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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. БЛАГОЕВГРАД 
  

В периода 22 - 26 март 2010 г. на основание заповед № 36/10.03.2010 
г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната програма на 
ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на РП 
Благоевград, която обхвана периода за цялата 2009 г. Проверяващи бяха 
инспектор Ясен Тодоров,  експерт Димитрина Долапчиева и експерт Сия 
Иванчова.  
 Проверката беше извършена на място – в сградата на съдебната 
палата на града, където на четвърти етаж се намират кабинетите на 
прокурорите от Окръжна и Районна Прокуратура - гр. Благоевград, 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: 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 
 

Районна Прокуратура - гр.Благоевград ползва част от стаите, 
предоставени на Окръжна прокуратура, като прокурорите се помещават 
обичайно по трима в стая, а в канцеларията работят 5 души на малка площ. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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През 2009 година от общо по щатно разписание 18 прокурори са 
работили средно по 13 прокурори, поради командироване на част от тях в 
ОП Благоевград, Софийска районна прокуратура, РП Сандански, както и 
поради ползване на отпуск по майчинство. Незаета през проверяваната 
година е 1 щатна бройка за прокурор, която през м. ноември на заседание 
на ВСС е  трансформирана от „зам. административен ръководител – зам. 
районен прокурор” в „прокурор”. 

Общият брой служители в РП Благоевград е 15 души по щатно 
разписание, а конкретно заетите длъжности са: съдебен администратор; 
административен секретар; съдебен деловодител; 4 съдебни секретари; 
компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции; секретар – 
протоколист, компютърен оператор; шофьор; шофьор- призовкар; 2 
призовкари-чистачи; чистач; пазач – невъоръжена охрана.  

Водят се  книги, дневници, регистри и азбучници на основание 
Правилника за организация на дейността на администрацията на 
прокуратурата в Р България, по указание на ВКП се водят – 3 броя, а по 
собствена преценка се водят – регистър за задържани лица; дневник за 
върнати ДП с указания; дневник за обжалвани в съда ДП; дневник за 
претърсване и изземане по ДП и преписки; дневник за оглед на 
местопроизшествия; дневник за разкриване на банкова тайна; дневник за 
забрана за пътуване извън Р България; дневник за веществени 
доказателства, получени в РП Благоевград; книга за внесени веществени 
доказателства в Районен съд Благоевград; разносна книга до РС 
Благоевград; разносна книга до ОП Благоевград; разносна книга до ареста 
и съдебна охрана; дневник за заведени преписки от КУИППД; регистър за 
призовки; дневник за посещения в ареста; разносни тетрадки за всички 
прокурори с получени и върнати материали от доклада; дневник за 
противопожарната охрана. На електронен носител се водят входящ и 
изходящ електронен дневник за изпратени материали от РП Благоевград за 
МПП и ЕЗА, както и таблица за висящи досъдебни производства и 
решенията по тях.. 

Използват се две правни програми – Апис, Апис регистър +, Сиела и 
Лакорда. Използва се унифицираната информационна система – УИС . 

Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 
програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед № 88/11.10.2007 
година, за електронно разпределение, в която са определи групи преписки 
и досъдебни производства. Впоследствие тази заповед е изменяна много 
кратно с оглед настъпили промени в състава на прокурорите и 
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определянето на други групи преписки и дела. Разпределението се 
извършва отделно за преписките и отделно за досъдебното производства 
/Виж приложени заповеди и извадки от протоколи от архива за 
разпределение/. 

В РП Благоевград се изготвят седмични, месечни, тримесечни, 
шестмесечни  и годишни справки – общо 16 на брой, както и 
статистически таблици по указание на ВКП, които се актуализират 
ежедневно и се попълват стриктно. Определени със заповед са съдебните 
служители, натоварени да извършват тази дейност. 

Прокурорите в РП Благоевград участват в съвместни съвещания с 
органите на МВР, пробационната служба и гранична полиция с оглед 
подобряване взаимодействието между тях, както и анализиране и решаване 
на възникналите в региона проблеми. Прокурорите участват в семинарни 
занятия, организирани всеки петък на текущия месец със съдиите от 
Благоевградски  регион, както и в съвещания,  организирани от 
прокурорите в окръга, на които се анализират конкретните възникнали 
проблеми по приложението на закона. 

