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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. КЮСТЕНДИЛ 

      

  

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

50/31.03.2009 г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 

Районна прокуратура гр. Кюстендил. Проверката бе извършена от  

проверяващи - инспектор  -  Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова  и 

Димитрина Долапчиева  на 07 и 08 април 2010 година.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Районна 

прокуратура гр. Кюстендил, като проверяващите се запознаха непосредствено 

с организацията на административната дейност и организацията по 

образуването и движението на прокурорските преписки, както и 

приключването им в установените срокове. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил от края на 2009г. се помещава в 

неподдържана стара триетажна сграда – паметник на културата, покривът на 

която е почти паднал, а висналите греди са подпрени. Прокурорите в РП - гр. 

Кюстендил с лични средства са боядисали помещенията, в които работят и са 

поставили подовите настилки.  От външните стени на сградата падат парчета 

мазилка.  
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Общият брой прокурори са 18 по щатно разписание, като от тях с протокол 

№ 53/17.12.2009г. на ВСС е отпусната 1 бр. – младши прокурор. От тях 

работили през годината средно – 16 прокурори, а именно: В.Шейтанов – 

административен ръководител и прокурорите: А.Димитров, А.Разсолкова,         

Б.Калфин, В.Василев, В. Пенков, Г.Константинов, Г.Стоймирова,        

Й.Йорданов, К.Крумов, Л.Йорданов, М.Славова, Р.Стоянова,        

С.Помпулуски , С.Ризова, Б.Игов, Г.Димитрова;   

           Няма прокурори, които да са отсъствали  повече  от един месец. Има 

една незаета щатна бройка за младши прокурор. 

 

Администрация - общ брой служители и конкретно заети 

длъжности. 

 

Щатното разписание на служителите включва 15 щатни бройки,  от които   

заети 13, както следва: Съдебен администратор – 1бр.; Административен 

секретар – 1 бр.; Компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – 

2бр.; Съдебни секретари  -  5 бр.; шофьор - 1бр.; куриер - 1 бр.; призовкар                

- 1 бр.; чистач - 1 бр.; 

Незаети са 1  бр. съдебен секретар и 1 бр. чистач. Една щатна бройка 

съдебен секретар през 2009г. е била преназначена като помощник прокурор в 

Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил. На същото място е назначено лице, 

до провеждането на конкурс. Има обявен такъв. 

В Районна прокуратура гр. Кюстендил се водят дневници и книги съобразени с 

изискванията на ПОДАПРБ и класификацията по Номенклатурата на делата на 

Прокуратурата на РБ,  както  и  такива  водени  по  собствена  преценка. 

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

администрацията на прокуратурата в РБ – 6 броя, като от тях- всички са 

водени на хартиен носител . 

- водени по указание на ВКП – 4 бр.  – книга за проведени инструктажи за 

безопасни условия на труд, ревизионна книга за вписване на констатациите и 

предписанията на контролните органи по спазване на трудовата 

законодателност в изпълнение на чл. 408 от КТ, дневник за издадени 

европейски заповеди за арест и изготвени следствени поръчки по досъдебни 

производства, книга за веществените доказателства. 

      - водени книги по собствена преценка – 5 броя - книга за задържаните 

лица;  книга за върнатите ДП с указания; книга за прекратените досъдебни 

производства и съответно внесени в съда на основание чл. 78А от НК;                             

книга за лица с наложена мярка „Задържане под стража; книга за взети 

досъдебни производства на специален надзор; книга за гледаните дела в съда 
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       На електронен носител са водени: таблица за образуваните досъдебни 

производства и решенията по тях и таблица за спрените досъдебни 

производства срещу известен и неизвестен извършител. 

Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени 

критерии и при нея се установи следното: 

Използват се правните програми – „АПИС”, „СИЕЛА” И „ЛАКОРДА”.  

Деловодната програма, използвана от Районна прокуратура 

гр.Кюстендил е предоставена от ВКП. В РП - гр. Кюстендил се работи по 

програмата за случайното разпределение на преписките и делата – 

програмата „Law Choice”, като ежедневно се прави разпечатка на 

разпределените преписки и определените прокурори.  В Районна прокуратура 

- гр. Кюстендил компютърните оператори, изпълняващи деловодни функции 

работят с УИС. 

