт е бил преработен при 

стриктно спазване на разпоредбите на чл.246, ал.2 и 3 от НПК и в изпълнение 

на указанията на съда, дадени в определение от 16.07.2009 година. 

Констатациите на съда обективно не се подкрепят от материалите по 

делото, допуснатите нарушения са били отстранени в хода на разследването. 

Наблюдаващият прокурор е внесъл делото в съда със същия обвинителен акт. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  224 

броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 72 броя, от тях 

протестирани – 8 броя, като 1 протест е уважен, а 6 от протестите са 

неразгледани.  Броят на оправдателните присъди по общия ред – 11, всички 

са протестирани. Извън протестите срещу оправдателни присъди, са 

подадени още 18 въззивни протеста, от които 4 уважени, 5 неуважен и 9 са 

неразгледани. В преобладаващите случаи прокурорите, изготвили протестите 

са излагали пред въззивния съд съображения за неправилност и 

незаконосъобразност на присъдите, като доводите им са  за несправедливост 

на наложените наказания или неправилно приложение на материалния закон. 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ 

- 39 бр. От тях протестирани – няма. В хода на съдебното следствие са 

постигнати 152 броя споразумения.  
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През  2009 г. в Районна прокуратура - гр.Дупница са получени за изпълнение 

присъди срещу 447 лица. От тях:           

- На “Лишаване от свобода” са осъдени – 110 лица; 

- На “Пробация” са осъдени – 209 лица; 

- На “Обществено порицание” са осъдени 21 лица 

- На „Лишаване от права” по чл.37, ал.1, т.6-10 от НК – 179 лица 

- На  67 лица е наложено административно наказание по чл.78”а” от НК.  

 

През 2009г. са внесени 212 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени - 208 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 4 броя. 

През 2009г. от РП - гр. Дупница са внесени 51 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. Уважени 

предложения на прокуратурата са 40 броя. Върнати от съда предложения – 

няма. 

През проверявания период прокурорите от РП- гр. Дупница са участвали в 

1801 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с участие на 

прокурор – 223 броя. 

През 2009г. са приведени  в изпълнение 468 присъди и определения за 

одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 2 бр.,   

неприведени присъди в срок – няма. Осъдени и санкционирани са 853 лица с 

влезли в сила осъдителни присъди и санкционирани решения.  17 са 

оправданите лица по присъди и 4 са оправданите лица по решения. В 

процентно съотношение броя на оправданите лица е 1.99 %  от общо 

осъдените. 

Причините за непривеждане на присъдите в изпълнение на наказанието 

„лишаване от свобода” са, че лицата са извън пределите на РБългария, 

Осъдените лица са обявени за общонационално издирване и всеки месец от 

полицията постъпват докладни записки за това, какво е направено по 

издирване на осъдените лица. 

 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които 

има отменени откази за образуване на досъдебно производство или отменени 
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постановления за прекратяване на наказателно производство /от съда или от 

горестояща прокуратура/. Бяха проверени и спрените дела срещу известен 

извършител, делата разгледани по реда на глава двадесет и седма от НПК и 

делата с обвинителни актове върнати от съда.  

 

Проверени спрени досъдебни производства срещу известен извършител 

/ИИ/ 

 

1. Пр.пр.№ 1001/96г. по описа на РП- гр. Дупница, ДП № 1563/01г. по описа 

на РП- гр. Дупница и ЗМ № 135/96г. по описа на РПУ – гр. Дупница. С 

постановление Д. Гюрова – зам . районен прокурор спира НП, поради 

напускане на пределите на страната на обвиняемия. Обявен е за ОДИ с 

телеграма № 391Б/07.10.02г. на ГД”ППООРП” по ДП-1124/00г. по сл.д. № 

131/96г. и по настоящото ДП. До момента на извършване на проверката, 

лицето не е открито. 

2. Пр.пр. № 1865/07г. – прокурор О. Смилянова с постановление от 

14.07.09г. спира НП за издирване на свидетел. До момента на извършване на 

проверката, лицето не е открито. 