През проверявания период няма предложения за наказания или 
поощрения на прокурори от страна на административния ръководител.  

На 16.12.2009 г. е издадена Заповед № 229, с която на основание 
чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на прокурор Динкова за 
допуснати пропуски и слабости по организацията й на работа и 
нарушения при спазване на сроковете за произнасяне по възложените 
й преписки. 
 През 2009 година Районна прокуратура Благоевград е извършила 17 
проверки на различни органи на местната власт, дирекции, ОДП Сектор 
„Икономическа полиция”, РПУ Благоевград и др. по указания и 
разпореждания на други органи на съдебната власт. През проверяваната 
година по инициатива на административния ръководител всеки четвъртък 
от месеца се извършва проверка на ареста при ОЗ „Изпълнение на 
наказанията” Благоевград, като направените констатации се отразяват в 
дневник. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 

 
През 2009 г. броят на преписките, които са били на производство в 

РП Благоевград  е 2918, като броя на новообразуваните е 2535, а 
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образувани от предходни периоди – 361 броя.. От тях , решени, както 
следва: 2265 отказа и 1012 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 
140 броя преписки. От постановените откази  85 броя са обжалвани и от 
тях – 61 са потвърдени, а 24 са отменени.  

Няма прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 
г. на Главния прокурор на Р България. 

 Общият брой на останали нерешени преписки, образувани през 
проверявания период е 174 броя. 
 Останалите нерешени преписки, образувани в предходни години са 
184 броя, като всички са подробно описани в справка № 2/страници от 4 до 
113/ и всеки от наблюдаващите прокурори е посочил причините, довели до 
забавеното им движение. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 
През 2009 г. са наблюдавани 2051 ДП, от които 51 броя са бързи 

досъдебни производства.  
ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор -  3713 ДП, като всички бързи ДП 
са решени .  

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 
проверявания период са 833,  от които 762 са срещу неизвестен 
извършител и 71 броя са срещу известен извършител.. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2009 г. са   
205 броя, от тях 74 са срещу НИ и 131 са срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2009 
г. са общо 2385 бр., от тях – 171 бр. са водени срещу известен извършител, 
а 2214 бр. са срещу неизвестен извършител.Обжалвани пред съда са общо 
10 бр. и от тях са отменени 6 постановления за прекратяване на досъдебно 
производство. Няма обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 
постановления за прекратяване, нито служебно отменени. 1815 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 – 544 
броя, уважените са  496 броя. 
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Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 
срока на разследването до по-горестоящата прокуратура – 406 броя, 
уважените са 404 броя. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 
срока на разследването до Главния прокурор на Р България – 94 броя и 
всички са уважени. През проверявания период няма внесени искания до 
съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал.1 и чл. 73, 
ал.3 от НПК. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 
 

През 2009 г. РП - гр. Благоевград е внесла в съда 221 обвинителни 
акта. 133 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 
88 по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане 
са 15 ОА, а върнатите с определение на съда са 14. Решението от съда дела 
по обвинителен акт са общо 243 броя, като осъдителните присъди по 
общия ред за периода са 99 броя, а осъдителните присъди по реда на глава 
ХХVІІ от НПК са 14 броя. Оправдателните присъди по общия ред са общо 
7 бр. и всички са протестирани , резултатите  от протестите са – 3 броя 
уважени, 2 броя неуважени и 2 броя неразгледани. В хода на съдебното 
следствие са постигнати 92 споразумения.  

През 2009 г. са внесени 186 споразумения за решаване на делото в 
досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени -187. 2 споразумения 
са неодобрени от съда и върнати на прокурора 

През 2009 г. са внесени от РП  Благоевград 49 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. Решените 
от съда са 38 броя, като от тях уважени предложения – 30 броя, върнати от 
съда – 7 броя и  по едно от предложенията лицето е оправдано. 

 През 2009 г. прокурорите от РП - гр. Благоевград са участвали в 
1180 заседания по наказателни дела. 

През 2009 г. са приведени  в изпълнение 334 присъди, 40 присъди са 
неприведени в срок, няма отлагания на изпълнение на наказанието. 

Броят на гражданските дела с участие на прокурор  е 29. През 
проверявания период няма предявени граждански искове от прокурор. 
 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 
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 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, както и всички досъдебни производства с 
произнасяния на прокурора извън срока по чл. 242, ал. 3 от НПК. 
 