 Районна прокуратура гр. Кюстендил изготвя ежеседмични, 

ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни, годишни и 

периодични статистически таблици и справки по указание на по-

горестоящите прокуратури. Провеждат се съвместни съвещания с органите 

на МВР, Гранична полиция и др. 

 През 2009 г. не са изготвяни предложения за поощрения чл.304, ал.1 

ЗВС, нито предложения за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 312, 

ал.1, т. 1 и 2 от ЗСВ. 

         Въведен е регистрационен дневник за веществените доказателства. При 

приключване на досъдебното производство от разследващия орган по което 

има иззети веществени доказателства,  те се представят в прокуратурата, 

ведно с делото с придружаващ го  опис  за веществените доказателства. 

Същите се завеждат в регистрационния дневник. Когато делото се реши от 

прокурора, същият се разпорежда и с веществените доказателства.  При 

внасянето на делото в съда веществените доказателства се изпращат ведно с 

делото и обвинителния акт. Същите се връчват срещу подпис от служителя 

на съда. 

 От заповеди на административния ръководител по организацията на 

дейността на прокуратурата са издадени: 

- 13 броя заповеди са издадени по указание на Главния прокурор 

- 28 броя заповеди и разпореждания са издадени по собствена 

преценка 

        През 2009г. проверки, извършени  по инициатива на административния 

ръководител са: 

           - анализ на всички досъдебни производства по които е взета мярка за 

неотклонение „Задържане под стража”; 

           - справка – анализ на изготвените протести по постановени 

оправдателни присъди от КРС; 

           - анализ на делата по които съдът е прекратил съдебното производство, 

поради съществени нарушения; 
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            - справка-анализ за изготвените искания по чл.64 ал.1 от НПК. 

         А проверки, извършени  по разпореждания /указания/ на други органи 

на съдебната власт: 

             - по разпореждане на ВАП – София са извършвани проверки на 

дейността на държавни и общински контролни органи – НАП-Кюстендил, 

РУГ-Кюстендил, общинска администрация; 

              -  по разпореждане на КОП – ежеседмично са извършвани проверки 

на  арестантските  помещения в ОД на МВР –Кюстендил, като освен планови 

са извършвани и внезапни проверки. 

          През 2009 г. с оглед поддържането и повишаването на професионалната 

квалификация на прокурорите,  както и на съдебните служители са проведени 

множество обучителни курсове и семинари, включващи въпроси, свързани с 

проблеми по приложението на НПК и в областта на правото и съдебната 

практика на Европейския съюз. Участието на прокурори в семинари, 

включващи различни теми:  

                - „Ролята на евроджъст при борбата срещу международно 

организираната престъпност” 

                - „Практически аспекти на актуалните проблеми при издаване  и 

изпълнение на  ЕЗА” 

                - „Изменение и допълнение на НПК/ЗИДНПК/” 

                - „Компютърни престъпления и престъпления против 

интелектуалната собственост” 

                - „Първоначално обучение по компютърни престъпления” 

                - „По проект за изготвяне на препоръки и прилагането на софтуер за 

подпомагане на прокурорите при решаване на дела” 

                 - „Съвместни екипи за разследване и ролята на Европол и 

Евроджъст” 

                 - „Обучение за управление на времето и организация за работа” 

                 - „Магистрати за обучения по компютърни престъпления, по проект 

„Компетентни магистрати и съдебни служители” 

                  - „Развитие на човешките ресурси в областта на международното 

правно сътрудничество по наказателни въпроси по Оперативна програма 

„Административен капацитет” 

                  - „Последващо обучение по компютърни престъпления за 

прокурори в Районните прокуратури по Оперативна програма 

„Административен капацитет” и в изпълнение на проект „Компетентни и 

мотивирани магистрати и съдебни служители” 

                  - „Борба с трафика на хора, актуални проблеми4 

                  - „Обучение на обучители – основни тематични области на Modis 

operandi – международно правно сътрудничество по наказателни дела” 
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                   - „Развитие на човешките ресурси в областта  на международното 