3. Пр.пр. № 1986/98г., ДП № 326/01г. по описа на РП- гр. Дупница, ЗМ № 

820/1998г. по описа на РПУ – гр. Дупница. С постановление от 01.03.2010г. 

прокурор Е. Павлов спира НП за издирване на свидетел, който се намира в 

чужбина. До момента на извършване на проверката, лицето не е открито. 

4. Пр.пр. № 305/09г., ДП № 89/09г. по описа на РП- гр. Дупница, ДП № 

219/2004г. по описа на РПУ – гр. Бобовдол. С постановление от 08.04.2009г. 

прокурор Е. Павлов спира НП за издирване на обвиняемия, който е обявен за 

ОДИ. До момента на извършване на проверката, лицето не е открито. 

5. Пр.пр. № 3111/09г. – С постановление от 05.03.2010г. прокурор Д. Крумов 

спира НП поради издирване на обвиняемия- обявен за ОДИ. До момента на 

извършване на проверката, лицето не е открито. 

6. Пр.пр. № 1618/09г., ДП № 480/09г. по описа на РП- гр. Дупница, ДП № 

418/2009г. по описа на РУ –МВР - гр. Дупница. С постановление от 

30.09.2009г. прокурор Д. Начев – зам. районен прокурор спира НП за 

издирване на обвиняемата, която е обявена за местно и след изтичане на 

срока за ОДИ. До момента на извършване на проверката, лицето не е 

открито. 

 

 В постановленията на прокурорите от  РП – гр. Дупница, които са за 

прекратяване, отказ или спиране винаги се указва постановлението да бъде 

изпратено на пострадалите или на лицата срещу които е водено 
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разследването, възможността за обжалване, както и пред кой орган и в 

какъв срок. 

 

Проверени още бяха пр.пр. № 2932/00г., сл.д. № 270/01г. – ОСлС-ТО – гр. 

Дупница на прокурор Сл. Димитрова – спряно на 04.01.2010г.; пр.пр. № 

3262/01г.,.ДП № 1474/01г. – РП – гр. Дупница на прокурор Сл. Димитрова – 

спряно на 15.01.2010г.; пр.пр. № 462/09г., ДП № 135/09г. – РП – гр. Дупница 

на прокурор Сл. Димитрова – спряно на 10.06.2009г.; пр.пр.№ 1051/09г., ДП 

№ 297/09г. – РП – гр. Дупница на прокурор Сл. Димитрова – спряно на 

10.09.2009г.; пр.пр.№ 14/10., ДП № 6/10г. – РП – гр. Дупница, ЗМ № 

63/2010г. по описа на РУ- МВР- гр. Дупница на прокурор Д. Гюрова – зам. 

районен прокурор – спряно на 03.02.2010г.- обявен за местно и ОДИ; 

пр.пр.№ 317/09г., ДП № 95/09г. – РП – гр. Дупница, ДП № 74/2009г. по описа 

на РУ- МВР- гр. Дупница на прокурор Д. Гюрова – зам. районен прокурор – С 

постановление от 15. 05. 2009г. прокурор Д. Гюрова прекратява частично 

НП водено срещу ХХ за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК. 

Разпорежда НП да продължи срещу НИ. Постановлението е обжалвано с 

възражение от 26.05.09г. С определение РС- гр. Дупница, съдия Св. Пейчева 

по НЧД № 778/09г. отменя постановлението за частично прекратяване 

като незаконосъобразно и необосновано и връща делото на РП- гр. Дупница 

за констатирани в мотивите пороци. Лицето е обявено за местно и ОДИ. 

Върнати дела от съда  

 

По време на проверката бяха проверени всички върнати от съда дела, 

общо 34 на брой, а именно:  

1.  пр. пр. № 52/07 г. по описа на РП Дупница – прокурор Елин Павлов. С 

постановление от 12.02.07 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно 

производство /в постановлението изрично е посочено задължението за 

уведомяване на пострадалия и лицето, срещу което е извършена 

проверката/. По жалба отказът на РП Дупница е отменен от 

Кюстендилска окръжна прокуратура и на 09.08.2007 г. е внесен обвинителен 

акт. Образувано е НОХД № 1203/08 г. по описа на РС Дупница, по което е 

постановена осъдителна присъда. При проверка по жалба Окръжен съд 

Кюстендил е отменил присъдата и е върнал делото на прокуратурата. 