 Конкретно проверени преписки и дела: 
 
 Произнасяния на прокурори, извън сроковете по чл. 242, ал. 3 от 
НПК: 
 
-прокурор Румяна Иванова: 
1. пр. пр. № 3241/08 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 1890/08 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за 
предаване на съд е постъпило и разпределено на пр. Иванова на 28.10.2009 
г. – към момента на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
2. пр.  пр. №2068/00 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 189В/00 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за 
предаване на съд е постъпило и разпределено на пр. Иванова на 16.12.2009 
г. – към момента на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
3. пр. пр. № 631/01 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 137В/00 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за 
предаване на съд за двама от обвиняемите и прекратяване по отношение 
на един от тях  е постъпило и разпределено на пр. Иванова на 21.12.2009 
г. – към момента на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
4. пр. пр. № 1367/06 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 01/08 г. На 
07.01.10 г. в РП Благоевград е постъпила неизпълнена поръчка– към 
момента на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
5. пр. пр. № 2121/99 г. по описа на РП Благоевград, ДП сл. д. № 125/99 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за 
предаване на съд на 4 обвиняеми за престъпление по чл. 152, ал.3, т.1 от 
НК е постъпило и разпределено на пр. Иванова на 30.01.2009 г. – към 
момента на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
6. пр. пр. № 1112/99 г. по описа на РП Благоевград, ДП сл. д. № 92/99 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за 
прекратяване е постъпило и разпределено на пр. Иванова на 04.01.2010 г. 
– към момента на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
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7. пр. пр. № 1995/01 г. по описа на РП Благоевград, ДП сл. д. № 81/01 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за 
предаване на съд е постъпило и разпределено на пр. Иванова на 21.02.08 г., 
с постановление от 15.04.09 г. е частично прекратено досъдебното 
производство по отношение на двама обвиняеми, по отношение на 
останалите четирима, следва да се изготви ОА – към момента на 
проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
8. пр. пр. № 3119/06г. по описа на РП Благоевград, ДП  № 2034/07 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за 
предаване на съд за престъпление по чл. 201 от НК е постъпило и 
разпределено на пр. Иванова на 30.12.2008 г. – към момента на 
проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
9. пр. пр. № 4424/07 г. по описа на РП Благоевград, ДП  № 548/08 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за 
прекратяване е постъпило и разпределено на пр. Иванова на 07.10.2009 г. 
– към момента на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
10. пр. пр. 1661/08 г. по описа на РП Благоевград, ДП  № 1461/09 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за съд е 
постъпило и разпределено на пр. Иванова на 11.12.2009 г. – към момента 
на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
11. пр. пр. № 3213/06 г. по описа на РП Благоевград, ДП  № 1917/07 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за 
прекратяване е постъпило и разпределено на пр. Иванова на 06.11.2009 г. 
– към момента на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
12. пр. пр. № 2012/04 г. по описа на РП Благоевград, ДП  № 1414/04 г. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили и разпределени 
на пр. Иванова на 13.11.2009 г. – към момента на проверката 24 март 
2010 г. няма произнасяне; 
13. пр. пр. № 1428/08 г. по описа на РП Благоевград, ДП  № 677/08 г. 
Заключителното постановление на разследващия орган с мнение за съд е 
постъпило и разпределено на пр. Иванова на 20.10.2009 г. – към момента 
на проверката 24 март 2010 г. няма произнасяне; 
14. пр. пр. № 3252/07 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 784/08 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
20.10.08 г. – производството е прекратено на 23.01.2009 г.; 