правно сътрудничество по наказателни въпроси” 

                   -  „Обучение на говорители на ВАП, апелативните, окръжните и 

районни прокуратури” 

                   -   „Обучение на обучители – Методология” 

                   -  „ Престъпления против околната среда” 

А темите на участващи служители в семинари са: 

                   - специализирано компютърно обучение на съдебните служители   

за работа с унифицираната информационна система на прокуратурата на 

РБългария 

          Всички служители от прокуратурата са преминали курс за повишаване 

на компютърната грамотност на две нива и сертифициране и всички 

служители са положили изпит за сертифициране с европейски сертификат за 

компютърна грамотност „IT Card”. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

През 2009г. в Районна прокуратура  - гр. Кюстендил броят на 

преписките е бил 2373 броя, като броя на новообразуваните е бил 2192 броя, 

а образувани от предходни периоди – 172 броя. От тях през 2009г. са решени 

2161 броя, от които с откази за образуване на досъдебно производство - 1388 

броя. От тези откази 112 броя преписки са обжалвани, 68 броя са потвърдени, 

а 44 броя са отменени. 

Необжалваните откази са 2049 броя. За периода са образувани 720 броя 

досъдебни производства, от тях  изпратени по компетентност са 53 броя . 

Към момента на проверката нерешените преписки бяха 73 бр., от тях:  

73 броя нерешени в едномесечен срок и нямаше нерешени в тримесечен срок 

с разрешение на административния ръководител. 

          Останали нерешени преписки, образувани в предходни години -                     

Пр.вх.№ 1895/2008г. от 24.07.2008г. по описа на РП – Кюстендил, образувана 

по молба на Сп. К. Л.  от с. Ваксево обл.Кюстендилска срещу Г.М.Б.– 

началник Общинска служба „Земеделие и гори” с. Невестино. На 29.07.2008г. 

по същата е постановено постановление за отказ от образуване на ДП от 

прокурор Б.Игов. С постановление № 2208/08г. от 14.08.2008г. Окръжна 

прокуратура гр. Кюстендил  е отменила  прокурорския акт на РП –Кюстендил 

и на 19.08.08г. е изпратена на РПУ – Кюстендил за  изпълнение на дадените 

указания , като е даден срок 20 дни. По същата е искано продължаване на 

срока на проверката с 60 дни. На 02.12.2008г. преписката е получена в РП – 
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Кюстендил и отново е постановен отказ от образуване на ДП от прокурор С. 

Помпулуски. който  е отново обжалван пред КОП и отменен. Преписката е 

връщана три пъти за допълнителна проверка на органите на МВР и към 

настоящия момент се намира в полицията. 

  Преписки на специален надзор – 1 брой -   Преписка вх.№ 

2792/2009г. получена от Софийска градска прокуратура, образувана по 

сигнал на ДФ”Земеделие” – разплащателна агенция. Преписката е 

приключила на 16.02.2010 г. с постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство. Наблюдаващ прокурор – Стоянова. С писмо 

2792/2009г. на 19.02.2010 г. е изпратена на Окръжна прокуратура – гр. 

Кюстендил по тяхно искане. На 04.03.2010 г. същата е получена  в РП – 

Кюстендил с потвърдено постановление.  

          

   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2009г. са общо 3307 бр, като от тях - досъдебни производства – 3227 бр, 

бързи производства - 76 бр., незабавни производства – 4 бр.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

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

3007 бр., от тях: ДП- 2954 бр., бързи производства – 50 бр., новообразувани 

незабавни производства– 3 бр. 

     СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 

проверявания период са 665,  от които 627 са срещу неизвестен извършител и 

38 броя са срещу известен извършител.. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2009 г. са   1724 

броя, от тях 1688 са срещу НИ и 106 са срещу ИИ. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК са 48 броя, по 

които разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1 , т. 5  от НПК – 2 

броя, а по които е постановено разследването да се извърши по общия ред е 

26 броя. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 3 броя, 
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разследването е приключило в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – 0 броя, 

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

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

изпратени на разследващ орган – 720 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам 

е извършил необходимите действия – 10 броя. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2009г. в РП - гр. 