Новият ОА е внесен в съда и е образувано НОХД № 1716/08 г. С определение 

на РС Дупница производството е прекратено и делото е върнато с подробни 

мотиви за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. На 

08.10.2009 г. е внесен нов ОА без промяна в обстоятелствената и 

диспозитивната част и е образувано НОХД № 545/09 г. В момента на 

проверката делото е висящо.  
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2. пр. пр. № 783/09 г. по описа на РП Дупница – прокурор Марияна 

Кожухарова. ОА е внесен на 16.10.09 г. и е образувано НОХД № 1403/09 г. по 

описа на РС Дупница. С определение от 15.12.09 г. производството е 

прекратено и делото е върнато поради несъответствие между 

обстоятелствената част и диспозитива. След допълнително разследване е 

внесен нов ОА на 18.01.10 г. и е образувано НОХД № 81/10 г. по описа на РС 

Дупница. В момента на проверката делото е висящо. 

 3. пр. пр. № 1556/08 г. по  описа на РП Дупница – прокурор Д. 

Методиева. ОА е внесен на 16.03.09 г. и е образувано НОХД № 393/09 г. по 

описа на РС Дупница. С определение от 22.04.09 г. производството е 

прекратено и делото е върнато за отстраняване на допуснати процесуални 

нарушения. Внесен е нов ОА на 28.04.09 г., образувано е НОХД, което е 

приключило с постановяване на оправдателна присъда. По протест  

присъдата е отменена и е образувано НОХД № 346/10 г. по описа на РС 

Дупница. В момента на проверката делото е висящо. 

Проверени бяха още: пр. пр. № 402/07 г. по описа на РП Дупница – 

прокурор Ивайло Филипов; пр. пр. № 452/08 г. по описа на РП Дупница – 

прокурор Смилянова; пр. пр. № 1070/03 г. по описа на РП Дупница – прокурор 

Д. Начев и Д. Методиева; пр. пр. № 1195/09 г. по описа на РП Дупница ; пр. 

пр. № 60/04 г. по описа на РП Дупница – прокурор Д. Начев; пр. пр. № 60/04 г. 

по описа на РП Дупница – прокурор Д. Начев; пр. пр. № 627/09 г. по описа на 

РП Дупница – прокурор Анета Стоева; пр. пр. № 1356/08 г. по описа на РП 

Дупница – прокурор Смилянова; пр. пр. № 680/09 г. по описа на РП Дупница – 

прокурор Анета Стоева; пр. пр. № 221/09 г. по описа на РП Дупница – 

прокурор Д. Методиева; пр. пр. № 2042/07 г. по описа на РП Дупница – 

прокурор Д. Начев; пр. пр. № 1118/09 г. по описа на РП Дупница – прокурор 

Д. Начев, след връщането от съда; пр. пр. № 2658/04 г. по описа на РП 

Дупница – прокурор Елин Павлов; пр. пр. № 433/09 г. по описа на РП Дупница 

– прокурор Д. Начев. 

 Изброените по-горе дела след внасяне на нови ОА са приключили с 

влязла в сила присъда,  споразумение или прекратяване по реда на чл. 78а от 

НК. 

Образуваните по следните преписки наказателни общ характер дела са 

висящи към момента на проверката: 

пр. пр. № 850/02 г. по описа на РП Дупница – прокурор Анета Стоева; 

пр. пр. № 1787/07 г. по описа на РП Дупница – прокурор Ив. Василев; пр. пр. 

№ 2180/08 г. по описа на РП Дупница – прокурор Ю. Крумов; пр. пр. № 

1451/08 г. по описа на РП Дупница – прокурор Ю. Крумов; пр. пр. № 1830/07 

г. по описа на РП Дупница – прокурор М. Крушовски; пр. пр. № 2940/97 г. по 

описа на РП Дупница – прокурор Д. Начев; ; пр. пр. № 1882/09 г. по описа на 
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РП Дупница – прокурор Р. Митева; пр. пр. № 1981/08 г. по описа на РП 

Дупница – прокурор М. Крушовски. 