15. пр. пр. № 2416/08 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 1353/08 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
25.11.08 г. – производството е прекратено на 13.02.2009 г.; 
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16. пр. пр. № 245/06 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 220/06 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
25.02.09 г. – производството е прекратено на 01.12.2009 г.; 
17. пр. пр. № 2308/08 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 1442/08 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
16.09.08 г. – производството е прекратено на 13.02.2009 г.; 
18. пр. пр. № 3139/06 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 1990/06 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
03.11.08 г.с мнение за съд – производството е прекратено на 12.02.2009 
г.; 
19. пр. пр. № 105/06 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 2463/05 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
05.03.09 г.– производството е прекратено на 27.08.2009 г.; 
20. пр. пр. № 997/02 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 686В/05 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
16.01.08 г.– производството е частично  прекратено на 27.11.2008 г., а 
на 08.10.2009 г. е изготвено споразумение, което е одобрено от съда на 
06.01.2010 г.; 
21. пр. пр. № 2849/08 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 1623/08 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
04.06.09 г.– на 03.11.2009 година е внесен ОА в съда, с разпореждане от 
20.01.2010 г. производството е прекратено и делото е върнато на 
прокуратурата за отстраняване на нарушения. Внесен е нов обвинителен 
акт на 18.02.2010 г.; 
22. пр. пр. № 364/02 г. по описа на РП Благоевград, ДП сл. д.  № 213/03 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
17.10.08 г.– производството е спряно на 20.01.2009 г.; 
23. пр. пр. № 3537/07 г. по описа на РП Благоевград, ДП сл. д.  № 6/08 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
19.11.08 г.– производството е спряно на 11.02.2009 г.; 
24. пр. пр. № 2400/00 г. по описа на РП Благоевград, ДП сл. д.  № 104/02 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
23.06.08 г.– производството е спряно на 03.04.2009 г.; 
25. пр. пр. № 2784/09 г. по описа на РП Благоевград, ДП № 44/09 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Иванова на 
21.10.2009 г.– на 12.03.2010 г. е внесен ОА в съда. 
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-прокурор Спаска Динкова: 
 пр. пр. № 4232/06 г., ДП № 557/07 г. Материалите по ДП са постъпили и 
разпределени на пр. Динкова на 15.05.07 г.– производството е 
прекратено на 15.02.2010 г.; пр. пр. № 3933/08 г., ДП № 2206/08 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Динкова на 
08.04.09 г.– производството е прекратено на 16.03.2010 г.; пр. пр. № 
2748/07 г., ДП № 48/09 г. Материалите по ДП са постъпили и 
разпределени на пр. Динкова на 11.08.09 г.– производството е частично 
прекратено и спряно на 16.02.2010 г.; пр. пр. № 675/09 г., ДП № 370/09 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Динкова на 
18.05.09 г.– внесен е ОА  на 10.03.2010 г.; пр. пр. № 1195/09 г., ДП № 
818/09 г. Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Динкова 
на 10.06.09 г.– производството е прекратено  на 09.10.2009 г.; пр. пр. № 
629/06 г., ДП № 119/06 г. – разпределено след връщане от съда на пр. 
Динкова на 20.03.08 г. – прекратено поради амнистия на 04.11.2009 г.; 
пр. пр. № 785/09 г., ДП № 425/09 г. Материалите по ДП са постъпили и 
разпределени на пр. Динкова на 29.10.09 г.– производството е 
прекратено  на 23.02..2010 г.; пр. пр. № 12/01 г., ДП № 309/03 г. 
Материалите по ДП са постъпили и разпределени на пр. Динкова на 
14.11.08 г.– производството е прекратено  на 06.01.2009 г.; пр. пр. № 
2896/08 г., ДП № 1643/08 г. Материалите по ДП са постъпили и 
разпределени на пр. Динкова на 05.08.09 г.– производството е спряно  на 
18.11.2009 г.; пр. пр. № 3369/08 г., ДП № 1976/08 г. Материалите по ДП са 
постъпили и разпределени на пр. Динкова на 13.05.09 г.– внесен е ОА  на 
12.11.2009 г.; пр. пр. № 1526/09 г., ДП № 822/09 г. Материалите по ДП са 
постъпили и разпределени на пр. Динкова на 25.06.09 г.– внесен е ОА  на 
06.11.2009 г. 
 