Кюстендил са общо 1725 бр., от тях – 108 бр. са водени срещу известен 

извършител, а 1831 бр. са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред 

съда са общо 15 бр. и от тях 8 бр. са отменени. Обжалвани пред по-

горестоящи прокуратури постановления за прекратяване – 14 броя, като от 

тях 8 постановления за прекратяване на ДП са  отменени.  

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 410 

броя, уважени – 410. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до по-горестоящата прокуратура – 410 

броя, уважени – 410 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до Главния прокурор на РБ – 21 броя,  

всички са уважени . 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2009г. РП гр. Кюстендил е внесла в съда 297 обвинителни  акта. 159 

от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 138 броя по 

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

обвинителни актове през проверявания период – 23 броя, като от тях - 10 ОА  

са с разпореждане на съда, а 13 ОА са върнати с определение на съда.  Реално 

през 2009г. 12,9 % от ОА са били върнати от съда на  прокуратурата. 

Най-честите пропуски, поради които съдът е върнал делата на РП - 

Кюстендил са: неточности в квалификацията и липса на елементи от 

фактическия състав от престъплението, непредявяване на материалите на 

обвиняемите или пострадалите лица, както и други допуснати съществени 

нарушения на процесуалните правила, водещи до нарушаване на 

процесуалните права, в т.ч. и на обвиняемите лица. Според РП-гр. 

Кюстендил, една значителна част от върнатите дела се дължи на субективна 

необоснована преценка на съда. 

 

 



 8 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период – 

361 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 198 броя. Броя 

на оправдателните присъди по общия ред – 14 броя, всички  протестирани, 

резултат от протеста – уважени – 5 бр., неуважени – 6 бр. и 3 бр. –

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

и сл. НПК/ - 7 бр. В хода на съдебното следствие са постигнати 112 броя 

споразумения.  

През 2009г. са внесени 54 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени от съда споразумения -56 

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

1 брой. 

През 2009г. от РП - гр. Кюстендил са внесени 36 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. Броят на 

решените от съда дела е 47 бр., като в тях са включени и предложения в 

предходни години. Върнатите от съда предложения са 5 бр. 

През 2009 г. има 20 оправдани лица, като относителният дял спрямо 

осъдените и санкционирани 438 лица съставлява – 4,56%. 

 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Кюстендил са 

участвали в 1186 заседания по наказателни дела. Брой на граждански дела с 

участие на прокурор – общо 68бр. 

 Приведените присъди в изпълнение през 2009г.са 327бр. Неприведени 

присъди в срок –  няма, както и отлагания на изпълнението на наказанието. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които 

има отменени откази за образуване на досъдебно производство или отменени 

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/ 

     Бяха проверени 30 бр.спрени дела срещу ИИ: пр.преписки №№ 3012/98г., 

2002/04г., 1766/98г., 1440/08г., 1991/04г., 36299г., 2753/08г., 680/07г., 
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1197/08г., 2902/08г., 31/09г., 3096/08г., 285/09г. 1938/05г., 2427/09г., 2067/01г., 

1416/04г., 1841/06г., 1797/98г., 2955/08г., 1215/09г., 3187/08г., 2578/99г., 

2406/08г., 1508/06г., 2479/09г., 2478/09г. и 118/09г.   

По всички спрени  дела срещу известен извършител при проверката се 

установи, че срещу издирваните лица независимо дали са обвиняеми или 

свидетели се извършват всички оперативно издирвателни действия, всички 

лица са обявени за ОДИ с различна мярка в зависимост от качеството на 

издирваното лице. 

На пострадалите се изпращат копия от постановленията за спиране, в 

които се посочва пред кого и в какъв срок то може да бъде обжалвано. 

 

Върнати от съда дела 

 

1. НОХД № 135/10г. по описа на РС – гр. Кюстендил, пр.пр. № 209/09г. по 

описа на РП-гр. Кюстендил, ДП № 442/09г. по описа на РУ – МВР-гр. 