 

Проверени отменени постановления за отказ за образуване на ДП 

 

Бяха проверени 22 бр. преписки, по които първоначалният отказ на РП 

гр.Дупница да се образува ДП е бил отменен от ОП гр.Кюстендил или АП 

гр.София, а именно: пр.пр.№№ 1148/09, 216/09г., 140/09г., 465/09г., 2663/08г., 

1473/09г., 128/09г., 483/09г., 7056/09г., 1373/09г., 2453/08г., 676/09г., 837/09г., 

2010/09г., 647/09г., 1846/09г., 1857/09г., 939/09г., 2103/08г., 1659/09г., 877/09 и 

1369/09г. 

В повечето случаи след отмяната на постановленията за отказ е 

извършвана допълнителна проверка и е постановяван нов отказ, който 

впоследствие е бил потвърден. Само в няколко случаи /седем на брой/ са 

образувани досъдебни производства, като към момента на проверката по 

едно от тях беше внесен обвинителен акт в съда и беше проведено едно 

съдебно заседание. Пет от досъдебните производства са прекратени или 

спрени и едно е приключено с обвинително заключително постановление и се 

намираше за решаване при прокурора. 

 

Отменени постановления за прекратяване на наказателни 

производства 

 

Бяха проверени 7бр. пр.преписки /№№ 737/09г., 2144/08г., 1773/08г., 

1298/08г., 317/09г., 2143/08г. и 791/09г./, по които е постановено 

прекратяване на наказателното производство от РП гр.Дупница, но то 

впоследствие е отменено от РС гр.Дупница, ОС гр.Кюстендил или ОП 

гр.Кюстендил.  

По едно от делата РС гр.Дупница е отменил постановлението за 

прекратяване, но ОС гр.Кюстендил е отменил решението на РС 

гр.Дупница и е оставил в сила постановлението за прекратяване на 

наказателното производство. 

След отмяна на прекратяването по едно от делата е постигнато 

споразумение /одобрено от съда/, три ДП са спрени, а по останалите две 

разследването продължава.  

  

 Проверени оправдателни присъди, постановени от РС Дупница, 

протестирани и потвърдени от Окръжен съд Кюстендил 
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 Пр. пр. № 1313/00 г по описа на РП Дупница– прокурор Ив. Василев – 

НОХД № 1227/05 г. по описа на РС Дупница; пр. пр. 1905/05 г. по описа на 

РП Дупница – прокурор Ю. Крумов – НОХД № 114/07 г. по описа на РС 

Дупница; пр. пр. № 2010/07 г. по описа на РП Дупница – прокурор Сл. 

Димитрова – НАХД № 1575/07 г. по описа на РС Дупница; пр. пр. № 

1573/06 г. по описа на РП Дупница – прокурор Сл. Димитрова – НАХД № 

383/07 г. по описа на РС Дупница; пр. пр. № 949/07 г. по описа на РП 

Дупница – прокурор А. Стоева – НОХД № 1000/07 г. по описа на РС 

Дупница; пр. пр. № 2204/05 г. по описа на РП Дупница –  прокурор М. 

Крушовски– НОХД № 917/06 г. по описа на РС Дупница; пр. пр. № 2177/06 

г. по описа на РП Дупница – прокурор Сл. Димитрова – НОХД № 17/07 г. 