 
 
-прокурор Орхидея Андонова: 
 пр. пр. № 1524/04 г., ДП № 989/04 г.Материалите по досъдебното 
производство са постъпили и разпределени на пр. Андонова на 15.11.2008 
г. – на 09.06.2009 г. е изготвено предложение по чл. 78а от НК; пр. пр. 
№ 1291/07 г., ДП № 2759/06 г. След изпращане на материалите в 
прокуратурата с постановление от 14.10.2008 г. е назначена 
допълнителна експертиза, като заключението на вещото лице е 
изготвено на  19.05.2009 г.- на 16.02.2010 г. е изготвено предложение по 
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чл. 78а от НК; пр. пр. № 418/09 г., ДП № 192/09 г. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили и разпределени на пр. Андонова 
на 31.03.09 г. – на 26.06.2009 г. е внесен ОА в съда; пр. пр. № 2076/08 г., 
ДП № 1123/08 г. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили и разпределени на пр. Андонова на 13.11.08 г. – на 28.01.2009 г. 
е внесен ОА в съда; пр. пр. № 995/00 г., ДП №106/00 г. На 08.12.2006 
година материалите по ДП са постъпили в прокуратурата и са 
разпределени на пр. Андонова-след тази дата няма данни за произнасяне; 
пр. пр. № 2057/09 г., ДП№ 1159/09 г. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили и разпределени на пр. Андонова на 15.09.09 г. – 
на 26.01.2010 г. е внесен ОА в съда; пр. пр. № 1747/09 г., ДП № 135/09 г. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили и разпределени 
на пр. Андонова на 20.10.09 г. и мнение за съд – на 29.12.09 г. 
производството по делото е прекратено. 
 
прокурор Ивайло Филипов: просрочени с около 1 месец произнасяния, 
както следва: пр. пр. № 3642/09 г., ДП № 237/09 г.; пр. пр. № 2045/09 г., ДП 
№ 1531/09 г.; пр. пр. № 1057/08 г., ДП № 526/08 г.; пр. пр. № 323/08 г., ДП 
№ 2189/08 г. 
 
прокурор Георги Мадолев: просрочени с около 1 месец произнасяния, 
както следва: пр. пр. № 703/09 г., пр. пр. № 1968/09 г., ДП № 776/09 г.; пр. 
пр. № 3804/08 г., ДП № 2130/08 г. 
 

Върнати дела от съда с внесени обвинителни актове  
 

1. НОХД №1365/08г., пр.пр.№ 141/07г. по описа на РС- гр. Благоевград. 
Изготвен ОА на 21.11.2008г. Образувано е НОХД №1365/08г. по 
описа на съда – чл. 150, ал.1 от НК. С определение от 11.05.09г. РС 
– гр. Благоевград прекратява съдебното производство поради 
допуснати отстраними процесуални нарушения, довели до 
ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Връща делото 
на РП - гр. Благоевград за отстраняване на процесуалните 
наршения. С постановление от 04.06.2009г. мл. прокурор Е. Гоцева с 
допълнителни указания връща делото за допълнително разследване 
от РУ-МВР-гр. Благоевград. Следва искане за удължаване на срока 
на разследване с 3месеца, считано от 11.06.2009г. С постановление 
от 09.10.09г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3 и чл. 199 от 
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НПК. С постановление от 11.02.2010г. наказателното 
производство е възобновено за извършване на допълнителни 
процесуално – следствени действия. Към момента на проверката, 
разследването продължава. 

2. НОХД № 705/09г. по описа на РС- гр. Благоевград, пр.пр. № 419/09г.  
по описа на РП- гр. Благоевград – прокурор Цв. Гогова, ДП № 
195/09г. по описа на РУ-МВР-гр. Благоевград, образувано по чл. 194, 
ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК. ОА от 23.04.09г. С 
разпореждане от 21.05.09г. по НОХД № 541/09г. РС – гр. 
Благоевград прекратява съдебното производство, поради 
разминаване на цифровата квалификация на текста на чл. 194, ал.1, 
вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК и словесното описание на 
деянието. На основание чл.249, ал.2 от НПК, вр. чл. 248, ал.2, т.3 
НПК , връща делото на РП- гр. Благоевград за отстраняване на 
допуснатите нарушения. Изготвен е нов ОА от 30.05.2009г. от 
прокурор Гогова. Образувано е НОХД № 705/09г. по описа на съда. С 
определение от 22.06.09г. РС - гр. Благоевград прекратява 
съдебното производство по НОХД № 705/09г. за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения и връща делото на РП- гр. 
Благоевград за допълнително разследване. Изпратено е писмо до 
РУ-МВР-гр. Благоевград на 02.07.2009г. за извършване на 
допълнителни процесуално – следствени действия. Изготвен е ОА 
от 16.07.2009г. Делото е приключило по реда на глава ХХІІ от НПК 
с наложено наказание. 