Кюстендил за извършено престъпление по чл. 131, ал.1 от НК. ОА 

изготвен от прокурор Константинов от 16.10.09г. и внесен в РС-гр. 

Кюстендил. Съгласно разпореждане от 20.11.09г./разпореждането-

копието от акта на съда, с което е прекратено съдебното производство не се 

прилага към прокурорското дело, а се подразбира от изпратеното  до РП от съда 

писмо/ РС-гр. Кюстендил прекратява съдебното производство и връща 

на РП делото за допълнително разследване. Извършено е 

допълнително разследване, след което е изготвен нов ОА от 28.12.09г. 

Образувано е НОХД № 23/10г. До извършване на проверката, делото не 

е приключило. 

2. НОХД № 811/09. по описа на РС – гр. Кюстендил, пр.пр. № 2002/08г. по 

описа на РП-гр. Кюстендил, ДП № 1404/08г. по описа на РУ – МВР-гр. 

Кюстендил за извършено престъпление по чл. 311, ал.1 от НК. ОА 

изготвен от прокурор В. Василев от 23.06.09г. и внесен в РС-гр. 

Кюстендил.  С определение от 14.10.09г./копието от акта на съда, с което 

е прекратено съдебното производство не се прилага към прокурорското дело, а се 

подразбира от изпратеното  до РП от съда писмо/ РС-гр. Кюстендил 

прекратява съдебното производство и връща на РП делото за 

допълнително разследване. Извършено е допълнително разследване, 

след което е изготвен нов ОА от 09.03.10г. До извършване на 

проверката, делото не е приключило. 

3. НОХД № 1449/09. по описа на РС – гр. Кюстендил, пр.пр. № 3123/08г. 

по описа на РП-гр. Кюстендил, ДП № 1235/08г. по описа на РУ – МВР-

гр. Кюстендил за извършено престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2, т.1 

от НК. Прокурор Л. Йорданов внася делото в съда с мнение за 
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освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание. Образувано е НАХД № 791/09г. по описа 

на РС-гр. Кюстендил.  С определение от 23.09.09г. РС-гр. Кюстендил 

прекратява съдебното производство и връща на РП делото поради 

липса на необходими предпоставки за разглеждане на делото по реда 

на административно наказателно производство. Изготвен е ОА на 

02.11.09г.Делото е внесено за разглеждане в съда и е приключило с 

наложено наказание. 

 

От всички проверени дела, върнати от съда на РП-гр. Кюстендил може 

да се направи извода, че нарушенията по  върнатите дела се отстраняват 

по най-бързия начин и отново се внасят в съда, където приключват в срок. 

Същото може да се каже и за доброто взаимодействие между съд и 

прокуратура. 

 

Отменени постановления за спиране на наказателното производство 

 1. пр. пр. № 1757/08 г. по описа на РП Кюстендил – прокурор Валери 

Василев. Досъдебното производство е образувано срещу НИ и с 

постановление от 02.02.09 г. производство е спряно. По жалба от 

пострадалия с определение от 24.03.09 г. Кюстендилски районен съд отменя 

постановлението. След извършване на допълнително разследване 

производството отново е спряно на 30.07.09 г. и отново е отменено от 

КРС. Последното спиране на производството по делото е от 30.12.09 г. 

Няма данни за постъпила жалба 

 2. пр. пр. № 2623/08 г. по описа на РП Кюстендил – прокурор Светлана 

Ризова. Досъдебното производство е образувано на 02.05.09 г. и с 

постановление от 14.08.09 г. производство е спряно. По жалба от 

пострадалия с определение Кюстендилският районен съд отменя 

постановлението и дава указания за продължаване на разследването. В 

изпълнение на указанията са извършени множество процесуални следствени 

действия – разпит на свидетели от различни затвори.  

 3. пр. пр. № 945/09 г. по описа на РП Кюстендил – прокурор Йордан 

Йорданов. Досъдебното производство е образувано срещу НИ и с 

постановление от 02.11.09 г. производство е спряно. По жалба от 

пострадалия с определение Кюстендилският районен съд отменя 

постановлението, като дава указания.След извършено допълнително 

разследване е изготвен обвинителен акт и делото е внесено за разглеждане в 

съда на 16.03.2010 г. 