по описа на РС Дупница; пр. пр. № 377/07 г. по описа на РП Дупница – 

прокурор Е. Павлов – НОХД № 503/07 г. по описа на РС Дупница; пр. пр. № 

1383/06 г. по описа на РП Дупница – прокурор Д. Методиева – НОХД № 

123/07 г. по описа на РС Дупница; ; пр. пр. № 1753/06 г. по описа на РП 

Дупница – прокурор Е. Павлов – НОХД № 448/07 г. по описа на РС Дупница 

и пр. пр. № 1185/07 г. по описа на РП Дупница – прокурор Д. Начев – 

НОХД № 1171/07 г. по описа на РС Дупница.;  

 

  От проверяващия екип посетиха открито с.з. по НОХД № 1296/06г. по 

описа на РС - гр. Дупница – съдия Св. Пейчева, дело за извършено 

престъпление по чл. 216, ал.5, пр.1, вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК  с двама подсъдими, в което от страна на прокуратурата участва 

прокурор О.Смилянова, която е била наблюдаващ прокурор и е изготвила 

ОА. В съдебно заседание прокурор О.Смилянова, предвид приетата на 

27.01.2010г. /в предходното с.з./ от съда СОЕ за трайни насаждения, вещото 

лице установява обстоятелства, които не са били известни във фазата на ДП, 

които обстоятелства са за съществено изменение на обстоятелствената част 

на ОА. На основание чл.287, ал.1 от НПК изменя обвинението съгласно 

данните, дадени в експертизата. Съдът счете, че искането на представителя 

на РП- гр. Дупница е основателно, тъй като предмета на спора касае вещи. 

Съгласно СОЕ има разлика от представената такава от ДП, от която е видно, 

че има съществени изменения на  фактите , събрани по делото.Искането е 

направено своевременно от надлежната страна, допустимо е и съдът допусна 

изменението в ОА. Гражданските обвинители и граждански ищци нямаха 

искания за изменение на гражданските искове. Адвокатът на подсъдимите на 

основание чл. 287, ал. 3 от НПК пожела с.з. да бъде отложено, да се даде 

срок от съда подсъдимите да се запознаят с изменената ОЧ на ОА. Съдът 

счита, че е необходимо да се даде възможност на подсъдимите да се 

запознаят с изменението. Делото бе отложено за 20.04.2010г. от 14.00ч. 
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Поради доброто познаване на делото за това, че е била наблюдаващ 

прокурор и че е изготвила ОА, прокурор О.Смилянова адекватно и 

своевременно реагира в с.з. и поиска изменение на ОА, съгласно 

новоизготвената експертиза. Това е добрата практика в РП - гр. Дупница, 

прокурорите, които са наблюдавали съответното ДП, изготвят ОА и се явяват 

по делото в съдебната фаза. 

 

ИЗВОДИ: 

 

- Прокурорите от РП - гр. Дупница изготвят добре оформени и 

юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми 

реквизити.  

- Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената Заповед №70/11.10.2007г. на Районния прокурор 

при РП - гр. Дупница, в която подробно са описани групите преписки, 

прокурорите участващи в отделните групи и % натовареност на всеки 

прокурор в група. Районният прокурор – В. Шопова не само ръководи и 

администрира работата на прокуратурата, но и активно учавства в 

работата по решаване на преписки и дела. За проверявания период е 

решила 813 преписки, изготвила 56 обвинителни акта, 9 споразумения, 3 

постановление за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78”а” 

от НК, 26 постановления с които е отказала образуване на предварително 

производство и няма отменени постановления от ОП - гр. Кюстендил; 

131 постановления, с които е прекратила образувани предварителни 

производства, като 129 са прекратените досъдебни производства по 

давност; спряла е 3 дела; привела е в изпълнение 410 присъди, изготвила 

е 15 предложения по чл.59, ал.1 от НК и 10 предложения по чл.306, ал.1 

от НПК. Участвала е в 165 съдебни заседания по дела от общ характер. 

- Добра практика е, че в съдебните заседания участват прокурорите, 

внесли обвинителните актове, а при обективна невъзможност се изготвят 

заповеди за участието на други прокурори. 

- В началото на месеца се изготвя график за ежедневните дежурства на 

прокурорите, както  през работните, така и през почивните дни, както и 

график за посещение на ареста. Графиците за дежурства своевременно се 

изпращат на Окръжна прокуратура, РУ на МВР Дупница, РУ на МВР 

Рила, РУ на МВР Бобов дол. Всеки един от прокурорите в РП - гр. 

Дупница в електронен вариант на служебния си компютър може да види 

на коя дата, по кое дело ще се явява, съставът на съда, както и часа на 
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съдебното заседание. Също може да види предварително изготвения 

график на дежурствата на прокурорите. 