3. НОХД № 679/09г. по описа на  РС- гр. Благоевград, пр.пр. № 564/08г. 
ДП № 299/09г.  по описа на РУ-МВР-гр. Благоевград. Образувано по 
чл. 198, ал.1, вр. Чл. 20, ал. 2 от НК. ОА, изготвен от прокурор 
Динкова на 25.05.09г. и внесен в съда. С разпореждане от 04.06.09г. 
РС - гр. Благоевград прекратява съдебното производство поради 
това, че в обстоятелствената част на ОА е неясно и непълно 
отразено в какво точно се е изразило поведението на всеки от 
двамата подсъдими на процесната дата и място в рамките на 
вмененият им грабеж, не е отразено кой от подсъдимите какви 
конкретни действия е извършвал. Делото е върнато на РП – гр. 
Благоевград за допълнително разследване и отстраняване на 
констатирано съществуващо процесуално нарушение. Към 
момента на поверката няма данни за продължаване на ПСД. 
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4. НОХД № 555/09г. по описа на  РС- гр. Благоевград, пр.пр. № 694/03г. 
ДП № 363/00г., образувано по чл. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК. 
Обвинителният акт е внесен в съда на 20.12.08г. – прокурор 
Кехайова С определение от 02.04.09г. РС- гр. Благоевград – съдия М. 
Йорданова прекратява съдебното производство поради извършени 
процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на 
подсъдимия, връща делото в хода на ДП за отстраняване на 
нередовности в ОА – 10.30 –20.30ч. – деянието е различно отразено 
в обстоятелствената част и диспозитива на ОА. Изготвен нов ОА 
и изпратен на 28.04.09г. в РС – гр. Благоевград. Към момента на 
проверката делото беше отложено за 08.04.2010г. 

5. НОХД № 1670/09г. по описа на  РС- гр. Благоевград, пр.пр. № 
2377/07г. ДП № 1290/07г., образувано по чл. 343, б „б”, ал.1 от НК – 
прокурор Р. Иванова. Изготвен ОА и изпратен на РС – гр. 
Благоевград на 20.05.09г. С определение от 10.11.09г. по НОХД № 
645/09г., съдът – съдия М. Йорданова прекратява съдебното 
производство, поради противоречия в обстоятелствената част и 
диспозитива на ОА. Връща делото на РП - гр. Благоевград за 
отстраняване на „процесуалните нередовности”. Изготвен е нов 
ОА на 17.12.2009г. Внесен в съда, образувано е НОХД, което е 
отложено за 14.04.2010г. 

6. НОХД № 353/09г. по описа на  РС- гр. Благоевград, пр.пр. № 
3610/08г. ДП № 2017/08г. по описа на РУ- МВР- гр. Благоевград, 
образувано по чл. 216, ал. 4, вр. ал.1 от НК – прокурор Л. Кехайова. 
ОА изготвен на 16.03.09г. С определение от 12.06.09г. съдът 
прекратява съдебното производство и връща делото на РП- гр. 
Благоевград за „констатирана нередовност на ОА и съобразяване 
на процедурата при наличие на роднински връзки по съребрена линия 
до втора степен между подсъдимите”. С постановление от 
03.07.09г. прокурор Л. Кехайова прекратява НП с огред 
разпоредбата на чл. 218в от НК. 

7. АНД № 297/10г. по описа на  РС- гр. Благоевград, пр.пр. № 4518/07г. 
ДП № 1816/08г. по описа на РУ- МВР- гр. Благоевград, образувано по 
чл. 319 от НК, вр. чл. 26, ал.1 от НК – прокурор О. Андонова.  На 
19.06.09г. РП- гр. Благоевград внася ДП № 1816/08г. Образувано е 
АНД № 841/09г. по описа на РС – гр. Благоевград. С разпореждане 
от 21.07.09г. съдът прекратява съдебното производство на 
основание  чл. 246, ал.2 от НПК, поради допуснати в хода на ДП 
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отстраними съществени нарушения на процесуалните правила – в 
обстоятелствената част липсва описание на датата, мястото и 
начина на извършване на престъплението. С постановление от 
01.03.2010г. РП-гр. Благоевград внася в РС - гр. Благоевград 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност. 
Образувано е АНД № 297/10г. по описа на РС- гр. Благоевград. С 
разпореждане от 16.03.2010г. РС – гр. Благоевград отново връща 
делото на РП- гр. Благоевград за отстраняване на процесуални 
нарушения. Съдът посочва, че „не са отстранени посочените в 
разпореждането от 21.07.2009г. нарушения”, поради което съдът 
прекратява съдебното производство по АНД № 297/10г. и връща 
делото на РП- гр. Благоевград за допълнително разследване. 