 В наблюдателните преписки не винаги са приложени актовете на 

съда, с които са отменени постановленията за спиране на досъдебните 



 11 

производства, което затруднява проследяването на движението на 

преписката. 

 

Проверени постановления за отказ за образуване на ДП 

 

     Бяха проверени 19 отменени отказа за образуване на ДП: пр.преписки 

№№ 1399/09г., 947/09г., 1239/08г., 189/09г., 114/09г., 138/09г., 56/09г., 15/09г., 

2650/08г., 2825/09г., 1878/09г., 599/09г., 88/09г., 3437/07г., 2157/08г., 

2737/08г., 1837/09г., 1985/08г. и 1778/08г. 

 По повечето преписки /16 бр./, по които има първоначално отменен 

отказ, впоследствие след извършване на допълнителна проверка има 

постановен нов такъв, който или не е обжалван или е потвърден от 

горестоящите прокуратури. Само по три от преписките има образувано 

досъдебно производство, което впоследствие обаче е прекратено. 

 Налага се изводът, че преценката на прокурорите от РП 

гр.Кюстендил при първоначалното постановяване на отказите е била 

правилна. 

 

Отменени постановления за прекратяване на наказателни  

производства 

 

А. отменени постановления от съда: 

1. пр. пр. № 569/09 г. по описа на Районна прокуратура Кюстендил /ДП 

№ 422/09 г./ – прокурор Йордан Йорданов. С постановление от 25.08.09 г. 

производството е прекратено. По жалба Кюстендилски районен съд с 

определение от 20.10.09 г. отменя постановлението за прекратяване и 

връща делото със задължителни указания. Извършени са допълнителни 

процесуално следствени действия, искано и получено удължаване на срок, 

считано от 02.02.2010 г. 

2. пр. пр. № 2464/08 г. по описа на Районна прокуратура Кюстендил 

/ДП № 1196/08 г./ – прокурор Валери Василев. С постановление от 

15.06.09 г. производството е прекратено. По жалба Кюстендилски 

районен съд с определение от 02.07.09 г. отменя постановлението за 

прекратяване и връща делото със задължителни указания. По протест 

извършена проверка от Кюстендилски окръжен съд и с определение от 

14.09.09 г. определението на Районен съд Кюстендил е потвърдено. 

Извършени са допълнителни процесуално следствени действия и на 

16.10.09 г. е внесен обвинителен акт в КРС. Образувано е НОХД № 

1387/09 г. – делото не е приключило. 
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3. пр. пр. № 74/08 г. . по описа на Районна прокуратура Кюстендил /ДП 

№ 880/08 г./ – прокурор Галина Стоймирова. С постановление от 27.02.09 

г. производството е прекратено. По жалба Кюстендилски районен съд с 

определение от 24.04.09 г. отменя постановлението за прекратяване и 

връща делото със задължителни указания. Извършени са допълнителни 

процесуално следствени действия и на 27.11.09 г. е внесен обвинителен 

акт в КРС. Образувано е НОХД № 1588/09 г. – делото не е приключило. 

 

Б. отменени постановления от по-горестояща прокуратура: 

1. пр. пр. № 1102/09 г. . по описа на Районна прокуратура Кюстендил 

/ДП № ЗМ 629/09 г./ – прокурор Радостина Стоянова. С постановление 

от 18.05.09 г. производството е прекратено. По сигнал с постановление 

от 06.11.09 г. на Кюстендилска окръжна прокуратура постановлението 

за прекратяване е отменено и е разпоредено внасяне на обвинителен акт. 

На 13.11.09 г. е внесен обвинителен акт в КРС. Образувано е НОХД № 

1621/09 г. – делото не е приключило. 

2. пр. пр. № 2277/08 г. по описа на Районна прокуратура Кюстендил 

/ДП № 1223/08 г./ – прокурор Валери Пенков. С постановление от 06.03.09 

г. производството е прекратено. По сигнал с постановление от 19.05.09 

г. на Кюстендилска окръжна прокуратура постановлението за 

прекратяване е отменено и делото е върнато за допълнително 

разследване. На 05.10.09 г. е постановено ново прекратяване на 

производството от РП Кюстендил, а с постановление от 23.11.09 г. на 

КОП отново е отменено постановлението за прекратяване. Искано и 

получено удължаване на срока – разследването продължава. 