- Ежемесечно се изготвят справки за задържани лица, повече от два 

месеца с постоянна мярка „Задържане под стража”, за престъпления, 

свързани с трафик на хора, за престъпления, засягащи интересите на ЕО 

и финансовата система на ЕС, за делата, взети на специален надзор във 

ВКП, за престъпления в други държави, по които има пострадали 

малолетни и непълнолетни,  

- Спазват се предвидените в НПК срокове както по отношение на 

решаването на преписките, така и по отношение на разследването на 

досъдебните производства и действията на прокурора след 

приключването му.  

-  При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди се установи: 

1. Влезлите в сила присъди и получени в РП – гр. Дупница се описват   

редовно в дневника 

2. След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в сила 

присъда, деловодството в РП – гр. Дупница описва и изпраща влязлата в 

сила присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

 - При проверка на книгата за веществените доказателства се установи, 

че същата е стара, в нея не фигурират изискуемите от ПОДАПРБ  графи и 

няма имена и подписи на служителите, които приемат и съответно 

предават веществените доказателства.  

ПРЕПОРЪКИ: 

     

1. Прокурорите от РП гр. Дупница да осъществяват постоянен надзор и да 

следят за спазването на сроковете от страна на разследващите органи  

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

НПК. 

3. Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без по 

него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от МВР и да се прилагат 

към делото документи за това, както и номера и датата на телеграмата, с 

която обвиняемите са обявени за ОДИ. 

4. Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 

производство и прилагането на ЕЗА. 

5. По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи и 

занапред стриктно /включително чрез изпращане на напомнителни писма/ 

за провежданите мероприятия по издирване на лицата, обявени за ОДИ, 
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като се изисква от органите на МВР да изпращат  в прокуратурата обратна 

информация за резултатите.  

6. Да се извършват по - задълбочени предварителни проверки преди да се 

постанови отказ от образуване на ДП. 

     7. Да се  изготви нова книга за веществените доказателства, съобразена    с 

изискванията  на новия  ПОДАПРБ,  в която да се попълват всички графи. 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

 

Приложения: 

 

1. Справки 5 броя;  

2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура  гр.Дупница за 

2009г.; 

3.  Извадки от протоколи за разпределение на преписките – 7 бр.; 

4. Заповеди на административния ръководител – 3 бр. 

5. Доклад относно дейността на РП – гр. Дупница по отношение на 

върнатите за допълнително разследване наказателни производства за І-во 

тримесечие на 2010г. до ОП- гр. Кюстендил. 

 6. Кореспонденция относно държаните от РС- гр. Дупница помещения 

на етажа на РП- гр. Дупница между Районния прокурор на РП- гр. 

Дупница – г-жа В. Шопова и адм. ръководител на РС-гр. Дупница г-жа 

Ели Скоклева , писмо от ВКП до РП- гр. Дупница, писмо до МП от Зам. 

Гл. прокурор г-н В. Първанов, писмо до Гл. секретар на МП, Заповед № 

ЛС-04-858 на Министъра на правосъдието, скица -14 л. 

 

 

 

Копие от акта да се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. Дупница  

г-жа В. Шопова - за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Кюстендил г-н Камен Пешев - за сведение.  

3. Административния ръководител на Софийска апелативна 

прокуратура г-н Вичо Вичев - за сведение. 

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

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

сведение. 

6. Министъра на Вътрешните работи г-н Цветан Цветанов - за сведение 

/относно проблема с непривеждането на длъжностите в МВР от „дознател” в 

„разследващ полицай” съгласно изискването на чл.52 ал.1 т.2 от НПК, стр.2 - 

3 от акта/ 

7. Министъра на правосъдието г-жа Маргарита Попова - за сведение 

/относно проблемите с ползването на помещенията на четвъртия етаж в 

сградата на съдебната палата в гр.Дупница, стр.2 от акта/ 

 

 

 

11.05.2010г.   ИНСПЕКТОР: 

     София                  /ЯСЕН ТОДОРОВ/ 