 
Проверени постановления за отказ за образуване на ДП, които са 

отменени 
 

1. пр.пр.№ 3812/07г. – прокурор Ст. Арабаджиева с постановление 
от 25.03.09г. отказва да образува ДП. На 10.04.09 г. е постъпила 
жалба от пострадалите против постановлението за отказ от 
образуване на ДП. С постановление от 07.05.09г. прокурор Ир. 
Аспарухова от ОП потвърждава постановлението на РП. 
Постановлението на ОП е обжалвано пред АП. С постановление от 
05.06.09г. АП- гр. София потвърждава постановлението на ОП- гр. 
Благоевград. Постановлението на АП е обжалвано пред ВКП. С 
постановление от 07.08.09г. прокурор Св. Гергинова от ВКП- 
отдел”Инстанционен контрол” отменя постановлението на АП, ОП и 
РП и разпорежда да се образува ДП по чл. 206, ал.2 от НК. 

С постановление от 18.09.09 г. – Ст. Арабаджиев – РП- гр. 
Благоевград образува ДП. С постановление от 05.01.10г. ДП е спряно 
на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. 
 2. пр.пр. № 3353/09г. – С постановление от 15.09.09г. прокурор О. 
Андонова – отказва да образува ДП. Постановлението е обжалвано и с 
постановление от 09.11.09 г. прокурор Р. Гундева от ОП - гр. 
Благоевград отменя постановлението на РП и указва да се извърши 
допълнителна проверка. С постановление от 16.03.2010 г. прокурор О. 
Андонова образува ДП. 
 3.пр.пр.№ 2965/08г. – С постановление от 23.07.09г. прокурор Цв. 
Гогова от РП отказва да образува ДП, поради изтичане на 
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предвидената от закона давност. Постановлението е обжалвано пред 
ОП и с постановление 26.10.09 г. прокурор Г. Качорев от ОП- гр. 
Благоевград отменя постановлението на РП. С постановление от 
23.12.09г. Л. Кехайова от РП образува ДП. Прави предложение за 
удължаване на срока на разследване с 4 м., считано от 24.02.10 г. С 
писмо от 10.02.10 г. ОП- гр. Благоевград удължава срока с 2 месеца. 
 

Проверени спрени наказателни производства срещу известен 
извършител 

 
Бяха проверени 73 бр. спрени дела, водени срещу известен 

извършител. По 24 от тях няма данни дали лицата са обявени за 
общодържавно издирване или дали свидетели - очевидци са се 
завърнали в страната, т.е.  не става ясно дали към момента са налице 
основанията за спиране. 

Тези дела сa : пр.пр.№ 1461/07г., пр.пр.№ 520/09г., пр.пр.№ 335/09г., 
пр.пр.№ 1741/06г., пр.пр.№ 920/98г., пр.пр.№ 3016/09г., пр.пр.№ 
863/09г., пр.пр.№ 575/02г., пр.пр.№ 2454/07г., пр.пр.№ 333/09г., пр.пр.№ 
711/00г., пр.пр.№ 1199/09г., пр.пр.№ 716/08г., пр.пр.№ 2039/08г., 
пр.пр.№ 857/09г., пр.пр.№ 659/09г., пр.пр. № 726/09г., пр.пр.№ 556/06г., 
пр.пр.№ 4089/08г., пр.пр.№ 321/09г., пр.пр.№ 2164/06г., пр.пр.№ 
578/00г., пр.пр.№ 3392/07г. и пр.пр.№ 4974/07г. 
 