3. пр. пр. № 233/08 г. . по описа на Районна прокуратура Кюстендил 

/ДП № 676/08 г./ – прокурор Радостина Стоянова. С постановление от 

12.12.08 г. производството е прекратено. По жалба с постановление от 

06.04.09 г. на Кюстендилска окръжна прокуратура постановлението за 

прекратяване е отменено и делото е върнато за допълнително 

разследване. На 08.07.09 г. е постановено ново прекратяване на 

производството от РП Кюстендил, посочен е срок за обжалване. 

 

 В постановленията за прекратяване, отказ или спиране винаги се 

посочва задължението за съобщаване на акта на пострадали или на 

лицата срещу които е водено разследването и възможността за 

обжалване. 
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ИЗВОДИ: 

 

- Прокурорите от РП - гр. Кюстендил изготвят добре оформени и юридически 

аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми реквизити.  

- Броят на върнатите актове от съда, изразен в проценти към общо внесените 

прокурорски актове е минимален. През отчетната 2009 г.  КРС е прекратил 

съдебното производство и е върнал   на РП-гр. Кюстендил общо 28 дела или в 

процентно отношение това е 7,23% от внесените в съда за разглеждане общо 

387 дела, което е положителна практика за ефективността на работата на 

прокурорите. 

- Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите.  

- 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 спрените преписки срещу ИИ редовно, преди  изтичане на 

срока са искани продължавания от ОП – гр. Кюстендил. Изискват се  редовно 

справки за проведените издирвания/ независимо в какво качество е 

издирваното лице/ по време на спирането на ДП  

- В постановленията за спиране на ДП, прокурорите в РП - гр. Кюстендил 

винаги уведомяват лицата по чл.244, ал. 3 от НПК. 

- В постановленията за отказ от образуване на ДП, прокурорите в РП - гр. 

Кюстендил винаги уведомяват лицата по чл.213, ал. 1 от НПК. 

 

-  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. Кюстендил се описват   

редовно в дневника. 

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

присъда, деловодството в РП – гр. Кюстендил 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 

срещу подписите на „предал” и „приел” стриктно са записани имената на 

служителите, предали и приели веществените доказателства, вписани са 

всички изискуеми графи. Добре се водят също проверените описната книга, 

входящите дневници, книгата за споразумения 

 - Редовно се издават заповеди от административния ръководител на РП- гр. 

Кюстендил /Заповед № 97/08г., Заповед №122/30.12.09г., Заповед №123/30.12.09г./, за 

унищожаване на веществени доказателства по ДП, когато това е постановено 

изрично в прокурорски акт, за проверка налице ли са всички веществени 



 14 

доказателства и правилно ли е съхранението им, има ли веществени 

доказателства, по отношение на които няма разпореждане на прокурор или 

разпореждането не е било изпълнено. Изпълнението на заповедите на 

административния ръководител приключва с изготвянето на протокол 

/протокол от 23.03.2010г./от извършената проверка. 

ПРЕПОРЪКИ: 

     

1. Прокурорите от РП- гр. Кюстендил 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 се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 

производство и прилагането на ЕЗА. 

4. 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, като се 

изисква от органите на МВР да изпращат  в прокуратурата обратна 

информация за резултатите.  

 

Приложения: 

 

1. Справки 5 броя;  

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

2009г.; 

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

4. Заповеди на административния ръководител – 3бр. 

5. протокол от извършена проверка на веществени доказателства – 1 бр. 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

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

 

Копие от акта да се изпрати на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Кюстендил – г-н Владимир Шейтанов 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. 
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4. Главния прокурор на Република България - г-н Борис Велчев за 

сведение. 

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

сведение. 

 

 

04.05.2010г.   ИНСПЕКТОР: 

     София                  /ЯСЕН ТОДОРОВ/ 