 
ИЗВОДИ: 
 
- Като цяло натовареността на РП гр.Благоевград е над средната в 

страната. 
- Описаните по-горе забавени произнасяния по досъдебни 

производства означават, че по този показател не се полагат непрекъснато 
усилия за подобряване на работата. От една страна, това сочи  липса на 
добра организация на работа на всеки от посочените прокурори, а от друга 
- недостатъчен контрол от административния ръководител и неполагане на 
достатъчно усилия за приключване на делата, по които произнасянето е 
забавено недопустимо. През 2009г. са предприети мерки само по 
отношение на прокурор Динкова, на която е „обърнато внимание” от 
страна на административния ръководител. 
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- Броят на върнатите актове от съда, изразен в проценти към общо 
внесените прокурорски актове е 8.33%, което е положителна практика за 
ефективността на работата на прокурорите. Добра инициатива е участието 
в семинарни занятия, организирани всеки петък на текущия месец със 
съдиите от Благоевградски  регион, както и в съвещания,  организирани 
от прокурорите в окръга, на които се анализират конкретните възникнали 
проблеми по приложението на закона. 

- Една част от върнатите от съда дела са за допуснати процесуални 
нарушения от разследващия орган, които прокурорът не е забелязал и 
отстранил, но по-голямата част  от тях са за допуснати нарушения при 
изготвяне на обвинителния акт от прокурора, като липса на конкретизация 
на обвинението или неяснота относно обективните и субективни признаци 
на престъплението. 

- Положителна е въведената практика наблюдаващият прокурор да 
извършва всички действия от образуването на досъдебното производство 
до изпълняването на присъдата. 
 - Прокурорите от РП Благоевград имат достъп до деловодната 
система на Районен съд – гр. Благоевград, като във всеки един момент 
могат да правят справки по делата, по които се явяват, датите на 
насрочените съдебни заседания, могат да се четат и копират протоколите 
от съдебните заседания. Тази възможност има положително въздействие 
върху качеството на работата на прокурорите.  

- Преписките и делата се разпределят равномерно между 
прокурорите  съобразно издадената Заповед за електронно разпределение,  
като Районният прокурор не участва в разпределението, съобразно 
изготвените заповеди. 

- Проверените книги се водят добре, прегледно и четливо са 
попълнени всички изискуеми графи, като дневникът за веществените 
доказателства, които постъпват в прокуратурата, е от 1948 година и не 
съдържа всички изискуеми графи. От 2008 година се посочват имената на 
служителя, предал ВД, но не се посочва дата на предаването и имената на 
служителя от съда, приемащ ВД. Административният секретар води книга 
за ВД по досъдебните производства, внасяни в Благоевградски районен 
съд.   

- През м. март 2010 г. е съставена Комисия, проверила воденето на 
дневника за ВД, която не е констатирала нарушения. 

- Налице са данни за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 
308 ал. 3 т. 1 от ЗСВ от страна на някои прокурори в РП гр.Благоевград, 
посочени в обстоятелствената част на акта. Тези нарушения са най - 
фрапиращи при прокурор Румяна Иванова. 
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ПРЕПОРЪКИ: 
 
Към РП гр. Благоевград 
 
   1.Да се въведе строга отчетност и да се следи ежемесечно за 
срочността при спазването на  предвидените в НПК срокове по 
отношение на разследването на досъдебните производства и 
действията на прокурора след приключването им. 
 2. Да се анализират причините, довели до неспазване на сроковете, 
като се отчете спецификата, фактическата и правна сложност на 
наблюдавано досъдебно производство, както и  причините, довели до 
изготвяне на обвинителни актове, прекратяване или спиране на 
наказателните производства извън законовия срок. 
  3. Да се осъществява постоянен надзор и да се следи за спазването на 
сроковете от страна на разследващите органи.  
  4. При необходимост прокурорите да упражняват правомощията си 
по чл.46, ал.2, т.2 от НПК. 
  5. Да се използват максимално възможностите за провеждане на   
задочно производство и прилагането на ЕЗА. 
 
Към ОП гр.Благоевград 
 
1. Да се извърши служебна проверка относно наличието към момента 
на основанията за спиране на 24 бр. дела срещу ИИ, изброени на стр. 
14 от акта. 
 

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. 
Благоевград през 2009 г.; 
3. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор и извадки 
от протоколи за разпределение; 
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4. Протокол за проверка за веществени доказателства от 19.03.2010 г. 
 

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

Благоевград – г-н Георги Стоилов за сведение, изпълнение на препоръките 
и запознаване на прокурорите от РП гр. Благоевград с акта.  

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 
Благоевград - г-жа Елка Атанасова за сведение и изпълнение на 
препоръките.  

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. 

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

26.04.2010 г.   Инспектор: 
     София             /Ясен Тодоров/ 
 


